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RESUMO
O  Brasil  possui  o  maior  rebanho  bovino  comercial  do  mundo.  Porém,  a  grande  maioria  das  pastagens  do  país
encontram-se degradadas. Nos últimos anos o cultivo no modelo de integração lavoura-pecuária (ILP) vem ganhando
espaço, pois esta técnica permite o uso e manejo sustentável do solo, acarretando em diversos benefícios tanto para a
produção agrícola quanto para a eficiência agropecuária. A região noroeste do Paraná, devido a predominância de solos
de textura média a arenosa, têm a pecuária como uma de suas principais atividades, e o uso do sistema ILP passou a
ser bastante difundido na última década. O objetivo deste experimento foi avaliar os atributos físicos: macroporosidade
(Ma), microporosidade (Mi) e porosidade total do solo (Pt), em duas áreas contíguas sob sistema ILP, sendo que uma
delas encontrava-se no 3° ano de implantação do sistema ILP (Soja2/Pasto1) e a outra no 4° ano de implantação do
sistema ILP (Soja2/Pasto2). Em cada uma das duas áreas, foram demarcados “grids” de 100 x 100 m, onde foram
coletados os dados de Ma, Mi e Pt a cada 25 m, em duas profundidades, 0,00 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m, totalizando 100
amostras  nos  dois  tratamentos.  A  demonstração  estatística  dos  resultados  foi  realizada  por  meio  do  intervalo  de
confiança  da  média.  Os  resultados  mostraram que  o  tratamento  Soja2/Pasto1  apresentou  os  maiores  valores  de
macroporosidade, nas duas profundidades. Já a microporosidade foi maior em Soja2/Pasto2, em ambas profundidades.
A porosidade total não diferiu entre os tratamentos e profundidades.

PALAVRAS-CHAVE: Arenito Caiuá; Pastagem; Sistemas integrados de produção; Soja.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Nicoloso; Lanzanova; Lovato (2006), o sistema ILP pode ser caracterizado
como a alternância temporária ou rotação do cultivo de grãos e pastejo de animais em pastagens de
gramíneas e/ou leguminosa, com os objetivos de potencializar o uso da terra, da infraestrutura e da
mão-de-obra, diversificar e aumentar a produção, reduzir custos, diluir os riscos e agregar valores
aos produtos agropecuários, por meio dos recursos e benefícios que uma atividade proporciona à
outra (ASSMANN et al., 2007).

Quando bem manejado, o sistema que integra o cultivo de grãos e pastejo de animais em
pastagens de gramíneas pode oferecer contribuições significativas para a melhoria da qualidade
física do solo, em função da presença do sistema radicular de gramíneas que possibilita o acréscimo
de  matéria  orgânica  ao  solo  e  aumento  da  porosidade  total  que  melhoram  a  estrutura  e  a
estabilidade dos agregados, principalmente na superfície do solo (FLORES, 2008).

A porosidade do solo representa a fração do volume do solo não ocupado por partículas
sólidas, incluindo todo espaço poroso ocupado pelo ar e água (REINERT; REICHERT, 2006). A
porosidade  é  de  grande  importância  aos  processos  físicos,  químicos  e  biológicos  como
condutividade,  infiltração,  drenagem,  retenção  de  água,  difusão  de  nutrientes,  crescimento  de
microrganismo, raízes e pêlos absorventes (MENDES; MELLONI; MELLONI, 2006).

De acordo com Embrapa (1997), os poros do solo são divididos em duas classes, os poros
com diâmetro superior a 0,05 mm são classificados como macroporos, e aqueles com diâmetro
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menor que 0,05 mm em microporos. Os microporos têm a função de reter e armazenar a água no
solo e os macroporos são responsáveis pela aeração e pela maior contribuição na infiltração de
água no solo (REINERT; REICHERT, 2006).

O manejo inadequado do solo pode resultar em modificações sobre a porosidade, com efeitos
de  maior  magnitude  sobre  os  macroporos  enquanto  os  microporos  tendem  a  sofrer  pequenas
alterações em função da sua maior estabilidade (SILVA, 2003). A redução da macroporosidade e o
aumento  na  microporosidade  são  os  primeiros  indicativos  da  ocorrência  do  processo  de
compactação. Entretanto, nem sempre, em solos compactados ocorre redução da microporosidade,
fato que se explica pelo diâmetro reduzido dessa classe de poros.

A função da porosidade na agricultura consiste em regular as relações existentes entre as
fases  líquida,  sólida  e  gasosa  dos  solos.  As  práticas  agropecuárias  incorretas  influenciam  no
crescimento e desenvolvimento das culturas, em função do impedimento das raízes de penetrar no
solo em decorrência da redução na distribuição e tamanho dos poros, principalmente macroporos.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros relacionados a porosidade do solo
(macro,  micro  e  porosidade  total),  em  duas  áreas  contíguas,  submetidas  à  sistemas  de  ILP
implantados em épocas distintas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em uma fazenda de uso comercial situada na região noroeste do
estado do Paraná, no município de Cidade Gaúcha, com as seguintes coordenadas: latitude 23° 24’
42” S e longitude 52° 57’ 16” W. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é
classificado como sendo do tipo Cfa (Clima Subtropical  Úmido Mesotérmico),  com temperaturas
médias por volta dos 22°C nos meses mais quentes e nos meses mais frios 18°C.

Para a realização deste estudo, foram selecionadas duas áreas contíguas, sendo uma área
que entrou no sistema de integração lavoura pecuária (ILP) na safra 2013/14 (Soja2/Pasto2) e a
outra teve sua implantação no sistema ILP na safra 2014/15 (Soja 2/Pasto1). As coletas, para ambas
as áreas, foram realizadas em abril de 2017 e a gramínea forrageira que estava sendo cultivada nas
duas áreas era a Urochloa ruziziensis (na nomenclatura antiga usava-se Brachiaria ruziziensis).

Antes das áreas serem submetidas ao sistema de integração lavoura-pecuária, essas áreas
estavam sob sistema convencional com uma pastagem plantada há mais de 15 anos, que já se
encontrava degradada devido ao pastejo intensivo e ausência de cuidados, tais como calagem e
adubações. Nessas áreas a lotação animal era em média de 3 a 4 unidades animal.ha -1 antes da
implantação do sistema ILP e depois da ILP essa média passou a ser de 6 a 7 unidades animal.ha -1.

O solo das áreas avaliadas foi  classificado como Latossolo Vermelho Distrófico típico, de
textura média, originado de rocha sedimentar Arenito, formação Caiuá (EMBRAPA, 2013).

Para avaliação dos parâmetros físicos, macroporosidade, microporosidade e porosidade total
do  solo  foram coletadas  amostras  em pontos  dispostos  em uma grade  amostral  com medidas
correspondentes a 100 x 100 m, em que cada ponto teve um espaçamento de 25 m um do outro. Em
cada ponto,  e área (tratamento),  as amostras foram coletadas em duas profundidades distintas,
0,00-0,10 m e 0,10–0,20 m, perfazendo um total de 50 amostras por tratamento. Para determinação
da porosidade do solo foi utilizado o método da mesa de tensão (KIEHL, 1979).

A  análise  estatística  foi  realizada  através  da  comparação  das  médias  das  amostras
individualizadas, em cada tratamento e profundidade, aplicando o teste t. A demonstração estatística
dos resultados,  foi  feita  empregando-se o intervalo de confiança da média ao nível  de 95% de
probabilidade (p<0,05), com auxílio de planilha eletrônica Excel.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos  gráficos  1  e  2  são  apresentados  valores  médios  de  macroporosidade  (Ma),
microporosidade (Mi) e porosidade total (Pt) em cada tratamento, nas profundidades de 0,00 – 0,10
m e 0,10 – 0,20 m, concomitantemente. As barras são referentes ao intervalo de confiança da média
a 95%, e a sobreposição destas indica a ausência de diferenças estatísticas entre os tratamentos,
na mesma variável.

Gráfico 1: Valores médios de macroporosidade, microporosidade e porosidade total do solo na profundidade
de 0,00 – 0,10 m, para os tratamentos Soja 2/Pasto1 e Soja2/Pasto2. As barras referem-se ao intervalo de

confiança da média
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 2: Valores médios de macroporosidade, microporosidade e porosidade total do solo na profundidade
de 0,10 - 0,20 m, para os tratamentos Soja 2/Pasto1 e Soja2/Pasto2. As barras referem-se ao intervalo de

confiança da média
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Grable e Siemer (1968), a quantidade mínima de macroporos é de 10% para que o
oxigênio seja difundido de maneira apropriada no solo e para que ocorra um bom desenvolvimento
das culturas.
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Neste trabalho, observa-se nos gráficos 1 e 2 que, apenas o tratamento Soja2/Pasto1, nas
duas profundidades em estudo, exibiu valores de macroporos superiores a 10%. Além disso, os
valores de macroporos para este tratamento foram significativamente maiores que o tratamento
Soja2/Pasto2.  Por  outro  lado,  os  resultados  demonstrados  nos  gráficos  1  e  2,  indicam  que  o
tratamento  Soja2/Pasto2,  apresentou valores significativamente maiores de microporosidade,  em
ambas profundidades.

A porosidade total é a soma da macroporosidade mais microporosidade. Nesse estudo, não
houve diferença estatística significativa entre os tratamentos e profundidades, para esta variável. Isto
ocorre  porque,  como  houve  diferenças  significativas  distintas,  entre  os  tratamentos,  para
macroporosidade e microporosidade, quando se calcula a porosidade total os valores aproximam-se
entre os tratamentos, não ocorrendo, portanto, diferenças significativas.

De maneira geral,  os resultados encontrados indicam que a área onde o sistema ILP foi
implantado a menos tempo (tratamento Soja2/Pasto1) houve melhor comportamento em termos de
macroporosidade. Porém, foi  pior em termos de microporosidade do solo.  A possível  explicação
reside no fato de que quanto maior o intervalo de tempo sob pastagem e sem revolvimento do solo
pelas hastes da semeadora da leguminosa (soja) ou da gramínea (Urochloa), maior será o efeito do
pisoteio animal, afetando a porosidade do solo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados  mostraram que  o  tratamento  Soja2/Pasto1  apresentou  maiores  valores  de
macroporos, em ambas as profundidades, diferindo significativamente do tratamento Soja2/Pasto2.
Porém,  ocorreu  comportamento  contrário  em  relação  aos  microporos,  ou  seja,  o  tratamento
Soja2/Pasto2 apresentou valores significativamente maiores de microporos nas duas profundidades.
Contudo,  a  porosidade  total  não  apresentou  diferença  significativa  entre  os  tratamentos  e
profundidades avaliadas.

Estes resultados sugerem que o pastejo por períodos longos de tempo e sob lotação animal
elevada (Soja2/Pasto2), tende a promover, devido ao pisoteio animal, redução na porcentagem de
macroporos do solo. Por outro lado, induz a formação de maior porcentagem de microporos.

REFERÊNCIAS

ASSMANN, T. S.; ASSMANN, A. L.; SOARES, A. B.; CASSOL, L. C.; LUSTOSA, S. B. C. 
Experiências em integração lavoura-pecuária em propriedades familiares no estado do 
Paraná. CR-ROM. Simpósio Internacional em Integração Lavoura-Pecuária, Curitiba-PR, 2007.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 
3. ed. Rio de Janeiro - RJ: Embrapa Solos, 353 p. 2013.

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Manual de métodos de 
análises de solos. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997, 212 p.

FLORES, J. P. C. Atributos Físicos e Químicos do Solo e Rendimento de Soja sob Integração 
Lavoura-Pecuária em Sistemas de Manejo. 2008.114f. Tese (Doutorado em Ciência do Solo) – 
Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

GRABLE, A. R.; SIEMER, E. G. Effects of bulk density, aggregate size, and soil water suction on 
oxygen diffusion, redox potential and elongation of corn roots. Soil Science Society of American 
Journal, Madison, v. 32, p. 180-186, 1968.

KIEHL, E. J. Manual de Edafologia: Relações solo: planta. São Paulo: Agronômica Ceres, 1979. 
262 p.

MENDES, D.; MELLONI, E. G. P.; MELLONI, R. Aplicação de atributos físicos do solo no estudo da 
qualidade de áreas impactadas em Itajubá/MG. Cerne, Lavras, v. 12, n. 3, p. 211-220, 2006.

NICOLOSO, R. S.; LANZANOVA, M. E.; LOVATO, T. Manejo das pastagens de inverno e potencial 
produtivo de sistemas de integração lavoura-pecuária no estado do Rio Grande do Sul. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1799-1805, 2006.

REINERT, D. J.; REICHERT, J. M. Propriedades físicas do solo. Universidade Federal de Santa 
Maria, 2006. 18p.

SILVA, V. R. Propriedades físicas e hídricas em solos sob diferentes estados de compactação.
2003, 171f. Tese (Doutorado em Agronomia). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 
2003.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

