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PEREIRA, G. E. dos S. Implicações da retirada da vegetação original e sua substituição
por diferentes tipos de cobertura vegetal sobre aspectos físicos e de fertilidade do solo na
região de Ariquemes, RO. Dissertação (Programa de Pós-Graduação Mestrado em
Geografia) – Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Porto Velho, 2017.
RESUMO

As alterações causadas no espaço geográfico em decorrência do uso e ocupação do
solo podem ocasionar mudanças nas características físicas e químicas do solo. Nesse sentido,
o presente estudo parte da hipótese de que determinados tipos de mudanças no uso da terra
contribuem para a compactação e degradação do mesmo na região de Ariquemes - RO. As
áreas selecionadas para estudo compreendem três diferentes tipos de cobertura vegetal:
floresta nativa, pastagem degradada e seringueira em sistema silvipastoril (SSP). Para
investigar a hipótese levantada, o estudo teve como objetivo comparar e descrever as
características físicas e químicas do solo nos três diferentes tipos de cobertura vegetal, nas
profundidades de 0 a 20cm e 20 a 40cm, definindo o tipo de cobertura vegetal que mais causa
alterações nas características físicas e químicas do solo. As análises físicas e químicas do solo
foram realizadas seguindo recomendações da EMBRAPA. As medidas de resistência
mecânica à penetração do solo foram avaliadas por meio de penetrômetro de impacto
IAA/Planalsucar-Stolf. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado
com dezoito repetições para os aspectos físicos do solo e três para os aspectos de fertilidade.
Os resultados das análises físicas do solo: textura, densidade, porosidade, umidade e
resistência mecânica à penetração demonstraram que o maior teor de argila que ocorre na
profundidade de 20 a 40cm em comparação à de 0 a 20cm, exerce influência nos resultados
quando se comparou estas duas profundidades. Quanto à densidade do solo, a pastagem
apresentou valor mais alto para a profundidade de 20 a 40cm. A porosidade total da pastagem
e da seringueira SSP foram menores que a da floresta tanto na profundidade de 0 a 20cm,
quanto para a de 20 a 40cm. Em ambas as profundidades, 0 a 20cm e 20 a 40cm, a pastagem
apresentou um valor de umidade menor que a floresta e a seringueira SSP. Em relação à
resistência mecânica à penetração do solo (RP), a pastagem apresentou valores acima de 2,5
MPa tanto para a profundidade de 0 a 20cm, quanto para a profundidade de 20 a 40cm,
indicando um nível prejudicial ao desenvolvimento radicular de algumas espécies. Em análise
aos valores de RP apresentados, verificou-se que a profundidade de 20 a 40cm apresenta-se
mais compactada para todos os tipos de cobertura vegetal. Quanto às análises químicas de
fertilidade do solo, em geral a seringueira SSP apresenta-se semelhante à floresta. A pastagem
apresenta valores de elementos químicos em quantidades mais indesejáveis do ponto de vista
de fertilidade em relação ao ambiente floresta e seringueira SSP. Os resultados do estudo
levam a conclusão de que o solo da pastagem apresentou-se mais degradado e compactado
que o solo da floresta e da seringueira SSP, e que o solo sob seringueira SSP se comportou em
geral de forma similar à floresta, o que confirma a hipótese levantada.
PALAVRAS-CHAVE: Física do solo, Compactação do solo, Fertilidade do solo,
Degradação do solo, Cobertura vegetal.

PEREIRA, G. E. dos S. Original vegetation removal implications and its replacement by
different types of vegetation cover on soil physical aspects and soil fertility in the region
of Ariquemes, RO. Dissertation (Geography Graduate Program, M.Sc.) – Foundation Federal
University of Rondônia – UNIR. Porto Velho, 2017.
ABSTRACT

The changes caused in the geographic space due to use and soil occupation can cause
modifications in the physical and chemical soil characteristics. The present study starts from
the hypothesis that certain types of land use changes contribute to compaction and
degradation of the same soils in the region of Ariquemes - RO. The areas selected for study
include three different types of vegetation cover: native forest, degraded pasture and
silvopastoral system (SPS). The objective of this study was to compare and describe the
physical and chemical characteristics of the soil in the three different types of vegetation
cover, at depths of 0 to 20cm and 20 to 40cm, defining the type of vegetation cover that
causes most changes physical and chemical characteristics of the soil. Physical and chemical
analyzes of the soil were carried out following EMBRAPA recommendations. The
mechanical resistance measurements to soil penetration were evaluated using the IAA /
Planalsucar-Stolf impact penetrometer. The experimental design was completely randomized
with eighteen replicates for the physical aspects of the soil and three for the aspects of
fertility. The results of the soil physical analyzes: texture, density, porosity, moisture and
mechanical resistance to penetration showed that the higher clay content that occurs in the
depth of 20 to 40cm compared to 0 to 20cm, exerts influence on the results when compared
these two depths. As for soil density, pasture presented a higher value for depth of 20 to
40cm. The pasture total porosity and the SPS were lower than the forest in the depth of 0 to
20cm, as well as the depth of 20 to 40cm. In both depths, 0 to 20cm and 20 to 40cm, the
pasture had a lower moisture value than the forest and the SPS. Regarding the mechanical
resistance to soil penetration (SP), the pasture presented values above 2.5 MPa for both the
depth of 0 to 20cm and the depth of 20 to 40cm, indicating a level detrimental to the root
development of some species. In the analysis of the SP values presented, it was verified that
the depth of 20 to 40 cm is more compacted for all types of vegetation cover. As for the
chemical analyzes of soil fertility, in general the SPS rubber tree is similar to the forest. The
pasture presents values of chemical elements in amounts more undesirable from the point of
view of fertility in relation to the environment forest and rubber tree SPS. The results of the
study lead to the conclusion that the soil in the pasture was more degraded and compacted
than the soil of the forest and the rubber tree SPS, and that the soil under SPS rubber tree
generally behaved similarly to the forest, which confirms the hypothesis raised.
KEY WORDS: Soil Physics, Soil Compaction, Soil Fertility, Soil Degradation, Soil
Cover.
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INTRODUÇÃO

O espaço geográfico como objeto de estudo vai além da dinâmica do espaço físico,
sendo que o grande desafio que se coloca é compreender a inter-relação entre sociedade e
natureza. Esta categoria deve ser analisada, transformada, criada e produzida pela sociedade à
medida que o Homem se apropria da natureza, que guarda a especificidade de ser
permanentemente (re)elaborada pelo fazer humano (GIOMETTI; PITTON; ORTIZOGA,
2012).
Na opinião de muitos geógrafos, compete à geografia o desafio de promover a
interpretação dos fenômenos através de uma renovada análise espacial, dessa forma a
Geografia pode auxiliar na análise do espaço. Os principais conceitos que estiveram presentes
desde a formalização da Geografia como disciplina científica e ainda persistem até os dias de
hoje se mantém como bases para o conhecimento geográfico, sendo eles espaço, território,
região, paisagem e lugar (LISBOA, 2007).
O conceito de espaço, segundo Sposito (2004), esteve durante um longo período
desvinculado do conceito de tempo. A geografia ficava responsável pelos estudos espaciais e
a história se preocupava efetivamente com o tempo. Após os estudos de Albert Einstein
referentes à relatividade na física, espaço e tempo não podem mais ser analisados
separadamente.
Na análise de Santos (1986) o espaço deve ser considerado como um conjunto de
relações realizadas por meio de funções e de formas que se apresentam como testemunho de
uma história escrita por processos do passado e do presente. É resultado da ação dos homens
sobre o próprio espaço intermediados pelos objetos naturais e artificiais (QUEIROZ, 2014). A
técnica também é importante, pois é através dela que o homem produz e transforma o espaço.
Através da técnica de produção os humanos foram organizando e produzindo espacialidades
de acordo com as necessidades e forças produtivas disponíveis. As novas necessidades e
desejos foram conduzindo a novas técnicas e a novas formas de organização espacial.
"Um conceito básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva,
um produto social em permanente processo de transformação. O
espaço impõe sua própria realidade; por isso a sociedade não pode
operar fora dele. Conseqüentemente, para estudar o espaço, cumpre
apreender sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a
compreensão dos efeitos dos processos (tempo e mudança) e
especifica as noções de forma, função e estrutura, elementos
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fundamentais para a nossa compreensão da produção do espaço"
(SANTOS, 2008, p. 67).
A partir da complexidade e dinamismo do espaço geográfico se desdobram os
conceitos de território, região, paisagem e lugar. O que os diferencia é a ênfase dada por cada
autor de acordo com os objetivos do estudo a ser realizado (ALMADA, 2013; COSTA, 2014).
Quanto ao conceito de território, será apresentado o de SAQUET (2004) que considera
que o território apresenta caráter político, ou seja, é um espaço modificado pelo trabalho e
apresenta relações de poder.
"Um território é produzido, ao mesmo tempo, por relações políticas,
culturais e econômicas, nas quais as relações de poder inerentes às
relações sociais estão presentes num jogo contínuo de dominação e
submissão, de controle do espaço geográfico. O território é apropriado
e construído socialmente, fruto do processo de territorialização, do
enraizamento; é resultado do processo de apropriação e domínio de
um espaço, cotidianamente, inscrevendo-se num campo de poder, de
relações socioespaciais" (SAQUET, 2004, p. 128-129).
Podemos perceber que o conceito de território é complexo e abrangente, estando
relacionado ao uso, à apropriação do espaço, às relações sociais, políticas, econômicas,
culturais, de poder e de controle (VALE, SAQUET, SANTOS, 2005; SAQUET, 2007).
O conceito de Região assume características distintas conforme os paradigmas da
geografia. No determinismo ambiental, Região era entendida como região natural, sendo
caracterizado pela uniformidade resultante da integração dos elementos da natureza como
clima, vegetação e relevo. O elemento humano ficava de fora da análise, pois se entendia que
os elementos naturais determinam as condições do homem.
O conceito de região foi amplamente difundido na geografia. No entanto, na última
década no Brasil, o conceito tem ficado em segundo plano nas discussões. Maior ênfase
passou a ser dada aos conceitos paisagem, território e lugar.
Na geografia o conceito de paisagem aparece inicialmente ligado a paisagem natural,
entendida através da composição dos elementos naturais (clima, vegetação, relevo, solo, entre
outros) e posteriormente a paisagem humanizada compreendida como resultado das relações
homem/natureza (COSTA; ROCHA, 2010).
Os geógrafos geralmente compreendem a paisagem como a expressão materializada
das relações do homem com a natureza. Para alguns o limite da paisagem é o que a visão
alcança, para outros é algo além do visível, resultado da articulação entre os elementos
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constituintes e deve ser estudada a partir da sua morfologia, estrutura e divisão
(SUERTEGARAY, 2001; MONTEIRO, GRANGEIRO, 2015).
De acordo com Cavalcanti (1998), na perspectiva da geografia humanística o lugar é o
conceito chave, compreendido como o espaço vivido. É aonde a vida se realiza, está
carregado de afetividade e significado. A perspectiva humanística é desenvolvida sobre as
bases teóricas da fenomenologia, que tem na percepção do sujeito sobre o objeto a principal
referência. Assim, o lugar é estudado a partir das relações e ligações subjetivas estabelecidas
entre o sujeito e o espaço (LOPES, 2012). O conceito de lugar, dentro da geografia
tradicional, foi definido de acordo com as características naturais e culturais próprias de uma
determinada área, sendo que estava ligado à noção de localização e à individualidade das
parcelas do espaço.
A compreensão dos conceitos de espaço, território, região, paisagem e lugar são de
fundamental importância para a análise geográfica da área objeto desse estudo. Os diferentes
tipos de uso da terra (floresta, pastagem e seringueira SSP), presentes na área de estudo,
representam espaços que foram construídos e alterados pelo homem.
O conjunto de atividades desempenhadas continuamente pelo homem promove a
modificação do espaço geográfico (PINTO, 2009). Desde a Revolução Industrial, o homem
criou uma série de mecanismos para facilitar a manipulação dos elementos da natureza que
facilitaram e dinamizaram o processo de exploração de recursos naturais e o desenvolvimento
da produção agropecuária com a inserção de tecnologias, tratores, plantadoras, colhedoras e
muitos outros.
Na produção agropecuária acontece uma significativa transformação do meio, pois
toda cobertura vegetal original é substituída por pastagens e lavouras. Dessas derivam outros
impactos como erosão, poluição e contaminação do solo e dos mananciais. Diante dessas
considerações constata-se que o espaço geográfico não é estático.
A área de floresta, objeto do presente estudo, representa o espaço que recebeu a menor
influência humana. A floresta tropical de terra firme, cobre a maior parte da região
Amazônica, e situa-se predominantemente sobre solos de baixa fertilidade química natural, e
a sua sobrevivência e produtividade deve-se a sua alta diversidade vegetal, composta por
espécies nativas adaptadas às condições climáticas e nutricionais do solo (LUIZÃO, 2007).
Na exploração da atividade de pecuária extensiva um dos impactos ambientais
negativos mais expressivos ao espaço é ocasionado pelo superpastoreio, que provoca, a partir
do pisoteio excessivo, modificações expressivas na estrutura da camada superficial do solo e
na composição das espécies vegetais. O superpastoreio intensifica a compactação dos solos e
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a redução da cobertura vegetal, favorecendo o processo de erosão. A intensidade dos impactos
depende da espécie forrageira, porte e carga animal, bem como da topografia e do tipo do solo
da área (ARAUJO et al., 2010).
O outro tipo de uso da terra selecionado para o estudo foi uma área de seringueira
(Hevea brasiliensis), sendo que esta espécie tem como ocorrência natural a Amazônia
brasileira, bem como Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e Guiana. A
Hevea brasiliensis, entre as 11 espécies do gênero Hevea, é a espécie mais cultivada
comercialmente e também é a mais produtiva (MARTO, 2007).
A partir da saída de seu habitat passou a ser cultivada em grandes monocultivos,
principalmente nos países asiáticos. No Brasil, seu cultivo obteve grande sucesso nas Regiões
Sudeste, Centro-Oeste, na Bahia e mais recentemente no oeste do Paraná (MARINHO, 2006).
Além da produção da borracha e da madeira, a cultura possibilita a exploração
econômica de outros produtos como óleo de sementes, muito usado na indústria de tintas e
vernizes (LORENZI, 2000), mel, e torta para alimentação animal (IAC, 2004).
A seringueira pode ser utilizada também em sistema agrosilvipastoril. Townsend et al.
(2000), ao avaliarem o efeito do sombreamento de seringueira (Hevea brasiliensis) em
pastagem de Urochloa brizantha cv. Marandu, concluíram que o sombreamento de seringal
propiciou condições térmicas ambientais adequadas ao manejo de bovinos de raças européias.
Para raças zebuínas seu efeito foi mais marcante durante a estação seca.
As modificações causadas pela atuação antrópica no uso da terra, podem promover
alterações das características físicas e químicas dos solos em estudo, considerando o uso
aplicado sobre o mesmo. No caso analisado, a pastagem e o cultivo de seringueira SSP
representam a modificação do espaço original anterior, que seria a floresta nativa, no caso
tomada como ocupação natural dos solos. A área de pastagem foi considerada como
degradada e a que teve a maior influência antrópica; e a área de seringueira SSP foi
considerada como um Sistema Silvipastoril com manejo diversificado.
Estudos como este são de suma importância, pois apresentam resultados que permitem
apontar quais os tipos de coberturas vegetais contribuem para maior degradação do solo. A
partir dos resultados obtidos espera-se direcionar as melhores formas de manejo a fim de
minimizar os impactos no solo e tornar tais atividades viáveis tanto do ponto de vista
ambiental quanto socioeconômico.
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1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL

O presente estudo teve como objetivo avaliar as características físicas e químicas do
solo em três diferentes tipos de uso e cobertura vegetal, sendo estas, pastagem degradada,
seringueira em sistema silvipastoril (SSP) e floresta nativa na região de Ariquemes – RO.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Descrever as características físicas e químicas do solo nos três diferentes tipos de uso
e cobertura da terra, pastagem degradada, seringueira (SSP) e floresta nativa.



Analisar e comparar os dados de resistência do solo à penetração, densidade,
porosidade total, umidade e as 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 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MUDANÇA NO USO DA TERRA NA AMAZÔNIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Na região Amazônica encontra-se uma multiplicidade de ecossistemas complexos,
resultado de combinações de diferentes fatores ambientais - tipos de solos, clima, fauna, flora.
A interdependência destes fatores, especialmente das espécies animais, vegetais e
microorganismos, predominantes em solos que possuem baixa fertilidade natural, imprimem
um caráter de fragilidade a este ecossistema, quando do seu uso agropecuário (SCHUBART
et al., 1988).
Em conseqüência de fatores como os estímulos governamentais, mediante incentivos
fiscais, implantação de projetos de assentamentos rurais, financiamentos a juros subsidiados e
construção de estradas, nos últimos 40 anos a Amazônia vem sendo submetida a um processo
de desflorestamento para o desenvolvimento da agricultura e, principalmente da pecuária.
O desflorestamento, a característica dos solos e o crescimento da fronteira agrícola
sem o devido conhecimento da vocação agroecológica da região, são fatores de elevada
importância na análise sobre a expansão das áreas degradadas da Região Amazônica
(TOLEDO; SERRÃO, 1982).
A pecuária apresenta uma atividade de grande importância econômica e social em
Rondônia, ocupando uma área do território rondoniense relativamente elevado. Conforme
dados registrados na 42º etapa de vacinação contra febre aftosa, o Estado possui 129.411
propriedades rurais, sendo que deste total 95.146 propriedades desenvolvem a atividade
pecuária bovina (IDARON, 2017).
Segundo a FIERO (2009), a pecuária bovina ocupa uma área de aproximadamente
55.000 km², o que representa cerca de 23% da área do estado de Rondônia, que é de 237.576
km². De acordo com dados do IDARON (2017), o rebanho bovino de Rondônia é composto
por um número de 13.554.705 cabeças, sendo que o Estado possui uma população de
1.562.409 pessoas (IBGE, 2010).
Oliveira et al. (2008), apontam que a pecuária é a principal força motriz do
desmatamento em Rondônia e que grande parte das áreas que são desmatadas e inicialmente
utilizadas com culturas anuais de subsistência acabam sendo convertidas em pastagens.
Práticas agropecuárias inadequadas, como o pastoreio intensivo, sistema de culturas
anuais e o desmatamento, são os principais responsáveis pela degradação dos solos. A
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utilização e tráfego de máquinas agrícolas alteram substancialmente a estrutura dos solos, com
modificações nas condições que determinam o ambiente de crescimento radicular.
A degradação do solo se acentua após a remoção da vegetação nativa, em
conseqüência da remoção de nutrientes e da matéria orgânica sem a devida reposição,
levando, em algum momento, à inviabilidade da produção agrícola, o que caracteriza um
avançado estágio de degradação (ZALAMENA, 2008).

2.2 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO

A resistência do solo à penetração é uma das características físicas do solo que
exprime o grau de compactação e, conseqüentemente, a facilidade de penetração das raízes no
solo (RIBON et al., 2003; ROSIM et al., 2012).
A compactação aumenta a densidade do solo, reduz o volume total de poros, reduz a
macroporosidade e aumenta a microporosidade (NETO, 2001; SEIXAS, OLIVEIRA
JÚNIOR, 2001; SILVA et al., 2006). Em função das mudanças nessas características, a
compactação do solo tem provocado perda de produtividade do solo, levando-o à degradação.
Avaliações de alterações nas propriedades do solo, decorrentes de impactos da
intervenção antrópica em ecossistemas naturais, podem constituir como importante
instrumento para auxiliar no monitoramento da conservação ambiental, pois permitem
caracterizar a situação atual, alertar para situações de risco e, por vezes, prever situações
futuras, especialmente quando adotada como referência a vegetação nativa original
(CARDOSO et al., 2011).
A conversão de sistemas naturais em agrícolas pode resultar em compactação do solo,
devido ao pisoteio animal, tráfego de máquinas e implementos agrícolas, cultivo intensivo e
sistema de manejo inadequado (HAMZA; ANDERSON, 2005). O grau de compactação
provocado pelo pisoteio animal pode ser influenciado pela textura, pelo sistema de pastejo,
pela altura de manejo da pastagem, pela quantidade de resíduo vegetal na superfície e pela
umidade do solo (LANZANOVA et al., 2008).
Silva Filho et al. (2010), avaliaram a compactação nos primeiros 40cm de
profundidade em duas áreas de pastagens com 20 anos de uso, em contraposição a áreas de
florestas naturais em manchas de Latossolo Amarelo Distrófico e Argissolo Vermelho
Amarelo Distrófico plíntico, e verificaram que as áreas de pastagem registraram os maiores
índices de resistência à penetração do solo quando comparado às áreas de floresta. A partir
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desses dados pode-se observar o quanto a mudança da cobertura vegetal contribui para a
compactação do solo.

2.3 INDICADORES DA QUALIDADE DO SOLO

A qualidade do solo tem merecido destacada atenção, na medida em que tal avaliação
pode fornecer subsídios para o estabelecimento de sistemas racionais de manejo e contribuir
para a manutenção da produção sustentável. Segundo D’Andréa (2001), os conceitos de
qualidade do solo são úteis na avaliação de interferências antrópicas sobre o ambiente, uma
vez que consideram a relação entre o solo e os demais componentes do ecossistema.
Para os autores Islan e Weil (2000), os atributos de avaliação da qualidade do solo
podem ser reunidos em três grupos: o primeiro grupo está relacionado com os atributos
denominados efêmeros, que são aqueles que representam alterações em curto espaço de
tempo, dentre os quais podem ser citados temperatura, pH, conteúdo de água, respiração do
solo e teores de nutrientes; o segundo grupo engloba atributos denominados intermediários, os
quais são alterados com o manejo após alguns anos, podendo ser citados a quantidade de
matéria orgânica, resistência à penetração do solo e permeabilidade do solo à água; e por
último, têm-se os atributos definidos como permanentes, aqueles inerentes ao solo e que não
sofrem alterações em curto prazo, dentre os quais se destacam componentes mineralógicos,
textura, profundidade do solo e pedoclima.
Dentre os indicadores químicos de qualidade do solo, os que apresentam relevância
nos estudos, tanto agronômicos quanto ambientais que merecem destaque são: potencial
hidrogeniônico (pH), carbono orgânico, tipo de argila (1:1 ou 2:1), capacidade de troca de
cátions (CTC), Capacidade de troca de ânions (CTA), Óxidos de Ferro, Óxidos de Alumínio,
nitrogênio (N), fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), micronutrientes,
metais pesados, nitrato, fosfato. Quanto aos indicadores físicos de qualidade de solo sob o
ponto de vista agrícola, destaca-se a textura, estrutura, resistência à penetração do solo,
profundidade de enraizamento, capacidade de água disponível, percolação ou transmissão da
água (GOMES; FILIZOLA, 2006).
Os ecossistemas naturais apresentam integração harmoniosa entre a cobertura vegetal
e os atributos do solo, decorrente de processos essenciais de ciclagem de nutrientes e acúmulo
e decomposição da matéria orgânica. Entretanto, nos solos que são utilizados para exploração
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agrícola de forma intensiva e com práticas inadequadas, ocorrem alterações nesses atributos e,
na maioria das vezes, causa impacto ambiental negativo (SILVA et al., 2007).
Grande parte das áreas de solo degradado na Amazônia estão cobertos por pastagem
(ROCHA JÚNIOR, SILVA, GUIMARÃES, 2013; DIAS FILHO, 2007). De acordo com
Macedo (2005), os principais aspectos que acarretam a degradação dos solos sob pastagem
são o uso do solo acima da capacidade de suporte, a utilização de germoplasma inadequado e
a utilização de sistema inapropriado de manejo.
Uma alternativa de produção agropecuária que busca minimizar o efeito da
intervenção do homem nos sistemas naturais são os sistemas agroflorestais (SAF’s). A
consorciação de várias espécies de plantas dentro de uma mesma área aumenta a diversidade
do ecossistema, em que as interações benéficas são aproveitadas entre as plantas de diferentes
ciclos, portes e funções.
Sistemas agroflorestais (SAF’s) são uma forma de plantio na qual se combinam
espécies arbóreas lenhosas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e/ou animais,
de forma simultânea ou em seqüência temporal e que interagem econômica e ecologicamente
(LOCATELLI et al., 2013).
Estudos apontam para a redução de estoques de carbono microbiano em sistemas
menos estáveis, como pastagem e plantio convencional, quando comparados a área de mata
nativa ou ambientes similares, como sistemas agroflorestais (ALVES et al., 2011; LIMA et
al., 2011; LOURENTE et al., 2011). Ou seja, os SAF’s são responsáveis por promover maior
produção de biomassa aérea e subterrânea, fornecendo acúmulo de carbono e a manutenção
da fertilidade do solo por meio de ciclagem mais eficiente de nutrientes e redução de perdas
por lixiviação e erosão (GAMA-RODRIGUES et al., 2008; PORTUGAL et al., 2008).
Quanto à qualidade do solo o grande desafio não está na identificação de um indicador
ou na sua avaliação, e sim no planejamento de agroecossistemas complexos que privilegiem o
cultivo diversificado de plantas. A complexidade dos ecossistemas é o que faz a diferença
para o desempenho eficiente das funções do sistema solo, determinando a sua qualidade
(VEZZANI, MIELNICZUK, 2009; FREITAS et al., 2012).
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3 METODOLOGIA

3.1. ATIVIDADES DE CAMPO

3.1.1. Definição das áreas experimentais e das classes de solo

A escolha da área de estudo recaiu sobre uma propriedade rural no município de
Ariquemes, RO em função de aspectos facilitadores e de interesse científico, sendo eles: a)
situação de pastagem degradada, área de floresta nativa e área de sistema silvipastoril de
seringueira contíguas em mesma classe de solo; b) Acesso livre à área sempre quando for
necessário; c) Ter conhecimento geral do histórico da área de estudo.
Na área de pastagem a espécie cultivada é a gramínea Urochloa brizantha cv.
Marandu, com aproximadamente 26 anos de pastejo, sem nenhum tipo de manejo e com
sinais de degradação. Em investigação de campo, observou-se a presença de vestígios de
queimada na superfície do solo, sendo a mesma ocorrida de forma acidental há
aproximadamente 5 anos.
Quanto à área de seringueira em Sistema Silvipastoril (SSP), a mesma é composta pela
espécie Hevea brasiliensis, apresenta-se em espaçamento de 4,5 x 5 m, possui
aproximadamente 26 anos de idade, sendo que nunca houve extração de látex na mesma. Essa
área consiste de um bosque disposto no meio da pastagem sem nenhum tipo de impedimento
de acesso ao gado. Assim, os animais têm livre acesso a área que é utilizada para fins de
conforto térmico animal.
A área de floresta foi considerada como uma área testemunha do estudo, pois consiste
de uma floresta nativa sem nenhum tipo de exploração.
As áreas que foram selecionadas para as avaliações de degradação do solo encontramse em uma mancha de solo contínua da classe latossolo com três distintos tipos de uso, sendo
eles, pastagem degradada, floresta e sistema silvipastoril de seringueira. A escolha da classe
Latossolo deu-se em função de sua predominância no estado de Rondônia, representando em
torno de 58% das classes de solo presente no estado (RONDÔNIA, 2001).
Levando em consideração essas informações, definiu-se um retângulo de 20 x 30 m,
com 600 m², no interior de cada tipo de uso para realização das coletas e avaliações no solo
(SILVA FILHO, 2009). A delimitação dos retângulos foi realizada mais ao centro das áreas
de estudo, de forma a buscar maior homogeneidade do terreno, conforme EMATER (2001).
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3.1.2. Período e coleta das amostras de solos

Os ensaios de campo e coleta de amostras de solo foram realizados entre os meses de
abril e início de maio com o intuito de evitar condições de excesso de umidade ou alto
ressecamento dos solos (SILVA FILHO, 2009).
Conforme recomendado por Machado (1999), foram consideradas as propostas de
número de amostras de solos para análises químicas de fertilidade como de 15 amostras
simples para a formação de uma composta para área homogênea menor ou igual a 4 hectares.
Foram locados 9 pontos amostrais, de forma sistemática, no interior dos 600 m², onde
se retirou amostras indeformadas para as análises físicas de densidade aparente (Dap),
porosidade total (Pt), umidade atual (U%) e realizou-se medições de Resistência Mecânica do
solo à Penetração (RP), sendo todos os resultados com detalhamento em relação às
profundidades de 0 a 20cm e 20 a 40cm. Ao longo do perfil de 40cm de solo analisado, foram
retiradas amostras a cada 10cm, sendo assim, as 9 amostras de 0 a 10cm somadas às 9
amostras de 10 a 20 cm, totalizaram 18 amostras representativas da profundidade de 0 a 20
cm. Da mesma forma, as 9 amostras de 20 a 30cm somadas às 9 amostras de 30 a 40 cm,
totalizaram 18 amostras representativas da profundidade de 20 a 40 cm.
Para as analises químicas de fertilidade, foram retiradas 3 amostras compostas, sendo
cada uma proveniente de 15 amostras simples.
As amostras para determinação da textura do solo foram coletadas em duas trincheiras
de 40cm de profundidades locadas no interior do retângulo (SILVA FILHO, 2009).
As amostras deformadas usadas para as análises de fertilidade foram coletadas entre 0
a 20cm e 20 a 40cm de profundidade (SERRAT et. al., 2002; OLIVEIRA et al., 2016). As
amostras para análise da textura obedeceram as profundidades entre 0 a 20 e 20 a 40cm
circunscritos pontualmente às duas trincheiras demarcadas nas áreas experimentais. Na
escolha dessas medidas foi considerado a profundidade entre 0 a 40cm, compatíveis com as
medições de compactação, dividindo-se a mesma em duas partes amostrais 0 a 20cm e 20 a
40cm.
Nas áreas de floresta e seringueira SSP, foi definida a disposição das amostras,
idêntica a da pastagem, representada na Figura 01, levando-se em conta uma flexibilização
original devido ao posicionamento das árvores ou raízes que impediam a retirada das amostras
ou avaliações de campo.
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Figura 1 – Ponto de coleta de amostras de solo para ensaios físicos e químicos nas áreas
experimentais de pastagem, floresta e seringueira em sistema silvipastoril.
3.2. MÉTODOS DE ANÁLISES FÍSICAS

3.2.1. Textura do solo

Seguiram-se as recomendações da EMBRAPA (2011), onde foi utilizado o método da
pipeta, que se baseia na velocidade de queda das partículas que compõem o solo. Fixa-se o
tempo para o deslocamento vertical na suspensão do solo com água após a adição de um
dispersante químico. Pipeta-se um volume da suspensão para determinação da argila que após
secagem em estufa é pesada. As frações grosseiras (areias) serão separadas por tamisação,
secas em estufa e pesadas para obtenção dos respectivos percentuais. O silte corresponde ao
complemento dos percentuais para 100% e é obtido por diferença das outras frações em
relação à amostra original.
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De posse dos teores de areia, silte e argila, para a classificação das classes texturais do
solo foi utilizado o diagrama triangular de acordo com EMBRAPA (1999, 412p).

3.2.2. Avaliação da resistência mecânica à penetração do solo

A resistência do solo à penetração foi avaliada utilizando o penetrômetro de impacto
modelo IAA/Planalsucar-Stolf (STOLF, 1991). O equipamento é constituído de uma haste
com um cilindro (peso) que provoca impacto de 4,0 kg, com um curso de queda livre a uma
altura de 400 mm. Na ponta um cone com um ângulo sólido de 30 graus, área da base de 0,2
polegadas quadradas (12,8mm de diâmetro).
A resistência do solo à penetração (RP) foi determinada pelo índice de cone (IC). Foi
utilizada a fórmula de STOLF (1991), transformando-se o número de impactos do
penetrômetro ao longo do perfil do solo para força por unidade de área (MPa).
𝐼𝐶 = 0,0981 × 5,6 + 6,89 × 𝑁
Sendo: 𝑁 = 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠/𝑑𝑚

3.2.3. Densidade do solo

Conforme recomendações da EMBRAPA (2011), foram coletadas amostras de solo
com estrutura indeformada através de anel de aço (Kopeck). O procedimento metodológico
consiste em determinar ou anotar o volume do anel ou cilindro que contém a amostra, sendo
que os utilizados no trabalho foram de 100cm³, pesar o conjunto e anotar o peso ou transferir
a amostra para lata de alumínio numerada de peso conhecido e pesar. Posteriormente, o
conjunto é colocado na estufa a 105 ºC e pesado após 24 e 48 horas.
Calcula-se a densidade aparente da amostra pela seguinte expressão:

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔 𝑐𝑚³ =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎 105 °𝐶
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑒𝑙
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3.2.4. Determinação da umidade atual do solo

A umidade gravimétrica do solo foi definida pelo método da EMBRAPA (2011). Em
laboratório determina-se a umidade gravimétrica do solo pela equação 𝑈 = 𝑎 − 𝑏 ÷ 𝑏, em
que a = massa da amostra úmida, b = massa da amostra seca a 105 ºC durante 24 horas. A
umidade pode ser expressa em kg de água / kg de solo ou em % (x 100).

3.2.5. Determinação da porosidade total do solo

A porosidade total corresponde à porção do solo em volume não ocupado por
materiais sólidos e foi calculada de acordo com a expressão proposta pelo método de Kiehl,
1979.
Os passos da análise são descritos a seguir:
- Preparar o bloco do solo contido no cilindro e nivelar as duas superfícies.
- Transferir para uma cuba plástica, com altura superior a do cilindro e adicionar água de
torneira, até que o nível desta fique bem próximo da borda do cilindro.
- Deixar nessas condições até que todas as amostras apresentem a superfície brilhante.
- Pesar a amostra saturada e pesar a amostra depois de seca em estufa a 105°C, deve-se
descontar a tara do anel (volumétrico), obtendo-se o volume dos poros totais (VTP) pela
fórmula:

𝑉𝑇𝑃 (%) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎 105 °𝐶
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

× 100

Considera-se que cada grama de água perdida corresponde a 1cm³ de poros; o volume
pode ser dado com base no anel de 50cm³, segundo Kiehl (1979).

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISES QUÍMICAS

As determinações dos parâmetros químicos voltados para a avaliação da fertilidade do
solo seguiram metodologia definida por Embrapa (2011). As amostras foram retiradas nas
profundidades de 0 a 20cm e 20 a 40cm (NUMATA, 2002).
Foram realizadas análises químicas dos parâmetros potencial hidrogeniônico (pH),
potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), alumínio trocável e hidrogênio (H +
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Al), com a determinação da capacidade de troca catiônica (CTC), saturação de bases (V%),
saturação por alumínio (m%) e matéria orgânica (MO).

3.3.1. Potencial hidrogeniônico (pH) em água

Coloca-se 10 ml de solo em copo plástico de 100 ml numerado, depois se adiciona 25
ml de água destilada, agita-se a amostra com bastão de vidro individual e deixa-se em repouso
por uma hora, na sequência agita-se cada amostra com bastão de vidro, mergulha-se os
eletrodos na suspensão homogeneizada e procede-se a leitura do pH (EMBRAPA, 2011).

3.3.2. Determinação de fósforo e potássio

Extraídos pelo método Mehlich 1 e analisados por colorimetria e fotometria de chama
(EMBRAPA, 2011).

3.3.3. Determinação de cálcio, magnésio e alumínio

O cálcio (Ca), magnésio (Mg) e alumínio trocável (Al) foram extraídos pelo método
do KCl 1 mol L-1, onde é pesado 7,5 g de solo, colocado em erlenmeyer de 250 ml,
adicionado 150 ml de solução de KCl 1 mol L-1 e agitado, após estas etapas, deixar em
repouso durante uma noite, pipeta-se para erlenmeyer de 200 ml duas alíquotas de 50,00 ml
da parte sobrenadante da solução para determinação do alumínio extraível, cálcio + magnésio
e cálcio trocáveis (EMBRAPA, 2011).

3.3.4. Determinação da acidez potencial ou total

A extração da acidez dos solos foi realizada com acetato de cálcio tamponado a pH 7,0
e determinado volumetricamente com solução de NaOH em presença de fenolftaleína como
indicador (EMBRAPA, 2011). A acidez potencial (H+Al) será utilizada para calcular a CTC
do solo, definida como a soma das bases + acidez potencial.
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3.3.5. Análise da capacidade de troca catiônica (CTC), saturação de bases (V%) e
alumínio (m%)

Os valores de capacidade de troca catiônica (CTC), valor da saturação por bases (V%),
percentual de saturação com alumínio (m%), foram obtidos a partir dos dados das análises
químicas, de acordo com métodos definidos em 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
𝑋100
𝑇

A porcentagem de saturação com alumínio foi determinada pela expressão:

𝑚% =

𝐴𝑙 +3
𝑋 100
(𝑆 + 𝐴𝑙 +3 )

3.3.6. Determinação da matéria orgânica (MO)

A determinação da matéria orgânica foi obtida conforme procedimento da EMBRAPA
(2011), cujo princípio consiste na oxidação da matéria orgânica via úmida com dicromato de
potássio em meio sulfúrico, empregando-se como fonte de energia o calor desprendido do
ácido sulfúrico e/ou aquecimento. O excesso de dicromato após a oxidação é titulado com
solução padrão de sulfato ferroso amoniacal (sal de Mohr).
A percentagem de matéria orgânica foi calculada multiplicando-se o resultado do
carbono orgânico por 1,724:
𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑔 𝑘𝑔 = 𝐶 × 1,724
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3.4. ESTATÍSTICA

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado
(DIC), com dezoito repetições para os aspectos físicos do solo e três repetições para os
aspectos de fertilidade do solo. Nas áreas de floresta e seringueira SSP, foi definida a
disposição das amostras idêntica a da pastagem, levando-se em conta uma flexibilização
original devido ao posicionamento das árvores ou raízes que impediam a retirada das amostras
ou avaliações de campo. Para verificação de diferenças estatísticas entre os ambientes
pastagem, floresta e seringueira em sistema silvipastoril, os dados foram submetidos a 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 (SILVA; AZEVEDO, 2016).
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 LOCALIZAÇÃO

A área de estudos está localizada no município de Ariquemes, próximo à divisa com o
município de Rio Crespo (Figura 2).

Figura 2 - Localização da área utilizada para caracterização da área de estudo e localização
dos pontos de avaliações e coletas das amostras de solo.
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As medições da resistência mecânica à penetração do solo e a coleta das amostras
deformadas e indeformadas do solo para as análises físicas e químicas foram realizadas em
áreas demarcadas no interior de diferentes coberturas do solo, pastagem, floresta e seringueira
SSP (Tabela 1).

Tabela 1 - Coordenadas dos pontos de coleta do solo nos três diferentes tipos de uso e
cobertura do solo.
Pontos de Coleta
Latitude
Longitude
Floresta

9°48'31.22"S

62°53'58.02"O

Pastagem

9°48'30.75"S

62°54'1.98"O

Seringueira

9°48'24.70"S

62°54'3.80"O

4.2 CLIMA E HIDROGRAFIA

O clima da região é do tipo Aw, tropical quente e úmido, segundo a classificação de
Köppen, com período seco bem definido e ocorrência de déficit hídrico no período de junho a
setembro. Com base nas normais climatológicas da série 1961-1990, apresenta temperatura
média anual de 25ºC, precipitação média de 2.200 mm e evapotranspiração média de 851 mm,
(BRASIL, 1992).
A área de estudos está inserida entre a bacia hidrográfica do Rio Jamari e a bacia
hidrográfica do Rio Machado. Os principais rios do entorno da área de estudos são: Rio São
João, Rio Branco e Rio Madalena (Figura 3).
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Figura 3 – Caracterização hidrológica do recorte do entorno da área de estudo. Adaptado de
Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
4.3 GEOLOGIA

A área de estudos está compreendida dentro do Domínio Jamari que ocupa a porção
centro-ocidental do estado de Rondônia, sendo constituído, dominantemente, por rochas
ortoderivadas e, subordinadamente, paraderivadas em alto grau metamórfico, rochas
metavulcanossedimentares e metassedimentares em médio a baixo grau metamórfico,

34

localmente na fácies xisto-verde, além de diversos granitoides e metagranitoides foliados a
gnaissificados (QUADROS; RIZZOTTO, 2007) (Figura 4).
No contexto do embasamento do Domínio Jamari, ocorre o Complexo Jamari
(ISOTTA

et

al.,

1978),

composto

por

ortognaisses

tonalíticos,

enderbíticos

e

quartzodioríticos, com intercalações subordinadas de lentes de gnaisses calcissilicáticos e
anfibolitos, exibindo intensidades variáveis de migmatização e milonitização (QUADROS;
RIZZOTTO, 2007).
Outra formação geológica presente no entorno da área de estudos é a Suíte Intrusiva
Rondônia, descrita por Kloosterman (1968) como “Younger Granites of Rondônia”, que
engloba diversos maciços graníticos (batólitos e stocks) com ampla distribuição no centronorte de Rondônia. Essa unidade é constituída por sienogranitos equigranulares,
monzogranitos porfiríticos e ortoclásio-granitos, ocorrências subordinadas de topázio-albitagranitos e topázio-quartzofeldspato pórfiro, além de microssienitos e quartzo pórfiros.
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Figura 4 – Caracterização geológica do recorte do entorno da área de estudo. Adaptado de
Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
Na Suíte Intrusiva de Rio Crespo ocorrem Gnaisses graníticos e granulitos
charnockíticos aflorantes, principalmente na região de Ariquemes e Rio Crespo. Constituem
um corpo alongado na direção Leste-Oeste, composto, predominantemente, por gnaisses
quartzofeldspáticos rosados a esverdeados, finos a médios, formados por bandas leucocráticas
quartzofeldspáticas alternadas com bandas compostas de hornblenda, magnetita, granada e
titanita. Os granulitos charnockíticos são menos frequentes e ocorrem em lentes de contatos
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transicionais com os gnaisses quartzofeldspáticos. Há referência, ainda, a anfibolito e
metamáfica, subordinados e restritos (PAYOLLA et al., 2002; RIZZOTTO et al. 2004).
A Suíte Intrusiva Serra da Providência ocorre nas regiões centro-leste, nordeste,
noroeste e central de Rondônia. É constituída por monzogranitos porfiríticos (piterlitos e
viborgitos), sienogranitos, charnockitos, mangeritos e gabros, intrusivos no embasamento do
Domínio Jamari. Trata-se de uma suíte subalcalina, metaluminosa a fracamente peraluminosa,
intraplaca do tipo A. Seus litotipos variam de isotrópicos a deformados, sendo que os tipos
deformados mostram ampla variação estrutural e textural, desde fracamente foliados até
protomilonitos e milonitos, até gnaisses (TASSINARI, 1984).

4.4 GEOMORFOLOGIA

Na região da área de estudo a formação geomorfológica é representada por várias
unidades, dentre as quais se destacam as de origem Denudacional e Estrutural/Denudacional.
Dentro das Unidades Denudacionais, o entorno da área de estudos apresenta duas classes de
Superfície de Aplanamento e uma de Agrupamentos de Morros e Colinas. Na Unidade
Estrutural/Denudacional o entorno da área de estudos apresenta a classe de Agrupamentos de
Morros e Colinas com Controle Estrutural (Figura 5).
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Figura 5 – Caracterização geomorfológica do recorte do entorno da área de estudo. Adaptado
de Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
As descrições apresentadas a seguir foram modificadas de Projeto Planafloro, 1998
(RONDÔNIA, 2002).
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D2211 - Unidades Denudacionais. Superfície de Aplanamento.
Nível II (< 300 m) com Dissecação Baixa e Nenhum ou Esporádicos
Inselbergs e Tors



D2221 - Unidades Denudacionais. Superfície de Aplanamento.
Nível II (< 300 m) com Dissecação Média e Nenhum ou Esporádicos
Inselbergs e Tors



Unidades Denudacionais – D



Superfícies de aplanamento – D2

As superfícies de aplanamento é o tipo de unidade geomorfológica que ocupa a maior
parcela de território do estado de Rondônia. Compreende extensas superfícies aplanadas,
tratadas na literatura geomorfológica brasileira como elaboradas por processos de
pediplanação.
Estas superfícies têm caimento geral no sentido dos grandes rios que cortam o Estado,
ou seja, o sistema Guaporé-Mamoré, a oeste, sudoeste e noroeste, o Ji-Paraná a nordeste e o
Madeira a norte.
Como o processo de aplanamento não ocorreu necessariamente em toda a área ao
mesmo tempo e existiam pré-condições estruturais e de paleorrelevos, bem como
variabilidade de embasamento, estas extensas superfícies podem variar altimetricamente de
100 metros de altitude nas proximidades do rio Madeira até mais de 350/400 metros na base
de relevos residuais do tipo inselbergs.


Superfície de Aplanamento Nível II

A principal característica deste aplanamento é o arrasamento generalizado dos
materiais de cobertura do cráton, com exposição do embasamento cristalino, composto por
rochas granítico-gnáissicas.
A superfície varia entre quase plana a ondulada, apresentando até mesmo colinas. As
áreas mais altas possuem, geralmente, melhor drenagem, com presença de manto de
intemperismo mais espesso e forte processo de pedogênese. Nas áreas mais baixas e vales a

39

drenagem torna-se imperfeita, o manto de intemperismo menos espesso e a pedogênese mais
incipiente.


D31 - Unidades Denudacionais. Agrupamentos de Morros e
Colinas. Aberto com Colinas/Inselbergs Baixos e Médios



Agrupamentos de Morros e Colinas (D3)

Esta unidade geomorfológica compreende relevos em formas de morros e colinas
dispersos por todo o Estado. Representam relevos residuais, associado a diferentes
embasamentos litológicos e não possuindo controle estrutural evidente. Localmente recebem
denominação de serras, em função de desníveis de até 150 metros.
A caracterização de complexos de inselbergs e inselbergs isolados está associada à
interpretação de que estas áreas seriam remanescentes de um processo de aplanamento
elaborado em clima árido ou semi-árido, semelhante ao existente no Nordeste do Brasil
atualmente.
Estes inselbergs persistiram na paisagem em função de seu posicionamento
geográfico, pois geralmente encontram-se afastados das grandes redes de drenagem e também
em função de diferenciação litológica e estrutural


Aberto com Colinas/Inselbergs Baixos e Médios

Neste

modelado

os

topos

são

convexizados,

com

vertentes

convexas

preferencialmente. Ocorrem vertentes côncavas nas baixas vertentes. Vales medianamente
entalhados e predominantemente com perfil em “V”. Nas drenagens de maior ordem ocorrem
vales abertos com planícies alveolares. A drenagem apresenta preferencialmente padrão
dendrítico.
As altitudes variam entre 290 e 480 m. O entalhe dos vales varia entre 20 e 80 m e a
dimensão interfluvial entre 250 e 1750 m. As declividades variam entre 4 e15 %.
Os solos mapeados neste sistema correspondem preferencialmente a Podzólicos
Vermelho-Amarelo e secundariamente a Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo VermelhoEscuro, Cambissolos e Litólicos.
A dinâmica atual nas áreas preservadas corresponde ao predomínio de escoamento
superficial laminar e intemperismo físico-químico das rochas. Nas áreas já ocupadas por
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pastagens

e

agricultura

são

observados

processos

de

ravinamento,

sulcos

e

microdeslizamentos associados à área de terracetes.


S32 - Unidades Estruturais/Denudacionais. Agrupamentos de
Morros e Colinas com Controle Estrutural. Agrupamentos Densos



Unidades Estruturais/Denudacionais – S



Agrupamentos de Morros e Colinas com Controle Estrutural – S3

Corresponde a unidades geomorfológicas associadas a forte controle estrutural que
resulta em alinhamento das formas de relevo. Ocorrem em dois padrões nitidamente distintos.
O primeiro é encontrado nas folhas Jí Paraná e Alto Jamarí, compreendendo um grande
adensamento de morros, entremeados por vales abertos e conectados com a superfície de
aplanamento circundante. O segundo compreende uma série de morros isolados, mas com
grande distinção em relação aos mais baixos do entorno.
Conformam relevos em forma de Morros e Colinas, geralmente agrupados e
localmente denominados de serras, pois se encontram alçados geralmente a mais de 100
metros dos relevos aplanados que geralmente os circundam. O embasamento é variável,
predominando rochas do Supergrupo Gnaisse Jamarí e rochas do Embasamento PréRondôniano.


Agrupamentos Densos

Este padrão de formas encontra-se disperso por várias áreas dentro da folha mapeada,
correspondendo a uma grande diversidade de embasamentos. Compreendem altitudes entre
200 e 460 metros, sendo que os desníveis chegam a 100 metros entre os topos e os fundos dos
vales.
O padrão de forma predominante é composto por cristas alongadas e morros
alongados, com forte controle leste-oeste. As declividades médias são inferiores a 30%. O
padrão de drenagem predominante é o paralelo.
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O material superficial é predominantemente argiloso com áreas arenosas localizadas,
em geral apresentando boa drenagem. Os solos são mapeados como Latossolo VermelhoAmarelo, Latossolo Vermelho-Escuro, Solos Litólicos e Cambissolos.

4.5 SOLO

O solo do recorte do entorno da área de estudo é classificado em Latossolo Vermelho
Amarelo Distrófico (LLD18 e LLD3) e Latossolo Vermelho Escuro Eutrófico (LVE5),
conforme exposto na Figura 6.

Figura 6 – Caracterização das classes de solo do recorte do entorno da área de estudo.
Adaptado de Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
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De acordo com o Projeto Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002) as classes de solo
presentes no entorno da área de estudo são caracterizadas como:


Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LLD18), ocorre em terreno plano (0-2% de
declividade), bem drenado, argiloso, ligeiramente pedregoso
Esta classe de solo está localizada ao longo da rodovia BR-364, ao sul do rio Crespo e

ao norte de Ariquemes. Essa classe de solos são relativamente férteis, de textura argilosa,
profundos, bem drenados, vermelho-amarelados e de estrutura bem desenvolvida.


Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico (LLD3), ocorre em terreno suavemente
ondulado (2-8% de declividade), bem drenado, franco;
Esta classe de solo compreende dois setores: um adjacente aos lados norte e leste da

mina Massangana, com a cidade de Ariquemes, localizada a 30 km a nordeste. O segundo
setor está localizado 20 km ao norte de Ariquemes.
São solos relativamente férteis, e são encontrados perto de afloramentos rochosos. A
textura é argilosa. A inclinação da encosta varia entre 8 e 30%.


Latossolo Vermelho Escuro Eutrófico (LVE5)
Esta classe esta localizada entre as cidades de Ariquemes, Monte Negro e Theobroma.

Ocorre em terreno suavemente ondulado (2-8%), argiloso, bem drenado, ligeiramente
pedregoso. As encostas variam de 2-16% de declive. Ocasionalmente, gnaisses fortemente
meteorizados são encontrados como afloramentos ou próximos da superfície do solo.
O solo onde se encontram inseridos os três tipos de cobertura vegetal avaliados, ou
seja, o ponto de coleta (Figura 6) é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico
(LLD18).

4.6 APTIDÃO AGRÍCOLA

A aptidão agrícola é um modelo de classificação interpretativa de solos. Conforme
Ramalho e Beek (1995) a interpretação da aptidão agrícola é relativo a solos como método de
interpretação dos levantamentos de solos realizado em base nos resultados de levantamentos
pedológicos.
A classificação da aptidão agrícola de Ramalho e Beek (1995) baseia-se em um
posicionamento das terras no interior de seis grupos, os quais têm como objetivo demonstrar
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as alternativas de uso mais intensivo de determinada área de terra, em função da viabilidade
de melhoramento das qualidades básicas das terras e da intensidade da limitação que
permanecer após a utilização de praticas agrícolas, inerentes ao sistema de manejo,
considerando três níveis de tecnologia. O nível A (primitivo) se baseia em práticas agrícolas
que expressam um baixo nível técnico-cultural; o nível B (pouco desenvolvido) reflete a
utilização de práticas agrícolas com um nível tecnológico intermediário e o nível C
(desenvolvido) se trata de um nível cujas práticas agrícolas refletem um alto nível
tecnológico.
Em relação à aptidão agrícola o Projeto Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002) divide
a área de estudo nas seguintes classes conforme Figura 7:
 3,4: 3(a) - Terras com aptidão restrita para lavouras em pelo menos um dos
níveis de manejo A, B ou C;
A maioria dos solos desta unidade tem fertilidade natural média. Os solos nas colinas
são relativamente férteis, mas a pedregosidade e encostas relativamente íngremes impedem o
nível de manejo C de lavouras; portanto, os solos são de aptidão restrita para nível de manejo
A de lavouras. Os solos planos dos pés de encosta são aptos para agricultura para o nível
manejo B e de aptidão restrita para nível de manejo A e C de lavouras. Os solos restantes são
aptos para pastagem.
 3,6: 3(c) - Terras com aptidão restrita para lavouras em pelo menos um dos
níveis de manejo A, B ou C;
Os solos nesta unidade têm baixa fertilidade, indicada pelos baixos valores de pH, P,
Ca e Mg que possuem. O uso da terra para agricultura é restrito. A baixa fertilidade, em
combinação com grandes quantidades de fragmentos de quartzo na superfície, faz o
componente do solo desta unidade restritamente apto para o nível de manejo B ou C de
lavouras.
 4,2: 4p - Terras com aptidão boa, regular ou restrita para pastagem plantada.
Os solos desta unidade são pobres, mesmo estando o solo sujeito à inundação anual.
Somente a camada bem próxima à superfície é mais fértil e tem valores médios de saturação
de base, pH, Mg e Ca e níveis de alumínio são alto.
Os solos mais aptos são encontrados nas partes alta da planície de inundação. São
aptos para criação extensiva de gado; todavia, existe sempre risco de inundação anual.
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Figura 7 – Caracterização da aptidão agrícola do recorte do entorno da área de estudo.
Adaptado de Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
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4.7 VEGETAÇÃO

Floresta Ombrófila Aberta

É o tipo de floresta dominante no Estado, abrangendo cerca de 55% da área total da
vegetação. Esta tipologia caracteriza-se pele descontinuidade do dossel, permitindo que a luz
solar alcance o sub-bosque, favorecendo a sua regeneração. Os troncos apresentam-se mais
espaçados no estrato mais alto que atinge cerca de 30m de altura, enquanto o sub-bosque
encontra-se estratificado. Neste tipo de floresta é comum grande quantidade de plantas em
regeneração, sendo comuns a presença de cipós, palmeiras, bambus e sororocas dando origem
a várias fisionomias (RONDÔNIA, 2001).

Floresta Ombrófila Densa

Ocupa cerca de 4% do total da vegetação do Estado, com maior extensão na região
central de Rondônia. Caracteriza-se pela maior densidade do estrato superior e menor
presença de sub-bosque, que é limpo. Neste tipo de floresta pode-se chegar a mais de 500
indivíduos por hectare, abrangendo cerca de 200 espécies. As árvores são de grande porte
podendo atingir 45 metros de altura ou mais (RONDÔNIA, 2001).
Observa-se a ocorrência de árvores de valor comercial, como por exemplo,
maçaranduba (Manilkara amazonica), angelim-pedra (Dinizia excelsa), castanheira
(Bertholletia excelsa), Ipê (Tabebuia sp.), cedro (Cedrela odorata), mogno (Swietenia
macrophylla) e cerejeira (Torresea acreana).
A Floresta Ombrófila Densa Submontana assim como a Floresta Ombrófila Aberta
Submontana ocupam altitudes que variam de 100 a 600 metros (Figura 8).
Conforme exposto na figura 8, em geral as áreas desflorestadas encontram-se na frente
das propriedades e as áreas de reserva florestal aos fundos.
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Figura 8 – Caracterização da vegetação do recorte do entorno da área de estudo. Adaptado de
Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
4.8 USOS DO SOLO
Quanto ao uso e ocupação da terra o Projeto Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002)
identifica, no recorte do entorno da área de estudos, as seguintes classes, conforme mostra a
Figura 9.




AS – Áreas de Silvicultura;
F – Floresta: Compõe grande parte da área;
GP – Área Agropastoril.
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Figura 9 – Caracterização do uso da terra do recorte do entorno da área de estudo. Adaptado de Planafloro, 1998 (RONDÔNIA, 2002).
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5. RESULTADOS

5.1. ANÁLISES FÍSICAS DO SOLO

5.1.1 Textura dos solos analisados

A textura do solo representa a distribuição quantitativa de frações minerais menores
que 2 mm, as quais, para fins de manejo de solo na agricultura, são geralmente divididas nas
frações: areia, silte e argila. Na escala sugerida pelo Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA) e adotada no Brasil, a fração areia tem diâmetro compreendido entre 2,0 e
0,05 mm, o silte entre 0,05 e 0,002 mm e a argila constitui a fração menor do que 0,002 mm
(CORÁ et al., 2009).
A composição da textura do solo apresentou pequenas variações nas frações
granulométricas entre os diferentes tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas,
enquadrando-se os três tipos de cobertura vegetal e as duas profundidades avaliadas na classe
argilosa. Tal distribuição uniforme pode ser devido aos três tipos de cobertura vegetal estarem
inseridos em uma área contígua de mesma classe de solo -Latossolo- e ao fato da textura ser
uma das características mais estáveis do solo (OLIVEIRA et al., 1992; RESENDE, 2002). A
homogeneidade na classe textural possibilitou a comparação dos atributos edáficos nas áreas
de estudo.
A Tabela 2 demonstra os valores (g/kg) de areia total, silte e argila para cada tipo de
cobertura vegetal do solo nas profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm. A classificação
textural do solo dos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas foram realizadas por
meio de metodologia recomendada por Embrapa (1999).

Tabela 2 - Textura do solo nos tipos de uso pastagem, floresta e seringueira SSP nas
profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm.
Tipos de uso
Textura
Profundidade Areia total
Silte
Argila
g/Kg
argilosa
Pastagem
449
160
391
0 a 20cm
argilosa
330
158
512
20 a 40cm
argilosa
Floresta
399
162
439
0 a 20cm
argilosa
317
178
505
20 a 40cm
argilosa
Seringueira SSP 0 a 20cm
427
158
415
argilosa
307
190
503
20 a 40cm
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Conforme observado na Tabela 2, a composição da textura do solo em área de
pastagem, floresta e seringueira SSP é predominantemente da fração mineral argila na
profundidade de 20 a 40cm.
Para a profundidade de 0 a 20cm, predomina a fração mineral argila na composição da
textura do solo na área de floresta. Entretanto, nas áreas de pastagem e seringueira SSP a
composição da textura do solo é predominantemente da fração mineral areia na profundidade
de 0 a 20cm.
Em todos os tipos de cobertura vegetal, pastagem, floresta e seringueira SSP, a
profundidade de 20 a 40cm apresentou maiores teores de argila e menores teores de areia em
relação à profundidade de 0 a 20cm. Essa característica de maior teor de argila na
profundidade de 20 a 40cm em relação à de 0 a 20cm pode ser em decorrência de processo de
eluviação/iluviação, que trata-se do transporte em suspensão de argila, dos óxidos e
compostos orgânicos da porção superior do solo a uma maior profundidade, e compreende
três etapas: dispersão, translocação e deposição (SILVA et al., 2001).
O ambiente pastagem apresentou os menores teores de argila e os maiores teores de
areia na profundidade de 0 a 20cm. Esta característica pode ter ocorrido em função da pouca
cobertura vegetal presente no ambiente pastagem degradada, o que favorece a maior dispersão
do solo que se encontra em superfície, e posteriormente, translocação e deposição de argila
em camadas mais profundas; além da perda, principalmente, das partículas menores do solo
por meio de erosão laminar. Salimon (2003), observou indícios de ação de processos erosivos
em área de pastagem pela alteração da fração granulométrica do solo nas camadas mais
superficiais em relação às áreas próximas cobertas com floresta.
Segundo Embrapa (2006), Latossolos de textura argilosa como o avaliado devem
possuir uma relação silte/argila inferior ou igual a 0,6, o que corrobora com o correto
enquadramento do solo da área de estudo na classe Latossolo de textura argilosa. Todos os
valores da relação entre as partículas de silte e argila da área de estudo encontram-se abaixo
de 0,6.
Analisando o teor de matéria orgânica, observou-se que não houve diferença
significativa entre os tipos de cobertura vegetal pastagem, floresta e seringueira SSP em
ambas as profundidades avaliadas (Tabela 3).
Os teores de matéria orgânica, nos tipos de cobertura vegetal pastagem e floresta,
apresentaram significativamente maior na profundidade de 0 a 20cm em relação à de 20 a
40cm (Tabela 4).
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Tabela 3 – Teor de Matéria Orgânica (g/kg) no solo nos três tipos de uso, pastagem, floresta e
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm)
Pastagem
Floresta
Seringueira
DMS
CV%
0 a 20

20,67 a

18,53 a

15,93 a

5,15

11,19

20 a 40

10,93 a

13,67 a

11,63a

6,37

21,06

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Tabela 4 - Teor de Matéria Orgânica (g/kg) nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm nos tipos
de uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20cm
20 a 40cm
DMS
CV%
Pastagem

20,67 a

10,93 b

6,76

18,87

Floresta

18,53 a

13,67 b

2,10

5,74

Seringueira

15,93 a

11,63a

5,70

18,22

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Na área de pastagem a camada superficial do solo concentra elevada produção de
raízes, que é um material mais recalcitrante que as folhas. Nessa condição, as raízes
superficiais são a principal fonte de matéria orgânica no solo na profundidade de 0 a 20cm
(ARAÚJO et al., 2011).

5.1.2 Densidade aparente do solo

Os resultados expostos na Figura 10 indicam valores mais altos de densidade aparente
do solo na área de pastagem dentre os três tipos de cobertura vegetal do solo, com diferença
estatística na profundidade de 20 a 40cm. A área de seringueira SSP apresentou valores de
densidade aparente semelhantes à floresta em ambas as profundidades, caracterizando um tipo
de cobertura vegetal que não causou adensamento do solo.
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Nos tipos de uso da terra em que aparecem o símbolo asterisco, há diferença estatística entre as
profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm.
Colunas com mesma letra minúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 0 a 20cm.
Colunas com mesma letra maiúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 20 a 40cm.

Figura 10 – Densidade aparente do solo sob cobertura vegetal de pastagem, floresta e
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm.
A profundidade de 0 a 20cm apresentou valores de densidade aparente maior do que a
profundidade de 20 a 40cm, com diferença estatística significativa, comparando em todos os
tipos de cobertura vegetal (Tabela 6). Essa diferença de índices de densidade entre as duas
profundidades deve estar associada à condição do solo apresentar menor teor de argila e maior
teor de areia na profundidade de 0 a 20cm em todos os tipos de cobertura vegetal. A
densidade do solo é influenciada pela textura, solos arenosos apresentam densidade superior
ao solo argiloso, e solos siltosos apresentam comportamento intermediário (LIBARDI, 2005).

Tabela 5 - Densidade aparente (g/cm³) do solo nos três tipos de uso, pastagem, floresta e
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm)
Pastagem
Floresta
Seringueira
DMS
CV%
0 a 20

1,49 a

1,44 a

1,46 a

0,06

4,96

20 a 40

1,42 a

1,36 b

1,39 ab

0,05

4,82

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).
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Tabela 6 - Densidade aparente (g/cm³) nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm nos tipos de
uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20cm
20 a 40cm
DMS
CV%
Pastagem

1,49 b

1,42 a

0,05

5,11

Floresta

1,44 b

1,36 a

0,04

4,23

Seringueira

1,46 b

1,39 a

0,05

5,25

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Conforme observado na Tabela 5, a análise estatística das médias de densidade
aparente do solo mostra que na profundidade de 20 a 40cm existe diferença significativa
apenas entre os tipos de cobertura pastagem e floresta. Na profundidade de 0 a 20cm não
houve diferença estatística significativa entre os valores de densidade aparente comparando os
três tipos de cobertura vegetal do solo. Tal semelhança pode ser explicada pela característica
do solo da área de estudo, identificado como Latossolo. Custódio et al. (2015) avaliando a
densidade do solo em Latossolo Amarelo sob diferentes manejos de pastagem e mata nativa
também verificaram que os sistemas de manejo não influenciaram na densidade do solo de
forma significativa devido à característica coesa do solo da área estudada.
A densidade do solo (Tabela 5) mostrou-se inversamente proporcional a porosidade
total (Tabela 7) para as duas profundidades e os três tipos de cobertura vegetal avaliados.
Bertol et al. (1998), obtiveram resultados semelhantes, onde a redução da oferta de forragem e
o consequente aumento da pressão de pastejo, em geral, resultou em aumento da densidade e
diminuição da porosidade do solo.
O efeito do pisoteio animal em um sistema de pecuária mal manejada leva à
compactação do solo e redução da produtividade das pastagens. Além do excesso de lotação
animal, outros fatores contribuem para a degradação das pastagens e das características físicas
do solo, são eles: redução da fertilidade do solo, ocorrência de pragas e doenças, a utilização
de forrageiras não adaptadas às características edafoclimáticas da região, a invasão de plantas
daninhas e a utilização de sistemas de pastejo inadequado (PARENTE; MAIA, 2011).
Bay (2015), comparando a densidade aparente do solo entre diferentes coberturas
vegetais e o uso da terra, para a profundidade de 0 a 20cm e 20 a 40cm, verificou a tendência
de aumento de densidade do solo nas áreas antropizadas (teca e pastagem) nas profundidades
estudadas, demonstrando que o efeito do uso do solo pode atingir camadas mais profundas.
A densidade do solo na área de pastagem ficou entre 1,42 e 1,49 g/cm³. O valor da
densidade 1,55 Mg m-3 é considerado crítico para solos franco-argilosos a argilosos
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(CAMARGO; ALLEONI, 2006). NEVES JÚNIOR et al. (2013), estudando as modificações
ocasionadas por diferentes sistemas de manejo nos atributos físicos de um Latossolo
Vermelho-Amarelo sob pastagem degradada no estado de Rondônia, verificaram que nos
diferentes sistemas de manejo os valores de densidade do solo estavam acima do considerado
ideal (1,40 Mg m-3) e abaixo do crítico (1,75 Mg m-3), para solos com classe textural francoargilo-arenosa (SOUZA NETO, PEDREIRA, 2001; SPAIN, GUALDRÓN, 1991).

5.1.3 Porosidade total do solo

A porosidade total apresentada na Figura 11 se comporta de maneira inversa à
densidade aparente nos três tipos de cobertura vegetal e nas duas profundidades comparadas.
Os resultados mostram que nos tipos de cobertura vegetal e nas profundidades em que o solo
apresentou maior densidade, a porosidade total foi mais baixa, e vice-versa. A porosidade
total tem grande importância direta para o crescimento de raízes e movimento de ar, água e
solutos no solo.
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Nos tipos de uso da terra em que aparecem o símbolo asterisco, há diferença estatística entre as
profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm.
Colunas com mesma letra minúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 0 a 20cm.
Colunas com mesma letra maiúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 20 a 40cm.

Figura 11 – Porosidade total do solo sob cobertura vegetal de pastagem, floresta e seringueira
SSP nas profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm.
Os valores de porosidade, conforme visto na Figura 11, variaram entre 41,14%
(pastagem na profundidade de 0 a 20cm) e 45,39% (floresta na profundidade 20 a 40cm), o
que evidencia que os valores da porosidade total encontrados estão dentro da situação média
de porosidade para solo com textura argilosa. Segundo Kiehl (1979), Rabelo (2000) e
Schaefer et al. (2002) os valores médios de porosidade definidos para solos com textura
argilosa variam entre 40 e 60%.
Conforme observado na Tabela 7, tanto para a profundidade de 0 a 20cm, quanto para
a de 20 a 40cm, a porosidade total da pastagem foi significativamente menor que a da floresta.
As porosidades do solo da pastagem e da seringueira SSP apresentaram semelhança
significativa.

Tabela 7 - Porosidade total (%) nos três tipos de uso, pastagem, floresta e seringueira SSP nas
profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm)
Pastagem
Floresta
Seringueira
DMS
CV%
0 a 20

41,14 b

43,45 a

42,00 b

1,39

4,09

20 a 40

43,77 b

45,39 a

43,61 b

1,55

4,37

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

55

Tabela 8 - Porosidade total (%) nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm nos tipos de uso
pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20
20 a 40
DMS
CV%
Pastagem

41,14 b

43,77 a

1,10

3,88

Floresta

43,45 b

45,39 a

0,94

3,11

Seringueira

42,00 b

43,61 a

1,59

5,49

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

A condição de valores mais baixos de porosidade total nos tipos de cobertura vegetal
pastagem e seringueira SSP, em relação ao tipo de cobertura vegetal floresta, deve-se ao
efeito do pisoteio animal e falta de manejo em ambas as áreas.
Melloni et al. (2008), também encontraram maior porosidade na vegetação nativa,
enquanto a pastagem favoreceu a exposição do solo a processos degradativos devido aos
problemas de compactação.
Outros autores verificaram que áreas com menor intensidade de manejo, tipo floresta e
áreas que não tem interferência antrópica, apresentam maiores valores de porosidade total
quando comparadas com áreas antropizadas (WENDLING et al., 2012).
Para todos os tipos de cobertura vegetal do solo, a porosidade total apresentou
diferença significativa entre as duas profundidades avaliadas, sendo que a profundidade de 0 a
20cm apresentou valores de porosidade total menores do que a profundidade de 20 a 40cm
(Tabela 8).
A situação de valores mais altos de porosidade total para a profundidade de 20 a 40cm,
em relação à profundidade de 0 a 20cm, pode estar associada a vários fatores, de entre os
quais aos índices mais altos de argila encontrados na profundidade de 20 a 40cm em relação à
profundidade de 0 a 20cm.
A porosidade dos solos refere-se à maneira com que as partículas sólidas se arranjam
na formação dos solos e é responsável por um conjunto de fenômenos tais como a retenção e
o fluxo de água e ar. Em geral, os solos mais argilosos tem maior porosidade e alta retenção
de água. Nos solos argilosos a porosidade total é em torno de 40 a 60% e nos solos arenosos
de 35 a 50% (AMARO FILHO et al., 2008).
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5.1.4 Umidade do solo

Os resultados mostram que os tipos de cobertura vegetal e profundidades cujo solo
apresenta maior densidade possuem menor porosidade total e menor umidade. Os valores de
umidade, conforme apresentados na Figura 12, variaram entre 19,69% (pastagem na
profundidade de 0 a 20cm) e 25,66% (floresta na profundidade 20 a 40cm).

Nos tipos de uso da terra em que aparecem o símbolo asterisco, há diferença estatística entre as
profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm.
Colunas com mesma letra minúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 0 a 20cm.
Colunas com mesma letra maiúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 20 a 40cm.

Figura 12 – Umidade gravimétrica do solo sob cobertura vegetal de pastagem, floresta e
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm.
Silva Filho (2009), comparando os tipos de cobertura vegetal pastagem e floresta, em
latossolo e argissolo, verificou comportamento da umidade do solo semelhante ao verificado
neste estudo para ambos os tipos de cobertura vegetal avaliados, sendo o ambiente pasto em
latossolo o que apresentou o menor índice de porosidade e de umidade, caracterizando um
nível de compactação.
Conforme observado na Tabela 9, para a profundidade de 0 a 20cm, a umidade
apresentada foi menor no tipo de cobertura vegetal pastagem, maior no tipo de cobertura
vegetal floresta, e um valor intermediário para o tipo de cobertura vegetal seringueira SSP,
indicando diferença estatística entre estes três tipos de cobertura vegetal.
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Em relação à profundidade de 20 a 40cm, o tipo de cobertura vegetal pastagem teve o
menor teor de umidade, apresentando diferença significativa em relação ao tipo de cobertura
vegetal floresta e seringueira SSP. A floresta e a seringueira SSP não apresentaram diferença
significativa no teor de umidade, o que pode ter sido influenciado pela densidade aparente,
pois ambos os tipos de cobertura vegetal também não apresentaram diferença estatística nos
valores de densidade aparente.
A semelhança estatística de umidade e densidade aparente entre os tipos de cobertura
vegetal floresta e seringueira SSP, na profundidade de 20 a 40cm, demonstra a capacidade
que, para esta profundidade, o sistema silvipastoril de seringueira SSP tem em manter os
atributos físicos do solo semelhante ou mais próximo ao ambiente referência, floresta, ao
longo do tempo.
Tabela 9 – Umidade gravimétrica do solo (%) nos três tipos de uso, pastagem, floresta e
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm)
Pastagem
Floresta
Seringueira
DMS
CV%
0 a 20

19,69 c

23,73 a

22,55 b

1,08

6,09

20 a 40

22,32 b

25,66 a

25,21 a

1,18

5,99

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Tabela 10 - Umidade gravimétrica do solo (%) nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm nos
tipos de uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20
20 a 40
DMS
CV%
Pastagem

19,69 b

22,32 a

1,10

7,73

Floresta

23,73 b

25,66 a

0,87

5,17

Seringueira

22,55 b

25,21 a

0,86

5,34

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

De acordo com os resultados de umidade do solo exposto na Tabela 9, para ambas as
profundidades avaliadas, o tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou valor de umidade
significativamente menor que o tipo de cobertura vegetal seringueira SSP, o que se deve a
provável influência de sua menor cobertura vegetal, pois estes dois tipos de cobertura vegetal
não apresentaram diferença significativa nos valores de densidade aparente (Tabela 5) e
porosidade total (Tabela 7).
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A condição de valores mais baixos de umidade no tipo de cobertura vegetal pastagem,
em relação ao tipo de cobertura vegetal floresta, deve-se a menor cobertura vegetal do solo e
às modificações ocorridas nas propriedades físicas do solo, densidade e porosidade total,
decorrentes da falta de manejo e do pisoteio animal intenso na área de pastagem. O tipo de
cobertura vegetal pastagem encontra-se com muitas áreas de solo exposta em função de
superpastejo, o que contribui para o aumento da evaporação da umidade do solo. Segundo
Prevedello (1996), a perda de água por evaporação constitui-se em um importante parâmetro
hidrológico, podendo atingir 50% ou mais da quantidade de água evapotranspirada em um
solo descoberto. Souza et al. (2002), estudando a umidade do solo em área de floresta e
pastagem no leste da Amazônia verificaram que independente dos períodos, o conteúdo de
água no solo da floresta é muito maior.
Para todos os tipos de cobertura vegetal do solo, a umidade apresentou diferença
significativa entre as duas profundidades avaliadas, sendo que a profundidade de 0 a 20cm
apresentou valores de umidade menores do que a profundidade de 20 a 40cm (Tabela 10).
A condição de valores mais altos de umidade para a profundidade de 20 a 40cm, em
relação à profundidade 0 a 20cm, pode estar associada aos menores valores de densidade e
aos maiores teores de argila e de porosidade total encontrados na profundidade de 20 a 40cm.
Solos de textura argilosa retêm mais água em comparação aos solos arenosos. Tal condição é
prevista por possuírem porcentagem maior de material coloidal, maior porosidade e superfície
adsortiva destacadamente maior do que em solos de textura mais arenosa (CARLESSO;
ZIMMERMANN, 2000).

5.1.5 Resistência mecânica do solo à penetração (RP)

O comportamento dos valores da compactação do solo nos tipos de cobertura vegetal
pastagem, floresta e seringueira SSP em diferentes profundidades é apresentado na Figura 13.
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Nos tipos de uso da terra em que aparecem o símbolo asterisco, há diferença estatística entre as
profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm.
Colunas com mesma letra minúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 0 a 20cm.
Colunas com mesma letra maiúscula indica que não há diferença estatística na profundidade de 20 a 40cm.

Figura 13 – Resistência mecânica do solo à penetração sob cobertura vegetal de pastagem,
floresta e seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20cm e de 20 a 40cm.
De forma geral, verificou-se que a profundidade de 20 a 40cm apresenta valores de RP
maiores do que a de 0 a 20cm nos tipos de cobertura vegetal avaliados. Assim, observou-se
que a RP apresentou valores inverso ao esperado quando comparadas as duas profundidades
avaliadas, já que na profundidade de 20 a 40cm, em todos os tipos de cobertura vegetal,
observou-se menor densidade (Tabela 6), maior porosidade (Tabela 8) e maior umidade
(Tabela 10), dessa forma, esperava-se um menor valor de RP para esta profundidade. Hillel
(1982), afirma que a compactação do solo aumenta a densidade e a sua resistência mecânica e
diminui a porosidade total.
Este comportamento de RP inverso ao esperado para a condição de densidade,
porosidade e umidade identificadas entre as duas profundidades avaliadas, deve-se à
influência do maior teor de argila apresentado pela profundidade de 20 a 40cm em relação à
de 0 a 20cm, pois solos com textura mais fina tende a apresentar maior RP em função da
maior coesão entre as partículas. O maior teor de argila na profundidade de 20 a 40cm
também influenciou na menor densidade do solo, maior porosidade e maior capacidade de
retenção de água.
Maior teor de argila no solo confere maior coesão entre as partículas e maior
resistência à penetração. Segundo Torres e Saraiva (1999), a resistência do solo à penetração é
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menor nos solos arenosos e menos coesivos e maiores nos solos argilosos e mais coesivos.
Assis et al. (2009), ao realizarem avaliação da resistência do solo à penetração em diferentes
solos com a variação do teor de água, chegaram à conclusão que o tipo de solo mostrou-se
significativamente influente nos resultados de índice de cone, e os solos mais argilosos
apresentaram valores mais elevados para esse índice do que os mais arenosos.
O tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou, em geral, os maiores valores de RP
(Tabela 11) e de densidade aparente (Tabela 5) e os menores valores de porosidade total
(Tabela 7) e de umidade atual (Tabela 9).
De acordo com o observado na Tabela 11, tanto para a profundidade de 0 a 20cm,
quanto para a de 20 a 40cm, a RP do ambiente pastagem apresentou maior do que a dos
ambientes floresta e seringueira SSP, indicando diferença significativa em relação a estes
tipos de cobertura vegetal. A condição de valores mais altos de RP no tipo de cobertura
vegetal pastagem deve-se ao efeito do pisoteio animal e falta de manejo.

Tabela 11 - Resistência Mecânica do Solo à Penetração (MPa) nos três tipos de uso,
pastagem, floresta e seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm)
Pastagem
Floresta
Seringueira
DMS
CV%
0 a 20

3,40 a

2,02 b

2,34 b

0,42

20,20

20 a 40

4,12 a

2,39 b

2,63 b

0,81

32,88

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Tabela 12 - Resistência Mecânica do Solo à Penetração (MPa) nas profundidades de 0 a 20 e
20 a 40cm nos tipos de uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20
20 a 40
DMS
CV%
Pastagem

3,40 a

4,12 a

0,90

35,14

Floresta

2,02 b

2,39 a

0,22

14,80

Seringueira

2,34 b

2,63 a

0,17

10,02

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Para fins de interpretação dos resultados da RP foi considerado o limite de 2,5
Megapascal (MPa) como restrição física ao crescimento radicular em solos de textura argilosa
(SENE et al., 1985).
O tipo de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP não apresentaram diferença
significativa entre si em relação aos valores de RP para ambas as profundidades. O tipo de
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cobertura vegetal floresta apresentou valores de RP de 2,02 MPa na profundidade de 0 a 20cm
e 2,39 na profundidade de 20 a 40cm, estando em ambas as profundidades do solo dentro da
faixa de valor de RP desejável, ou seja, abaixo do limite crítico de 2,5 MPa.
Na área com cobertura vegetal seringueira SSP a RP apresentou valores de 2,34 MPa
na profundidade de 0 a 20cm, estando assim abaixo do valor de 2,5 MPa que é o limite
considerado restritivo, e 2,63 MPa na profundidade de 20 a 40cm, estando pouco acima do
valor de 2,5 considerado restritivo.
Conforme exposto na Tabela 11, a semelhança estatística entre os valores de RP dos
tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP para a profundidade de 0 a 20 e 20 a
40cm demonstra a capacidade que o tipo de cobertura vegetal seringueira SSP tem em manter
a compactação do solo semelhante ao tipo de cobertura vegetal utilizado como referência, a
floresta.
Assim, a área de seringueira SSP, além de manter as propriedades físicas desejáveis do
solo, fornece conforto térmico para os animais e a possibilidade de exploração do látex. O
efeito ecológico mais esperado das árvores nos agroecossistemas tropicais úmidos é,
seguramente, a conservação do solo. As copas têm potencial de diminuir os impactos das
chuvas que provoca erosão e compactação; o sistema radicular, geralmente denso e profundo,
além de evitar o arraste de partículas do solo, tem o potencial de absorção de nutrientes nas
camadas mais profundas do solo (MONTAGNINI, 1992).
O tipo de cobertura vegetal pastagem foi o que apresentou os maiores valores de RP,
sendo de 3,40 MPa na profundidade de 0 a 20cm e de 4,12 MPa na profundidade de 20 a 40
cm, estando ambos os valores acima do limite crítico de 2,5 MPa, caracterizando
compactação com restrições ao desenvolvimento radicular. Moraes e Lustosa (1997),
evidenciam a consequência do pisoteio animal no processo de compactação do solo, cuja
intensidade depende da categoria e da carga animal, entre outros fatores.
Segundo Moraes et. al, 2007, a compactação do solo decorre da taxa de lotação, da
densidade animal no caso de lotação rotacionada, e da massa de forragem existente na
pastagem, a qual se interpõe entre o casco do animal e a superfície do solo.
De acordo com a Tabela 12, para o tipo de cobertura vegetal pastagem, a RP não
apresentou diferença significativa entre as profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm, o que se deve
à maior influência de compactação por pisoteio animal na profundidade de 0 a 20cm, visto
que, mesmo apresentando menor teor de argila, apresentou RP significativamente similar
àquela encontrada na profundidade de 20 a 40cm.
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Para os tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP, a RP apresentou
diferença significativa entre as duas profundidades avaliadas, sendo que a profundidade de 20
a 40cm apresentou valores de RP maiores que na profundidade de 0 a 20cm. Esta condição
pode estar associada a vários fatores, entre os quais aos índices mais altos de argila
encontrados na profundidade de 20 a 40cm em relação à profundidade de 0 a 20cm, além de
possível adensamento natural do solo em camadas subsuperficiais.
O adensamento de camadas subsuperficiais pode ser causado por atividades de fatores
pedogenéticos resultantes da evolução do solo. Os materiais mais finos são transportados da
superfície do solo e preenchem os poros das camadas subsuperficiais, aumentando a
resistência mecânica à penetração do solo (CAMARGO; ALLEONI, 2006).
Conforme apresentado na Tabela 4, a matéria orgânica, em geral, apresentou-se menor
na profundidade de 20 a 40cm em relação à de 0 a 20cm nos tipos de cobertura vegetal
avaliados. Esse pode ser um dos fatores que contribuíram para o aumento da RP em
profundidades maiores nos tipos de cobertura vegetal avaliados. Hamza e Anderson (2005),
afirmam que o problema da compactação pode ser aumentada devido à diminuição da matéria
orgânica presente no solo.
Silva Filho (2009), comparando RP em ambientes de pastagem com de floresta, em
latossolo e argiloso, encontrou para todas as profundidades avaliadas valores abaixo do limite
crítico de 2,5 MPa para o tipo de cobertura vegetal floresta e acima de 2,5 MPa para o tipo de
cobertura vegetal pastagem em ambos tipos de solo.

5.2 FERTILIDADE DO SOLO

Nas Tabelas 13, 14, 15 e 16 são apresentados os atributos químicos de fertilidade das
áreas com diferentes tipos de cobertura vegetal, pastagem, floresta e seringueira SSP, nas
profundidades de 0 a 20cm e 20 a 40cm. Os valores constantes nas Tabelas 13 e 14 foram
classificados para fins de interpretação de fertilidade do solo de acordo com o Índice de
Fertilidade do Solo - IFS da EMBRAPA/RO (Apêndice A) e os constantes nas Tabelas 15 e
16 foram classificados de acordo com Alvarez V. et., 1999 (Apêndice B).
A Tabela 13 mostra que para todos os tipos de uso e profundidades o pH apresentou-se
classificação de muito baixo a baixo. Baixos valores de pH podem limitar o desenvolvimento
das plantas, tanto pelo efeito na disponibilidade de nutrientes, como pela concentração de
alumínio (Al) em níveis que sejam tóxicos para as plantas (TEBALDI et al., 2000).
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Tabela 13 - Fertilidade do solo (pH, P, K, Ca, Mg) nos três tipos de uso,
seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
Profundidade (cm) Pastagem
Floresta
Seringueira
pH em água
0 a 20
5,20 a
4,77 b
5,10 ab
20 a 40
5,20 a
4,60 b
4,83 b
P mg/dm³
0 a 20
1,00 b
2,00 a
1,67 ab
20 a 40
1,33 a
1,00 a
1,00 a
K cmolc/dm³
0 a 20
0,04 b
0,18 a
0,19 a
20 a 40
0,03 b
0,11 a
0,10 a
Ca cmolc/dm³
0 a 20
1,82 a
1,20 a
1,12 a
20 a 40
1,42 a
0,54 b
0,46 b
Mg cmolc/dm³
0 a 20
0,10 b
0,55 a
0,62 a
20 a 40
0,08 b
0,42 a
0,28 ab

pastagem, floresta e
DMS

CV%

0,33
0,30

2,65
2,46

0,91
0,84

23,35
30,00

0,11
0,04

32,36
22,44

1,27
0,71

36,82
35,07

0,22
0,32

21,09
49,84

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Tabela 14 - Fertilidade do solo (pH, P, K, Ca, Mg) nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
nos tipos de uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20cm
20 a 40cm
DMS
CV%
pH em água
Pastagem
5,20 a
5,20 a
0,42
3,60
Floresta
4,77 a
4,60 b
0,09
0,87
Seringueira
5,10 a
4,83 b
0,25
2,17
P mg/dm³
Pastagem
1,00 a
1,33 a
0,93
34,99
Floresta
2,00 a
1,00 b
0,40
11,79
Seringueira
1,67 a
1,00 a
0,93
30,62
K cmolc/dm³
Pastagem
0,04 a
0,03 b
0,01
12,25
Floresta
0,18 a
0,11 b
0,03
7,96
Seringueira
0,19 a
0,10 a
0,13
38,97
Ca cmolc/dm³
Pastagem
1,82 a
1,42 a
1,31
35,48
Floresta
1,20 a
0,54 a
0,78
39,47
Seringueira
1,12 a
0,46 b
0,55
30,68
Mg cmolc/dm³
Pastagem
0,10 a
0,08 a
0,04
20,15
Floresta
0,55 a
0,42 a
0,41
37,68
Seringueira
0,62 a
0,28 b
0,14
13,59
Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).
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Conforme ocorre a redução do pH, aumenta a concentração de alumínio na solução do
solo, ocorrendo a intensificação dos efeitos nocivos desse elemento às culturas (SALET et al.,
1999).
De acordo com os valores observados na Tabela 13, em ambas as profundidades
observou-se que o tipo de uso pastagem apresentou pH significativamente maior em relação
ao tipo de uso floresta. A acidez do solo em solos sob o ambiente floresta pode estar
relacionada à liberação de ácidos orgânicos durante a decomposição da serrapilheira
(MAFRA et al., 2008). Resultados semelhantes aos valores de acidez do solo (pH)
visualizados no tipo de uso floresta e pastagem foram encontrados no estado de Rondônia por
Longo (1999), que expõe valores de pH baixos em solos de floresta em comparação à solos
sob pastagem na mesma condição edafoclimática.
Não há diferença significativa entre os valores de pH do tipo de uso floresta e
seringueira SSP, demonstrando que o tipo de uso seringueira SSP se comporta de maneira
semelhante à floresta em relação aos fatores relacionados à formação de acidez do solo.
O pH apresentou-se maior na profundidade de 0 a 20cm em relação a profundidade de
20 a 40cm para os tipos de uso floresta e seringueira SSP,

com diferença estatística

significativa (Tabela 14). Freitas (2000), estudando área de Eucalyptus grandis com nove
anos de idade, encontrou pH baixo e diminuindo em profundidade, demonstrando a
importância do material orgânico na manutenção do pH que a superfície apresentou, sendo pH
de 4,9 (0 – 10cm), de 4,6 ( 10 – 20cm) e de 4,5 (20 – 50cm).
Com relação ao fósforo (P), o mesmo encontra-se classificado como baixo em todos os
tipos de uso e profundidades avaliadas, variando de um valor mínimo de 1 mg/dm³ a um valor
máximo de 2 mg/dm³. Segundo Raij (1991), os solos localizados nas regiões tropicais
apresentam baixa disponibilidade de fósforo e alta capacidade de fixação de fosfato (adsorção
e precipitação). Schlindwein et al. (2012), ao realizarem análise química de fertilidade em
amostras de solos da região centro e sul de Rondônia, verificaram que 69% dos solos
analisados apresentaram teores muito baixos de P para obtenção de boas produtividades na
maioria das culturas, 15% dos solos apresentaram teores baixos e 6% teores médios. Estes
resultados demonstram que os baixos teores de P caracteriza um dos principais problemas de
fertilidade dos solos de Rondônia.
Na profundidade de 0 a 20cm observou-se que o tipo de cobertura vegetal pastagem
apresentou teores de P significativamente menor em relação ao tipo de cobertura vegetal
floresta (Tabela 13). O ânion fosfato é o mais influenciado quando acontece a retirada da
cobertura vegetal de um ambiente, sendo que o mesmo se origina basicamente de
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componentes derivados de partículas biológicas, como por exemplo, a reciclagem da
biomassa disposta acima do solo (BERNER; BERNER, 1987).
Costa et al. (1999), em trabalho de caracterização das alterações físicas e químicas do
solo provocadas pela utilização das pastagens (1, 4 e 8 anos), verificou que os teores de
fósforo foram reduzidos em função do tempo de utilização.
Semelhante ao valor de pH, não há diferença significativa entre os valores de P do
tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP, demonstrando efeito benéfico do tipo de
cobertura vegetal seringueira SSP ao manter os teores de P igual ao do tipo de cobertura
vegetal referência, floresta.
O teor de P da profundidade de 0 a 20cm não apresentou diferença significativa em
relação à de 20 a 40cm para os tipos de cobertura vegetal pastagem e seringueira SSP (Tabela
14), o que pode ter sido ocasionado pela reciclagem de compostos orgânicos ocorridas na
superfície do solo diferente da intensidade em que acontece na floresta, onde o tempo todo é
facilmente visualizado uma camada de serrapilheira.
O teor de P da profundidade de 0 a 20cm apresentou-se maior, com diferença
significativa em relação à de 20 a 40cm para o tipo de cobertura vegetal floresta (Tabela 14).
A menor disponibilidade de P em profundidade está relacionada a pouca mobilidade desse
elemento no solo. Neu (2005), ao analisar a disponibilidade de P ao longo do perfil de solo de
floresta primária em três localizações distintas (platô, encosta, baixio), encontrou as maiores
concentrações de P na camada superficial, de 05 a 25cm, e diminuindo com a profundidade,
coincidindo com o aumento do teor de argila e baixa mobilidade deste elemento.
Os teores de potássio (K) nos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas
variaram de muito baixo a médio, sendo os menores valores encontrados no tipo de cobertura
vegetal pastagem, 0,04 cmolc/dm³ na profundidade de 0 a 20cm e 0,03 cmolc/dm³ na
profundidade de 20 a 40cm, e os maiores valores no tipo de cobertura vegetal floresta e
seringueira SSP, 0,18 e 0,19 cmolc/dm³, respectivamente, na profundidade de 0 a 20cm.
Em ambas as profundidades observou-se que o tipo de cobertura vegetal pastagem
apresentou teores de K classificados como muito baixo e significativamente menor em relação
aos tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP. Os teores muito baixo de K na área
de pastagem ocorre em decorrência do processo de lixiviação, extração e não reposição deste
nutriente ao longo do tempo. Segundo Curi et al. (2005), em solos bastante intemperizados,
lixiviados e onde as reservas de K não trocável tendem a ser pequenas, é comum verificar
redução significativa nos teores de K trocável nos cultivos iniciais, desde que não haja
reposição via adubação.
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Os tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP apresentaram semelhança
estatística em relação aos teores de K em ambas as profundidades (Tabela 13), demonstrando
que a seringueira em sistema silvipastoril (SSP) pode ser utilizada como opção para
manutenção do K no solo.
De modo geral, observou-se que a profundidade de 0 a 20cm apresentou maiores
teores de K do que a de 20 a 40cm (Tabela 14). O tipo de cobertura vegetal pastagem e
floresta apresentaram teores de K significativamente maior na profundidade de 0 a 20cm, o
que, segundo Mello et al.(1989), pode ser em função da maior adição de carbono e da
contribuição das raízes que apresentam renovação rápida e contínua no caso da pastagem.
No caso da floresta, pode ser atribuído à adição de carbono na superfície do solo pela
serrapilheira que contribui com a ciclagem de nutrientes. Mafra et. al. (2008), identificaram
que os teores de K trocável do solo decresceram em profundidade ao comparar os atributos
químicos do solo entre diferentes usos da terra – campo nativo, floresta de pinus,
reflorestamento de araucária e mata nativa de araucária.
Conforme exposto na Tabela 13, em geral, os teores de cálcio (Ca) encontrados nos
tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas apresentaram classificados como baixo.
Entre as causas que atuam na explicação dos baixos teores obtidos tanto para o Ca como para
os outros elementos pertencentes às bases do solo (Mg e K), estão o processo de lixiviação e
erosão. De acordo com Ronquim (2010), em solos sob clima quente e úmido há uma rápida
remoção das bases (Ca, Mg e K) e do silício dos minerais, permanecendo as argilas mais
simples (caolinita) e óxidos de ferro e de alumínio.
De acordo com o exposto na Tabela 13, observou-se que na profundidade de 0 a 20cm,
o tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou teor de Ca significativamente igual quando
comparado aos tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP. Quanto à profundidade
de 20 a 40cm, o tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou teor de Ca significativamente
maior quando comparado aos tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP.
Os teores de Ca encontrados na pastagem relacionam-se aos índices de pH mais
elevados (5,2), sendo neste tipo de cobertura vegetal superior aos encontrados no tipo de
cobertura vegetal floresta e seringueira SSP.
É provável que o valor do pH e o teor de Ca na área de pastagem esteja associado à
inserção de nutrientes pelo efeito das cinzas decorrentes da queimada ocorrida na área. Sabese que, ao longo do tempo, a área queimada sofre perda de nutrientes por processos de
lixiviação, erosão, remoção pela cultura, porém, mesmo nesse contexto, até o momento a área
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de pastagem manteve-se com valores de pH e Ca maior em relação aos tipos de cobertura
vegetal floresta e seringueira SSP.
Com o desflorestamento e queima da mata nativa para fins agropecuários, há um
aumento da fertilidade do solo, no entanto esse aumento é transitório. A cinza apresenta
composição química com capacidade de neutralizar a acidez do solo (SANTOS et al.,1995).
De acordo com Darolt et al. (1993), a cinza desempenha efeito corretivo e de
fertilizante do solo. Falesi (1976), ao avaliar durante o período de treze anos a dinâmica de
nutrientes disponíveis em três distintos solos sob pastagens, observou que houve redução da
fertilidade propiciada pela queima da vegetação, onde observou a redução dos teores de Ca +
Mg nos 2 a 4 anos após a formação e do teor de K nos primeiros 4 anos. O aumento do pH e a
diminuição da saturação de Al foram verificados ao longo de todo período analisado após a
queima da mata nativa.
Além do efeito das cinzas decorrentes da queimada, outro fator que pode estar
contribuindo com o teor de Ca são os excrementos animais, sendo que a pastagem é manejada
com taxa de lotação elevada e os bovinos suplementados via sal mineral. Ciat (1985), em
trabalho de avaliação da quantidade de nutrientes encontrados nos excrementos em pastagens
sob pastejo, observou que existem um retorno substancial do Ca e N, seguido do K, Mg, S e P
no solo. Em torno 60 a 99% dos nutrientes podem retornar à pastagem via excreções
(BARROW, 1987).
Os tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP apresentaram teores de cálcio
classificados como baixos e significativamente iguais em ambas as profundidades (Tabela
13). Os teores de Ca apresentaram-se maior na profundidade de 0 a 20cm em relação à de 20 a
40cm, com diferença significativa no tipo de uso seringueira SSP (Tabela 14). De acordo com
Maria et al. (1993), os elementos Ca e Mg apresentam média mobilidade no solo, desta forma
ficam mais concentrados na camada superficial do solo.
Corroborando com os resultados, ROCHA-JUNIOR (2012), realizou avaliação da
sensibilidade de alguns atributos químicos como indicadores de qualidade do solo, onde
foram comparados os atributos químicos do solo entre quatro pastagens com diferentes níveis
de degradação, duas áreas de capoeira em diferentes estágios de regeneração natural e mata
(referência), tendo observado que os valores de pH e os teores de Ca e Mg diminuem com o
aumento da profundidade do solo em todas as áreas de estudo.
Os teores de magnésio (Mg) nos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas
apresentaram-se classificados como baixo. Os menores valores foram encontrados no tipo de
cobertura vegetal pastagem, 0,10 cmolc/dm³ na profundidade de 0 a 20cm e 0,08 cmolc/dm³
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profundidade de 20 a 40cm, e os maiores no tipo de cobertura vegetal floresta, 0,55 cmolc/dm³
na profundidade de 0 a 20cm e no tipo de cobertura vegetal seringueira SSP, 0,60 cmolc/dm³
na profundidade de 0 a 20cm.
Em ambas as profundidades observou-se que o tipo de cobertura vegetal pastagem
apresentou menores teores de Mg quando comparado aos tipos de cobertura vegetal floresta e
seringueira SSP, com diferença estatística em relação à floresta em ambas as profundidades, e
em relação à seringueira SSP na profundidade de 0 a 20cm (Tabela 13). Conforme estudo
realizado por Natale et al. (2008), em decorrência do material de origem e de condições
climáticas favoráveis ao processo de intemperismo e lixiviação, os solos tropicais apresentam
baixa saturação de bases, como Ca, Mg e K, e em consequência predomínio de H e Al nas
cargas negativas do solo. Em estudo realizado por ROCHA-JUNIOR (2012), foi verificado
que o solo em ambiente floresta apresentou valores de Mg superiores em todas as
profundidades em comparação com os ambientes pastagens degradadas.
Os tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP apresentaram semelhança
estatística em relação aos teores de Mg em ambas as profundidades (Tabela 13).
De acordo com o exposto na Tabela 14, observou-se que houve semelhança estatística
entre as profundidade de 0 a 20cm e 20 a 40cm nos tipos de cobertura vegetal pastagem e
floresta para os teores de Mg. Para o tipo de cobertura vegetal seringueira SSP a profundidade
de 0 a 20cm apresentou teor de Mg significativamente maior do que a de 20 a 40cm, o que
pode ser em função da contribuição conjunta da ciclagem do material orgânico e do
excremento animal presente na superfície da área de seringueira SSP em sistema silvipastoril.
Diante das interpretações individuais dos valores dos atributos químicos no solo pH, P,
K, Ca e Mg acima descritas, observou-se em geral baixos valores de pH, de P e de bases (K,
Ca, Mg) nos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas. Essas características vão de
encontro com a classe de solo Latossolo presente nas áreas de estudo e com as características
dos tipos de cobertura vegetal avaliadas, pastagem degradada, floresta nativa e seringueira
SSP em sistema silvipastoril.
Com relação à avaliação das possíveis mudanças dos valores dos atributos químicos
do solo pH, P, K, Ca e Mg dos tipos de cobertura vegetal pastagem e seringueira SSP, em
relação ao tipo de cobertura vegetal referência, floresta, observou-se em geral que o tipo de
cobertura vegetal seringueira SSP apresentou-se de forma semelhante ao tipo de cobertura
vegetal floresta, demonstrando a vantagem do uso da cultura da seringueira em sistema
silvipastoril para a manutenção dos índices de fertilidade do solo. Os tipos de cobertura
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vegetal seringueira SSP e floresta apresentam em geral valores de P, K e Mg superiores ao
tipo de cobertura vegetal pastagem.
O tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou maiores valores de pH e Ca, o que
pode ter sido influenciado pelas cinzas de uma queimada que houve na área. Com relação ao
K e Mg, apresentou os menores valores, reflexo da lixiviação dos cátions naturalmente
presentes no solo e de uma pastagem mal manejada.
Em geral, para todos os tipos de uso os valores de pH, Ca, P, K, Ca e Mg foram
superiores na profundidade de 0 a 20cm, demonstrando a característica da reciclagem,
mobilidade e comportamento destes atributos químicos ao longo do perfil do solo.
Na Tabela 15, observa-se que os resultados de matéria orgânica (M.O) apresentaram
um valor mínimo de 10,93 g/kg na profundidade de 20 a 40cm do tipo de cobertura vegetal
pastagem e um valor máximo de 20,67 g/kg na profundidade de 0 a 20cm do tipo de cobertura
vegetal pastagem.
Os valores de matéria orgânica encontrados nos tipos de cobertura vegetal e
profundidades avaliadas encontram-se classificados como baixo, exceto no tipo de cobertura
vegetal pastagem, na profundidade de 0 a 20cm que apresentou classificação média. Segundo
Lepsch (2002), em regiões de clima quente, devido às condições favoráveis para o aumento
da atividade microbiana, os solos apresentam-se pobre em matéria orgânica.
Observou-se que não houve diferença significativa para os valores de matéria orgânica
entre os tipos de cobertura vegetal avaliados para ambas as profundidades, ou seja, os tipos de
cobertura vegetal pastagem e seringueira SSP não apresentaram diferença significativa nos
teores de matéria orgânica em relação ao tipo de cobertura referência – floresta (Tabela 15).
Alguns estudos onde é possível diferenciar a origem do carbono presente nos solos sob
o ambiente pastagem foram conduzidos na Amazônia e tem demonstrado que ocorre uma
diminuição do carbono proveniente da floresta na camada superficial, 0 a 20cm,

nos

primeiros anos, seguido de um aumento do carbono total na década posterior à implantação da
pastagem, às vezes superando o estoque de carbono original (MORAES et al., 1995; NEILL
et al., 1997; CERRI et. al., 2007).
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Tabela 15 - Fertilidade do solo (M.O, H+Al, CTC, Al, V%, m%) nos três tipos de uso,
pastagem, floresta e seringueira SSP nas profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm
DMS
CV%
Profundidade (cm) Pastagem
Floresta
Seringueira
0 a 20
20 a 40

20,66 a
10,93 a

0 a 20
20 a 40

2,03 b
2,83 a

0 a 20
20 a 40

4,00 a
4,38 a

0 a 20
20 a 40

0,10 a
0,12 a

0 a 20
20 a 40

48,33 a
34,33 a

0 a 20
20 a 40

6,67 a
9,00 a

Matéria Orgânica g/kg
18,53 a
15,93a
13,66 a
11,63 a
H+Al cmolc/dm³
3,13 a
2,63 ab
2,77 a
3,13 a
CTC cmolc/dm³
5,06 a
4,57 a
3,82 a
3,98 a
Al cmolc/dm³
0,23 a
0,19 a
0,39 a
0,28 a
V%
38,00 a
42,33 a
28,00 a
21,00 a
m%
10,67 a
9,11 a
28,33 a
25,00 a

5,15
6,37

11,19
21,06

0.98
0,91

15,06
12,54

1,37
1,30

12,06
12,79

0,36
0,31

84,94
46,88

22,63
15,13

21,06
21,73

21,39
25,19

96,84
48,39

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Tabela 16 – Fertilidade do solo (M.O, H+Al, CTC, Al, V%, m%) nas profundidades de 0 a 20
e 20 a 40cm nos tipos de uso pastagem, floresta e seringueira SSP
0 a 20cm
20 a 40cm
DMS
CV%
Matéria Orgânica g /kg
Pastagem
20,66 a
10,93 b
6,76
18,87
Floresta
18,53 a
13,66 b
2,10
5,74
Seringueira
15,93 a
11,63 a
5,70
18,22
H+Al cmolc/dm³
Pastagem
2,03 a
2,83 a
0,84
15,28
Floresta
3,13 a
2,76 a
0,78
11,66
Seringueira
2,63 a
3,13 a
0,94
14,44
CTC cmolc/dm³
Pastagem
4,00 a
4,38 a
1,48
15,58
Floresta
5,06 a
3,82 b
4,37
10,69
Seringueira
4,57 a
3,98 a
1,02
10,56
Al cmolc/dm³
Pastagem
0,10 a
0,12 a
0,44
174,47
Floresta
0,23 a
0,39 b
0,15
20,74
Seringueira
0,19 a
0,28 a
0,27
50,28
V%
Pastagem
48,33 a
34,33 a
24,53
26,15
Floresta
38,00 a
28,00 a
14,53
19,40
Seringueira
42,33 a
21,00 b
9,93
13,83
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0 a 20cm
Pastagem
Floresta
Seringueira

6,67 a
10,66 a
9,11 a

20 a 40cm
m%
9,00 a
28,33 b
25,00 b

DMS
31,12
13,10
14,26

(continuação)
CV%
175,12
29,61
36,84

Médias seguidas de mesma letra na linha não possuem diferença significativa pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Segundo Moreira e Siqueira (2006), a morte das raízes representa a principal fonte de
carbono para o solo. De acordo com Fearnside e Barbosa (1998), dependendo do manejo
adotado, as áreas sob pastagens da Amazônia podem se comportar como fonte ou dreno de
carbono. Cerri et al. (2007), encontraram resultados que demonstram que pastagens bem
conduzidas podem acumular mais carbono orgânico no solo que as florestas, mostrando que é
possível reduzir os impactos ambientais deste uso de solo através de manejo adequado. Além
do manejo, o tipo de forrageira que compõe a pastagem tem forte correlação com o balanço de
carbono, sendo que áreas de Panicum maximum e Brachiaria brizantha tendem a armazenar
carbono e área de Brachiaria humidicula tende a perder carbono (CERRI et al., 2006).
Valladares et al. (2011), ao estudar as alterações ocorridas pelo manejo em um
Latossolo em Machadinho do Oeste (RO), não foi observado diferença entre os teores totais
de carbono orgânico dos solos sob os tipos de uso cultura perene, pastagem e floresta. Da
mesma forma, Costa et al. (2009), estudando as alterações ocorridas no estoque de carbono do
solo sob diferentes tipos de uso, constataram que não houve diferença significativa para os
estoques de carbono do solo entre os ambientes de floresta, pasto degradado e pasto
produtivo, com diferentes idades de uso e nas diferentes camadas de solo avaliadas.
Os teores de matéria orgânica apresentaram-se maior na profundidade de 0 a 20cm em
relação à de 20 a 40cm, com diferença significativa entre as duas profundidades no tipo de
cobertura vegetal pastagem e floresta (Tabela 16). Conforme Embrapa (2006), a porcentagem
de matéria orgânica dos latossolos é maior em superfície e diminui conforme aumenta a
profundidade.
Analisando a acidez potencial, que trata das concentrações de H+Al adsorvidos nas
superfícies dos colóides minerais e orgânicos por forças eletrostáticas, observou-se valores
classificados em geral como médio, variando de 2,03 cmolc/dm³ no tipo de cobertura vegetal
pastagem (0 a 20cm) a 3,13 cmolc/dm³ nos tipos de cobertura vegetal floresta (0 a 20cm) e
seringueira SSP (20 a 40cm).
Conforme exposto na Tabela 15, o tipo de cobertura vegetal pastagem apresentou na
profundidade de 0 a 20cm valor de H+Al significativamente menor (2,03 cmolc/dm³) em
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relação ao tipo de cobertura vegetal floresta (3,13 cmolc/dm³). Para a profundidade de 20 a
40cm não houve diferença significativa entre os três tipos de uso avaliados para H+Al. O
menor teor de H+Al encontrado na área de pastagem (0 a 20cm) pode ter relação com a
influência das cinzas proveniente de queimada ocorrida na área nas propriedades químicas do
solo, principalmente nos valores de pH, Ca e V%.
Verificou-se que na profundidade de 0 a 20cm, os teores de H+Al dos três tipos de
cobertura vegetal avaliados apresentam correlação positiva em relação aos teores de Al e
correlação negativa em relação aos valores de pH, V%. A correlação positiva do H+Al e o Al
era esperada pelo motivo da acidez potencial (H+Al) referir-se ao total de H em ligação
covalente, mais o Al, ou seja, a soma da acidez não-trocável e trocável. Da mesma forma, a
correlação negativa com pH e V% deve-se à relação inversa entre a acidez potencial e o pH e
V%. Plácido Júnior (2007), ao estudar as características químicas dos solos do estado do
Amazonas, encontrou correlação positiva entre H+Al e Al trocável e correlação negativa entre
H+Al e pH. Os tipos de uso floresta e seringueira SSP apresentaram teores de acidez
potencial, H+Al, significativamente iguais em ambas as profundidades (Tabela 15).
A CTC dos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas apresenta-se
classificação variando de baixa à média, sendo o menor valor observado na profundidade de
20 a 40cm no tipo de cobertura vegetal floresta, 3,82 cmolc/dm³, e o maior valor observado na
profundidade de 0 a 20cm, 5,06 cmolc/dm³, também na área de floresta.
De acordo com Lopes e Guilherme (2004), nas regiões tropicais onde os solos são
mais intemperizados, predominando teor baixo a médio de matéria orgânica e argilas de baixa
atividade, os níveis de capacidade de troca de cátions (CTC) são baixos. Barboza et al. (2011),
em trabalho de caracterização da fertilidade dos solos de Rondônia, ao realizarem análise
química de 575 amostras de solos enviadas por produtores da região centro e sul do Estado,
encontraram 35% dos solos apresentando CTC abaixo de 5,0 cmolc/dm³, que foi considerado
baixo devido aos baixos teores de argila, matéria orgânica e pH dos solos amostrados.
Observou-se que não houve diferença significativa nos valores de CTC entre os três
tipos de cobertura vegetal avaliados em ambas as profundidades (Tabela 15). Quanto ao tipo
de cobertura vegetal pastagem, os efeitos das cinzas provenientes da queimada, responsável
pela elevação do pH da área, e os teores de matéria orgânica significativamente similares em
relação aos tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP, podem ter contribuído para a
área de pastagem ter apresentado valores de CTC semelhantes aos apresentados pelo tipo de
cobertura vegetal floresta e seringueira SSP.
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Conforme exposto na Tabela 16, a CTC apresentou-se significativamente maior na
profundidade de 0 a 20cm para o tipo de cobertura vegetal floresta. O tipo de cobertura
vegetal pastagem e seringueira SSP não apresentaram diferença significativa entre as duas
profundidades avaliadas. A ausência de diferença estatística significativa entre a CTC das
duas profundidades nos tipos de cobertura vegetal pastagem e seringueira SSP deve-se ao fato
de que, apesar do tipo de cobertura vegetal pastagem e seringueira SSP terem apresentado
maiores teores de matéria orgânica na profundidade de 0 a 20cm, apresentaram maiores teores
de argila (Tabelas 2) na profundidade de 20 a 40cm. De acordo com Lopes e Guilherme
(2004), a espécie e a quantidade de argila, a matéria orgânica e o pH influenciam na CTC,
sendo que, de modo geral, a CTC apresenta correlação positiva com estes atributos.
Quanto aos teores de Al e aos valores de saturação por alumínio (m%) apresentados
nos tipos de cobertura vegetal e profundidades avaliadas, observou-se que os mesmos
apresentam-se classificados como baixo ou muito baixo. O Al encontra-se variando de um
valor mínimo de 0,10 cmolc/dm³ no tipo de cobertura vegetal pastagem (0 a 20cm) a um valor
máximo de 0,39 cmolc/dm³ no tipo de cobertura vegetal floresta (20 a 40cm) e o m%
encontra-se variando de um valor mínimo de 6,67% no tipo de cobertura vegetal pastagem (0
a 20cm) a um valor máximo de 28,33% no tipo de cobertura vegetal floresta (20 a 40cm).
Comparando os três tipos de cobertura vegetal avaliados, observou-se que não houve
diferença significativa entre os mesmos em relação aos valores de Al e m% (Tabela 15).
Os baixos valores de Al e m% observados nos tipos de cobertura vegetal floresta e
seringueira SSP podem estar relacionados ao material de origem do solo e ao fato de nestes
tipos de cobertura vegetal estar ocorrendo ciclagem de nutrientes de forma que não haja perda
de bases (Ca, Mg, K) e seja mantido o valor do pH do solo. De acordo com Lopes e
Guilherme (2004), em geral, quanto mais ácido é um solo, maior o teor de Al trocável em
valor absoluto, menores os teores de Ca, Mg e K, menor a soma de bases e maior o percentual
de saturação por alumínio.
Valladares et al. (2011), ao avaliar atributos de fertilidade em Latossolo Amarelo
distrófico sob cultura perene, pastagem e floresta amazônica, verificaram que mesmo sob
vegetação nativa os teores de Al não foram considerados elevados.
Quanto ao tipo de cobertura vegetal pastagem, os baixos valores de Al e m% devem-se
aos efeitos das cinzas provenientes da queimada que houve na área, onde se observou
aumento do pH e dos teores de Ca até o momento neste ambiente. Em trabalho realizado por
Coutinho (1990) foi verificado efeito de redução do Al trocável após queima nos solos do
cerrado.

74

Os valores de Al e m% encontraram-se maior na profundidade de 20 a 40cm, com
diferença significativa entre as profundidades de 0 a 20 e 20 a 40cm no tipo de cobertura
vegetal floresta para o Al e nos tipos de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP para o
m% (Tabela 16).
Com relação à saturação por bases (V%), em todos os tipos de cobertura vegetal e
profundidades avaliadas os valores foram classificados como distróficos (V% < 50%), o que é
um indicativo de solos de baixa fertilidade. Vários estudos onde houve levantamento de
índices químicos de fertilidade dos solos em diferentes ambientes foram conduzidos em
Rondônia, sendo observados, no total ou em parte das amostras, valores de V% < 50%
(SILVA FILHO, 2009; VALLADARES et al. 2011; SCHLINDWEIN et al. 2012,
EMBRAPA, 2004).
Observou-se que não houve diferença significativa para os valores de V% entre os
tipos de cobertura vegetal avaliadas (Tabela 15), o que pode estar relacionado à semelhança
entre os índices de fertilidade que vem apresentando os tipos de cobertura vegetal seringueira
SSP e floresta, e às alterações ocasionadas pela cinza na composição química do solo sob
pastagem, principalmente nos teores de Ca e nos valores do pH.
De acordo com o exposto na Tabela 16, os valores de V% apresentaram-se maior na
profundidade de 0 a 20cm em relação à profundidade de 20 a 40cm, com diferença
significativa no tipo de cobertura vegetal seringueira SSP, o que se deve aos maiores teores de
Ca, Mg, K e aos menores teores de H + Al presentes na profundidade de 0 a 20cm.
De posse das interpretações individuais dos valores dos atributos químicos descritos
nas Tabelas 15 e 16, M.O, H+Al, CTC, Al, V% e m%, observou-se em geral que as cinzas
provenientes da queimada ocorrida no ambiente pastagem contribuíram para diminuir os
valores de H+Al, Al e m% e aumentar valores de V% neste ambiente. Assim, diante da
influência das cinza da queimada no ambiente pastagem, o mesmo apresentou em geral
valores de H+Al, CTC, Al, V% e m% semelhantes aos encontrados nos tipos de cobertura
vegetal floresta e seringueira SSP.
De forma geral, a queima da vegetação, por catalisar o processo da mineralização de
nutrientes, aumenta os teores da maioria dos nutrientes na camada superficial do solo
(RHEINHEIMER et al., 2003, CRUZ et al., 2014). Contudo, os efeitos do aumento de
nutrientes após a passagem do fogo tendem a desaparecer, em médio prazo, por consequência
da lixiviação dos nutrientes pela água da chuva, o que resulta em teores de nutrientes que
podem ser até menores do que o existente em solos de áreas onde não teve queimada
(KNICKER, 2007).
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Em geral, os baixos valores de M.O, CTC e V% vão de encontro com a classe de solo
Latossolo presente nas áreas de estudo e sua interação com os tipos de cobertura vegetal
avaliadas, pastagem degrada, floresta nativa e seringueira SSP.
Com relação à avaliação das possíveis mudanças dos valores dos atributos químicos
do solo M.O, H+Al, CTC, Al, V% e m% dos tipos de cobertura vegetal pastagem e
seringueira SSP, em relação ao tipo de cobertura vegetal referência, floresta, observou-se que
o tipo de cobertura vegetal seringueira SSP apresentou-se de forma semelhante ao tipo de
cobertura vegetal floresta, demonstrando a vantagem do uso da cultura da seringueira em
sistema silvipastoril para a manutenção dos índices de fertilidade do solo.
Em geral, em todos os tipos de coberturas vegetais os valores de M.O, H+Al, CTC, Al,
V% e m% apresentaram mais satisfatórios na profundidade de 0 a 20cm, o que pode estar
relacionado com a reciclagem de nutrientes e seus efeitos na superfície do solo.
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CONCLUSÃO

Quanto aos indicadores físicos e químicos de degradação do solo, observou-se que o
tipo de cobertura vegetal seringueira SSP apresentou-se de modo geral semelhante ao tipo de
cobertura vegetal floresta. Desta forma, a seringueira SSP se caracteriza como um tipo de
cobertura vegetal com potencial de manutenção das características físicas e químicas originais
do solo, além de alternativa de renda ao produtor rural via possível exploração de látex,
madeira e uso para fins de conforto térmico animal.
A cobertura vegetal pastagem degradada apresentou em geral valores de indicadores
físicos e químicos de degradação do solo diferentes e mais indesejáveis em relação às
coberturas vegetais floresta e seringueira SSP. Na pastagem degradada os valores de RP
apresentaram-se acima de 2,5 MPa em ambas as profundidades avaliadas -0 a 20cm e 20 a
40cm, indicando forte restrição física ao crescimento radicular em solos de textura argilosa.
O maior teor da fração argila apresentado pela profundidade de 20 a 40cm em relação
à de 0 a 20cm, influenciou nos menores valores de densidade aparente e maiores valores de
porosidade total, umidade e resistência do solo à penetração observados na profundidade de
20 a 40cm dos três tipos de cobertura vegetal avaliados.
Os solos dos tipos de cobertura vegetal pastagem, floresta e seringueira SPP, em
ambas as profundidades avaliadas, 0 a 20cm e 20 a 40cm, não apresentaram variações em
relação à situação de fertilidade, sendo estes distróficos e não álicos.
Com relação aos atributos químicos do solo P, K, Ca, Mg e Matéria Orgânica, o tipo
de cobertura vegetal seringueira SSP apresentou-se semelhante ao tipo de cobertura vegetal
utilizado como referência, floresta. A pastagem degradada, com exceção do Ca e da Matéria
Orgânica, apresentou os menores valores. Diante do exposto verificou-se que a atividade de
pecuária sem manejo ocasiona o decréscimo dos atributos químicos desejáveis do solo e a
degradação da pastagem, o que pode inviabilizar a atividade explorada na área.
Em ambas as profundidades a pastagem apresentou teores de matéria orgânica
significativamente iguais à floresta e à seringueira SSP, mesmo em situação de degradação.
Diante deste resultado é possível verificar o potencial da gramínea Urochloa brizantha cv.
Marandu em manter os índices originais de matéria orgânica do solo.
A pastagem apresentou teores de Ca e valores de pH semelhantes ou maiores em
relação ao tipo de cobertura vegetal floresta e seringueira SSP, o que deve-se às cinzas
provenientes de uma queimada acidental que ocorreu há aproximadamente 5 anos na área. Os
maiores valores de Ca e pH apresentados na pastagem influenciou nos resultados de H+Al,
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CTC, Al, V% e m% do tipo de cobertura vegetal pastagem. Assim, observou-se que a cinza
proveniente da pratica de queimada pode aumentar os teores de alguns nutrientes no solo,
porém, este aumento pode ser passageiro e com o tempo vir a apresentar resultados iguais ou
inferiores aos presentes no solo antes da ocorrência de queimada.
Diante do exposto, observou-se que a exploração de pastagem sem manejo representa
um fator de degradação química e física do solo e a exploração de seringueira SSP mostrou-se
como uma alternativa viável para manter as características originais do solo.
Estudos como este contribuem de forma significativa no entendimento do sistema de
criação de gado, pois mostra que na área de estudo, a exploração da pecuária é feita de forma
extensiva e não segue nenhum tipo de manejo. Estes resultados também sinalizam que se as
áreas produtivas do estado, especialmente as áreas de pastagem, fossem utilizadas de forma
eficiente, a pressão do desmatamento nas fronteiras agrícolas tenderia a diminuir.
Além disso, o conhecimento do manejo adequado das pastagens, que é um tipo de uso
da terra de grande relevância no estado de Rondônia, contribui para a diminuição das áreas de
pastagens degradadas, que são aquelas áreas com grande capacidade produtiva, porém
subutilizadas. O manejo adequado da pastagem aumenta a capacidade produtiva, trazendo
benefícios para o produtor e para o meio ambiente.
Para contribuição na melhoria da pecuária bovina no estado de Rondônia, da qualidade
do solo e do meio ambiente, sugere-se a realização de mais estudos como este, pois assim será
possível verificar as relações entre o solo e os tipos de cobertura da terra que contribuem para
um melhor resultado sócio-econômico-ambiental na atividade de pecuária bovina e na
exploração de sistemas silvipastoris.
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APÊNDICE
A - Índices químicos de fertilidade do solo
pH em água

P
mg/dm³

K
cmol/dm³

Ca
cmol/dm³

Mg
cmol/dm³

Muito
baixo
≤ 5,0
≤ 0,07
Baixo
5,1 - 5,5
< 10
0,08 - 0,15
Médio
5,6 - 6,0
10 - 20
0,16 - 0,30
Alto
6,1 - 6,5
> 20
0,31 - 0,60
Muito alto
> 6,5
> 0,60
Fonte: Laboratório de solos da EMBRAPA/RO.

≤ 1,5
1,6 - 3,0
> 3,0

≤ 0,5
0,6 - 1,0
> 1,0

B - Índices químicos de fertilidade do solo
M.O.
g/Kg

H + Al
cmol/dm³

CTC
cmol/dm³

Al
cmol/dm³

V
%

Muito
baixo
≤ 7,0
≤ 1,00
≤ 1,60
≤ 0,20
≤ 20,0
Baixo
7,1 - 20,0 1,01 - 2,50 1,61 - 4,30 0,21 - 0,50 20,1 - 40,0
Médio
20,1 - 40,0 2,51 - 5,00 4,31 - 8,60 0,51 - 1,00 40,1 - 60,0
Alto
40,1 - 70,0 5,01 - 9,00 8,61 - 15,0 1,01 - 2,00 60,1 - 80,0
Muito alto
> 70,0
> 9,00
> 15,0
> 2,00
> 80,0
Fonte: Modificado de Alvarez et al., 1999.

m
%
≤ 15,0
15,1 - 30,0
30,1 - 50,0
50,1 - 75,0
> 75,0

