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RESUMO
A  degradação  das  pastagens  é  o  principal  fator  que  compromete  a  pecuária.  Esta  degradação  é  caracterizada
principalmente pela perda gradativa de vigor, valor nutritivo e produtividade da gramínea. Neste contexto, o sistema de
integração lavoura-pecuária (ILP) surgiu como uma alternativa e tem por objetivo promover, através da rotação do cultivo
de grãos e pastagem na mesma área, a melhoria da qualidade física, química e biológica do solo, recuperar áreas
degradadas,  diversificar  e  aumentar  a  produção,  além  de  diversificar  a  renda  dos  pecuaristas.  O  objetivo  deste
experimento foi avaliar a resistência mecânica do solo à penetração (RP), 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 RP a cada 25 m, até a profundidade de 0,60 m com intervalos de 0,05 m, totalizando
300 dados de RP por tratamento. A demonstração estatística dos resultados foi  realizada por meio do intervalo de
confiança da média. Os resultados mostraram que a RP foi significativamente menor em Soja2/Pasto1 até 0,00 – 0,25 m.
Ocorreram valores de RP superiores a 2,00 MPa somente em Soja2/Pasto2, na camada de 0,15 – 0,20 m.

PALAVRAS-CHAVE: Arenito Caiuá; Pastagem; Qualidade física do solo, Sistemas integrados de produção; Soja.

1 INTRODUÇÃO

A redução da produtividade das pastagens tem sido relacionada ao manejo inadequado da
fertilidade  do  solo  e  das  forrageiras  exploradas  com abuso  na  frequência  e  na  intensidade  de
pastejo,  estes  fatores  estão  desencadeando  processos  de  esgotamento  e  degradação  das
pastagens  e  dos  solos  comprometendo  sua  qualidade  química  e  física,  surgindo  assim  a
necessidade de redução da quantidade de animais na área (FIDALSKI et al., 2008).

De  acordo com Gonçalves e  Franchini  (2007),  a  pesquisa  agropecuária  brasileira,  ciente
desses  problemas  de  degradação  das  pastagens  e  da  sua  intensificação,  durante  anos  vem
buscando alternativas e soluções. Conduzindo assim ao surgimento do sistema integração lavoura-
pecuária, que tem como um dos seus principais objetivos a recuperação ou reforma de pastagens
degradadas.

A integração disponibiliza à pecuária benefícios como o aproveitamento dos resíduos das
adubações  do  solo  deixadas  pelas  lavouras,  gerando  uma  produção  de  forragem  de  melhor
qualidade, recuperação da produtividade de pastagens, menor custo na implantação de uma nova
pastagem,  aumento  da  produtividade de  carne  e/ou leite  e  maior  ganho de  peso  dos animais,
mesmo na época da seca, quando as pastagens se encontram em pouca quantidade e com sua
qualidade prejudicada. Já os benefícios da pecuária para a lavoura consistem na cobertura do solo
para o plantio direto e o melhoramento das condições físicas e biológicas pela presença de palhada
e raízes que o cultivo da espécie forrageira fornece ao solo, aumentando níveis de carbono e teor de
matéria orgânica, reciclando nutrientes e trazendo contribuições significativas para a condição de
aeração e capacidade de infiltração de água (GONÇALVES; FRANCHINI, 2007).
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Uma questão negativa em relação ao uso continuado do sistema ILP consiste em possíveis
alterações nos atributos físicos do solo em função do tráfego de máquinas, implementos agrícolas e
pelo  pisoteio  animal  durante  o  pastejo,  tais  como  redução  da  macroporosidade,  aumento  da
densidade e da resistência mecânica do solo à penetração, ambos indicadores da compactação do
solo. Essas alterações, geralmente ocorrem com maior intensidade na camada de 0,00 - 0,10 m de
profundidade, e muitas vezes não atingem valores críticos que possam limitar a produtividade de
culturas anuais cultivadas posteriormente (LANZANOVA et al., 2007).

Avaliações  sobre  os  atributos  físicos  do  solo  cultivados  com  pastagens  baseiam-se,
principalmente em atributos que afetam direta ou indiretamente o crescimento vegetal, dentre estes,
destacam-se a resistência do solo à penetração,  a densidade e a porosidade do solo (ABREU;
REICHERT; REINERT, 2004).  Neste contexto,  o  objetivo deste trabalho foi  avaliar  a resistência
mecânica  do  solo  à  penetração,  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 da resistência mecânica do solo à penetração (RP) 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  intervalos  de  0,05  em  0,05  m,  até  a  profundidade  de  0,60  m,
perfazendo um total de 300 amostras de RP por tratamento. Para determinação da RP foi utilizado
um penetrômetro de anel dinamométrico.

A RP apresenta forte correlação com o teor de água do solo. Por este motivo, e para fins de
caracterização do teor de água, em cada tratamento e profundidade, no mesmo dia da coleta de RP,
foram realizadas coletas de solo em intervalos de 0,10 m em 0,10 m até a profundidade de 0,60 m.

A análise estatística dos dados de RP 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

A RP possui forte correlação com o teor de água do solo. Sendo que a medida que o solo
seca a RP aumenta, por este motivo é sempre recomendado que as coletas de RP sejam realizadas
com a umidade próxima a capacidade de campo do solo, pois se o solo apresentar valores de RP
elevados nesta condição de teor de água, existe forte indício da presença compactação. Nunca se
deve coletar dados de RP com o solo muito seco, pois os valores de RP provavelmente serão
elevados, podendo indicar “falsas” camadas compactadas. De acordo com Gerard; Mehth; Hinojosa
(1972) à medida que o solo seca ocorre maior coesão entre as partículas, tornando mais difícil a
penetração de raízes. O gráfico 1, exibe os valores dos teores de água gravimétrica no solo, obtidos
para os dois tratamentos, em intervalos de 0,10 m, até a profundidade de 0,60 m.

Gráfico 1: Valores médios do teor de água gravimétrica no solo nas profundidades de 0,00 -
0,60 m, para os tratamentos Soja2/Pasto1 e Soja 2/Pasto2

Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se  observar  que  os  dados  de  teor  de  água  do  solo  mostraram  que  o  tratamento
Soja2/Pasto2  exibiu  resultados  superiores  em praticamente  todas  as  profundidades  (Gráfico  1).
Esses resultados provavelmente se devem ao maior intervalo de tempo deste tratamento submetido
a pastagem, fato que proporciona uma maior cobertura vegetal e acúmulo de resíduos vegetais na
superfície do solo, e que por consequência servem como isolante térmico e barreira física, reduzindo
a evaporação e, assim mantendo o solo úmido por mais tempo.

Os valores de resistência mecânica do solo à penetração (RP), para os dois tratamentos, em
intervalos de 0,05 em 0,05 m, até a profundidade de 0,60 m estão apresentados no gráfico 2. As
barras  são referentes ao intervalo  de  confiança da média  a 95%, e a sobreposição destas,  na
mesma profundidade, indica ausência de diferença estatística entre os tratamentos.

Comumente, os valores de resistência do solo a penetração de raízes que estão acima do
valor de 2,00 MPa, são considerados limitadores para que haja adequado desenvolvimento radicular
e crescimento da parte aérea das plantas (TAYLOR; ROBERSON; PARKER JR, 1966).
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Gráfico 2: V Valores médios de resistência mecânica do solo à penetração na camada de 0,00 – 0,60
m de profundidade, para os tratamentos Soja2/Pasto1 e Soja2/Pasto2. As barras referem-se ao intervalo de

confiança da média
Fonte: Dados da pesquisa

O tratamento Soja2/Pasto2 apresentou maiores valores de RP, diferindo estatisticamente do
tratamento Soja2/Pasto1 até a profundidade de 0,25 m (Gráfico 2). A partir da profundidade de 0,30
m os tratamentos não apresentaram mais diferença significativa. Na parte superficial do solo até
0,10 m, esses valores são influenciados e tem relação com a mobilização causada pelas hastes e
discos dos implementos quando é realizada a semeadura de soja ou pastagem. Segundo Torres e
Saraiva (1999), a haste dos implementos que são utilizadas para o plantio direto de culturas podem
reduzir a camada superficial compactada do solo.

O valor considerado crítico de 2,0 MPa, foi encontrado apenas no tratamento Soja2/Pasto2,
na profundidade de 0,15 - 0,20 m. Este comportamento pode ser explicado devido ao intervalo de
tempo decorrido desde a última semeadura da gramínea (dois anos). Em função deste intervalo de
tempo, o solo do  tratamento Soja2/Pasto2 sofreu maior influência do rearranjo de suas partículas,
pois já se passaram dois anos desde a última mobilização do solo. Tanto a ação do clima, devido
aos ciclos de secagem e umedecimento do solo, quanto do pisoteio animal, ao longo dos anos,
podem provocar este comportamento de RP.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento Soja2/Pasto1 apresentou valores de RP significativamente menores do que o
tratamento  Soja2/Pasto 2,  até a profundidades de 0,25 m.  Valores  de resistência  à penetração
maiores que 2,0 MPa só foram verificados no tratamento Soja2/Pasto2, na profundidade 0,15 – 0,20
m, e podem ser explicados pelo maior  intervalo de tempo decorrido entre a última semeadura da
gramínea e a coleta, e também devido maior intervalo de tempo sob intenso pisoteio animal neste
tratamento.
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