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RESUMO 

 

As alterações causadas pela transformação de áreas de florestas, que são protegidas pela 

legislação brasileira, em áreas de pastagem e piscicultura em latossolos ocasionam mudanças 

nas características químicas e físicas do solo, que podem impactar sobre os corpos d’água, 

afetando, assim, a fauna aquática e os moradores ao redor. Nesse sentido, o presente estudo 

vem determinar os principais tipos de usos na bacia do Igarapé Nazaré, no município de Ji-

Paraná, estado de Rondônia. Os tipos de usos foram: floresta, pastagem e piscicultura. Para 

investigar as condições em que se encontram esse três usos na Área de Preservação 

Permanente (APP) foram realizadas as análises químicas e físicas do solo nas profundidades 

de 0 a 20 e de 20 a 40 centímetros. As análises químicas e físicas são realizadas segundo as 

recomendações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2011). A área 

das parcelas em cada uso foi de 80x80 metros, totalizando uma área de 2.400 m², dimensões 

utilizadas por a bacia possuir áreas de difícil acesso, assim como áreas particulares em que a 

entrada para avaliação não foi possível, principalmente devido à pandemia COVID-19. Os 

resultados da análise química do solo apresentou o uso piscicultura com menores taxas de pH 

e maior saturação de bases, isso devido ao alto teor de nutrientes presente nas águas 

residuárias da piscicultura, contudo, o uso floresta apresentou teores de fósforo e potássio 

maior que os outros usos, isso devido a ação dos ânions presentes na matéria orgânica que 

evitam que os cátions de fósforo e potássio lixiviem. Nas análises físicas, em todas as 

amostras, os solos foram classificados como textura franco-arenosa, porém, o uso floresta foi 

superior à piscicultura e à pastagem, com menores valores de densidade e compactação dos 

solos e maiores valores de umidade do solo, mostrando, então, a eficiência da floresta na 

manutenção da qualidade dos solos. Os resultados dos estudos demonstram que as áreas de 

preservação permanentes da bacia com tipo de solo classificado como latossolo necessitam de 

recuperação devido aos usos que estão sendo empregados e que prejudicam o solo, levando à 

degradação, além de ocasionarem problemas aos corpos d’água, como o uso piscicultura, o 

que poderá causar danos locais. 

 

Palavras-chave: Área de preservação permanente. Degradação dos solos. Fertilidade dos 

solos. Física dos solos. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The changes caused due to the transformation of forest areas that are protected by Brazilian 

legislation into pasture and fish farming areas in oxisols, causing changes in the chemical and 

physical characteristics of the soil that can impact on water bodies, thus affecting aquatic 

fauna and the residents around. In this sense, the present study determines the types of main 

uses in the Igarapé Nazaré basin, in the municipality of Ji-Paraná, Rondônia. The types of 

uses were forest, pasture and fish farming. To investigate the conditions found in these three 

uses in the APP chemical and physical analyzes of the soil were carried out at depths from 0 

to 20 and from 20 to 40 cm. Since chemical and physical analyzes according to the 

recommendations of Embrapa. The area of the plots in each use was 80x80 meters, totaling an 

area of 2400 m², these dimensions were used because the basin has areas of difficult access, 

among private areas that were not possible to enter for evaluation, mainly due to the pandemic 

of the COVID-19. The channels are more straight, facilitating the flow of water, do not have a 

very significant altitude variation. The results of the chemical analysis of the soil showed the 

use of fish farming with lower pH rates. , higher base saturation, which is due to the high 

nutrient content present in the wastewater of fish farming, however the forest presented higher 

levels of phosphorus and potassium than the other uses, this due to the action of the anions 

present in the organic matter that prevent phosphorus and post-cation leaches. In the physical 

analyzes, all the samples were classified as having a sandy loam texture, however the forest 

use was superior to fish farming and pasture, with lower values of soil density and 

compaction and higher values of soil moisture showing the efficiency of the forest in 

maintaining soil quality. The results of the studies showed us that the permanent preservation 

areas of the basin with soil type classified as an oxisol, need recovery due to the uses that are 

being used to damage the soil leading to degradation, in addition to causing problems to water 

bodies such as fish farming use that may cause local damage. 

 

Keywords: Permanent preservation area. Soil degradation. Soil fertility. Soil physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ciclo econômico voltado para a agricultura e para a pecuária que se instalou no 

estado de Rondônia com a implantação dos projetos de colonização organizados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), resultando, então, na rápida 

transformação da paisagem devido à retirada da vegetação nativa para formação de lavouras e 

áreas de pastagem, sem estudos prévios de viabilidade do uso do solo e áreas de conservação 

com áreas de preservação permanente, demandaram grande extensão de terra, mas também 

para pequenos aglomerados urbanos e aberturas de estradas vicinais (BOLSON, 2006). 

A ocupação destas áreas traz sérios impactos ambientais devido ao uso do solo, o que 

influencia não apenas o local, mas afeta a bacia hidrográfica inteira em que está inserida por 

causa da relação entre a estabilidade das áreas de preservação permanente e o bom 

funcionamento do sistema complexo de uma bacia hidrográfica (AMARAL, 2011). 

Segundo Minatti-Ferreira e Beaumord (2006), os ecossistemas vêm sofrendo 

intervenções ambientais e alterações nas suas paisagens em virtude de ações antrópicas, 

destacando o processo de urbanização e atividades agropecuárias. Nesse mesmo contexto, a 

ocupação e o manejo inadequado das bacias e, consequentemente, o uso dos recursos hídricos 

modificam as características físico-químicas e ambientais dos corpos d’água e das margens ao 

longo do seu curso, sendo poucas as bacias que ainda possuem boas condições 

ambientais (ALLAN, 1995). 

A bacia do Igarapé Nazaré, segundo Araújo, Andrade e Ribeiro (2018) ao estudar as 

áreas de APP dos principais igarapés do município de Ji-Paraná (Rondônia), possui uma área 

de APP nascente de 1,9113 km² e 9,7568 km² de faixas marginais, totalizando uma área de 

11,67 km²; esta é a área de APP dos igarapés estudados pelos autores com a maior área de 

pastagem inserida. 

O estudo dessas áreas contribui para a compreensão das estruturas e da composição do 

solo, sendo este tão importante para a agricultura como para a produção florestal. Nesse 

sentido, portanto, é necessário adotar práticas de manejo para a conservação ou restauração da 

fertilidade do solo (ALVARENGA, 1996). O conhecimento das propriedades físicas e 

químicas do solo também é importante ferramenta para indicar a prática de manejo que 

diminua seu esgotamento, assim como a avaliação da degradação ou melhoria do solo e 

sustentabilidade dos sistemas de manejo (ARATANI et al., 2009). 

O manejo inadequado dos solos de áreas de preservação permanente da bacia do 

Igarapé Nazaré traz como consequências o carreamento de grandes quantidades de solos, de 
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matéria orgânica e de insumos agrícolas para o leito do rio, ocasionando o aumento de sólidos 

e nutrientes na água ou outros tipos de contaminantes (VANZELA; HERNANDEZ; 

FRANCO, 2010). O desfecho desse fenômeno é o assoreamento, podendo, até mesmo, 

deteriorar a qualidade da água, da fauna e da flora local, provocando a diminuição da 

velocidade e disponibilidade hídrica (ANDRADE et al., 2007). 

Assim sendo, o estudo das condições atuais dos latossolos da bacia do Igarapé Nazaré 

permite a divulgação de conhecimentos que possam embasar políticas públicas ambientais 

mais conscientes e que promovam o desenvolvimento local e sustentável da região, mitigando 

os impactos já sofridos e a recuperação das áreas de APP´s que não estão de acordo com a 

legislação ambiental. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar as características químicas e físicas 

em três diferentes tipos de uso e coberturas da terra, sendo eles: Floresta Nativa (FN); 

Pastagem (PA); e Piscicultura (PS). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características físicas e químicas do solo nos três diferentes tipos de 

uso. 

 Analisar e comparar os dados de resistência do solo à penetração, densidade, 

umidade e características químicas de fertilidade do solo nos diferentes tipos de uso e 

cobertura da terra; 

 Definir o tipo de cobertura da terra que mais causa degradação nas características 

físicas e químicas do solo. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A área de estudo é a bacia do Igarapé Nazaré, que está localizada entre os municípios 

de Ji-paraná e Presidente Médici, na mesorregião leste do estado de Rondônia. As amostras de 

solos foram coletadas na área rural da bacia do Igarapé Nazaré, no município de Ji-Paraná, 

por possuir a maior porção da bacia, possuírem estradas de acesso e englobarem latossolos 

com os três usos da terra da pesquisa, Floresta, pastagem e piscicultura. A bacia possui o 

exutório no rio Machado. A área compreende um relevante setor econômico do município de 

Ji-paraná devido às atividades frigoríficas, de pisciculturas e agropecuárias (IBGE, 2021). 

 

Figura 1 – Área da bacia hidrográfica do Igarapé Nazaré. 

 
Fonte: Autora adaptado IBGE (2021) 

 

Devido ao dinamismo composto pelas bacias hidrográficas, o conhecimento das suas 

características morfométricas principais são importantes para entender a dinâmica dessa bacia, 

tendo assim no quadro 1 destacado as características morfométricas da bacia do igarapé 

Nazaré, organizados em três contextos, características – Geométrica das bacias – 

Características Gerais do relevo e; - Características da rede de drenagem, foram realizado por 

SIG, utilizando o MDE como referência para retirada das informações seguindo as 

metodologias de  Vilela e Matos (1975), Lana, Alves e Castro (2011) e Schumm (1956). 

 

Quadro 1 – Análise morfométrica da bacia do Igarapé Nazaré 
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LEVANTAMENTO MORFOMÉTRICO 
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Área Total 97,17 Km² 

Perímetro Total 53,20 Km 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 1,49 

Fator de forma 0,27 

Índice de circularidade 0,43 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a
s 

d
o

 

R
el

ev
o

 Altitude Máxima 235 m 

Altitude Mínima 140 m 
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Total de Comprimento dos Canais 158,47 Km 

Densidade de Drenagem 1,83 Km/Km² 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O modelo para análise morfométrica é um conjunto de procedimentos que 

caracterizam aspectos geométricos e de composição dos sistemas ambientais utilizando 

indicadores relacionados à forma, ao arranjo estrutural e à relação entre os 

elementos (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

O valor encontrado para o índice de compacidade, que está relacionado com a forma 

da bacia sem levar em consideração o tamanho da mesma, é de 1,49, mostrando a 

irregularidade da bacia. Villela e Mattos (1975) citam que bacias com o coeficiente de 

compacidade acima de 1,0 apresenta menor suscetibilidade à inundação. 

O cálculo de textura teve como resultado 0,51, sendo assim, segundo França (1968), a 

bacia do Igarapé Nazaré tem a classificação como grosseira, pois a mesma possui valores 

acima de 0,4. Segundo Christofoletti (1969), a textura mostra o grau de entalhamento 

exercido pelos rios e dissecação da superfície terrestre e indicador de erosão da área. 

A declividade equivalente do rio principal foi de 0,044 m/m, expressando que a área 

de estudo é considerada plana; sendo assim, ocorre um menor escoamento da água e tem 
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menor probabilidade de erosão nos solos, uma vez que a declividade do solo é um dos fatores 

preponderantes na função de cálculo de perda de solo. 

Através da análise de imagem, observa-se que a altitude máxima da bacia do Igarapé 

Nazaré é de 235 m e a mínima de 140, a diferença entre os valores máximos e mínimos são de 

95 metros, reafirmando que a bacia é praticamente plana em toda sua extensão, variando 

apenas 40%. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

 

Atualmente a literatura da área compreende, aproximadamente, 200 tipos de 

classificações climáticas que se utilizam de mecanismos empíricos, quantitativos, analíticos, 

genéticos e dinâmicos (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007). Dentre eles, a 

classificação de Köppen é a mais usual por sua abrangência, contendo uma base científica. 

Este modelo quantitativo se utiliza de letras (A, B, C, D, E) para classificar os tipos de climas 

de determinada zona, em seguida se têm as subdivisões de acordo com as características do 

local a ser analisado; levando em consideração a distribuição de precipitação e temperatura, as 

letras que irão representar essa subdivisão são: f, m, w, S, W, a, b, c, d, h, k (TORRES; 

MACHADO, 2011). 

O clima do município de Ji-Paraná, segundo a classificação de Köppen, é do tipo 

Equatorial Am (Tropical de Monção), quente úmido, com uma pluviosidade aproximada de 

2.000 mm/ano. A média de temperatura anual é de 26°C e a umidade relativa do ar é de 

aproximadamente 85%, tendo o período pluviométrico dividido entre chuva, nos meses de 

outubro a abril, e seca, nos meses de maio a setembro (FERNANDES; GUIMARÃES, 2002). 

 

2.3 SOLOS 

 

O tipo de solo dos nove pontos amostrais da bacia do Igarapé Nazaré foi classificado 

como latossolos, essa classe de solos compreende a 41% da mancha de solo da Amazônia 

Legal brasileira (KER, 1997; RODRIGUES, 1996); em Rondônia compreende 58% dos solos 

do estado (RONDÔNIA, 2002). 

Inicialmente, a classe latossolos agrupavam solos com características de 

intemperização e lixiviação intensa, dando a esses solos características de baixa atividade das 

argilas, capacidade de troca catiônica, solos profundos com coloração homogênea, possuindo 

distribuição uniforme da argila ao longo do perfil do solo, elevada estabilidade dos agregados 
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e baixo conteúdo de silte em relação a argila e um aspecto importante independente da 

presença de laterita na sua origem   

A Embrapa (2013) conceitua os latossolos como solos constituídos por material 

mineral, com horizonte B latossólico ocorrido antes de qualquer tipo de horizonte A, dentro 

de 200 cm da superfície ou entre 300 cm, caso o horizonte A tenha mais de 150 cm de 

espessura. Os latossolos vermelhos possuem a matiz de 2,5 YR ou mais vermelho na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. 

O IBGE (2015) classifica os latossolos como solos muito intemperizados, profundos, 

de boa drenagem, distribuindo de forma homogênea no perfil do solo, com predominância de 

argilas caulíniticas de baixa atividade catiônica, além de não possuírem matérias primárias.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 SOLOS 

 

Para uma potencial análise sobre o grau de preservação ou comprometimento 

ambiental de áreas de preservação permanente é necessário um entendimento mínimo sobre 

todos os elementos que a formam e que são afetados a partir das ocupações humanas que se 

instalam nestes ambientes. É, pois, salutar a compreensão sobre um desses principais 

elementos: o solo. 

Dentre os diversos conceitos, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) considera solo como uma coleção de corpos naturais constituídos por partes 

sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 

orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do 

planeta. Ademais, contém matéria viva e pode ser vegetado na natureza onde ocorrem e, 

eventualmente, terem sido modificados por interferência antrópicas (EMBRAPA, 2013). Já 

Pinto (2009) explica sua formação argumentando que todos os solos se originam da 

decomposição de rochas e constituem inicialmente a crosta terrestre. 

Ainda de acordo com a Embrapa (1999), os solos são formados por camadas, também 

denominadas horizontes, sobrepostas que diferenciam entre si em relação à quantidade de 

material orgânico e às alterações da composição dos minerais. A decomposição dos solos é 

decorrente de agentes físicos e químicos, assim como das variações de temperatura que os 

atingem, provocando trincas, nas quais penetram água, atacando quimicamente os minerais. O 

congelamento das águas nas trincas, entre outros fatores físicos, exerce outras elevadas 

tensões, das quais decorre maior fragmentação do bloco (FONTES, 2012). 

Os tipos de solos dependem da rocha matriz de origem e suas características são 

influenciadas pelo meio externo, o que os torna mais desenvolvidos e profundos com suas 

camadas bem delimitadas que tem relação ao ambiente, com ações do vento, água e a sua 

fertilidade sendo que solos mais antigos possuem baixa saturação de bases. A ação antrópica 

influencia na parte física e química dos solos, tendo relação com a degradação desses solos e a 

perda de fertilidade. 

Ferreira (2007) ressalta que o solo desempenha papel fundamental dentre os fatores 

que interferem na formação e entendimento das paisagens, fornecendo suporte mecânico, 

água e nutrientes para o estabelecimento e desenvolvimento das plantas. Para este autor, o 

estudo do solo é fundamental para melhorar o seu aproveitamento e conservação, tanto para a 
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agricultura quanto para o meio ambiente. Os solos são classificados a partir da avaliação dos 

atributos físicos, químicos e mineralógico do perfil do solo. 

Considerando que se trata de solos pouco férteis, as atividades se tornam 

potencialmente degradantes, uma vez que a Matéria Orgânica do Solo (MOS) apresenta 

influência em seu comportamento quanto aos aspectos físicos, químicos e biológicos; seus 

teores e características são resultantes das taxas de produção, alteração e decomposição de 

resíduos orgânicos, sendo dependentes de fatores como temperatura, aeração, pH e 

disponibilidade de água e nutrientes, quase sempre fatores condicionados pelo uso e manejo 

dos solos (NASCIMENTO et al., 2010). 

A fertilidade dos solos está intrinsecamente relacionada à longevidade das espécies 

vegetais no mesmo, pois solos com alta fertilidade combinados com espécies mais adaptadas 

às boas condições de fertilidade são elementos-chave para que as pastagens permaneçam 

produtivas ao longo do tempo. Por isso o estudo das condições da APP do Igarapé Nazaré 

apresenta-se como tão importante para os órgãos públicos competentes e para as comunidades 

que a circunda. 

As práticas de manejo e conservação do solo e da água devem ser planejadas e 

executadas mantendo ou mesmo melhorando seus atributos, de modo a aumentar a capacidade 

do solo em sustentar uma produtividade biológica competitiva, sem comprometer a qualidade 

da água (ARAÚJO; TORMENA; SILVA, 2004). A quantificação e a compreensão do 

impacto nas práticas de manejo sobre a qualidade física do solo são fundamentais no 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis (DEXTER; YOUNGS, 1992). 

Um dos problemas que podem ser resolvidos ou amenizados com estudos sobre a 

gestão de áreas degradadas é a própria degradação de pastagens, tão comum à região. Quando 

aplicados podem contribuir para a reabilitação da produtividade, da capacidade de 

recuperação natural para sustentar economicamente os níveis de produção e de qualidade 

exigidos pelos animais, assim como o processo de superar os efeitos nocivos de pragas e 

doenças invasoras que culminam com a degradação avançada dos recursos naturais em razão 

de manejos inadequados (MACEDO; KICHEL; ZIMMER, 2000). 

Tais estudos também são relevantes visto que a erosão é um fenômeno que ocasiona 

efeitos negativos no solo e na água, uma preocupação de governos do mundo inteiro 

(MINELLA; WALLING; MERTEN, 2008). Esses efeitos geram uma demanda de estudos 

que quantifiquem e controlem as causas dos processos erosivos. A saber, o conceito de erosão 

se baseia na movimentação das partículas do solo, onde são desprendidas, e que em seguida 
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são transportadas para a jusante dos corpos d’água através de um agente transportador, 

podendo ser a água das chuvas e/ou o vento (MINELLA et al., 2007). 

A desagregação do solo está relacionada a fatores como clima, topografia, cobertura 

do solo e tipo do solo que interferem aumentando a velocidade e o material desagregado, 

transportando-o. Não obstante, a ação antrópica acelera esses processos por causa do manejo 

inadequado dos solos e por não levar em consideração a aptidão, gerando processos de 

degradação, tendo como principal fator a erosão hídrica (AGUIAR, 2017). A erosão hídrica, 

consequentemente, altera a paisagem, gerando alterações no processo hidrológico dos rios, 

aumentando a vazão no período chuvoso e podendo ocasionar em alagamento de áreas 

críticas, diminuindo apenas no período de estiagem (SILVA et al., 2011). 

Outro fator presente nas áreas de ocupação desordenada, tais quais as áreas de 

preservação permanente da bacia do Igarapé Nazaré, são os processos erosivos aos quais as 

áreas são submetidas. Conforme Pruski (2006), a erosão, embora seja um processo antigo e 

originário de fenômenos naturais que atuam sobre a crosta terrestre, é também determinado 

pela ação antrópica e tantas vezes predatórias, acelerando assim tal processo e, por 

conseguinte, gerando sérios prejuízos às atividades econômicas e ao ambiente. 

 

3.2 ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO 

 

3.2.1 Determinação da resistência do solo à penetração 

 

O conceito de compactação compreende a alteração da estrutura do solo quando há a 

redução dos espaços internos do mesmo, onde ficam a água e o ar, restringindo o crescimento 

da cultura devido às dificuldades de absorção dos nutrientes pelas raízes, afetando a 

infiltração e a condutividade hidráulica, acarretando, assim, em modificações nas condições 

químicas e biológicas do solo (CAMARGO; ALLEONI, 1997). 

Segundo Kiehl (1979), o solo para ser considerado ideal para o crescimento das 

plantas deve possuir uma porosidade total de 50%, sendo 17% dos macroporos ocupados pelo 

ar e 33% por água. A determinação da resistência do solo à penetração é uma das 

metodologias utilizadas para identificar o grau de compactação de um solo, calculando os 

limites críticos para o impedimento mecânico do crescimento radicular (RIBON et al., 2003; 

ROSIM et al., 2012). 

Desse modo, a resistência à penetração (RP) está relacionada ao teor de umidade do 

solo, pois em condições de baixa umidade a água se encontra tensionada nos poros do solo; a 
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essa força soma-se as forças de coesão e de adesão, resultando em maior resistência à 

deformação e à penetração das raízes, dificultando o desenvolvimento das plantas (CUNHA; 

VIEIRA; MAGALHÃES, 2002). 

A RP, portanto, é uma metodologia utilizada para a determinação da qualidade dos 

solos, sendo avaliadas as condições atuais em comparação a uma condição natural sem 

restrições, tendo sempre como parâmetro as características de cada tipo e manejo do 

solo (REINERT; REICHERT, 2006). 

Para poder avaliar as alterações nas propriedades dos solos em relação às atividades 

antrópicas em ecossistemas naturais, o monitoramento da conservação ambiental é um 

importante instrumento para análise das condições locais, alertando riscos de situações 

futuras, principalmente em áreas de fragilidade ambiental (CARDOSO et al., 2011). 

A conversão de áreas de florestas em sistemas agrícolas pode ocasionar compactação 

dos solos por consequência do pisoteio de animais, tráfego de máquinas, cultivo intensivo e 

manejo inadequado dos solos (HAMZA; ANDERSON, 2005). 

A resistência do solo à penetração possui valores bases para qualificar se o solo em 

questão está com restrições à penetração, sendo esses valores variáveis de 1,5 a 3,5 Mpa 

(MEROTTO; MUNDSTOCK, 1999; TAYLOR; BRAR, 1991). Porém, algumas pesquisas 

identificam que, dependendo da textura dos solos, esses valores podem ser mais elevados. 

 

3.2.2 Densidade do solo 

 

A densidade dos solos é o arranjo das partículas do solo que são alteradas dependendo 

dos teores de matéria orgânica, estrutura e mineralogia, assim como das práticas de uso e 

manejo do solo (FERREIRA, 2010; REICHARDT; TIMM, 2012). 

A densidade é um dos fatores diretos mais utilizados para a identificação da 

compactação dos solos (MANTOVANI, 1987). O uso dos solos por cultivos agrícolas 

aumenta a densidade dos solos em decorrência do tráfego de máquinas e implementos 

agrícolas, e também pelo pisoteio de animais. 

Na literatura da área há certa discussão sobre os valores críticos para se definir o grau 

de compactação dos solos. Goedert, Schermack e Freitas (2002) citam que valores entre 0,7 

kg/dm³ a 1,0 kg/dm³ são considerados normais para latossolos vermelhos, contudo Camargo e 

Alleoni (1997) consideram críticos valores iguais ou superiores a 1,55 kg/dm³ em solos 

argilosos e franco-argilosos. Desse modo, os valores críticos variam conforme a textura do 

solo. 



28 
  

 

3.2.3 Granulometria do solo 

 

A textura dos solos é um dos principais parâmetros de indicadores de qualidade dos 

solos, pois determina a adesão e coesão entre as partículas, tração e o armazenamento de 

água, que influência os processos ecológicos, e que através das análises pode-se compreender 

a dinâmica dos solos e as melhores formas de manejo (CENTENO et al., 2017; HE et al., 

2014). 

Atualmente existe um conflito entre as definições de textura dos solos e granulometria, 

pois textura e a sensibilidade que o solo fornece, está relacionada ao tato, já granulometria 

está relacionada à quantidade da fração silte, argila e areia no solo (KLEIN, 2014).  A textura 

do solo está ligada a parte sólida, que varia em tamanho, forma e qualidade e são classificadas 

em areia, silte e argila, sendo: areia um diâmetro entre 2,0 a 0,5 mm; silte um diâmetro entre 

0,05 a 0,002 mm; e argila um diâmetro menor que 0,002 mm (RUDNICK, 2015). 

A argila influencia na distribuição e o diâmetro dos poros, sendo responsável pela área 

de contato entre as partículas sólidas e a água determinando o potencial hídrico desse solo 

(REICHARDT, 1987). Solos com alto teores de argila possuem maior capacidade de reter 

água em suas partículas em relação a solos arenosos e, por isso, causam menos impacto na 

vegetação nos períodos de estiagem. Bedin et al. (2003) e Donagemma et al. (2016) citam que 

solos com baixa quantidade de argila são considerados de pouca relevância para a agricultura 

por possuírem maior suscetibilidade a degradação e perda da capacidade produtiva. 

As argilas podem ser divididas em dois tipos: as caulinitas, do tipo 1:1; e as 

montmorilonitas, do tipo 2:1, que possuem cargas negativas predominantes. Vale destacar que 

as trocas de moléculas positivas e negativas são importantes para a planta, pois interferem nas 

trocas de nutrientes com a solução do solo. Destas, as caulinitas são as mais encontradas no 

estado de Rondônia (RUDNICK, 2015). 

A identificação das proporções de argila, silte e areia do solo são utilizadas para 

indicar a textura do solo no triângulo textural, sendo também importante para constatar 

possíveis variações de características encontradas no solo (RUDNICK, 2015). 
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3.2.4 Teor de umidade no solo 

 

A água, juntamente com o ar, ocupa os espaços porosos do solo, sendo que o aumento 

de um desequilibra a outra (KIEHL, 1979). Ademais, é um fator importante para a 

quantificação da compactação dos solos (CAMARGO; ALLEONI, 1997). 

O estado hidráulico do solo está relacionado à quantidade de água armazenada nos 

poros do solo e à energia potencial da água (ARRAES, 2014); sendo também um elemento 

importante para a compreensão dos processos hidrológicos e climáticos, pois é responsável 

pelo escoamento superficial, evaporação da água do solo e transpiração das plantas 

(HEATHMAN et al., 2009). 

Os solos com um teor de umidade maior possuem menores valores de compactação e 

têm relação com a lubrificação entre as partículas, reduzindo, assim, o atrito entre as mesmas 

e a maior compressão (HARRIS, 1971). 

Silva Filho (2009), em estudo da compactação de solos em sistemas agroflorestais no 

município de Porto Velho, estado de Rondônia, ao estudar um argissolo vermelho amarelo 

álico plíntico concluíra que com o aumento da densidade do solo se observa a diminuição da 

umidade do solo, resultando na diminuição da macroporosidade; como citado anteriormente, a 

densidade é um fator de quantificação da compactação. 

 

3.3 ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 

 

A coleta em campo para a avaliação da fertilidade dos solos é fundamental, pois é 

através da análise que a necessidade de nutrientes orgânicos ao solo para que não seja 

limitante o crescimento das plantas, tanto em sistemas agronômicos, como em projetos de 

recuperação florestal, pode ser quantificada; ainda mais tendo em vista que o Brasil se 

encontra nos trópicos e seus solos, em sua grande maioria, são solos de baixa 

fertilidade (RONQUIM, 2010). 

A metodologia para a avaliação da fertilidade de solos mais utilizada atualmente é a 

análise química do solo por seu baixo custo e eficiência na quantificação dos dados. A análise 

é baseada em procedimentos e metodologias que são empregadas desde a coleta de campo até 

o laboratório de análise (SILVA, 2006). 

Os macronutrientes do solo utilizados na análise química são: N (nitrogênio); P 

(fósforo); K (potássio); Ca (cálcio); Mg (magnésio); e S (enxofre). Nos solos tropicais esses 

nutrientes podem estar em quantidades pequenas ou ausentes, sendo assim, há necessidade de 
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manejar o solo ou repor nutrientes através de fertilizantes químicos, minerais ou matéria 

orgânica (RONQUIM, 2010). 

A Lei de Liebig, conhecida também como fator mínimo, determina que um nutriente 

em menor concentração limite o crescimento e rendimento do cultivo. Contudo, para um 

metabolismo equilibrado dos cultivares, os nutrientes devem estar disponíveis em quantidades 

suficientes e balanceadas e na forma que a planta consiga absorvê-los. A matéria orgânica das 

florestas é deveras importante para essa ciclagem de nutrientes, por isso em áreas de pastagem 

ou cultivares agronômicos se tem a necessidade de repor esses nutrientes do solo para a 

manutenção da fisiologia da planta (RONQUIM, 2010). 

Sendo assim, a qualidade do solo depende das necessidades dos cultivares, ou dos 

benefícios que os seres humanos necessitam, levando em consideração a sua composição 

natural e as práticas intervencionistas (ARAÚJO; ALMEIDA; GUERRA, 2012). 

 

3.3.1 Acidez dos solos 

 

Em solos tropicais, como os do estado de Rondônia, há uma alta ocorrência de solos 

ácidos (baixo pH do solo), resultando na diminuição da saturação de bases, baixos teores de 

matéria orgânica e altos valores de alumínio trocável (OLIVEIRA et al., 2016). 

A acidez dos solos é resultante do intemperismo, de material de origem, decomposição 

e mineralização da matéria orgânica, absorção de nutrientes, e do uso de fertilizantes e manejo 

do solo (RUDNICK, 2015). 

A acidez do solo é dividida em dois tipos: a acidez ativa, que são íons de hidrogênio 

que se encontram disponíveis no solo em baixas concentrações em relação aos íons de 

hidrogênio adsorvido; e a acidez potencial, que é subdividida em acidez trocável e em acidez 

não trocável. A acidez trocável são os íons de alumínio retidos no coloide do solo. A acidez 

não trocável, por sua vez, são os íons de hidrogênio com ligações covalentes ligados aos 

coloides de cargas negativas e compostos de alumínio (RUDNICK, 2015). 

 

3.4 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Bacia hidrográfica é uma fragmentação natural do relevo, dividida por água, drenada 

por cursos d’água principal e seus afluentes, captando água da chuva e reservatórios de água e 

sedimentos, tendo como único ponto de saída o exutório (NAGHETTINI, 2000; SANTANA, 

2003; VILELA; MATTOS, 1975); é uma unidade natural, onde os leitos fluviais ou canais de 
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drenagem natural são integralizados. Não obstante, não é apenas a água o elemento da bacia, e 

sim o relevo, o solo, a flora, a fauna, o local, as interferências naturais e antrópicas 

(PRIOSTE, 2007; ROSS; DELL PRETE, 1998). 

A qualidade da água da bacia está relacionada às políticas públicas de conservação dos 

recursos associados e não apenas à água. No Brasil, as áreas de preservação permanentes 

possuem altas taxas de ocupação antrópica, ocasionando deflúvios de superfícies de 

agricultura, aumento das taxas de nitrogênio e fósforo, crescimento de algas e plantas e 

redução da quantidade de oxigênio na água, gerando a mortalidade de peixes (LIMA, 1987; 

MERTEN, 2002). 

Para uma análise ampla das características de uma bacia se faz necessário o 

levantamento dos tipos de solos, por causa de fatores como infiltração, escoamento superficial 

e umidade do solo, para uma observação da dinâmica natural e das evoluções, chegando às 

aptidões e às peculiaridades individuais (GUIMARÃES, 2000). 

Assim, a delimitação de uma bacia hidrográfica para fins de estudo ou planejamento é 

a primeira etapa. Atualmente se utiliza a análise morfométrica, que é realizada através de 

análises de imagens de satélite e fotografias aéreas, para, assim, obter a visualização das 

características da bacia hidrográfica, como: a área, o coeficiente de compacidade e o fator de 

forma — estes procedimentos realizados estão descritos na metodologia deste trabalho. 

 

3.5 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE (APP) 

 

A legislação brasileira sobre o meio ambiente considera o disposto no artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988, que preceitua que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as futuras e também para a presente geração (BRASIL, 1988). 

Partindo dessa premissa, o Código Florestal Brasileiro, isto é, a Lei nº 12.651/2012, 

em seu artigo 3° conceitua Área de Preservação Permanente (APP) como sendo áreas 

protegidas por suas características, cobertas por vegetação ou não, tendo como função a 

proteção dos corpos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e da biodiversidade, 

facilitando o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar da 

população humana. No capítulo II, seção 1, tem-se a delimitação das áreas em relação às 

faixas marginais, desde a borda da calha do leito regular ou normal de qualquer curso d’água 

natural, perene e intermitente (BRASIL, 2012). 
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Os rios, por sua vez, apresentam dois tipos de leitos, sendo o leito menor, que 

compreende o nível normal ou regular do rio, que é a calha do curso aonde a água escoa 

durante a maior parte do tempo, e a calha maior, áreas afetadas pela água durante o período de 

maiores precipitações (ROSIN, 2016). Esse parâmetro do leito regular na medição da área da 

APP trouxe um retrocesso às questões ambientais, tendo em vista que a Lei nº 7803/1989 

utilizava o leito maior da calha, somando, assim, maiores valores de área em relação à 

legislação atual (SANTOS, 2019). 

As faixas de preservação variam de 30 metros até 500 metros de áreas de preservação 

em zonas rurais, dependendo da largura do corpo d’água, contado a partir da calha do leito 

regular, devendo ser cercada para que não tenha interferências nas áreas como entrada de 

animais que possam ocasionar pisoteamento na área e degradação do espaço. Fora as faixas, 

no entorno dos corpos hídricos também se inclui as áreas das nascentes e olhos d’água, em 

restingas, manguezais, bordas de tabuleiros ou chapadas e em topo de morros (BRASIL, 

2012). 

A Lei nº 12.651/2012 institui as áreas de preservação permanente em corpos d’água de 

áreas de preservação urbanas, sendo instituído um valor fixo de 30 metros, independente da 

largura do corpo d’água. Esse valor foi estipulado a partir de relatórios teóricos e científicos 

que justificam que uma área de preservação ambiental necessita de uma zona de 

amortecimento e corredores ecológicos contínuos para que exerça as suas funções múltiplas, 

incluindo fixação do solo, proteção dos recursos hídricos e conservação da fauna e 

flora (METZGER, 2010). 

 

3.6 DEGRADAÇÕES DOS SOLOS 

 

As atividades antrópicas realizadas sem planejamento e tecnologias apropriadas para 

cada tipo de solo tendo em vista a sua classificação e peculiaridades, veem causando 

degradações ambientais no solo como erosões, contaminações do solo que podem 

comprometer o corpo hídrico (MOTA; VALLADARES, 2011). 

 Um dos impactos que as atividades econômicas é no sistema produtivo trazendo 

riscos para a manutenção, além de não se preocuparem com as futuras gerações colocando o 

termo sustentabilidade em desuso não se preocupando com os recursos ambientais 

imprescindíveis para a manutenção da vida humana (SUCUPIRA, 2006).  

Ainda não se têm no Brasil estudos que caracterizam quais as atividades e a 

quantidade de áreas que foram alteradas por esses usos, contudo as estimativas citam o 
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desmatamento e as atividades agropecuárias como os principais fatores de degradação (DIAS; 

GRIFFITH, 1998).  

Grandes interferências na paisagem não é novidade. As transformações, como o 

desmatamento das florestas para áreas cultiváveis, teve um forte papel no processo de 

colonização do estado de Rondônia, pois o ciclo econômico voltado para a agricultura e 

pecuária que se instalou no estado a partir dos anos de 1970, com a implantação dos projetos 

de colonização organizados pelo INCRA, resultou na rápida transformação da paisagem 

devido a retirada da vegetação nativa para formação de lavouras e áreas de pastagem, e que, 

conforme Bolson (2006) comenta, necessitou de grandes extensões de terras, além de 

pequenos aglomerados urbanos e aberturas de estradas vicinais. 

O impacto ambiental oriundo da despreocupação com a retirada da vegetação foi uma 

pressão populacional ocupando áreas que consistem atualmente em áreas de preservação 

permanente (APP) da maior parte das bacias e sub-bacias hidrográficas rondonienses. A 

ocupação destas áreas traz sérios impactos ambientais devido ao uso do solo, o que influencia 

não apenas o local, mas afeta a bacia hidrográfica inteira em que está inserida por causa da 

relação entre a estabilidade das áreas de preservação permanente e o bom funcionamento do 

sistema complexo de uma bacia hidrográfica (AMARAL, 2011). 

Segundo Minatti-Ferreira e Beaumord (2006), os ecossistemas vêm sofrendo 

intervenções ambientais e alterações nas suas paisagens em virtude de ações antrópicas, 

destacando o processo de urbanização e atividades agropecuárias. Nesse mesmo contexto, a 

ocupação e o manejo inadequado das bacias e, consequentemente, o uso dos recursos hídricos 

modificam as características físico-químicas e ambientais dos corpos d’água e das margens ao 

longo do seu curso, sendo poucas as bacias que ainda possuem boas condições 

ambientais (ALLAN, 1995). 

Minatti-Ferreira e Beaumord (2006) comentam ainda sobre a importância do estudo da 

paisagem estar relacionado ao meio físico, ressaltando que os estudos são realizados para que 

tragam melhorias na qualidade de vida da população. Vale ainda destacar os conceitos citados 

por Tuan (1980) sobre as comunidades, relacionando os impactos com os danos a essa 

população. Desse modo o estudo aqui proposto pode transcender os papéis desta dissertação e, 

assim, beneficiar os moradores e moradoras da bacia do Igarapé Nazaré. 

A erosão é um dos processos de degradação ambiental mais ativo, principalmente nas 

regiões de clima tropical variando da laminar que seria a mais branda, contudo causando 

danos diretos à cobertura vegetal e pedoclima até as que causam mais danos que são as 
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voçorocas que provocam danos econômicos além de serem de difícil controle (VALENTE, 

2005). 

Já os danos causados pela degradação na fertilidade do solo criam uma seletividade 

das espécies botânicas, acarretando no processo de recuperação ambiental, pois somente 

espécies tolerantes a baixos valores de fertilidades, ou a altos valores de hidrogênio e 

alumínio se estabelecerão na área prolongando assim o ciclo até que a área se restabeleça e 

chegue novamente ao clímax, com todos os seus processos estabilizados (BARUQUI, 1982). 

Na Amazônia se tem a cultura da limpeza das áreas através da queima provocando 

danos ao solo com a retirada da vegetação, deixando- o descoberto e mais suscetíveis aos 

danos causados pelas chuvas avançando assim o processo de erosão, também afetando os 

microrganismos do solo, os insetos que são inimigos naturais das plantas (ARRUDA, 1988).  

Conhecendo os danos causados pela degradação ambiental com o decorrer dos anos, 

se teve um avanço na área do conhecimento de degradação e conservação do solo, contudo a 

utilização de práticas conservacionistas ainda não está difundida entre a sociedade, tendo os 

pequenos produtores rurais os que menos têm acesso a esses conhecimentos, tendo em vista 

as condições de escolaridade e acesso ao conhecimento. 

Guerra e Jorge (2014) e Vezzani e Mielniczuk (2011) ressaltam a importância do 

levantamento de danos físicos e químicos dos solos e a sua interpretação para compreender as 

sua relações e peculiaridades, as suas limitações devido ao ecossistema para assim manejar 

esse solo de forma adequada minimizando os danos causados pelas atividades antrópicas.  

 

 

 

 

  



35 
  

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização da pesquisa foram estudados nove pontos amostrais ao longo da 

bacia hidrográfica do igarapé Nazaré, como se observa na Figura 2. 

 

Figura 2 – Espacialização dos pontos amostrais na bacia hidrográfica do Igarapé Nazaré 

 

Fonte: IBGE, 2021. 

 

4.1 ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DA BACIA 

 

4.1.1 Aquisição das imagens  

 

A primeira fase se destinou a aquisição das imagens de satélite foram utilizadas 

imagens do Land Remote Sensing Satellite (LANDSAT), disponibilizados pelo IBGE e INPE, 

sendo as imagens do ano de 2021. Foram utilizadas imagens do sensor Operating Land 

Imager (OLI) do Landsat 8. 

 

4.1.2 Processamento digital de imagens (PDI) 

 

Para a realização do processamento digital de imagens (PDI) foi utilizado o Software 

livre Qgis versão 2.8.13, sendo na primeira etapa realizado o registro da imagem e a 

determinação do sistema de projeção geográfica, utilizado o Sistema de Referência 

Geocêntrica para as Américas (SIRGAS). 



36 
  

Após as correções, iniciou-se a etapa de classificação das imagens, baseada no método 

de classificação supervisionado de Máxima Verossimilhança (MAXVER). Após essa etapa os 

dados foram convertidos para dados vetoriais e elaborado a álgebra de mapas e a elaboração 

de mapas temáticos.  

Foram utilizadas três bandas de imagens de cada sensor para a composição da imagem 

RGB, para a seleção das amostras e para a classificação supervisionada. A órbita utilizada do 

sensor LANDSAT 8 – OLI 231/068, para a composição RGB; foram utilizadas as bandas 6, 5 

e 4. Após a composição iniciou o processo de extração de atributos para elaboração dos 

mapas temáticos através da classificação de imagens pelo método de NDVI (Índice de 

vegetação da diferença normalizada). 

O NDVI é uma técnica de processamento de imagens de sensoriamento remoto 

utilizada para indicar a presença e condição da vegetação natural, agrícola e outras 

(GAMARRA et al., 2016). Para o uso dessa técnica são necessários o uso de duas bandas 

espectrais de imagens de satélite, sendo o vermelho e o infravermelho próximo, sendo a banda 

4 e 5 do Landsat 8-OLI. Os valores gerado por essa técnica variam de -1 a 1, sendo valores 

próximos a zero áreas não vegetadas, menores que zero presença de água ou nuvens e quanto 

mais próximas a 1 presença de vegetação nativa densa (LOBATO et al., 2010), para a 

validação da classificação foram realizadas visitas em campo, confirmando os dados gerados 

pelos mapas. 

 

4.2 ANÁLISE DE SOLOS 

 

A pesquisa foi realizada em quatro propriedades rurais particulares situadas às 

margens do Igarapé Nazaré, no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Nelas foram 

estudados três diferentes tipos de uso do solo presentes na área de preservação permanente, 

sendo estes: Floresta (FL), Piscicultura (PS) e Pastagem (PA), as coletas do uso piscicultura 

foram coletadas nas bordas dos viveiros, tendo em vista os três pontos amostrais apresentarem 

lâminas d’água na coleta dos dados.  Sobre as áreas amostrais, o tipo de solo foi classificado 

como latossolo, permitindo desse modo a comparação entre os tipos de uso e influências 

externas para além do uso. 

Inicialmente foi realizada a delimitação da área da bacia por meio digital através do 

Google Earth; e posteriormente foram escolhidas as áreas que compreendiam o uso almejado 

para, então, ir a campo e classificar o tipo de solo de cada área amostral. 
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Como apresentado na Figura 3, em campo foram abertas as trincheiras manualmente 

nas áreas amostrais pré-selecionadas em que os proprietários (as) permitiram a entrada, uma 

vez que parte da área da bacia compreende indústrias e propriedades particulares cuja 

permissão de entrada para estudo foi negado por alguns, além de áreas de difícil acesso. 

 

Figura 3 – Trincheira para amostragem do tipo de solo 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Ao final da amostragem das áreas permitidas, foram identificados argissolos e 

latossolos, entretanto a tipologia argissolos não compreendia os manejos de estudo e, 

portanto, foi descartada, restando somente uma classe, dos latossolos, para comparação. 

 

4.2.1 Amostragem e preparo das amostras químicas do solo 

 

As coletas das amostras de solos para a caracterização química das áreas de estudo 

foram realizadas no mês de novembro de 2020. Três áreas para cada uso do solo foram 

amostradas, totalizando nove pontos amostrais. As parcelas foram alocadas em forma de um 

transecto na área de preservação permanente do Igarapé Nazaré. 

Em cada ponto amostral foi delimitado uma parcela de 80x80 metros, como 

apresentado na Figura 4, com 15 pontos amostrais distribuídos compondo a amostra para cada 

uso — Floresta (FL), Piscicultura (PS) e Pastagem (PA). As subamostras foram distribuídas a 
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uma distância de 40m das amostras laterais e 20m das amostras dentro do transecto, tendo 

uma amostra central, sendo utilizadas amostras deformadas com profundidades de 0-20 e 20-

40 cm de profundidade (OLIVEIRA et al., 2016; SERRAT, 2002). 

 

Figura 4 – Disposição dos pontos de coleta das amostras 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Vale destacar que o tamanho da parcela de 6.400 m² foi para compreender uma porção 

maior de áreas de estudo e para ter maior distribuição; devido aos desafios encontrados para a 

realização da pesquisa, o total da área dos pontos amostrais foi equivalente a 5,8 hectares. 

Posteriormente às coletas das amostras para análise química, estas foram levadas ao 

Laboratório Qualittá Ambiental, no município de Ji-Paraná, no qual as análises segundo a 

metodologia da Embrapa (2011) foram realizadas. Desse modo, foram realizadas as análises 

químicas de parâmetros do potencial hidrogeniônico (pH), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio 

(Mg), fósforo (P), alumínio trocável e hidrogênio (H + Al), a determinação da capacidade de 

troca catiônica (CTC), saturação de bases (V%) e saturação por alumínio (m%). 

 

4.2.1.1 Potencial hidrogeniônico (pH) em água 

 

A análise das amostras em laboratório foi realizada seguindo a metodologia da 

Embrapa (2011), a saber: inicia-se adicionando 10 ml de solo em recipiente plástico de 100 
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ml numerado, posteriormente se adiciona 25 ml de água destilada junto ao solo no recipiente, 

agita-se a amostra com bastão de vidro individual, deixando-a em repouso por 

aproximadamente uma hora, na sequência agita-se novamente cada amostra com bastão de 

vidro e, por último, mergulha os eletrodos na suspensão homogeneizada e procede-se com a 

leitura do pH do solo. 

 

4.2.1.2  Análise de Fósforo e Potássio 

 

A extração de fósforo e potássio foi realizada segundo a metodologia da Embrapa 

(2011), na qual, para a extração de fósforo, utiliza-se a solução diluída de ácido clorídrico e, 

posteriormente, é determinada por espectrofotometria de chama: primeiro é passado o extrato 

de solo obtido com HCl 0,05N no fotômetro de chama utilizando o filtro próprio do potássio; 

então, é feita a leitura e diluída a solução caso a leitura ultrapasse a do padrão utilizado. 

Para a extração de potássio também se utilizou a solução diluída de ácido clorídrico e 

posterior determinação por espectrofotometria de chama: primeiro foi passado o extrato de 

solo obtido com HCl 0,05N no fotômetro de chama utilizando o filtro próprio do potássio; 

posteriormente foi feita a leitura e diluição da solução. 

 

4.2.1.3 Determinação de Alumínio, Cálcio e Magnésio 

 

A extração de alumínio, cálcio e magnésio foi realizada segundo a metodologia da 

Embrapa (2011). 

Para a extração do alumínio trocável foi utilizada a extração com solução KCl N e 

determinação volumétrica com solução diluída de NaOH, que consiste em uma das duas 

alíquotas de 50ml obtidas na extração com KCl N adicionada três gotas do indicador azul de 

bromotimol e titulada com solução de NaOH 0,025 N, até que a coloração verde-azulada 

persista. 

Para a extração de cálcio e magnésio foi utilizada a extração com solução KCl N e 

determinação complexiométrica em presença dos indicadores eriochrome e murexida ou 

calcon, que compreende aos seguintes procedimentos para a extração do cálcio trocável: após 

a titulação do Al+++ trocável, adicionar no erlenmeyer 01 gota de água de bromo para 

destruir o azul de bromotimol; após esse processo se adiciona 6,5ml do coquetel tampão e 04 

gotas do indicador eriochrome black e titular, imediatamente, com a solução de EDTA 0.0125 

N, até viragem da cor vermelho-arroxeada para azul puro ou esverdeada — com esta titulação 
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são determinados conjuntamente (Ca++ e Mg++) — e, por último, é anotado o volume de 

EDTA gasto no processo. Ao final do primeiro processo de extração do cálcio é adicionado 

no segundo erlenmeyer 02 ml de trietanolamina a 50%, 02 ml de KOH a 10%, e uma pitada 

de murexida (± 50mg). Titular com solução de EDTA 0,0125 M até viragem da cor rósea para 

roxa, por último é anotado o volume de EDTA gasto, que corresponde ao cálcio existente. 

A determinação de magnésio é obtida pela diferença entre os valores de Ca+++Mg++. 

 

4.2.1.4 Determinação da Acidez Potencial ou Total 

 

Para extração da acidez dos solos das áreas de estudo foi utilizado o acetato de cálcio 

tamponado pH 7,0 e determinado volumetricamente com solução de NaOH em presença de 

fenolftaleína como indicador (EMBRAPA, 2011). Sendo a acidez potencial (H+Al) utilizada 

para o cálculo de CTC do solo definida como a soma das bases + acidez potencial. 

 

4.2.1.5 Análise da Capacidade de Troca Catiônica (CTC), Saturação de Bases (V%) e 

Alumínio (m%)  

 

Para o cálculo da capacidade de troca catiônica (CTC), do valor da saturação por bases 

(V%) e do percentual de saturação com alumínio (m%), os valores foram extraídos dos dados 

da análise química do solo de acordo com métodos definidos pela Embrapa (2011). 

O valor da CTC a pH 7,0 foi determinado por meio da fórmula: 

𝑇(𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐/𝑑𝑚3 ) = 𝑆 + (𝐻 + + 𝐴𝑙 +3 ) 

 Sendo S = a soma dos cátions cálcio, magnésio e potássio. 

 

A porcentagem de saturação por bases foi obtida pela fórmula: 

                 V% = S x 100 

                                                                         T 

 

A porcentagem de saturação com alumínio foi determinada pela expressão:  

                                                                       M% = Al³ x 100 

                                                                     (S+Al³) 
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4.3 ANÁLISE FÍSICA DO SOLO 

 

As amostras para análise física do solo foram realizadas no dia 23 de novembro de 

2020, nos nove pontos amostrais e nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, sendo 

determinadas as seguintes análises: textura, densidade e umidade do solo, sendo três 

repetições para cada profundidade.  Após a coleta das amostras de análise de textura, 

densidade e umidade do solo, foram encaminhadas para análise no laboratório de solos do 

Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Ji-Paraná. 

 

4.3.1 Resistência mecânica à compactação dos solos 

 

Para os ensaios de resistência à penetração foram realizadas utilizando o penetrômetro 

de impacto modelo IAA/Planalsucar – Stolf (STOLF, 1991); sendo que o equipamento é 

composto por uma haste de cilindro (peso) que provoca impacto de 4,0 kg, com um curso de 

queda livre em uma altura de 400 mm; a ponta possui um cone de ângulo sólido de 30 graus e 

a base possui uma medida de 0,2 polegadas quadradas (12,88 de diâmetro). 

A resistência do solo à penetração (RP) foi determinada pelo índice de cone (IC); 

sendo utilizada a fórmula de Stolf (1991), que transforma o número de impactos do 

penetrômetro em unidade de força por unidade de área (Mpa). Sendo a fórmula: 

IC = 0,0981*5,6+9,89*N 

N = número de impactos/ dm 

 

Foi realizada uma amostra de compactação por área até 40 cm de profundidade, 

totalizando assim nove amostras. 

 

4.3.2 Análise de textura 

 

Foram seguidas as recomendações da Embrapa (2011), sendo utilizado o método da 

pipeta, que é baseado na velocidade de quedas das partículas das amostras que compõem o 

solo. Essa metodologia fixa o tempo para deslocamento vertical na suspensão do solo com 

água, após a adição de um dispersante químico; posteriormente se pipeta um volume do solo 

com água para a determinação da argila que, após a secagem em estufa, é pesada. Já as 

frações grosseiras (areias) são separadas por tamisação, secas em estufa e pesadas para a 
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obtenção dos valores. Para a obtenção do valor de silte é determinada a diferença dos 

percentuais das outras frações em relação à amostra original, sendo:  

% do valor de argila + % do valor de areias – 100 % = valor de silte 

 

Para a determinação da textura foi realizada a coleta de uma amostra por tipo de uso 

nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, totalizando dezoito amostras divididas em nove de 0- 

20 e nove de 20-40 cm. 

 

4.3.3 Densidade do solo 

 

As amostras foram realizadas em conformidade com a metodologia da Embrapa 

(2011), sendo coletadas três amostras indeformadas em cada profundidade pelo anel de 

Kopeck. Posteriormente foi determinado o volume do anel, o utilizado no presente trabalho 

foi de 78,5 cm³, pesado o conjunto e anotado o peso, depois transferido para um recipiente de 

peso conhecido e identificado com a amostra, então pesado e transferido para uma estufa a 

105° C e pesado após 24 e 48 horas. 

 

Para o cálculo de densidade aparente da amostra se tem a expressão: 

Densidade aparente g/cm³ = Peso da amostra seca a 105°C  

                                                  Volume do anel de Kopeck 

 

4.3.4 Determinação da umidade atual do solo 

 

Para a determinação da umidade atual do solo foram realizadas três repetições por 

manejo e profundidade, totalizando nove amostras por manejo e oitenta e uma amostras para a 

pesquisa. A umidade gravimétrica do solo foi realizada pela metodologia da Embrapa (2011), 

seguindo a equação: 

U = a – b  * 100 

         B 

a= massa da amostra úmida 

b= amostra seca a 105°C durante 24 horas 

Sendo a umidade expressa no trabalho em percentagem. 
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4.4 ESTATÍSTICA 

 

O delineamento experimental utilizado foi o Delineamento Inteiramente Casualizado 

(DIC), com três repetições para os aspectos físicos do solo e três repetições para os aspectos 

de fertilidade do solo em cada profundidade. 

Nas áreas de floresta, piscicultura e pastagem foram utilizadas a metodologia do 

transecto, contudo, nos pontos amostrais do tipo de uso floresta, a posição das árvores 

impedira a retirada das amostras ou avaliações de campo, sendo necessária a adaptação dos 

pontos amostrais originais. 

 Para verificação de diferenças estatísticas entre os ambientes (pastagem, floresta e 

piscicultura), os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico 

Assistat versão 7.7. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DAS APPS DA BACIA DO IGARAPÉ NAZARÉ 

 

Grande parte das propriedades inseridas na bacia do Igarapé Nazaré se enquadra como 

minifúndios, isto é, áreas pequenas onde predomina a produção para subsistência, produzindo 

atividades econômicas mistas, como criação de gado, aves, suínos, peixes, hortaliças e frutas, 

e possuindo até um módulo fiscal (SILVA, 2017). Os valores do módulo fiscal em hectares 

são definidos pelo município, sendo para Ji-Paraná 60 hectares, as propriedades em estudo 

possui, em média, áreas de 45 hectares (INCRA, 2020). 

Conforme o Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12651 (BRASIL, 2012), na sua seção 

I, artigo 4° e inciso I, as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 

intermitente e excluído os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular; os rios da bacia 

do Igarapé Nazaré ficam em média com a largura variando de 10 a 50 metros, sendo assim a 

faixa de APP foram de 50 metros, totalizando uma área de 16,66 km², como demonstrado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Delimitação da APP da bacia do Igarapé Nazaré 

 

Fonte: Autora adaptado IBGE (2021). 
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As áreas de preservação permanente da Amazônia vêm sofrendo perturbações e 

degradações devido às ações antrópicas esse conflito entre a função ambiental dessas áreas e 

os usos efetivos na bacia do Igarapé Nazaré que totaliza 16,16 km² de APP, sendo 4,09 km² s 

de áreas florestadas, 11,21 km² de áreas de agricultura e pecuária e 1,64 km² de áreas de 

piscicultura como mostra a Figura 6. A bacia possui 74% de sua área de APP ocupada por 

atividades econômicas conflitantes, sendo a agropecuária a atividade de maior expressividade, 

com 69% de ocupação. Almeida e Vieira (2014) ressaltam que a atividade agropecuária é a 

mais praticada nessas áreas na região Amazônica. 

 

Figura 6 – Usos da APP da bacia do Igarapé Nazaré 

 

Fonte: Autora adaptado por IBGE (2021). 

 

Conflitos de usos de APPs na Amazônia foram relatos em estudos por Almeida e 

Viera (2014) e Costa et al. (2019) que mostram o avanço das atividades econômicas sobre as 

áreas de APP e sendo a agropecuária a atividade que vem crescendo sobre essas áreas. 

Contudo de acordo com Mendonça (2020), ao estudar o uso e cobertura da terra do 

Igarapé Nazaré desde 1984 até 2004 (escala temporal de 10 anos), as áreas da APP da bacia já 

se encontravam antropizadas, com mais de 60% do total com destinações econômicas, tendo 

como principal uso da área a pastagem; esse altos índices de ocupação da área da bacia são 

decorrentes dos processos de colonização do estado, tendo em vista a proximidade da bacia 

com as áreas urbanas. 

Entre os anos de 1994 e 2004, no Igarapé Nazaré, observa-se uma diminuição da 

abertura de novas áreas de florestas, tendo uma diminuição da área de floresta de apenas 1,5 
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km², seguido pela a diminuição desse processo nos anos entre 2004 e 2014. Essa diminuição 

pode estar relacionada às questões ambientais que passaram a ser abordadas no Brasil com as 

leis de crimes ambientais e com a reformulação do Código Florestal. No ano de 2019 observa-

se um aumento da área de floresta da APP, contudo se tem também um aumento da área 

urbana e um aumento da área de reservatórios de pisciculturas (MENDONÇA, 2020). 

Além das áreas de pastagem, a bacia sofre com o avanço das áreas urbanas quando 

observado entre os anos de 1984 e 2014, isso se deve pela instalação de loteamentos urbanos 

ao redor da bacia do Igarapé Nazaré, gerando novos conflitos, como o de esgotamentos 

sanitários (MENDONÇA, 2020). 

A partir dos anos 2000 houve um aumento do número de criadores de peixes no estado 

de Rondônia por efeito dos incentivos do governo Federal e estadual a essa atividade, 

remodelando, assim, também as áreas da bacia do Igarapé Nazaré que, atualmente, conta com 

grandes áreas destinadas a esse setor da economia. Entre os anos de 1984 e 2004 houve um 

aumento de 400% de criadouros de peixes na bacia. 

No ano de 2003 o governo Federal cria a secretária especial de aquicultura e pesca 

(SEAP), e em 2009 se transformou em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em 

Rondônia o governo estadual em conjunto com o governo Federal lança programas de 

incentivo a piscicultura com a disponibilização de créditos rurais para os produtores, 

descentralização dos licenciamentos rurais dos planos de aquicultura do estado. 

 

5.2 ANÁLISE DE FERTILIDADE DO SOLO  

 

Os resultados das análises químicas serão apresentados na seguinte ordem: pH (H20), 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio, soma de bases, saturação de bases e 

saturação por alumínio. 

Para fins de interpretação dos dados das amostragens, estes foram classificados 

utilizando o Índice de Fertilidade de Solos (IFS) da Embrapa/RO (2004) e Alvarez et al. 

(1999), ambos constam em Anexos como Anexo A. 

 

5.2.1 pH (H20) 

 

Os resultados do pH (H20) são das áreas com diferentes tipos de cobertura (Floresta, 

Pastagem e Piscicultura), nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. A amostra que 
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apresentou maior teor de pH (H20) foram a piscicultura, nas duas profundidades; e a de menor 

valor foi a Pastagem, também nas duas profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – pH (H2O) do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 

0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os valores médios dos tipos de uso, apresentados no Gráfico 1, indicam que os pontos 

amostrais da piscicultura obteve os maiores valores de pH nas duas profundidades, sendo os 

maiores valores encontrados na camada de 20 a 40 cm. 

Esses valores de pH maiores em relação aos outros tratamentos está relacionado ao 

processo de manutenção dos viveiros de piscicultura, os peixes sobrevivem em crescem 

melhor em águas com pH que varia entre 6 a 9, sendo que valores fora dessa faixa afetam o 

desenvolvimento (LEIRA et al., 2017).  

Para a manutenção dessa faixa de pH são adicionados no início  dos ciclos anuais 

calcário a faixa de valores encontrada foram a baixo da faixa ideal se explicando que as 
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amostras não foram coletadas dentro dos viveiros e sim próximos e também foram coletados 

no final do ciclo, outro fator que colabora para esses valores da piscicultura é o fator textura 

que nos 3 pontos foram classificados como franco-arenosos e solos arenosos apresentam uma 

taxa de infiltração. 

Oliveira et al. (2009), ao estudarem alterações nas características químicas de um 

argissolo vermelho amarelo irrigado com efluente de piscicultura, em ambiente protegido, 

verificaram um aumento do pH do solo em relação a testemunha, isso devido à fertirrigação 

proporcionada pela água residuária. 

O menor valor médio encontrado na camada de 0 a 20 cm foi no uso pastagem; esse 

valor está relacionado ao pisoteio animal e à textura do solo franco-arenosa dos pontos 

amostrais, que contribuem para a lixiviação dos nutrientes (CENTENO et al., 2017). 

Já na camada de 20 a 40, a floresta apresentou os menores valores, estes valores são 

comuns nessas áreas, pois os solos sob mata geralmente apresentam menores valores de pH, 

tendo relação com a mineralização da matéria orgânica e os exsudatos ácidos liberados pelas 

raízes das plantas que contribuem no aumento da acidez do solo (BARRETO et al., 2006). 

Feitosa (2004) e Oliveira et al. (2015) detectaram problemas de acidez com pH 4,7 e 4,3, 

respectivamente, em um fragmento de Mata Atlântica e em floresta no sul do Amazonas nas 

camadas de 0 a 20 cm. 

Todos os tipos de usos e profundidades, de acordo com a classificação da 

Embrapa/RO (2004), e como indicado na Tabela 1, apresentaram valores muito baixos e 

baixos, sendo que esses valores de pH (H2O) limitam a disponibilidade de nutrientes para as 

plantas, acarretando no desenvolvimento da mesma. 

 

Tabela 1 – Classificação do pH (H2O) dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e 

de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 4,88 4,80 Muito baixo Muito baixo 

Pastagem 4,86 4,84 Muito baixo Muito baixo 

Piscicultura 5,13 5,35 Baixo Baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Notas: *DMS: Diferença mínima significativa; *CV: coeficiente de Variação. 

 

Valores parecidos às amostras coletadas foram encontrados por Pereira (2017) ao 

estudar áreas de floresta, pastagem e seringal no município de Ariquemes, também no estado 

de Rondônia, encontrando valores de muito baixo a baixo para as suas amostras. 
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Valladares, Bastistella e Pereira (2011) comparando a fertilidade do solo em áreas de 

pastagem e floresta no município de Machadinho do Oeste encontrou valores de pH maiores 

em áreas de pastagem em relação a vegetação nativa. 

Schlindwein et al. (2012 ), analisando as características químicas dos tipos de solos do 

estado de Rondônia, concluiu que 61% dos solos analisados tem o pH menor que 0,5, sendo 

assim classificados como baixo. Portanto, os valores obtidos no estudo são valores 

encontrados na maioria dos solos do estado de Rondônia. 

Os dados da Tabela 2 mostram que pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade na 

profundidade de 0 a 20 cm não tem diferenças estatísticas significativas do pH do solo entre 

os tipos de manejo. Contudo, na profundidade de 20 a 40 cm se tem valores estatísticos 

significativos entre a média das amostras do tipo de manejo floresta e dos demais. 

O pH das amostras apresentou valores mais altos entre a profundidade de 0 a 20 cm 

em relação a de 20 a 40 cm, evidenciando a importância da matéria orgânica na manutenção 

do pH do solo (FREITAS, 2000). 

 

Tabela 2 – Classificação do pH  dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidade de 0 a 20 e de 20 a 

40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 4,88 a 4,86 a 5,13 a 0,29 9 

20-40 4,80 a 4,84 b 5,35 b 0,34 9 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
 

As análises estatísticas comparando as profundidades de cada tipo de manejo, como 

ilustrado na Tabela 3, mostra que não se tem diferenças estatísticas entre as profundidades de 

0 a 20 e de 20 a 40. Sendo assim, as variações estatísticas significativas do pH do solo foram 

apenas na profundidade de 20 a 40 entre os tipos de manejo e entre o mesmo manejo, mas em 

profundidades diferentes não se tem diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Tabela 3 – Classificação do pH dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidade de 0 a 20 e de 20 a 

40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 4,88 a 4,80 a 0,008 2 

Pastagem 4,86 a 4,84 b 0,04 1 

Piscicultura 5,13 a 5,35 a 0,25 7 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
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5.2.2 Fósforo 

 

A importância do fósforo para as plantas está nas reações que envolvem a Adenosina 

Trifosfato (ATP), cuja necessidade de fósforo é relevante para o processo da fotossíntese. A 

deficiência desse nutriente ocasiona a redução de plantas jovens e a má formação das folhas, 

podendo também gerar tecidos necróticos (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Os maiores valores de fósforo foram encontrados no tipo de uso floresta, sendo o 

ponto amostral Floresta 02 o que apresentou maior valor na profundidade de 20 a 40 cm. Em 

relação às profundidades, apenas a Pastagem 01 apresentou maiores valores de fósforo na 

profundidade de 0 a 20 cm, tendo relação com a adição de nutrientes fosfatados ao solo nesse 

ponto amostral; as demais amostras apresentaram maiores valores na profundidade de 20 a 40 

cm. 

A maior taxa de fósforo de 20 a 40 cm está relacionada ao tipo de solo dos pontos 

amostrais, que são franco-arenosos. Centeno et al. (2017) ressaltam que os solos franco-

arenosos tendem a apresentar deficiências de matéria orgânica e fósforo. Roche et al. (1980) 

ressalta que em torno de 61% dos solos tropicais são fortemente deficientes de fósforo. 

Benites et al. (2010), ao estudarem solos sob diferentes usos em área de mata Atlântica 

e a partir de atributos da matéria orgânica, encontraram maiores valores de fósforo na floresta 

em relação a pastagem. 

A análise das médias das amostras, apresentada no Gráfico 2, mostra que o tipo de uso 

floresta apresentou os maiores valores de fósforo em relação à pastagem e a piscicultura, em 

ambas as profundidades estudadas. 

A análise demonstra a importância e a eficiência da matéria orgânica em solos franco-

arenosos, primeiro em relação às cargas negativas que fixam o fósforo no solo, evitando a 

lixiviação, e na disponibilização desse nutriente para a solução do solo. O ânion fosfato é o 

mais afetado com a retirada da cobertura vegetal, pois são derivados de 65 componentes de 

partículas biológicas (BERNER; BERNER, 1987). 

Cunha et al. (2007), ao estudarem o fósforo orgânico em solos sob florestas montanas, 

pastagens e eucalipto encontrara maiores valores de fósforo, sendo de até 44% maior no uso 

floresta em relação a pastagem. 

A importância da floresta em APPs é importante para a ciclagem de nutrientes no solo 

e nos mostra que mesmo em usos como a piscicultura que se tem uma entrada de produtos 

orgânicos e inorgânicos tendo como o fósforo e o nitrogênio os dois principais elementos não 
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obtiveram um aumento das taxas nos pontos amostrais superando os valores da floresta para o 

fósforo (PEREIRA; MERCANTE, 2005). 
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Gráfico 2 – Fósforo do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0-

20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Como apresentado na Tabela 4, os valores de fósforo nos tipos de uso e nas 

profundidades foram classificados como baixo. Schlindwein et al. (2012), ao estudar a 

fertilidade dos solos na região do cone sul rondoniense, concluíram que a classificação da 

quantidade de fósforo presente no solo indica que 69% dos solos são classificados como 

muito baixo para o cultivo de culturas, 15% como baixo e 6% com teores médios. 

 

Tabela 4 – Classificação do fósforo dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 0,63 1,02 Baixo Baixo 

Pastagem 0,27 0,38 Baixo Baixo 

Piscicultura 0,2 0,43 Baixo Baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Raij (1991) afirma que solos tropicais são pobres na disponibilidade de fósforo, 

especialmente na solução do solo, contudo se tem uma alta adsorção e precipitação desse 

nutriente. Esses valores mostram que esse elemento pode ser um limitador do 

desenvolvimento das plantas, causando redução dos cultivos e da recuperação de áreas 
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degradadas que exijam uma quantidade mínima para o desenvolvimento fisiológico do 

vegetal. 

Pereira (2017) e Corrêa et al. (2019) encontraram valores semelhantes aos encontrados 

na presente pesquisa, classificando sua amostragem no município de Ariquemes e na região 

central de Rondônia, solos classificados como baixo nas áreas de floresta, pastagem e seringa 

e sistemas agroflorestais. 

A Tabela 5 mostra que, através do teste de Tukey a 5% de probabilidade, não tem 

diferenças significativas entre os manejos, interpretação de dados já discutida por autores 

como Raij (1991) e Schlindwein et al. (2012): uma características dos solos tropicais é ser 

deficiente em todos os tipos de uso, mesmo que as florestas tenham obtido valores maiores 

que os demais. 

 

Tabela 5 – Classificação do fósforo dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 0,63 a 0,27 a 0,2 a 0,43 49 

20-40 1,02 a 0,38 a 0,43 a 0,53 46 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

A Tabela 6 mostra os resultados das análises estatísticas dos tipos de uso em relação à 

profundidade pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, não indicando diferenças estatísticas 

significativas entre as profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm nos tipos de uso pastagem 

e piscicultura, contudo apresentando diferenças estatísticas no uso florestas. 

 

Tabela 6 – Classificação do fósforo dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 0,63 a 1,02 b 0,46 31 

Pastagem 0,27 a 0,38 a 0,20 22 

Piscicultura 0,48 a 0,58 a 0,26 29 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.2.3 Potássio 

 

A disponibilidade de potássio e a sua liberação na solução do solo depende do material 

de origem desses solos, da ciclagem de nutrientes ou da adição de fertilizantes. A passagem 
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do K não trocável para trocável é eficiente, dependendo apenas da quantidade na solução do 

solo; esse fator pode ser eficiente para as plantas assimilarem esse nutriente, porém esse 

fenômeno também colabora para a lixiviação (ROSOLEM et al., 2006). 

O potássio é um elemento que não forma os compostos orgânicos na planta, 

permanecendo livre, presente nos processos de fotossíntese, síntese de proteína e balanço 

iônico (TAIZ; ZEIGER, 2004). Os efeitos da deficiência de potássio nas plantas são a 

diminuição da síntese proteica e o acúmulo de compostos nitrogenados solúveis, por isso esse 

elemento é considerado essencial para o desenvolvimento completo da planta 

(MARSCHNER, 1995). 

Os valores demonstrados na Tabela 6 são referentes à quantidade de potássio em 

mg/dm³ encontrados nos pontos amostrais estudados nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 

cm. Exceto as amostras da Floresta 03 e da Pastagem 03, que obteve os maiores valores de 

potássio na camada de 0 a 20 cm, o restante das amostras apresentaram os maiores valores na 

profundidade de 20 a 40 cm. A maioria dos valores das amostras encontrados entre a 

profundidade de 20 a 40 cm se deve a alta intensidade de chuvas no estado de Rondônia, 

sendo característica de solos tropicais, o que colabora para a percolação do potássio trocável. 

Werle, Garcia e Roselem (2008) avaliaram a lixiviação da adubação potássica em duas 

diferentes texturas de solos, em seu estudo a textura não foi o fator preponderante, mas sim a 

quantidade de água. Os autores citam que acima de 1.600 mm de água se tem um aumento na 

percolação do potássio; na amostra da presente pesquisa tem-se em vista que a média de 

precipitação anual no município de Ji-paraná é de 2.000 mm anuais. 

As amostras que obteve maior valor de 0 a 20 cm foi a Floresta 02, em contrapartida a 

Floresta 01 apresentou o menor valor entre os usos. O valor da Floresta 01 na camada de 0 a 

20 cm se deve às condições em que esta se encontra, uma vez que foi observada a presença de 

bovinos e também alta fragmentação da floresta. 

A Piscicultura 02 na profundidade de 20 a 40 cm foi amostra que obteve o maior valor 

entre as demais. Baumgartner et al. (2007), ao estudar a reutilização de águas residuárias da 

piscicultura e da suinocultura na irrigação da cultura de alface, encontrou altos valores de 

potássio na análise físico-químico e microbiológico. Partindo dessa premissa, o alto valor de 

potássio encontrado na presente pesquisa, deduz-se, seja devido à profundidade de 20 a 40 cm 

estar no nível da água dos tanques, em contato direto com o solo. A amostra de 0 a 20 cm na 

Piscicultura 03 também obteve valores altos. 

O Gráfico 3 ilustra que a média das florestas amostradas na profundidade de 0 a 20 cm 

teve os maiores valores entre os outros usos, isso devido à floresta, no seu ciclo de nutrientes 
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da serapilheira, adicionar quantidade de potássio trocável e não trocável ao solo. Também é 

ilustrado um aumento no teor de potássio com a profundidade do solo em ambos os usos, isso 

devido à textura do solo de todas as amostras serem classificados como franco-arenosos e, 

somado ao alto índice pluviométrico da região, contribui para a lixiviação desse elemento — 

própria de características dos solos arenosos, que possuem baixa capacidade de troca cátion 

iônica (CTC do solo) e baixas quantidades de cargas negativas para a associação do potássio; 

além das características do próprio elemento químico que tem sua mobilidade na solução do 

solo na orientação vertical, tendo como sentido a água de drenagem, por isso as altas taxas de 

lixiviação (BALTAZAR et al., 2018). 

Valores semelhantes quanto ao aumento do teor de potássio no solo com o aumento da 

profundidade foi encontrado por Baltazar et al. (2018) ao estudar a movimentação vertical do 

potássio em função do manejo da adubação potássica no algodoeiro no município de 

Presidente Bernardes, em São Paulo, encontrando valores de potássio maiores após a 

profundidade de 0 a 20 cm em todos os tratamentos. 

 

Gráfico 3 – Potássio do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0-

20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Segundo a classificação da Embrapa/RO (2004), como apresentado na Tabela 7, os 

valores de potássio das amostras foram classificados com muito baixos a baixos. 

Schlindwein et al. (2012), ao estudar a química de solos na região do cone sul 

rondoniense, encontrou valores de 48% nos solos estudados, classificados como médio a 

muito alto, 19% como baixos e 34% como muito baixos para os teores de potássio. Sendo 
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assim, 53% dos solos do cone sul são classificados como a da pesquisa, como insuficientes 

para obter bons rendimentos das culturas. 

 

Tabela 7 – Classificação do potássio dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 0,07 0,08 Muito Baixo Baixo 

Pastagem 0,06 0,07 Muito baixo Muito Baixo 

Piscicultura 0,06 0,09 Muito baixo Baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Os valores apresentados na Tabela 8 mostram que não houve diferenças significativas 

através do teste de Tukey a 5% de probabilidade entre os tipos de usos e nas profundidades de 

0 a 20 e de 20 a 40 cm na quantidade de potássio, reforçando que a baixa quantidade de 

potássio nas amostras são resultados dos efeitos das taxas pluviométricas e do tipo de solo das 

mesmas. 

 

Tabela 8 – Classificação do fósforo dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV (%) 

0-20 0,07 a 0,06 a 0,06 a 0,04 12 

20-40 0,08 a 0,07 a 0,09 a 0,07 16 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Como apresentado na Tabela 9, não houve diferenças significativas através do teste de 

Tukey a 5% de probabilidade entre as profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. Como 

discutido anteriormente, não se teve diferenças significativas entre os manejos nem entre as 

profundidades. Sendo assim, pode-se considerar o potássio um limitador para a recuperação 

das áreas de preservação permanente do Igarapé Nazaré. 

 

Tabela 9 – Classificação do fósforo dos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 0,07 a 0,08 b 0,02 4 

Pastagem 0,06 a 0,07 b 0,02 4 

Piscicultura 0,06 a 0,09 a 0,06 13 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
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5.2.4 Cálcio 

 

O cálcio exerce no organismo das plantas a síntese de paredes celulares, influenciando 

no funcionamento da membrana plasmática e também exerce o papel de mensageiro 

secundário de condições adversas do ambiente (TAIZ; ZEIGER, 2004). Desse modo, para as 

espécies de plantas que se estabelece em APP, o cálcio é fundamental, pois são os íons ca+² 

que avisam sobre eventos adversos, como o alagamento dessas áreas, para se condicionar o 

organismo vegetal e não sofrer danos irreversíveis como a senescência da planta. 

Entre os sintomas característicos da deficiência de cálcio tem-se a necrose das regiões 

meristemáticas, que são os ápices de raízes e parte aérea. Observa-se, então, a importância 

desse elemento para o bom desenvolvimento das áreas em recuperação. 

O maior valor de cálcio foi encontrado no ponto amostral da Piscicultura 01, que 

obteve valores constantes nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. Já os menores 

valores foram encontrados na Floresta 01, tendo as maiores taxa de concentração entre a 

profundidade de 20 a 40 cm; e na Pastagem 02, também com maiores concentrações de cálcio 

na profundidade de 20 a 40 cm. 

Os valores das médias dos tipos de manejos floresta, pastagem e piscicultura, 

apresentados no Gráfico 4, mostra que as maiores concentrações de cálcio foram encontradas 

na piscicultura 0 a 20 e na pastagem  profundidade de 20 a 40 cm. As maiores taxas de cálcio 

nos manejos estudados foram encontradas na profundidade de 0 a 20 cm. 

A alta taxa de cálcio no tipo de manejo piscicultura está relacionada a adição de 

calcário para aumentar o pH da agua dos viveiros e a textura franco arenosos que contribuí 

com a infiltração desse elemento, contudo devido ao fim do ciclo quando foram coletados as 

amostras e a alta taxa de lixiviação desse elemento não se teve um aumento considerável  

entre os três tipos de manejos e a piscicultura pois ambos foram classificados como baixo. 

Segundo Embrapa (2011), em valores entre 5,2 a 5,3 o alumínio trocável está insolubilizado, 

não causando mais danos as raízes e aumentando a quantidade de cálcio na solução do solo. 

Solos ácidos possuem baixas concentrações de bases e os principais elementos que se 

tem redução são o cálcio e o magnésio. As baixas taxas de concentração de cálcio nas 

florestas são ocasionadas pelo valor do pH, que foram menores que 5, indicando a presença de 

alumínio trocável no solo e resultando na diminuição de cálcio (EMBRAPA, 2011). 
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Gráfico 4 – Valores de cálcio médio do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Segundo a classificação da Embrapa (2015), todos os manejos estudados e as 

profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm foram classificados como baixo, sendo um fator 

limitante para a recuperação das áreas nesses locais, como ilustrado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Classificação do cálcio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 0,11 0,13 Baixo Baixo 

Pastagem 0,20 0,27 Baixo Baixo 

Piscicultura 0,39 0,51 Baixo Baixo 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os resultados da tabela 10 nos mostram que os pontos amostrais foram classificados 

como baixo nas duas profundidades e foram valores similares encontrados Schlindwein et al. 

(2012), Pereira (2017), Menezes et al. (2008) e Rudnick (2015) estudando valores de cálcio 

no estado de Rondônia. 

Gama-Rodrigues et al. (2008), ao avaliar os atributos químicos e microbianos de solos 

em diferentes coberturas vegetais no norte do estado do Rio de Janeiro em latossolos 

vermelhos amarelos, encontrou valores maiores para áreas de pastagem em relação a áreas de 

capoeira e plantios de acácia, sábia e eucalipto, entretanto, todos foram classificados como 

baixo para o teor de cálcio. 
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Ronquim (2010) afirma que solos de climas quentes e úmidos como o do estado de 

Rondônia tem uma alta remoção das bases (Ca, K e Mg) por processos de lixiviação e erosão.  

Como apresentado na Tabela 11, não houve diferenças significativas entre os valores 

de cálcio nos tipos de usos estudados, pois em todas as áreas das amostras a classificação do 

solo é latossolo e umas das características principais desse solo são altos teores de pH e, 

consequentemente, baixos teores de bases, principalmente de cálcio e magnésio. 

 

Tabela 11 – Cálcio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV (%) 

0-20 0,11 a 0,20 a 0,39 a 0,24 34 

20-40 0,13 a 0,27 a 0,51 a 0,38 38 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Os valores da Tabela 12 são os dados estatísticos da análise do teste de Tukey a 5% de 

probabilidade dos tipos de manejo em relação as profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, nos 

quais foram encontradas diferenças significativas entre as profundidades do manejo. 

 

Tabela 12 – Cálcio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 0,11 a 0,13 b 0,03 5 

Pastagem 0,20 a 0,27 b 0,07 9 

Piscicultura 0,39 a 0,51 b 0,14 13 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

 

5.2.5 Magnésio 

 

O magnésio é considerado um macronutriente por sua importância para os ciclos 

biológicos das plantas; estando presente como íon é requerido por enzimas na transferência de 

fosfato, constituinte da molécula de clorofila. Os efeitos da deficiência de magnésio são 

expressos com a clorose entre as nervuras foliares, ocorrendo nas folhas mais antigas; por 

causa da mobilidade dentro da planta a clorose diminui o potencial de fotossíntese, podendo 

ocasionar senescência da planta caso essa deficiência seja por longos períodos (TAIZ; 

ZEIGER, 2004). 
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Como apresentado no Gráfico 5, entre as áreas amostradas a Piscicultura 01 e 02 

foram as que expressaram maiores valores nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm; 

esse valores maiores são devido ao valor do pH das áreas de piscicultura também ter sido 

maior, uma vez que o pH é um dos fatores que ocasiona a lixiviação do magnésio. 

Exceto a Pastagem 03 e a Floresta 01, as demais amostras obtiveram maiores valores 

de teor de magnésio na camada de 20 a 40 cm, evidenciando a alta taxa de precipitação desse 

elemento na solução do solo. Os baixos valores encontrados nas amostras da área 01 e 03 

estão relacionados à alta fragmentação dessas áreas e ao pisoteio de animais que foi 

observado em visitas para coleta das amostras na área — com exceção da Floresta 02, que não 

havia a presença de animais na área. 

 As médias dos tipos de manejos, apresentadas no Gráfico 5,  evidência que o manejo 

piscicultura teve o maior valor médio nas duas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, 

porém obtendo maiores valores de magnésio na camada mais profunda, de 20 a 40 cm; este 

valor nessa camada também está relacionado com o tipo de solo da área, que foi classificado 

como franco-arenoso, e devido ao magnésio ser um íon na solução desse solo, além de a baixa 

quantidade de cargas positivas para se unir aos íons de magnésio aumentar essa lixiviação. 

Em segundo, ilustrado no Gráfico 5, o manejo floresta tem a  maior quantidade de 

magnésio no solo, isso devido a matéria orgânica possuir cátions que se unem ao ânion de 

magnésio, evitando a lixiviação. Observando o Gráfico 5 também é possível visualizar que a 

diferença entre as profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm é menor em relação a piscicultura, 

na qual foram encontrados os maiores valores. 
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Gráfico 5 – Valores médios de magnésio do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Tabela 13 mostra a classificação do magnésio nos tipos de manejo e profundidades, 

sendo o manejo floresta e pastagem classificado como baixos e a piscicultura como médio. 

 

Tabela 13 – Classificação do magnésio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e 

de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 0,4 0,5 Baixo Baixo 

Pastagem 0,3 0,3 Baixo Baixo 

Piscicultura 0,08 0,12 Médio Médio 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Pereira (2017) também encontrou valores baixos para os três tipos de manejos 

estudados pelo autor (floresta, pastagem e seringal), e menores valores de magnésio na 

profundidade de 20 a 40 cm, reafirmando a alta taxa de lixiviação do magnésio mesmo em um 

solo argiloso que possui maiores taxas de cátion em relação aos arenosos. Rudnick (2015), ao 

estudar os solos dos municípios de Rolim de Moura, Alta floresta e São Felipe do Oeste, em 

diferentes manejos em Rondônia, encontrou maiores concentrações de magnésio na 

profundidade de 20 a 40 cm, exceto nas amostras do município de São Felipe do Oeste. 

Enquanto Menezes et al. (2008), ao comparar os atributos químicos e físicos entre a floresta e 

os sistemas agroflorestais no estado de Rondônia, encontrou valores classificados como baixo 
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para o teor de magnésio, além da concentração menor de magnésio na floresta em relação aos 

sistemas agroflorestais 

As comparações das médias pelo teste de Tukey a 5% entre os tipos de manejos, 

apresentadas na Tabela 14, demonstram que na profundidade de 0 a 20 cm não foram 

encontradas diferenças significativas entre os manejos, porém na profundidade de 20 a 40 cm 

o valor médio do manejo floresta obteve diferenças em relação aos demais. 

 

Tabela 14 – Magnésio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV (%) 

0-20 0,04 a 0,03 a 0,08 a 0,06 20 

20-40 0,05 a 0,03 b 0,12 b 0,05 13 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Já entre as profundidades e os tipos de manejo, ilustrada na Tabela 15, a floresta e a 

piscicultura apresentaram diferenças significativas entre as profundidades de 20 a 40 cm; o 

que se deve as maiores concentrações encontradas na profundidade de 20 a 40 nesses 

manejos, sendo o principal fator para essa diferença entre as profundidades a lixiviação desse 

nutriente para as camadas mais profundas do solo. 

 

Tabela 15 – Magnésio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 0,04 a 0,05 b 0,01 4 

Pastagem 0,03 a 0,03 a 0,03 10 

Piscicultura 0,08 a 0,12 b 0,04 9 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.2.6 CTC a pH 7 

 

A capacidade de troca de cátions (CTC) é a soma dos cátions de cálcio, magnésio, 

potássio, hidrogênio e alumínio disponíveis na solução do solo. 

As maiores concentrações de CTC a pH 7 foram encontrados na profundidade de 0 a 

20 cm, exceto na Piscicultura 01. Os maiores valores foram encontrados na Piscicultura 02, na 

profundidade de 0 a 20 cm, e na Piscicultura 01, nos valores de 20 a 40 cm, como apresentado 

no Gráfico 6. 
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As médias dos usos mostram altas taxas de concentração de CTC a pH 7 na 

piscicultura em relação à floresta e à pastagem nas duas profundidades, como já citado essa 

concentração está relacionada ao valor de pH dessas amostras. Entretanto, observam-se 

maiores concentrações de cátion na profundidade de 0 a 20 cm, isso se deve aos teores de 

ciclagem de matéria orgânica e às características do latossolo, que tem a diminuição da 

concentração de matéria orgânica em relação à profundidade (EMBRAPA/RO, 2004). 

 

Gráfico 6 – Valores médios de CTC a pH 7 do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura 

nas profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os valores de CTC a pH foram classificados como baixo em todos os tipos de manejo 

e nas duas profundidades estudadas, como indica a Tabela 16; esse valores encontrados são 

comuns em regiões tropicais, ocasionados pelo processo de intemperização dos solos 

(LOPES; GUILHERME, 2004). Schlindwein et al. (2012) identificou que 35% dos solos 

analisados na zona da mata rondoniense foram classificados como baixo, e são decorrentes do 

baixo teor de argila, matéria orgânica e pH do solo. Enquanto Pereira (2017) encontrou no 

município de Ariquemes, em Rondônia, valores de CTC a pH 7 classificados como baixo a 

médios, e tendo os menores valores na profundidade de 20 a 40 cm. 
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Tabela 16 – CTC a pH 7 nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 3,41 3,14 Baixo Baixo 

Pastagem 3,35 3,18 Baixo Baixo 

Piscicultura 3,46 3,29 Baixo Baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

A CTC a pH 7 não apresentou diferenças significativas entre os tipos de usos florestas, 

pastagem e piscicultura, como indicado na Tabela 17. Rudnick (2015), na zona da mata 

rondoniense, também não obteve diferenças significativas entre os usos estudados. 

 

Tabela 17 – CTC a pH 7 nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV (%) 

0-20 3,41 a 3,35 a 3,46 a 0,33 12 

20-40 3,14 a 3,18 a 3,29 a 0,38 13 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Entre as profundidades dos usos, como indicado na Tabela 18, houve diferenças 

significativas nos usos floresta e piscicultura; esses valores estão relacionados às maiores 

concentrações na profundidade de 20 a 40 cm. Já o uso pastagem não teve diferenças entre as 

profundidades. 

 

Tabela 18 – CTC a pH 7 nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 3,41 a 3,14 b 0,27 9 

Pastagem 3,35 a 3,18 a 0,18 6 

Piscicultura 3,46 a 3,29 b 0,29 10 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.2.7 Hidrogênio e Alumínio 

 

A origem primária da acidez do solo está relacionada às transformações iniciais 

presentes nos processos de formação e, posteriormente, ao acúmulo de matéria orgânica, que 

ocasiona um aumento de produção de CO2 e ácidos. Em regiões com altas taxa pluviométricas 

uma lixiviação de Ca, Mg, K também é observada (EMBRAPA, 2015). Nesse sentido, vale 

destacar que a acidez ativa corresponde à atividade do íon de hidrogênio na solução do solo; a 
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acidez trocável corresponde à quantidade de alumínio; já a acidez potencial é a soma da 

acidez ativa e da acidez trocável (H + Al) (EMBRAPA, 2011). 

As amostras da Floresta 03 tiveram os maiores valores de H+Al nas duas 

profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. Enquanto as menores taxas de H+Al foram 

encontradas na Piscicultura 01 (na camada de 0 a 20 cm) e na Piscicultura 03 (na camada de 

20 a 40 cm). Esses resultados podem ser observados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Valores médios de H+Al do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Entre as médias dos valores de acidez ativa, os maiores valores em ambas as 

profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, foram encontrados no tipo de manejo floresta. Já os 

menores valores foram encontrados no tipo de manejo piscicultura, também nas duas 

profundidades. 

Barreto et al. (2006), ao estudar as características químicas e físicas de um solo nos 

manejos floresta, agroflorestal e pastagem no sul da Bahia, também encontraram valores 

maiores para a floresta quanto à acidez ativa em relação aos outros tipos de manejos. No tipo 

de manejo floresta a ciclagem de nutrientes apresenta altas concentrações de Ca, Mg e K na 

manta orgânica, porém na solução do solo esses valores diminuem, favorecendo, desse modo, 

valores maiores de H+Al nas camadas abaixo da manta. 

Pereira (2017) encontrou valores maiores de H+Al em áreas de floresta na camada de 

0 a 20 cm em relação à pastagem no município de Ariquemes, em Rondônia. 
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Rudnick (2015) encontrou maiores taxas de concentração de H+Al no tratamento 

floresta em relação à pastagem nos municípios rondonienses de Ariquemes, Rolim de Moura 

e Alta Floresta nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm; sendo que a decomposição 

da matéria orgânica gera acidez através da produção de CO2 e da reação de nitrificação, 

produzindo NH4 e também a oxidação de enxofre através de bactérias heterotróficas 

(FERREIRA, 2017). 

Como apresentado na Tabela 19, todos os tipos de manejos, nas duas profundidades, 

foram classificados como muito alto para H+Al, o que está relacionado ao tipo de solo das 

amostras, que são latossolos e solos intemperizados com altas taxas de lixiviação das bases, 

resultando nas altas taxa de acidez do solo. Vale destacar ainda que a região possui um alto 

índice pluviométrico, o que tende a maiores taxas de lixiviação dos cátions, resultando no 

aumento da acidez do solo. Esses altos valores de acidez do solo são variáveis devido ao 

manejo, sendo estes não ocorrem em curto espaço de tempo, mas necessitam de 10 a 35 anos 

para que as alterações sejam observadas. 

As áreas amostradas estão sofrendo pressões no manejo inadequado, tanto nos tipos 

floresta, onde se observou pisoteamento de bovinos na área, quanto nas áreas de piscicultura, 

onde inicialmente era floresta e houve a transformação em pastagem e apenas posteriormente 

o uso como tanques de piscicultura; a pastagem também sofre tensões sem um manejo 

adequado que melhore as suas características químicas e físicas, evitando a degradação do 

solo. 

 

Tabela 19 – Classificação de hidrogênio + alumínio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades 

de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20- 40 cm) 

Floresta 3,19 2,88 Muito alto Muito alto 

Pastagem 3,06 2,79 Muito alto Muito alto 

Piscicultura 2,95 2,64 Muito alto Muito alto 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Entre os tipos de uso não houve diferenças estatísticas significativas, como observado 

na Tabela 20. Pereira (2017) também não encontrou diferenças estatísticas significativas entre 

os manejos em Ariquemes, outro município de Rondônia. 
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Tabela 20 – Hidrogênio + alumínio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 
Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 3,19 a 3,06 a 2,95 a 0,32 13 

20-40 2,88 a 2,79 a 3,64a 0,31 8 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Entre as profundidades estudadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade também 

não foram encontrados diferenças significativas, como indica a Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Hidrogênio + alumínio nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0 – 20 cm 20 -40 cm DMS CV (%) 

Floresta 3,19 a 2,88 a 0,31 11 

Pastagem 3,06 a 2,79 a 0,27 10 

Piscicultura 2,95 a 3,64 a 0,39 14 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.2.8 Saturação de bases 

 

A saturação de bases é a soma das bases trocáveis expressa em percentagem; é um 

excelente indicativo da fertilidade do solo, sendo divididos em distróficos quando possuem 

saturação abaixo de 50% e em eutróficos quando a saturação de bases está acima de 50% 

(EMBRAPA, 2015). 

Os maiores valores de saturação de bases, como ilustrado no Gráfico 8, foram 

encontrados no tipo de uso Piscicultura 01, nas duas profundidades estudadas de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. O valor alto encontrado para a Piscicultura 03 já era esperado, pois foi a amostra 

que apresentou menor pH do solo e os maiores valores de Ca, Mg e K. 

Os menores valores foram encontrados na Floresta 01, nas duas profundidades de 

estudo de 0 a 20 e de 20 a 40 cm; esse resultado também já foi refletido nos tópicos 

anteriormente apresentados devido aos baixos valores de base e alto valor de pH do solo. 

Em relação às médias da saturação de bases dos tipos de usos apresentadas no Gráfico 

8, a piscicultura tem os maiores valores nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

Algumas explicações para esses altos valores da piscicultura em relação à floresta está 

relacionado ao pH, que variou acima de 5, propiciando uma maior quantidade de cátions. As 

águas residuais de piscicultura já foram comprovadas pelos autores Hussar et al. (2003) e 

Baumgartner et al. (2007) como tendo altos teores de Ca e Mg. 
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Os maiores valores entre os tipos de usos foram encontrados na profundidade de 20 a 

40 cm, podendo assim ser concluído que até mesmo na piscicultura a taxa de lixiviação das 

bases é alta, uma vez que a textura arenosa dos solos e as taxas de acidez ativa em todos os 

tipos de uso e profundidades foram consideradas muito altas. 

 

Gráfico 8 – Valores médios de saturação de bases do solo (v%) do solo sob cobertura de floresta, 

pastagem e piscicultura nas profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A classificação da saturação de bases em percentagem, como apresentada na Tabela 

22, indica que todos os tipos de uso foram classificados como muito baixos. Esses valores são 

característicos de latossolos e solos de regiões tropicais. Todos os solos obtiveram valores 

menores que 50%, sendo assim classificados como distrófico. 

Schlindwein et al. (2012), ao estudar os solos da zona da mata rondoniense, indicam 

que 72% dos solos da região foram classificados como distróficos, com saturação de bases 

menores que 50%, e a apenas 12% foram considerados eutróficos, maiores que 50%. Isso se 

deve à alta pluviosidade da região, que torna os solos pobres em bases de Ca, Mg e K, e com 

altos teores de H+Al, resultados encontrados na pesquisa mesmo em regiões de floresta. 

 

Tabela 22 – Classificação da saturação de bases (v%) nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 6,14 7,79 Muito baixo Muito baixo 

Pastagem 8,65 11,39 Muito baixo Muito baixo 

Piscicultura 14,69 18,25 Muito baixo Muito baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
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Como observado na Tabela 23, não houve diferenças significativas entre os tipos de 

usos e nas profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. Mesmo não tendo diferenças estatísticas 

entre a floresta e os demais manejos, na floresta há a ciclagem de nutrientes, o que sempre 

tem o retorno em parte dos valores absorvidos pela planta; nos outros manejos, contudo, há a 

retirada desse nutriente, não tendo a ciclagem do mesmo ao solo, necessitando, assim, de um 

manejo adequado para se evitar a degradação (SILVA et al., 2007). 

 

Tabela 23 – Saturação de bases (v%) nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e de 

20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 
Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 6,64 a 8,65 a 14,69 a 7,76 171 

20-40 7,79 a 11,39 a 18,25 a 7,28 143 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Entre as profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm nos tipos de uso pastagem e 

piscicultura houve diferenças estatísticas significativas, como apresentada na Tabela 24. Na 

floresta, contudo, não houve diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Essa diferença está relacionada ao processo de lixiviação das bases, tendo em 

vista que o solo franco-arenoso não possui ânions para que os cátions possam aderir e reter 

esses nutrientes nas camadas mais superficiais, acarretando na sua lixiviação. Na floresta não 

houve diferenças significativas uma vez as cargas negativas da matéria orgânica se ligam as 

cargas positivas do Ca, Mg, P e K, retendo esse nutrientes. 

 

Tabela 24 – Saturação de bases (v%)  nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 e 

de 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 6,64 a 7,79 a 1,84 43 

Pastagem 8,65 a 11,39 b 2,89 57 

Piscicultura 14,69 a 18,25 b 4,48 69 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 
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5.2.9 Saturação de Alumínio (m%) 

 

A saturação por alumínio é a relação entre os teores de bases trocáveis e alumínio de 

CTC do solo; sendo considerado alítico solos com teor de alumínio maior que 50% e 

alumínico solos com saturação de alumínio menor que 50% (EMBRAPA, 2013). 

Os maiores valores de alumínio foram encontrados na profundidade de 0 a 20 cm, 

exceto nas amostras da Floresta 03, Pastagem 03 e Piscicultura 03, cujas profundidades de 20 

a 40 cm resultaram em maiores valores, levando em consideração que as três amostras foram 

coletadas na mesma propriedade. 

Os menores valores foram encontrados na Piscicultura 01 nas duas profundidades, a 

mesma obteve os maiores valores de saturação de bases e maior pH entre as amostras 

analisadas. Esses fatores explicam o baixo índice de saturação de alumínio nessas amostras. 

Entre as médias dos tipos de usos, a floresta tem o maior índice de saturação de 

alumínio, seguida pela pastagem e em último a piscicultura, como indica o Gráfico 9. Os 

valores maiores de alumínio no solo da floresta estão relacionados à estabilização da matéria 

orgânica, ocorrendo a complexação de alumínio na solução do solo e a precipitação dos 

complexos insolúveis (ENSINAS et al., 2014). 

 

Gráfico 9 – Valores médios de saturação de alumínio (m %) do solo sob cobertura de floresta, 

pastagem e piscicultura nas profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
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Os valores de saturação de alumínio no tipo de uso Piscicultura 03 foi classificado 

como médio, os demais foram classificados como muito alto, como indica a Tabela 25. As 

áreas de florestas e pastagem nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, são 

classificadas como alíticos por possuírem saturação de alumínio maior que 50%; já o tipo de 

uso piscicultura nas duas profundidades é classificado como alumínico por possuir saturação 

de bases menor que 50%. 

 

Tabela 25 – Classificação da saturação de alumínio (m%)  nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 

Uso e cobertura 

 

0-20 cm 

 

20-40 cm 

Classificação 

(0-20 cm) 

Classificação 

(20-40 cm) 

Floresta 80,87 78,77 Alto Alto 

Pastagem 70,71 68,71 Alto Alto 

Piscicultura 41,19 31,75 Médio Baixo 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Como observado na Tabela 26, não houve diferenças significativas entre os tipos de 

manejos na profundidade de 0 a 20 cm; contudo, houve diferenças entre a piscicultura em 

relação à floresta e à pastagem na profundidade de 20 a 40 cm. A quantidade de alumínio na 

camada de 20 a 40 cm no uso piscicultura foi menor, apresentando o maior pH do solo e 

menor saturação de H+Al dos três usos, acarretando em uma diferença significativa entre os 

demais usos. 

 

Tabela 26 – Saturação de alumínio (m%) nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 

e de 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 
Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 80,87 a 70,71 a 41,19 a 33,92 292 

20-40 78,77 a 68,71 a 31,75 b 26 236 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Diferenças significativas podem ser observadas entre as profundidades de 0 a 20 em 

relação à de 20 a 40 cm em todos os tipos de uso, sendo que os maiores valores foram 

encontrados na profundidade de 0 a 20 cm. Esses resultados estão relacionados aos maiores 

valores de cálcio nos três usos do solo ter sido superiores na camada de 0 a 20 cm em relação 

à de 20 a 40 cm, como indicado na Tabela 27. 
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Tabela 27 – Saturação de alumínio (m%) nos usos floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 0 a 20 

e de 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 80,87 a 78,77 b 4,03 28 

Pastagem 70,71 a 68,71 b 5,42 40 

Piscicultura 41,19 a 31,75 b 12,84 132 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.3 ANÁLISE FÍSICA DOS SOLOS  

 

Os atributos físicos serão apresentados e discutidos na seguinte ordem: textura dos 

solos analisados, densidade dos solos, umidade dos solos e compactação dos solos. 

 

5.3.1 Textura dos solos analisados  

 

A textura dos solos compreende as distribuições quantitativas das frações minerais dos 

solos, sendo uma das características com menor suscetibilidade a mudanças; é subdividida 

em: areia, argila e silte. 

 A composição dos solos estudados nos diferentes tipos de manejo e profundidades 

apresentou pequenas variações. Resende et al. (2002) justificam essa pequena alteração por as 

amostras terem sido coletadas no mesmo tipo de solo, sendo a textura uma das características 

físicas mais estáveis do solo. 

O Quadro 2 apresenta os valores de areia total, argila e silte em g/kg para cada tipo de 

cobertura vegetal e profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. Para a identificação textural do 

solo foi utilizado o método do triângulo textural recomendado pela Embrapa (1999). 
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Quadro 2 – Textura do solo nos diferentes manejos e profundidades estudadas. 

Tipos de Usos Profundidade 
Areia Total 

(g/kg) 

Argila 

(g/kg) 

Silte 

(g/kg) 
Textura 

Floresta 01 
0-20 cm 655 225 120 Franco-arenoso 

20-40 cm 630 225 145 Franco-arenoso 

Floresta 02 
0-20 cm 705 200 95 Franco-arenoso 

20-40 cm 705 175 120 Franco-arenoso 

Floresta 03 
0-20 cm 655 200 145 Franco-arenoso 

20-40 cm 680 175 145 Franco-arenoso 

Pastagem 01 
0-20 cm 655 200 145 Franco-arenoso 

20-40 cm 655 200 145 Franco-arenoso 

Pastagem 02 
0-20 cm 680 200 120 Franco-arenoso 

20-40 cm 730 150 120 Franco-arenoso 

Pastagem 03 
0-20 cm 680 200 120 Franco-arenoso 

20-40 cm 730 150 120 Franco-arenoso 

Piscicultura 01 
0-20 cm 605 275 120 Franco-arenoso 

20-40 cm 705 200 95 Franco-arenoso 

Piscicultura 02 
0-20 cm 655 225 120 Franco-arenoso 

20-40 cm 655 225 120 Franco-arenoso 

Piscicultura 03 
0-20 cm 705 225 70 Franco-arenoso 

20-40 cm 730 150 120 Franco-arenoso 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Como observado no Quadro 2, a classificação textural dos usos dos solos estudados na 

APP do Igarapé Nazaré é de solos franco-arenosos, tendo como característica possuir maior 

quantidade de macroporos, condutividade hidráulica saturada e alta taxa de infiltração.  

Rudnick (2015), ao estudar os atributos físicos e químicos dos solos sob os diferentes 

usos e manejo em Rondônia, encontrou textura franco-arenosa em amostras nos municípios de 

Rolim de Moura, Alta Floresta e São Felipe d´Oeste, que são regiões próximas ao município 

de Ji-Paraná; pode-se concluir, então, que esta é uma característica comum ao estado de 

Rondônia. 

A amostra do manejo de Piscicultura 03 foi a que apresentou maior valor de areia total 

nas duas profundidades, de 0-20 e de 20-40 cm, sendo de 70,5% e 73%, respectivamente. 

Observa-se um aumento do teor de argila com o aumento da profundidade. A segunda 

amostra a apresentar maior valor de areia total foi Floresta 02 com 70,5% nas duas 

profundidades, contudo, não foram valores muito acima da média total das amostras. 

As amostras da Floresta 01 e Piscicultura 01 foram os maiores valores entre os 

estudados em relação à argila, em ambas as profundidades, sendo de 22,5 %. Já as amostras 

Floresta 02 e 03, Pastagem 02 e 03 e Piscicultura 01 e 03 demonstram diminuição do teor de 

argila em relação à profundidade dos solos. 

Os valores de silte nas amostras foram todos abaixo de 14,5%, obtendo os maiores 

valores nas amostras de Floresta 03 e Pastagem 01, sendo de 14,5% em ambas as 

profundidades. O menor valor encontrado foi de 7% na Piscicultura 03. Observou-se também 



74 
  

que nas amostras de florestas os valores de silte aumentaram com a profundidade, exceto a 

Floresta 03, que se manteve estável nas duas camadas; já na Piscicultura 03 os valores entre as 

profundidades decresceram. 

 

5.3.2 Densidade aparente dos solos 

 

Os resultados apresentaram valores mais altos para densidade aparente do solo nas 

camadas de 20 a 40 cm em relação às de 0 a 20 cm em todos os manejos estudados. Esses 

valores de densidade mais altos entre as camadas de 20 a 40 cm estão relacionados à textura 

do solo; Libardi (2005) cita que solos arenosos possuem densidade maior em relação a solos 

argilosos e siltosos, e os maiores valores de areia nas amostras foram encontrados exatamente 

entre 20-40 cm. 

Como apresentado no Gráfico 10, os resultados indicam maiores valores de densidade 

aparente para a área de piscicultura, isso se deve às ações de compactação que ocorrem 

quando são construídos os reservatórios de aquicultura, e também a presença de bovinos na 

área. 

Pereira (2017), Mascarenhas et al. (2017) e Cavalcante et al. (2007) estudando a 

densidade do solo no estado de Rondônia em diferentes usos como floresta nativa, pastagem, 

seringais e sistemas agroflorestais encontraram os menores valores de densidade para as 

florestas nativas. 

Isso se dá devido a maior quantidade de matéria orgânica presente nas áreas de 

florestas em relação aos outros usos, ressaltando que a matéria orgânica é um condicionador 

das características químicas e físicas do solo (SILVA FILHO; COTTAS; MARINI, 2010). 

Silva et al. (2015) ressalta a importância da analise dos atributos físicos do solo para o 

diagnostico das condições da área, tendo que são fatores diretamente relacionados ao uso e 

cobertura e quando encontrados em estado crítico reduzem o armazenamento de água e a 

degradação dos solo devido o escoamento superficial. 

E o atributo densidade do solo indica as restrições que os sistemas radiculares das 

plantas estão sendo expostas, sendo que esse fator está correlacionado com a umidade e a 

resistência a penetração do solo (SOUSA NETO et al., 2008). 

Entre as áreas de floresta e pastagem a diferença da densidade aparente foi baixa na 

profundidade de 20 a 40 cm; esses valores estão relacionados à pastagem ter sido arada 

recentemente, antes da coleta das amostras, e nas duas áreas de florestas que são circundadas 
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por pastagem se observou a presença de bovinos na APP, além das mesmas serem muito 

fragmentadas. 

 

Gráfico 10 – Densidade aparente do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0-20 e de 20- 40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Para análise estatística dos dados foi utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade 

para observar se havia diferenças significativas entre os valores; através dele foram 

observadas diferenças apenas na profundidade de 0 a 20 cm no uso floresta e piscicultura, 

como apresentado na Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Densidade aparente (g/cm³) no solo nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 
Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 1,21 a 1,39 a 1,44 b 0,21 7,56 

20-40 1,43 a 1,45 a 1,56 a 0,33 4,43 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Para as análises de diferenciação entre as profundidades, a partir da observação dos 

resultados do teste de Tukey a 5% de probabilidade, como apresentado na Tabela 29, observa-

se que não houve diferenciações entre as profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm no mesmo 

uso e manejo do solo. 
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Tabela 29 – Densidade aparente (g/cm³) no solo nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 1,21 a 1,43 a 0,28 9,3 

Pastagem 1,39 a 1,45 a 0,13 4,11 

Piscicultura 1,44 a 1,56 a 0,26 14,14 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.3.3 Umidade do solo 

 

Como apresentado no Gráfico 11, entre as áreas amostradas a Floresta 03 foi a que 

obteve maior valor de umidade do solo em percentagem nas duas profundidades; em 

contrapartida, a Pastagem 02 seguida da Piscicultura 01, foram as que obtiveram as menores 

taxas de umidade, com valores parecidos. 

Os resultados mostram que o tipo de cobertura florestal nas duas profundidades, de 0 a 

20 e de 20 a 40 cm, apresentaram os maiores valores de umidades, variando entre 10 a 16%, e 

os menores de densidade. 

A piscicultura apresentou os menores valores de umidade e os maiores valores de 

densidade, reafirmando a degradação que se encontra na área de APP nesse tipo de uso. 

 

Gráfico 11 – Umidade do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas profundidades de 

0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Pereira (2007) e Silva Filho (2009) ao estudarem áreas no estado de Rondônia em 

diferentes usos como de floresta, pastagem e seringal encontraram valores de umidade 

semelhante, com maiores valores para o uso floresta. 

Mendonça et al. (2009), ao avaliar a capacidade de infiltração em diferentes tipos de 

manejo na Chapada do Araripe, na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, afirmam 

que a matéria orgânica em áreas preservadas ou em processo de recuperação consegue 

absorver e reter mais umidade em todas as estações do ano em relação aos demais manejos. 

Oliveira  et  al.  (2005),  ao trabalhar  em um  argissolo intermediário para    

cambissolo com diversas culturas, afirmam que a cobertura do solo e o  nível  de  

sombreamento  influenciam  diretamente nas flutuações de temperatura e umidade do solo. 

O fato de os manejos de pastagem e piscicultura terem apresentados valores menores 

de umidade em relação à floresta está relacionado ao pisoteio de animais constante nas áreas e 

menor cobertura vegetal do solo, o que ocasiona aumento da evapotranspiração desses dois 

tipos de uso. Prevedello (1996) descreve que a perda de evapotranspiração do solo é um 

importante parâmetro hidrológico, atingindo um valor de até 50% de evapotranspiração em 

solos desnudos. 

Através da análise estatística dos dados de umidade, apresentados na Tabela 30, 

observa-se a existência de diferenças estatísticas entre os tipos de usos dos solos nas 

profundidades de 0 a 20 cm dos valores da floresta em relação à pastagem e à piscicultura. 

Entre os tipos de uso do solo na profundidade de 20 a 40 cm também houve diferenças 

significativas entre floresta, pastagem e áreas de piscicultura. 

 

Tabela 30 – Umidade do solo em percentagem nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 16,27 a 13,39 b 12,76 b 2,29 71 

20-40 14,74 a 12,27 a 10,88 b 3,11 74 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Notas: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Já os valores do teste de Tukey a 5% de probabilidade, como observado na Tabela 31, 

não se tem diferenças estatísticas entre as profundidades estudadas. 
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Tabela 31 – Umidade do solo em percentagem nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 16,27 a 14,74 a 2,11 54 

Pastagem 13,39 a 12,27 a 2,94 84 

Piscicultura 12,76 a 10,88 a 1,92 53 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Notas: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

5.3.4 Resistência do solo à penetração (RP) 

 

A resistência do solo a penetração é um atributo físico do solo que expressa os valores 

considerados críticos para o crescimento radicular da planta e está correlacionado a densidade 

e a umidade do solo (NEVES JUNIOR, 2005). 

Está correlação entre a resistência a penetração e a umidade e a densidade pode ser 

exemplificada quando um solo com alto valor de densidade e em condição de campo úmido 

pode não apresentar resistência a penetração radicular da planta, contudo essa mesma 

condição em solos secos apresentam altos teores de resistência a penetração, sendo isso 

devido a resistência a penetração soma os efeitos da quantidade de água, textura e condição 

estrutural do solo (TARDIEU, 1994).  

Os maiores valores observados de resistência à penetração se encontram nos tipos de 

uso piscicultura, nas duas profundidades, e estão relacionados à alta compactação dos solos na 

construção dos viveiros de piscicultura que são necessários essa alta compactação dos solos 

para evitar erosões e também devido na presença de bovinos na área. 

Sobre os valores de pastagem próximos aos valores apresentados nas áreas de floresta, 

estes têm relação ao manejo dos solos nessas áreas, uma vez que as áreas Pastagem 01 e 03 

foram gradeadas quatro meses antes da coleta das amostras, e na Pastagem 02 a quantidade de 

bovinos por hectare é baixa, diminuindo os impactos do pisoteamento dos animais no solo. 

Em relação da resistência à compactação entre tipos de usos amostrados, como 

indicado no Gráfico 12, a floresta apresentou os menores valores de resistência a penetrações 

em relação aos outros usos; com relação às profundidades, os valores mais altos foram 

encontrados entre as camadas de 0 a 20 cm, provavelmente devido à entrada de bovinos na 

área para dessecação, o que resulta no encrostamento superficial do solo pelos animais 

(LANZANOVA et al., 2007), uma vez que foi observado na Floresta 01 e 03 que não se tem 

o cercamento da área com pequenos corredores para dessedentar os animais, como é exigido 

na legislação do Código Florestal de 2012 (BRASIL, 2012). 
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Gráfico 12 – Resistência à penetração do solo sob cobertura de floresta, pastagem e piscicultura nas 

profundidades de 0-20 e de 20-40 cm. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Os baixos valores de resistência à penetração em áreas de floresta reafirmam a baixa 

densidade e os valores maiores de umidade, demonstrando a eficiência da floresta na 

manutenção da qualidade do solo, mesmo com alta fragmentação e pisoteio de animais. 

A piscicultura apresentou nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, os 

maiores valores de compactação e densidade e o menor valor de umidade entre os usos. Hillel 

(1982) afirma que a compactação dos solos aumenta com a densidade. 

Com exceção do uso pastagem, a floresta e a piscicultura apresentaram os maiores 

valores de resistência à penetração na profundidade de 0 a 20 cm, que é a camada que 

apresenta a maior quantidade de argila em relação à de 20 a 40 cm. 

Os valores de resistência à penetração nos solos de florestas obtiveram médias nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm, sendo de 2,85 e 3,24 MPa, respectivamente. Valores 

maiores que 2,5 MPa são considerados críticos em relação a resistência à penetração das 

raízes. 

Muito ainda se utiliza as tabelas de valores de Mega Pascal (MPa) de resistência à 

penetração da USDA (1993), nas quais se tem valores maiores que 2,0 MPa como grande 

resistência à penetração, de 2 a 4 MPa como alta resistência à penetração, de 4 a 8 MPa como 

muito alta, e maior que 8 MPa como extremamente alta à resistência. Contudo, autores como 

Sene et al. (1985) afirmam que os valores considerados críticos para a resistência à penetração 
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amostras dos diferentes tipos de manejo na presente pesquisa foram classificados pela textura 

como franco-arenosos, pode-se considerar que os valores encontrados estão dentro dos 

parâmetros, excetos os valores do manejo piscicultura que apresentam médias de 9 e 7,40 

MPa nas profundidade de 0 a 20 e 20 40 cm, respectivamente. 

Leão (2002) cita que valores de resistência a penetração acima de 2,5 MPa para 

sistema de pastagem e 3,5 para florestas são considerados críticos para o desenvolvimento 

radicular das plantas. Aguiar (2017) encontrou valores acima de 2 Mpa em latossolo vermelho 

amarelo em áreas de floresta nas profundidades de 20 a 40 cm na sub-bacia do Rio Mutum 

Pereira (2017) e Silva Filho, Cottas e Marini (2010), ao estudarem a resistência à 

penetração em áreas de floresta, pastagem encontraram valores menores para as áreas de 

floresta, isso é devido a maior quantidade de matéria orgânica nessas áreas, além da vegetação 

que protege o solo contra os impactos da chuva, evitando o arraste de partículas 

(MONTAGNINI, 1992).  

Contudo Cruz et al. (2014), ao estudar a resistência à penetração em floresta, também 

constatou um aumento nos valores  de resistência à penetração em florestas devido a presença 

de raízes na profundidade até 40 cm.  

Os dados estatísticos apresentados na Tabela 32 mostram diferenças estatísticas entre 

os valores de resistência a penetração do solo na camada de 0 a 20 cm do manejo floresta em 

relação à pastagem e à piscicultura. Contudo, na camada de 20 a 40 cm de profundidade não 

foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os tipos de manejo estudado. 

 

Tabela 32 – Resistência à penetração em Mpa nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 
Profundidade 

(cm) 

Floresta Pastagem Piscicultura DMS CV(%) 

0-20 3,25 a 2,85 b 9,03 b 5,18 49 

20-40 2,97 a 3,24 a 7,39 a 8,41  140  

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Notas: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Como indicado na Tabela 33, não foram observadas diferenças estatísticos 

significativas para as profundidades estudadas. 
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Tabela 33 – Resistência à penetração em Mpa nos três tipos de uso (floresta, pastagem e piscicultura) nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

Uso e cobertura 0-20 cm 20-40 cm DMS CV (%) 

Floresta 3,25 a 2,97 a 5,66 160 

Pastagem 2,85 a 3,24 a 2,73 79 

Piscicultura 5,18 a 8,41 a 9,13 159 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

Nota: Médias seguidas de mesma letra não possuem diferenças significativas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Um dos fatores que interferem na resistência à penetração dos solos é a umidade, pois 

altera a coesão entre as partículas; solos com baixos teores de umidades apresentam seus 

poros mais próximos, tendo um aumento na força exercida para a separação, por forças 

externas, aumentando a resistência à penetração (SILVEIRA et al., 2010). 

Sobre o percentual de umidade obtido para as repetições dos pontos amostrais, 

verificaram-se correlações negativas nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm, como 

mostra o Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Correlação entre teor de argila e resistência à penetração. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

Silveira et al. ( 2010), ao analisar a relação entre a umidade do solo e a resistência à 

penetração em um argissolo amarelo no recôncavo baiano, também verificaram uma 

correlação negativa entre a umidade e a resistência à penetração. 

Os maiores valores de RP pode estar associada à maior desagregabilidade das 

partículas do solo, acarretando na compactação em determinadas condições do ambiente e 

favorecendo a resistência à perda de material mineral do solo, podendo estar associado 

também à resistência ao cisalhamento (AGUIAR, 2017). 
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A diminuição dos teores de argila entre as camadas 0 a 20 cm e 20 a 40 cm 

influenciam na resistência à penetração do solo e índice de correlação positivo, como mostra o 

Gráfico 14. Desse modo, é possível concluir que os valores de resistência à penetração mais 

altos nas camadas de 0 a 20 cm estão relacionados à presença mais expressiva de argila em 

relação à camada de 20 a 40 cm. Maiores teores de argila no solo conferem maior coesão 

entre as partículas, ocasionando maior resistência à penetração (PEREIRA, 2017). Silva e 

Carvalho (2007) e Assis et al. (2009) ressaltam que solos argilosos e mais coesos possuem 

maiores valores de resistência à penetração. Em comparação, Aguiar (2017), ao estudar a sub-

bacia do Rio Mutum, encontrou correlação negativa entre o teor de argila e resistência à 

penetração do solo. 

A correlação entre a umidade e a resistência à penetração é ilustrada no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Correlação entre a umidade e a resistência à penetração nas profundidades de  

0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Nos valores de densidade obtidos nos pontos amostrais, verificou-se uma correlação 

positiva moderada entre a densidade e a resistência à penetração na camada de 0 a 20 e na de 

20 a 40 cm, como apresentado no Gráfico 15; não foi verificada correlação entre a densidade 

e a resistência à penetração. Prado et al. (2002), ao estudar sistemas de preparo e resistência à 

penetração e densidade de um latossolo vermelho eutrófico em cultivo intensivo e pousio, 

também verificou correlação negativa entre as variáveis resistência à penetração e densidade. 

 

Gráfico 15 – Correlação entre a densidade e a resistência a penetração nas profundidades de  

0 a 20 e de 20 a 40 cm. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Atualmente a bacia do Igarapé Nazaré conta com uma área de preservação permanente 

de 16,16 Km², tendo em vista à largura de seus rios, desse total a atividade que mais está 

presente é a pastagem e agricultura, seguida por áreas de florestas e piscicultura; além dos 

viveiros de pisciculturas instalados nas áreas de preservação permanente que têm a sua 

expansão a partir dos anos 2000. Esses valores nos mostram a pouca efetividade dos órgãos 

públicos locais na área, considerando as legislações ambientais atuais. 

Os impactos nas áreas de APP refletem nas análises de fertilidade do solo, nas quais o 

uso do solo piscicultura apresentou os maiores valores de pH do solo, devido as técnicas de 

manejo de introdução de calcário nos viveiros para a manutenção do pH da água, o que 

consequentemente colaborou para os maiores valores de saturação de bases, pois solos menos 

ácidos aumenta as bases no solo. Contudo esses valores de saturação de bases trazem 

prejuízos para a bacia do Igarapé Nazaré, pois a degradação ambiental dessa atividade 

acarreta eutrofização. 

Na análise de fertilidade, a piscicultura apresentou os maiores valores de pH, sendo 

classificado como baixo, o teor de fósforo classificado como baixo, os valores de potássio 

muito baixo e baixo, os valores de cálcio como baixo; já os valores de magnésio foi o maior 

entre os usos, classificado como médio; CTC a pH 7 classificada como baixa, o teor de 

hidrogênio e alumínio classificado como muito alto, saturação de bases muito baixa, e a 

saturação de alumínio médio e baixo. 

Na análise de fertilidade o tipo de uso piscicultura apresentou os maiores valores, 

mesmo não tendo diferenças significativas entre os usos, contudo, a floresta apresentou os 

maiores valores de fósforo e potássio e os melhores resultados na análise física; a pastagem 

teve resultados intermediários nas análises de fertilidade e física. 

O uso floresta apresentou baixos valores de pH, sendo classificada como muito baixo, 

o que está relacionado à decomposição da matéria orgânica, e apresentou os maiores valores 

de fósforo dentre os três usos, sendo classificada como baixo. Os valores de potássio foram 

classificados como baixo e muito baixo nas duas profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40 cm; 

em relação ao elemento cálcio foi a menor taxa dentre os usos nas duas profundidades. Os 

valores de magnésio foram classificados baixos; a CTC a pH 7 foram classificados também 

como baixos nas duas profundidades apresentando diferenças significativas entre as 

profundidades de 0 a 20 e de 20 a 40 cm. 
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Sobre acidez ativa, o uso floresta teve os maiores valores dentre os usos nas duas 

profundidades, sendo classificadas como muito alto. Também obteve os maiores valores de 

saturação por bases nas profundidades e baixos valores de saturação de base nas duas 

profundidades, sendo classificada como muito baixo. 

Na análise de fertilidade, a pastagem apresentou valores de pH muito baixo, fósforo 

baixo, potássio muito baixo, cálcio baixo, magnésio baixo, CTC a pH 7 baixa, hidrogênio e 

alumínio muito alto,  a saturação de bases muito baixo e saturação de alumínio muito alta nas 

duas profundidades. 

Nas análises físicas o uso piscicultura apresentaram os maiores valores de densidade, 

os menores valores de umidade e os maiores valores de resistência à penetração nas duas 

profundidades, tendo diferenças significativas em relação à floresta. 

Já o uso floresta apresentou os melhores valores tendo os menores valores de 

densidade, os maiores valores de umidade e os menores valores de resistência à penetração, 

apresentando diferenças significativas entre esta e a piscicultura, por exemplo. 

A pastagem, devido ao seu manejo, apresentou valores intermediários nas análises 

físicas, com diferenças significativas em relação à floresta (uso que apresentou os melhores 

resultados para as análises físicas) apenas no teor de umidade na camada de 0 a 20 cm e na 

resistência à penetração na camada de 0 a 20 cm. 

As taxas apresentadas pelo uso floresta reforça a necessidade da manutenção das áreas 

de proteção permanente, mesmo os pontos amostrais das florestas sendo fragmentados e ter 

sido observada a presença de animais na área para dessecação, estas tiveram os melhores 

resultados, baixos valores de saturação de bases, pH baixo e saturação de alumínio são 

características dos latossolos, o que não restringe ao uso do solo e o qualifica como 

degradado. 

O tipo de uso floresta apresentou maior potencial de degradação em relação aos outros 

fatores, tendo em vista os altos valores de resistência à penetração em que se encontram os 

pontos amostrais desse uso, sendo um fator que restringe o crescimento das plantas; e também 

os danos dos reservatórios que estão em áreas de APP e que necessita ser recuperando. 

Entretanto, devido aos problemas paisagísticos, são inviáveis as técnicas de restauração e 

recuperação, sendo necessária a reabilitação da área. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Tabelas de Referência de Índice de Fertilidade de Solos (IFS) 

 

Tabela – Índice de Fertilidade de Solos (IFS) da Embrapa/RO (2004). 

 pH em água P 

Mg/dm³ 

K 

Cmolc/dm³ 

Ca 

Cmolc/dm³ 

Mg 

Cmolc/dm³ 

Muito Baixo ≤ 5  ≤0,07   

Baixo 5,1 – 5,5 < 10 0,08 –0,015 ≤1,5 ≤ 0,5 

Médio 5,6 – 6,0 10 – 20 0,16-0,030 1,6-3,0  

Alto 6,1 – 6,5 >20 0,31-0,60 >3,0 >1,0 

Muito Alto >6,5  >60   

Fonte: Embrapa/RO (2004). 

 

 

Tabela – Índice de Fertilidade de Solos (IFS) de Alvarez et al. (1999) 

 H+AL 

Cmolc/dm³ 

AL 

Cmolc/dm³ 

CTC 

Cmolc/dm³ 

V% 

 

M% 

Muito Baixo ≤ 1,00 ≤ 0,20 ≤1,60 ≤20 ≤ 15 

Baixo 1,01 – 2,50 0,21 – 0,50 1,61 –4,30 20,1-40 15,1 – 30 

Médio 2,51 – 5,00 0,51 – 1,00 4,31-8,60 40,1-60 30,1 - 50 

Alto >6,5 1,01- 2,00 8,61-15,0 60,1-80 50,1-78 

Muito Alto >9 >2,00 >15,0 >80 >75 

Fonte: Modificado de Alvarez et al. (1999). 

 

 

 


