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PRÁTICAS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASTAGEM 

DEGRADADA E SEUS IMPACTOS EM ATRIBUTOS FÍSICOS, 

QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DO SOLO 

RESUMO 

Autora: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA CARVALHO 

Orientador: Prof. Dr. CARLOS CLEMENTE CERRI 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de um experimento de 

campo, conduzido no período de 06/1996 a 08/1997, em São Pedro (SP), com os 

seguintes objetivos: a) avaliar os efeitos da gradagem, calagem e adubação como 

práticas de recuperação de uma pastagem degradada de Brachiaria decumbens Stapf., 

estabelecida em areia quartzosa, na alteração de atributos químicos, físicos e 

microbiológicos do solo; b) relacionar as alterações acima com a produção de massa 

seca, teores de nutrientes da parte aérea e o desenvolvimento do sistema radicular da 

gramínea; e c) estudar a variação da absorção de nutrientes e dos atributos químicos e 

microbiológicos do solo na estação chuvosa e na estação seca. Os tratamentos, dispostos 

em blocos ao acaso, foram: testemunha (T); gradagem (G); calcário aplicado na 

superfície do solo, sem incorporação (CS); calcário incorporado com grade (CG); 

calcário aplicado em cobertura mais fertilização com macro e micronutrientes (N, P K., 

B, Cu e Zn) (CSF); e calcário incorporado mais fertilização com macro e 

micronutrientes (CGF). Os quatro tratamentos com calcário (CS, CG, CSF e CGF) 

alteraram de modo similar a reação do solo na camada de 0-1 O cm, 20 meses após a sua 

aplicação, aumentando o pH, neutralizando o Al3+ trocável e reduzindo a acidez 

potencial. Contudo, a presença dos fertilizantes aumentou a disponibilidade dos 
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nutrientes adicionados e proporcionou melhor distribuição de Ca e Mg no perfil do solo, 

elevando a saturação por bases e reduzindo a saturação por AI até 60cm de 

profundidade. Como resultado disso, houve aumento da densidade de raízes, da absorção 

de nutrientes e da relação N:S e K:(Ca+Mg) na mssa seca da parte aérea, que 

culminaram em acréscimos superiores a 200 % na produção total de forragem, 

promovendo a recuperação da pastagem. Na ausência de adubação, os tratamentos com 

calcário promoveram o aumento da densidade de raízes, embora em proporções duas 

vezes inferiores às dos tratamentos adubados; no entanto, não alteraram a produção de 

forragem, à qual apresentou baixa concentração de nutrientes, notadamente K, refletindo 

__ os baixos teores no solo. A gradagem como prática isolada aumentou a produção de 

forragem apenas no primeiro ano, às custas da mineralização da matéria orgânica, 

evidenciada pela redução dos teores de C e N total do solo e menor atividade 

microbiana. A porosidade total do solo e a proporção de macroporos, na camada de 0-1 O 

cm, foram aumentadas nos tratamentos CSF e CGF com melhor perfórmance para o 

tratamento CSF, em função do melhor desenvolvimento radicular e maior teor de 

carbono no solo. Os conteúdos de C, N e P na biomassa microbiana foram mais elevados 

na estação chuvosa, na camada de 0-10 cm, e nos tratamentos CSF e CGF, refletindo a 

maior disponibilidade de nutrientes e substrato orgânico ( exsudatos radiculares e 

resíduuos das plantas). A biomassa microbiana P foi sempre superior aos teores 

disponíveis encontrados no solo, constituindo um importante compartimento de reserva 

deste nutriente. A maior taxa liquida de mineralização do N ocorreu no tratamento CSF, 

na estação chuvosa. Nos demais tratamentos, neste mesmo período, as taxas foram 

negativas, indicando imobilização líquida do N na biomassa microbiana. O N-NRi
+ 

foi a

forma de N mineral predominante no solo, nas duas épocas de amostragem, e as taxas 

líquidas de nitrificação foram muito baixas, sugerindo um baixo potencial de perdas de 

N-NO3- por lixiviação.



RECLAMATION PRACTICES ON A DEGRADED PASTURE 

AND THEIR IMPACTS IN SOIL PHYSICAL, CHEMICAL AND 

MICROBIOLOGICAL PROPERTIES 

SUMMARY 

Author: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA CARVALHO 

Adviser: Prof. Dr. CARLOS CLEMENTE CERRI 

The present work was carried out after a field experiment, during the 

period from June 1996 to august 1997, in São Pedro (SP), with the following objectives: 

a) to evaluate the effect of harrowing, liming and fertilization as recovery practices of a

degraded pasture of Brachiaria decumbens Stapf, on a sandy soil, in changes in soil 

physical, chemical and microbiological attributes; b) to relate these changes to dry mass 

production, nutrients contents of the above grounds parts and the development of the 

grassy roots system; and e) to study the variation of nutrients absorption and of the soil 

chemical and microbiological attributes during the dry and wet seasons. The treatments 

set in the field, using a complete randornized block design, were: control; harrowing (H); 

superficial liming without incorporation (LS); liming plus harrowing (LH); superficial 

liming plus fertilization with macro and micronutrients (N, P, K., B, Cu and Zn) (LSF); 

liming plus harrowing plus fertilization with macro and micronutrients (LHF). Main 

findings were the following. The four treatments with liming (LS, LH, LSF, LHF) 

modified in a similar way the soil reaction at 0-1 O cm layer, 20 months after its 

application, increasing the soil pH, and reducing the total and exchangeable acidity. 

Fertilization increased nutrient supply and improved Ca and Mg distribution in the soil 

profile, increasing the base saturation and decreasing aluminum saturation down to 
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60cm depth. This resulted in increases of root density, nutrients uptake, and N:S and 

K:(Ca+Mg) ratios ofthe dry matter ofthe above ground plant matter, which culminated 

with increase of up to 200% in the total forage production, thereby promoting pasture 

recovery. Without fertilization, the treatment with liming resulted in an root density 

increase, although twice lower compared with fertilized plot, it did not change forage 

production which had a low nutrient concentration, mainly K., reflecting low soil 

contents. Harrowing alone increased forage production, but only the first year, because 

of the mineralization of the organic matter, evident through reduced C and N 

concentration of the soil and a lower microbial activity. Total soil porosity and the 

macro pores percentage, in the 0-1 O cm layer, increased for the LSF and LHF treatments, 

and mainly for the first one which showed a higher root increase and higher C content. 

Carbon, Nitrogen and phosphorus content of the soil microbial biomass were higher 

during the wet season, for the 0-10 cm layer, and for the LSF and LHF treatments, 

indicating a higher availability of the nutrients and of the organic substrates (root 

exudates and plant residues). Phosphorus content of the microbial biomass were always 

superior to the soil contents, showing then a more important reserve. Toe highest net 

mineralization rate for nitrogen occurred in the LSF treatment during the wet season. ln 

the remaining treatments, during the sarne season, the rates were negative pointing out a 

net nitrogen immobilization in the soil microbial biomass. Ammonium-N dominated soil 

inorganic-N pools, in both seasons, and the rates of nitrification were very low, 

suggesting a low potential for NO3--N losses trough leaching. 



1 INTRODUÇÃO 

O processo de degradação de pastagens caracteriza-se, em ma1or ou 

menor grau, pela redução da produtividade da forrageira, presença de plantas invasoras e 

aparecimento de áreas de solo descoberto, favorecendo o processo de erosão. 

O esgotamento da fertilidade natural do solo, aliada à ausência de 

adubação, têm sido apontadas como as principais causas da degradação de pastagens 

cultivadas no Estado de São Paulo, levando os pecuaristas a uma cíclica substituição de 

espécies forrageiras no sentido das menos exigentes, a exemplo da Brachiaria

decumbens. Mesmo assim, em algumas regiões estas pastagens encontram-se em 

condições de degradação, incluindo a região de São Pedro. 

O uso de práticas de fertilização e manejo de pastagens visando a sua 

recuperação tem preferência, em relação à reforma de pastagens, devido ao menor custo 

e à redução do tempo para a utilização da área para pastejo. Porém, em função das 

diferentes espécies forrageiras, níveis de degradação, características do solo, do clima e da 

exploração, são várias as técnicas envolvidas para cada situação, de modo que fàz-se 

necessário a realização de trabalhos de pesquisa visando, na combinação de métodos, a 

definição da tecnologia mais adequada para a recuperação de áreas com pastagens 

degradadas. 

Por outro lado, as estratégias de recuperação de pastagens degradadas, tais 

como calagem, fertilização e revolvimento do solo, podem provocar alterações não só na 

produtividade e no desenvolvimento do sistema radicular da espécie forrageira, mas 

também nos atributos :fisicos, químicos e microbiológicos do solo. Entretanto, os efeitos 

dessas práticas sobre a dinâmica de nutrientes no solo, especialmente do carbono (C) e 

nitrogênio (N) têm sido pouco estudados no Brasil. 
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Esta pesquisa baseou-se nas seguintes hipóteses: a) o efeito da calagem 

na correção da acidez do solo, enriquecimento de cátions básicos e no desenvolvimento 

do sistema radicular da braquiária em profundidade, dependerá da incorporação do 

calcário e/ou da presença de ânions acompanhantes, principalmente NO3• e SO/, 

provenientes dos fertilizantes ou da mineralização da matéria orgânica; b) a atividade 

microbiana deverá ser estimulada diretamente pelas práticas de calagem e fertilização, 

devido ao aumento da disponibilidade de nutrientes, e indiretamente pelo efeito positivo 

no crescimento da planta, que resulta em entrada de matéria orgânica no sistema. Como 

resuhado deste efeito, a biomassa microbiana C, N e P e as taxas líquidas de 

mineralização e nitrificação do N do solo serão alteradas; c) a absorção de nutrientes, a 

biomassa microbiana C, N e P e dinâmica de nutrientes deverão variar não só em função 

dos tratamentos, mas também das estações de crescimento ( chuvosa e seca). 

Os objetivos do presente trabalho são: 

a) Avaliar os efeitos da gradagem, calagem e adubação como práticas de

recuperação de pastagem degradada de Brachiaria decumbens Stapf., estabelecida em 

areia quartzosa, na alteração de atributos químicos, fisicos e microbiológicos do solo; 

b) Relacionar as alterações acima com a produção de massa seca, teores

de nutrientes da parte aérea e o desenvolvimento do sistema radicular da graminea; 

c) Estudar a variação da absorção de nutrientes e dos atributos químicos e

microbiológicos do solo na estação chuvosa e na estação seca. 

Adicionalmente, esta pesquisa objetiva gerar informações que poderão 

auxiliar os pecuaristas, em condições edafoclimáticas semelhantes à desta pesquisa, na 

tomada de decisão quanto à adoção dos métodos empregados nesse estudo para a 

recuperação de pastagem degradada de B. decumbens, levando-se em consideração a 

produtividade da gramínea e as alterações nos atributos do solo. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O ecossistema pastagem e a qualidade do solo 

As pastagens constituem sistemas complexos formados pelos componentes 

solo-planta-animal. os quais estão sujeitos à modificações antrópicas através do seu 

manejo. A maioria das pastagens cultivadas do mundo foram estabelecidas após a 

derrubada e queima da floresta natural (Hynes & Williams, 1993). No Brasil, a 

exploração ocorreu inicialmente em áreas onde a fertilidade do solo era mais elevada em 

substituição à culturas abandonadas de café e cana-de-açúcar na Mata Atlântica. Porém, 

fatores como a pressão sobre o uso da terra próximo aos grandes centros, a demanda 

crescente de produção de alimentos e incentivos fiscais, levaram à exploração de áreas 

com maiores limitações ecológicas e de fertilidade do solo, a exemplo do que aconteceu 

na região do Cerrado (Bodey et al., 1996a; Rao et al., 1996; Resck, 1996) e na Amazônia 

(Veiga, J.B.& Serrão, 1987), principalmente nas três últimas décadas. Assim, encontram

se pastagens estabelecidas em diferentes regiões fisionômicas, ocupadas anteriormente 

por campos nativos, cerrados ou florestas (Corsi & Martha Júnior, 1997). 

Estima-se que o Brasil conta atualmente com cerca de 100 milhões de 

hectares de pastagens cultivadas, das quais mais de 60 % são espécies do gênero 

Brachiaria (Carvalho et al., 1991; Rao et al., 1996; Zimmer et al., 1994). Dentre essas 

espécies, a B. decumbens destaca-se pela sua relativa adaptação a solos de baixa 

fertilidade (Botrel, 1990; Rao et al., 1996), favorecendo assim a sua disseminação. 

A qualidade do solo pode ser brevemente definida, segundo Gregorich et 

al. (1994), como a capacidade contínua do solo de aceitar, estocar e reciclar água, 

nutrientes e energia, bem como reter, dipersar e transformar materiais químicos e 
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biológicos, funcionando como um tampão ou filtro ambiental. A qualidade de qualquer 

solo depende da sua natureza., que é função dos fatores de formação, e da interferência 

antrópica relacionada ao seu uso e manejo (Gregorich et al., 1994). O conceito de 

sustentabilidade implica na passagem do tempo, ao longo do qual o solo pode ser 

sustentável, na sua habilidade para funcionar como um componente viável do sistema e 

produzir alimentos, degradado ou até mesmo melhorado. A avaliação da qualidade do 

solo requer um mínimo de informações, compreendendo a medida de vários atributos 

fisicos, químicos e biológicos do solo (Gregorich et al., 1994). 

Obviamente, a conversão da vegetação nativa em pastagens provoca a 

ruptura do estado de equihbrio originaL cujas modificações recaem, principalmente, sobre 

um dos componentes do sistema, o solo, em função da nova cobertura vegetal e da 

presença do animal pastejando (Hynes & Williams, 1993). 

2.2 O sistema de pastagens e os efeitos sobre os atributos do solo 

2.2.1 Atributos químicos e matéria orgânica do solo 

A maioria dos solos ocupados com pastagens no Brasil são latossolos, 

podzólicos ou areias quartzosas, álicos ou distróficos (Resck, 1996; Macedo, 1995), 

portanto de baixa fertilidade natural e caracterizados por baixos níveis de matéria 

orgânica, fósforo, saturação por bases, micronutrientes e elevada acidez superficial e 

subsuperficial (Demattê & Demattê, 1993; Lopes, 1983; Olmos & Camargo, 1976). 

Porém, têm-se verificado que a queima da vegetação nativa ocasiona um 

importante aporte de nutrientes ao solo via cinzas (FalesL 1976). Em geraL ocorre 

aumentos no pH, no teor de cátions básicos (Ca, Mg, K) e redução da acidez trocável 

(Buschbacher et al., 1988; Moraes et al., 1996; Sanchez et al., 1983), o que possibilita o 

bom desenvolvimento das pastagens nos primeiros anos de implantação. No entanto, a 

manutenção da fertilidade do solo ao longo do tempo dependerá do manejo e da ciclagem 

de nutrientes que, segundo Monteiro & Werner (1997), continua de forma policíclica, 
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mas com variações quali-quantitativas (depende da espécie introduzida), bem como na 

sua velocidade pela presença do animal pastejando (Hynes & Williams, 1993). 

A importância do componente animal na ciclagem de nutrientes está 

associada ao aumento da taxa de desfoliação da forrageira e ao fato de que a quantidade 

de nutrientes exportados através de produtos animais é muito reduzida em relação ao 

total reciclado (Wilkson & Lorey, 1973). Estima-se que entre 60 e 99 % dos nutrientes 

ingeridos são excretados na forma de urina ou fezes (Hynes & Williams, 1993). 

Entretanto, a distribuição das excreções é bastante desuniforme, alcançando de 5 a 35 % 

da área total da pastagem (Hynes & Williams, 1993; Monteiro & Wemer, 1997; Silva, 

1995), dependendo da taxa de lotação, forma de pastejo, área de descanso, tipo de 

animal ( espécie, raça, sexo), quantidade e frequência de excreção, sistema de manejo das 

pastagens e localização de águas e sombras (Monteiro & Wemer, 1997). A distribuição 

irregular das excreções no pasto tem como consequência o acúmulo de elevadas 

concentrações de nutrientes em pequenos volumes de solo, favorecendo as perdas por 

volatilização (N), desnitrificação (N) e lixiviação, além de imobilizações na biomassa 

microbiana (Hynes & Williams, 1993). 

A matéria orgânica do solo (MOS) é um atributo chave quando se 

pretende avaliar a qualidade do solo (Grgorich et al., 1994). O seu papel no fornecimento 

de nutrientes e melhoria das propriedades do solo é fato amplamente conhecido. Nas 

regiões tropicais, a importância da MOS é ainda mais acentuada, pois é a principal 

responsável pela capacidade de troca de cátions (CTC) dos solos (Raij, 1969; Uehara & 

Gillman, 1981 ), cuja maioria possui mineralogia caulinítica ou oxídica de baixa atividade 

(Olmos & Camargo, 1976; Demattê & Demattê, 1996). Neste aspecto, um dos impactos 

positivos verificados com a implantação de pastagens, tanto em áreas de cerrado como 

de floresta, é o sequestro de carbono (Cerri, 1989; Cerri & Androux, 1990; Fearnside & 

Barbosa, 1998; Fischer, 1994), especialmente quando as espécies introduzidas são do 

gênero Brachiaria e Andropogon (Boddey et al., 1996b; Fischer, 1994; Moraes et al., 

1995). Estas pastagens possuem uma elevada capacidade de acumular carbono no solo 
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devido à produção de grande quantidade de massa seca e, principalmnte, à intensa 

renovação de seu sistema radicular abundante e permanente (Fisher, 1994). 

Segundo Aguiar (1997), a produção de massa seca do sistema radicular 

das forrageiras corresponde a cerca de 50 % da produção da parte aérea e representa em 

torno de 40 % do total de nutrientes da planta. Cadish et al. (1994) estimaram que 

pastagens de Brachiaria e Andropogon estabelecidas em áreas de Cerrado depositam 

entre 6 a 10 t ha· 1 de liteira por ano. Fisher et al. (1994) reportaram que, em diferentes 

áreas da Colômbia, solos sob pastagens de Brachiaria e Andropogon gayanus, com 5 e 

9 anos de idade continham mais carbono do que a vegetação nativa de cerrado. Através 

de estudo conduzido no Sul da Bahia (região de Mata Atlântica), Cantarutti et ai. (1995) 

demonstraram que, embora não tenha havido mudança significativa no conteúdo de N 

total do solo, o teor de carbono aumentou em 24 % na camada 0-30, cm oito anos após a 

conversão de floresta secundária em pastagem de B. humidicola. 

Estudos recentes utilizando técnicas modernas de medida da abundância 

natural do 
13C (S13C) na matéria orgânica do solo, que permitem determinar se a origem 

do material orgânico é de plantas do ciclo fotossintético C3 (leguminosas) ou C4 

(gramíneas das pastagens), têm demonstrado que ocorre um decréscimo do carbono 

originado fa floresta na camada superficial do solo (0-20 cm) nos primeiros anos, seguido 

de acréscimo do carbomo total na década subsequente à introdução da pastagem, muitas 

vezes superando o teor de carbono original (Bonde et al., 1992; Chone et al., 1991; Cerri 

et al., 1992; Feigl et al., 1995; Fernandes, 1993; Moraes et al., 1995). 

Com relação ao teor de nutrientes, os resultados de estudos conduzidos 

em diferentes regiões do Brasil (Correa, 1989; Dadalto, 1983; Fernandes, 1993; Mores et 

al., 1995) demonstraram que, a curto prazo, a implantação de pastagens conduzem à

alterações favoráveis sob o ponto de vista agronômico, havendo aumentos no pH, teores 

de cátions básicos e fósforo disponível, enquanto a acidez trocável normalmente 

decresce. Entretanto, com o tempo de uso pode haver redução da disponibilidade de 

nutrientes dependendo do tipo de solo e, em especial, do manejo da pastagem (Dadalto, 
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1983; Moraes et al., 1995). O fósforo e o nitrogênio normalmente mostram-se limitantes 

com o tempo (Serrão et al., 1982; Diez et al., 1991). 

Nota-se que o padrão de variação dos nutrientes minerais em pastagens 

tem uma direção oposta daquela discutida anteriormente para o carbono, cujos teores 

tendem a acumular com o tempo após uma queda inicial. Pode-se inferir, com base nestes 

resultados, que a melhoria da fertilidade do solo, após a queima e derrubada da vegetação 

nativa, favorece a intensa mineralização da matéria orgânica originária da floresta. 

Porém, com o passar dos anos, a redução da disponibilidade de nutrientes devido, 

provavelmente, à imobilização nos diversos estratos do ecossistema e à perdas por 

lixiviação e volatilização, limitam a taxa de mineralização com consequente acúmulo de 

carbono no solo. 

A taxa de alteração de matéria orgânica é função de adições (resíduos 

orgânicos animais e vegetais) e perdas (mineralização mediada pelos microrganismos), 

variando com o nível de matéria orgânica inicial, tipo de solo, teor de argila, clima e 

manejo (Sanchez et al., 1981 ). Por exemplo, os solos com maiores teores de argila 

tendem a estabilizar e acumular mais matéria orgânica do que aqueles mais arenosos 

(Jenkinson et al., 1977). Assim, Dadalto (1983), avaliando as alterações decorrentes de 

implantação de pastagens em diferentes solos, em áreas de caatinga hipoxerófila, 

verificou que o solo mais arenoso (areia quartzosa) e de menor fertilidade natural 

mostrou-se mais suscetível à degradação, apresentando decréscimos significativos nos 

teores de carbono orgânico, pH e nutrientes, a partir do quinto ano do estabelecimento. 

2.2.2 Biomassa e atividade microbiana 

O entendimento dos mecanismos biogeoquímicos que mantêm a fertilidade 

do solo sob pastagem são extremamente importantes para implementar o seu manejo. 

Neste contexto, as taxas liquidas de mineralização e nitrificação do N do solo são 

importantes indicadores da sua fertilidade, pois refletem a capacidade do solo em 

fornecer este nutriente para o crescimento das plantas. Alguns estudos realizados no 
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Brasil (Fernandes et al., 1997; Neill et al., 1995, 1997; Piccolo et al., 1994), utilizando 

cronossequências de floresta-pastagem, mostraram que os solos sob pastagem 

apresentaram menores taxas liquidas de mineralização e nitrificação de N em relação à 

floresta, mesmo nos casos onde a implantação da pastagem resultou em aumento do 

estoque de C e N total do solo (Neill et al., 1997). Tais resultados, por um lado, 

sugerem um efeito benéfico na conservação do N no sistema, mas, por outro lado, 

indicam possível redução da disponibilidade do nutriente para a pastagem. 

O reconhecimeto da importância dos microrganismos do solo tem 

despertado o interesse em se medir os contéudos de nutrientes em sua biomassa, cuja 

estimativa apresenta um bom potencial de utilização como indicadores ecológicos do 

impacto das práticas de manejo agrícola (Jenkinson & Powlson, 1981; Powlson, 1987). A 

biomassa microbiana do solo, definida como a parte viva da matéria orgânica do solo, 

excluindo-se as raízes e animais maiores que 5.000 µm3 (Jenkinson & Ladd, 1981; 

Wardle, 1992), atua como agente de transformação da matéria orgânica, no ciclo de 

nutrientes e no fluxo de energia, além de constituir uma fonte potencial de N, P, S e 

outros nutrientes para as plantas. 

Devido à sua dinâmica, a biomassa microbiana responde mais rapidamente 

às mudanças de manejo do solo do que a matéria orgânica total ou atributos físicos e 

químicos (Powlson & Jenkinson et al., 1981; Ross et al., 1982, 1994). No Brasil, estudos 

realizados na Amazônia em cronossequências de floresta-pastagens têm demonstrado que 

a biomassa microbiana do solo apresenta um padrão semelhante ao do conteúdo de 

carbono, ou seja, sofre uma redução nos primeiros anos (cerca de 3 a 5 anos) e volta a 

aumentar nas pastagens mais velhas, podendo alcançar níveis superiores àqueles da 

floresta (Fernandes et al., 1997; Geraldes et al., 1995; Phenning et al., 1992). 
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2.2.3 Atributos físicos 

Considerando os diversos tipos de uso da terra, a pastagem é 

provavelmente aquele que causa uma menor degradação tisica do solo, por mantê-lo 

coberto durante o ano inteiro, constituindo uma proteção contra o impacto das gotas de 

chuva, evitando a deterioração da estrutura na superficie do solo e reduzindo as perdas 

de água por evaporação. Além disso, o vasto e permanente sistema radicular das 

gramíneas forrageiras atua efetivamente na melhoria da estrutura, tanto pela ação tisica 

direta na agregação das partículas (Oades, 1993), como indiretamente através da 

liberação de exsudatos e deposição de resíduos orgânicos. Os exsudatos orgânicos 

liberados pelas raízes, ricos em carboidratos e proteínas, são quimicamente atrativos para 

os microrganismos, os quais produzem polissacarideos e outros metabólitos conhecidos 

por sua influência positiva na estabilização dos agregados (Shulze & Stott, 1996). Por 

conta destas características, as pastagens têm sido utilizadas, inclusive, para recuperar 

áreas degradadas, por exemplo, pela mineração (Ross et al., 1992). 

Entretanto, em áreas pastejadas, o efeito benéfico das raízes na estrutura 

do solo tende a ser contrabalanceado pelo influência negativa do pisoteio dos animais, 

que pode causar compactação na camada superficial (Carvalho, 1976; Davies et al., 1989; 

Fernandes, 1993; Moraes et al., 1995). Na verdade, a predominância de um ou de outro 

efeito dependerá de vários fatores como espécie de forrageira, tipo e textura do solo, 

pressão de pastejo, entre outros (Pinzón & Amézquita, 1991; Silva et al., 1997). 

2.3. Impacto ambiental das pastagens 

Com base na discussão apresentada até o momento, aparentemente as 

pastagens de gramíneas tem impacto ambiental positivo, particularmente quando 

comparadas às culturas anuais (DeMaria et al., 1998; Marun, 1996; Moraes, 1993). A 

existência de um sistema radicular denso e permanente, em especial nas pastagens de 

Brachiaria, contribui de forma efetiva para aumentar os conteúdos de matéria orgânica 
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do solo e reduzir as perdas de nutrientes por lixiviação. Tais características compõem 

importantes prérequisitos para a sustentabilidade do agroecossistema. No entanto, o que 

vem acontecendo em áreas com pastagens em diversas regiões tropicais e subtropicais, 

incluindo Austrália (Myers & Robbins, 1991; Robbins et al., 1989; Robertson et al, 

1993a) e América do Sul (Bodey et al.,1996a; Soares Filho et al., 1992; Veiga & Serrão, 

1987), é uma precoce perda da capacidade produtiva, dando início ao processo de 

degradação. 

O quadro evolutivo do processo de degradação de uma pastagem, de acordo 

com Barcellos (1990) e Spain & Gualderon (1991), tem como sequência: 1) redução da 

produção e qualidadde da forragem; 2) diminuição na cobertura do solo pela pastagem, e 

reduzido número de plantas novas oriundas de ressemeadura natural; 3) aparecimento de 

espécies invasoras, com processos de competição, e erosão pela ação da chuva; 4) grande 

proporção de invasoras e colonização da área por gramíneas nativas e processos erosivos 

acelerados. 

As áreas com pastagens degradadas atingem grandes dimensões em várias 

regiões do Brasil (Barcellos, 1996; Bodey et al., 1996a; Soares Filho et al., 1992; Veiga & 

Serrão, 1987). Segundo Macedo (1995), só nas áreas de Cerrado, existem, 

aproximadamente, 50 milhões de hectares com pastagens artificiais, sendo que cerca de 

85 % são espécies de Brachiaria e mais de 50 % já atingem algum grau de degradação. 

Apesar da baixa fertilidade natural na maioria desses solos, as pastagens apresentam-se 

produtivas nos primeiros anos de seu estabelecimento, reduzindo rapidamente a produção 

após 4 a 1 O anos de uso, sendo que o efeito é mais acelerado em solos mais arenosos 

(Spain et al., 1996). 

Ao contrário das pastagens produtivas e bem manejadas, as áreas com 

pastagens degradadas têm, decididamente, um impacto negativo sobre o meio ambiente 

em escala local e regional. Além dos reflexos econômicos com a perda de produtividade 

e da qualidade da forrageira, têm-se ainda consequências ecológicas assinaladas, 

principalmente, pela degradação fisica, química e biológica do solo. Em regiões onde a 

pressão sobre o uso da terra é reduzida, a exploração pecuária é a atividade pioneira e 
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está alicerçada no uso mínimo de insumos, a rápida degradação das pastagens provoca o 

abandono da área (Alvim, 1982; Serrão & Romma, 1982). Nestes casos, novas áreas são 

incorporadas ao processo produtivo através do procedimento habitual de derrubada e 

queima da floresta nativa, contribuindo para a redução das reservas florestais e aumento 

da emissão de CO2 para a atmosfera. 

Assim, o estudo das causas de degradação das pastagens a eficiência das 

estratégias de recuperação tem despertado grande interesse, tanto por razões econômicas 

como por questões ambientais. 

2.4 Causas da degradação de pastagens 

A degradação de pastagens pode ser causada por vários fatores como mau 

estabelecimento, manejo indadequado, pragas e doenças, compactação e queda da 

fertilidade do solo (Nascimento Júnior et al., 1994; Spain & Gualdron, 1991; Zimmer et 

al. 1994). Neste trabalho dar-se-á maior ênfase àqueles fatores relacionados diretamente 

com o solo. 

Segundo Spain et al. ( 1996), as causas de degradação de pastagens em áreas 

de cerrado podem ser resumidas em: a) deficiência de nitrogênio após dois a três anos, 

decorrentes de perdas por volatilização e lixiviação nos locais que receberam urina, e 

imobilização em formas estáveis da matéria orgânica formadas por resíduos de gramíneas no 

solo; b) imobilização de fósforo e enxofre nessa mesma matéria orgânica, causando deficiência 

desses nutrientes; c) falta de adubação de manutenção; d) aumento da incidência de pragas, 

doenças e plantas invasoras; e) dificuldades de associações de leguminosas nas pastagens de 

gramíneas; t) taxas de super pastoreio e compactação pelo pisoteio animal. 

A redução da disporubilidade de nitrogênio tem sido apontada como uma das 

principais causas de degradação das pastagens tropicas (Boddey et al., 1996; Carvalho et al., 

1991; Meyers & Robbins, 1991; Nascimento Jr. et al., 1994; Sanzonowicz et al., 1987; Soares 

Filho et. al, 1992; Spain et al., 1996; Wemer, 1986, 1994), o que tem sido confirmado pela 

resposta de pastagens à fertilização nitrogenada (Alvim et al., 1990; Carvalho et al., 1991; 
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Salinas & Galdron. 1988; Soares Filho et. ai., 1992; Spain et ai., 1996). Entretanto, nas 

condições edáficas semelhantes à da região Amazônica, a deficiência de fósforo é citada 

como a causa primária da degradação das pastagens (Dias Filho & Serrão, 1987; Paulino et 

ai., 1994; Veiga & Serrão, 1987). 

A base para a manutenção da capacidade produtiva do ecossistema de 

pastagens é a reciclagem de nutrientes (Hynes & Wtlliams, 1993; Monteiro & Werner, 1997). 

Nos diversos componentes do sistema onde ocorre a ciclagem existem perdas que podem 

estar associadas a fàtores climáticos e à exportação na forma de produtos de origem ann:na4 

bem como imobilizações pelos microrganismos do solo (Boddey et ai., 1996b; Cadish et ai., 

1994; Hynes & Wtlliams, 1993; Monteiro & Werner, 1997; Spain & Salinas, 1984). Também 

reveste-se de importância, nas condições brasileiras, a alta capacidade de adsorção de fósforo 

pelos solos, como consequência de sua acidez e teores elevados de óxidos de ferro e de 

alumínio (Lopes., 1983). 

Os animais sob pastejo exerce grande influência na fertilidade do solo sob 

pastagens, provocando perdas significativas de nutrientes. A saída de nutrientes do 

sistema através de produtos animais é considerada pequena, uma vez que entre 60 e 99 % 

dos nutrientes ingeridos são devolvidos ao pasto na forma de urina e fezes (Hynes & 

Williams, 1993; ). No entanto, as dejeções são mal distribuídas no pasto e a quantidade 

de nutrientes, proveniente destas, excede àquela requerida pela forragem presente no 

local da deposição pelo animal (Hynes & Williams, 1993). Como resultado, as perdas por 

lixiviação (principalmente de N, S, K) (Hynes & Williams, 1993; Wemer & Monteiro, 

1988;) e volatilização (Ferreira et al., 1995; Williams & Hynes, 1994) podem ser 

expressivas, contribuindo para o enpobrecimento do sistema e degradação da pastagem. 

Considerando que somente cerca de 30 o/o da área da pastagem é coberta 

pelas excreções (Hynes & Williams, 1993; Monteiro & Wemer, 1997), os 70 % restantes 

ficam submetidos ao mesmo sistema onde a forragem é cortada e transportada para outro 

local. Assim, a maior parte dos elementos minerais é reciclada através dos resíduos 

vegetais (liteira e raízes) depositados no solo. 
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Em solos de baixa fertilidade, as espécies de Brachiaria, principalmente, 

originam plantas com baixo teor de nutrientes e, consequentemente, resíduos com alta relação 

C:N e pobres em nutrientes (Boddey et al, 1996a,b; Cantarutti et al., 1997; Nascimento Jr., 

1994). Os resíduos provenientes da parte aérea da planta (liteira) e das raíz.es em 

decomposição aumentam o teor de matéria orgânica do solo (Chone et al., 1991; Cerri et al., 

1992; Feigl et al., 1995; Fernandes, 1993; Moraes et al., 1995), que promove o aumento 

da biomassa microbiana (Fernandes et al., 1997; Geraldes et al., 1995; Phenning et al., 

1992; Robertson et al., 1993a,b). Entretanto, esta biomassa microbiana é deficiente em N e 

passa a competir com as plantas pelo N mineral disponível no solo, imobilizando-o (Cantarutti 

et al., 1997; Geraldes et al., 1995; Robertson et al., 1993a, 1993b). Assim, as taxas de 

mineralização do nitrogênio em pastagens pennanentes não fertj)jzadas têm sido baixas ou até 

negativas (imobiliz.ação) (Fernandes & Fernandes, 1997; Neill et al., 1995 Piccolo et al., 1994; 

Robertson et al., 1993a, 1993b) e, portanto, insuficientes para sustentar o fluxo de nutrientes 

que atenda às necessidades da forrageira (Nascimento Júnior et al., 1994). Como resultado 

disso, a taxa de crescimento da pastagem é reduzida a cada ano (Nascimento Jr., 1994). 

Desse modo, a reposição dos nutrientes perdidos do sistema através da 

aplicação de corretivos e fertilizantes é imprescindível para promover o equíhbrio na 

proporção dos nutrientes demandados para a produção, contemplando a longevidade, 

assegurando vigor e qualidade para a forrageira, sendo mais um fàtor determinante para que a 

dinâmica da comunidade vegetal não fàvoreça às plantas indesejáveis (Aguiar, 1997; Corsi & 

Marta Júnior, 1997; Jones & Mott, 1980; Rayment & Keliar, 1980). Todavia, apesar das 

pastagens ocuparem cerca de 20 % da área cultivada no Brasil, seu consumo anual de 

fertilizantes é de apenas 1,2 % (ANDA, 1991). Este quadro reforça a idéia de que o 

esgotamento da fertilidade dos solos, somado à fàlta de adubação, são os principais 

responsáveis pela queda da capacidade produtiva destas áreas. 

A degradação das pastagens também tem sido atribuída à deterioração da 

qualidade fisica do solo, evidenciadas pelo aumento da densidade do solo e da resistência 

à penetração e redução da porosidade total e dos macroporos (Carvalho, 1976; Correa, 

1989; Costa et al., 1998; Davies et al., 1989; Fernandes, 1993; Moraes et al., 1995). Tais 
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modificações caracteriz.am o processo _de compactação do solo que, no caso das 

pastagens, ocorre normalmente até a profundidade de 10-15 cm e é atribuída à pressão 

das patas dos animais durante o pastejo (Carvalho, 1976; Davies, 1989). 

Os efeitos negativos da compactação do solo estão diretamente associados 

à redução da taxa de infiltração da água e restrição do crescimento radicular das plantas, 

com reflexos na absorção de água e nutrientes (Kiehl, 1979; Baver et al., 1972). Estudos 

recentes indicam que as raízes podem dispor de mecanismos de detecção de condições 

fisicas adversas no solo e enviam sinais (possivelmente hormonais) à parte aérea da planta 

que inibem o crescimento e a expansão foliar (Masle & Passioura, 1987). 

Deve-se ressaltar, no entanto, que a compactação em solos sob pastagens 

nem sempre é detectada ( Gijsman & Thomas, 1996) e sua magnitude, quando ocorre, é 

determinada por fatores como tipo e textura do solo, espécie de gramínea implantada, 

sistema de pastejo (rotacionado ou extensivo), taxa de lotação, idade da pastagem, 

umidade do solo, dentre outros (Pinzón & Amézquita, 1991; Silva et al., 1997). Dessa 

forma, solos mais arenosos, cultivados com forrageiras com sistema radicular agressivo e 

bem manejadas, são menos suscetíveis à compactação superficial causada pelo pisoteio 

(Pinzón & Amézquita, 1991). 

2.5 Respostas de pastagens degradadas às estratégias de recuperação 

As estratégias utiliz.adas para a recuperação da capacidade produtiva das 

pastagens buscam interromper o processo de degradação, atacando-se as causas a ele 

associadas. De um modo geral, os métodos de recuperação contemplam o uso de 

fertilizantes, implementos, o controle de invasoras, introdução de leguminosas e o uso de 

cultivos anuais (Arruda et al., 1987; Barcellos, 1990; Carvalho et al., 1990; Soares Filho et al., 

1992). A abrangência das medidads adotadas irão depender do grau de degradação, de modo 

que as causas podem ser controladas independentemente ou associadas. Assim, as alternativas 

de recuperação são, na maioria das vez.es, a combinação de várias outras (Arruda et al., 1987; 

Carvalho et al., 1990; Soares Filho et al., 1992). 
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O uso de corretivos e fertilizantes, aplicados na superficie ou incorporados ao 

solo, visa reestabelecer o equihbrio entre os nutrientes para a retornada do crescimento 

normal da forrageira. O uso de implernentos está condicionado ao grau de degradação e à 

estratégia utilizada de fomia associada. Pode-se usar arados, grades leves ou pesadas, 

subsoladores, entre outros (Barcellos, 1990) . Neste caso, o revolvimento do solo tem como 

objetivos propiciar melhor aeração e capacidade de infiltração da água no solo, além de 

acelerar o processo de mineralização da matéria orgânica incorporada pela liteira. 

As práticas de fertiliz.ação e manejo de pastagens visando a sua 

recuperação têm preferência, em relação à reforma de pastagens, devido ao menor custo 

e à redução do tempo para a utiliz.ação da área para pastejo. De acordo com Lopes 

(1997), deve-se dar prioridade à implementação de diretrizes de manejo sustentável que 

permitam a recuperação de áreas em fase inicial de degradação ou já degradadas, ao invés 

de incentivar a simples expansão da fronteira agro-silvo-pastoril nos moldes da ocupação 

ocorrida até hoje. O aumento da fertilidade do solo, por outro lado, promove a melhoria 

da cobertura vegetal e maior desenvolvimento do sistema radicular. Por sua vez, a maior 

quantidade de raízes constitui um fator importante na agregação do solo e retenção de 

umidade, contribuindo para a conservação do solo e da água. 

Uma das práticas comumente usadas pelos pecuaristas para a recuperação de 

pastagens é a gradagem (Carvalho et al., 1990; Soares Filho et al., 1992). Entretanto, os 

resultados de pesquisas têm demonstrado que essa prática, por sí só, não é eficaz (Arruda et 

al., 1987; Carvalho et al., 1990; Soares Filho et al., 1992; Zimmer et al., 1994). Estes 

resultados foram atnbuídas ao efeito depressivo nas plantas, prejudicando o desenvolvimento 

das raízes, que não puderam se beneficiar dos efeitos da mineralização da matéria orgânica. 

Além disso, Nascimento Jr. et al. (1994) salientaram que o tratamento mecânico, apesar de 

incorporar a massa vegetal ao solo e aumentar a aeração, pode não ser suficiente para acelerar 

a mineralização da matéria orgânica, cuja maior limitação está na deficiência de nutrientes. 

Entretanto, a gradagem associada à calagem e/ou à fertilização têm sido eficiente na 

recuperação de pastagens degradadadas de B. decumbens (Arruda et al., 1987; Carvalho et 

al., 1990; Soares Filho et al., 1992). 
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Embora o nitrogênio seja considerado o nutriente mais limitante à produção 

das forrageiras, e sua deficiência a principal causa de degradação das pastagens, a maioria dos 

trabalhos consultados na literatura (Arruda et al., 1987; Carvalho et al., 1990; Kichel et al., 

1998; Soares Fillio et al., 1992) preconizam a recuperação de pastagens com adubações 

completas e não apenas com nitrogênio, com exceção da região Amazônica, onde somente o 

fósforo tem proporcionado respostas expressivas (Dias Fillio & Serrão, 1987; Fernandes et 

al., 1997; Serrão et al., 1982; SouzaFillio et al., 1991; Veiga& Serrão, 1987). 

No Sul da Bahia, Arruda et al. ( 1987) combinaram tratamentos 

fisico-mecânicos (aração, aração+gradagem, cultivador, queima, queima+gradagem, 

queima+cultivador), fertiliz.ação fosfatada (22 kg m1 de P) e fertilização com macronutrientes 

(22, 45, 25, 28, 18 e 15 kg ha"1 de P, N, K, CaO, MgO e S, respectivamente) para a 

recuperação de pastagens de Brachiaria decumbens degradadas, onde 75% da :fitomassa 

disponível eram de invasoras. Os tratamentos fisico-mecânicos isolados não foram eficientes. 

A produção de massa seca sem adubação foi de 844 kg ha·1, enquanto que a aplicação 22 kg 

ha"1 de P aumentou a produção para 3.386 kg ha·1• Já com a fertilização completa, a 

produção de massa seca passou a 4.266 kg ha·1• O efeito principal da fertilização teve reflexos 

sobre a cobertura do solo pelas invasoras. Nos tratamentos sem fertilizantes a cobertura do 

solo pelas invasoras alcançou 66 %, ao passo que nos tratamentos com fertilização não 

superava 18 %. 

Soares Fillio et al. (1992) realizaram um experimento na região de Marília-SP 

no qual avaliaram a recuperação de uma pastagem degradada de B. decumbens com 1 O anos 

de uso, estabelecida em um solo podzólico vennefuo anmelo, utilizando as seguintes 

estratégias: gradagem; adubação com macro e micronutrientes, incluindo N; e associação de 

gradagem mais adubação com macro e micronutrientes, porém sem incluir N. A adubação 

completa fàvoreceu a produção de massa seca da parte aérea e das raízes nos dois anos 

consecutivos de avaliação, enquanto que a gradagem combinada com adubação sem N 

aumentou a produção apenas no primeiro ano. 

Embora a B. decumbens seja tida como uma das gramíneas tropicais mais 

tolerantes a níveis relativamente altos de alumfuio trocável e baixos teores de cálcio no solo 
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(Botrel, 1990; Wemer, 1994), os resultados obtidos em alguns trabalhos sugerem que a 

prática da calagem pode ser eficiente para a recuperação de pastagens degradadas dessa 

gramínea, especialmente aquelas que recebem adubação nitrogenada (Carriel et ai., 1995; 

Carvalho et ai., 1990, 1991, 1992). 

Entretanto, a calagem em pastagens já formadas apresenta uma dificuldade 

relacionada com o modo de aplicação do calcário, que normalmente é aplicado em cobertura. 

Nesse caso, a movimentação dos cátions cálcio (Ca2) e magnésio (Mg2), adicionados como 

calcário dolomítico, no perfil do solo depende de uma série de fatores, tais como: quantidade 

de água que se move através do perfil, textura do solo, granulometria do calcário, nível inicial 

de Ca2+ e Mg2
+ no solo, quantidade e natureza dos fertiliz.antes nitrogenados e ânions

acompanhantes tais como nitrato (NOi) e sulfato (S0/), e ácidos orgânicos, resultantes da 

minerali7.ação da matéria orgânica (Gonzalez-Erico, 1979; Quaggio et ai., 1985; Raij et ai., 

1982; Ritchey et ai., 1980). 

Carvalho et ai. (1992) avaliaram a resposta da B. decumbens à calagem (O a 4 

t/ha) em cobertura, na presença de adubação nitrogenada, em um Jatossolo vermelho-amarelo 

álico. Os autores verificaram que a resposta da braquiária à calagem tendeu a aumentar com o 

tempo e com as doses do fertilizante nitrogenado. 

2.6 Efeitos das práticas de recuperação de pastagens na alteração dos atributos do solo 

Considerando que a ciclagem eficiente dos nutrientes é um fator chave na 

manutenção da fertilidade do solo e da sustentabilidade das pastagens, torna-se importante 

monitorar as alterações dos atnbutos do solo decorrentes das estratégias de recuperação 

adotadas. No entanto, a maioria dos trabalhos que focalizam esse tema limitam-se a avaliar a 

produção de massa seca da forrageira. 

As práticas de manejo normalmente utilizadas para recuperação de 

pastagens, tais como o revolvimento do solo (aração, gradagem, subsolagem) e a 

aplicação de calcário e fertilizantes, promovem modificações em atributos fisicos e 

químicos do solo, como temperatura, umidade, aeração, pH, teor de nutrientes e 
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elementos tóxicos (Corsi & Nussio, 1993; Carvalho et ai. 1990). As alterações fisico

químicas no solo, por sua vez, afetam a atividade microbiana, com reflexos na ciclagem 

biogeoquímica dos elementos químicos, particularmente carbono, nitrogênio, enxofre e 

fósforo (Badalucco et ai., 1992; Bardgett & Leemans, 1995; Bolan et ai., 1996; Goyal et 

ai., 1992). 

O aumento da fertilidade do solo influencia os microrganismos tanto pela 

maior dispombilidade de nutrientes como pelo efeito indireto no crescimento das plantas, 

resuhando em entrada de matéria orgânica no sistema (Bolan et ai., 1996; Tate et ai., 

1991). Nesse contexto, Corsi & Nussio (1993) demonstraram que após 19 anos de 

manejo intensivo ( calagem e fertilizantes) de pastagem de capim elefante houve 

diminuição da acidez e acréscimos significativos nos teores de P disponívei cátions 

básicos, pH e matéria orgânica do solo. O conteúdo de matéria orgânica passou de 3,9 

para 5,7 %, o que foi atribuído à elevada produção de massa seca e reciclagem de 

resíduos da própria forrageira, as quais foram conseguidas, segundo os autores, 

mantendo-se a saturação por bases em tomo de 70 %. 

Nos Estados Unidos, Schwab et ai. (1990) quantificaram as alterações de 

atributos químicos de um solo sob pastagem fertiliz.ada por 40 anos seguidos com nitrato 

de amônio e superfosfato simples. O conteúdo de matéria orgânica do solo não foi 

afetado pelo fertilizante fosfatado, mas aumentou significativamente com a adubação 

nitrogenada, a qual provocou também a redução do pH até 45 cm de profundidade. 

Em um experimento de campo, Carvalho et ai. (1992), testando o efeito da 

calagem em cobertura e de doses de nitrogênio sobre algumas características químicas do 

solo e a produção de B. decumbens, verificaram que dezenove meses após a calagem, o pH 

e os teores de Ca2+ 

e Mg2+ 

aumentaram, com efeitos mais expressivos nos primeiros 1 O cm, 

enquanto que a redução do Af
+ 

ocorreu até 15 cm de profundidade. Resultados seme1hantes 

foram apresentados por outros autores, mesmo quando não houve resposta da forrageira 

(Adams, 1986; Werner et ai., 1979). 

A estimativa da biomassa microbiana do solo é uma importante ferramenta 

na compreensão do processo de ciclagem de nutrientes no sistema de pastagem, pois, 
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além de atuar como agente de transformação da matéria orgânica. constiui um 

reservatório dinâmico de nutrientes (Jenkinson & Ladd, 1981; Powlson, 1987). Alguns 

autores têm observado que a calagem em pastagens, ao aumentar o pH de solos ácidos, 

favorecem a reciclagem de nutrientes, pois a maioria das bactérias são sensíveis a acidez e 

a elementos tóxicos, como o A1 (Adams & Adams, 1983; Badalucco et al., 1992; 

Bardgett & Leemans, 1995). 

A variação da biomassa microbiana do solo apresenta um padrão sazonal, 

devido a alternância das condições de umidade e temperatura durante o ano (Tate et ai., 

1991). Vários trabalhos têm mostrado que, em solos sob pastagens relativamente férteis, 

a biomassa e a atividade microbiana são mais afetadas pela variação sazonal do que pela 

adição de fertilizantes (Bristow & Jarvis, 199l;Perrot et al., 1992; Tate et ai., 1991). Os 

picos mais elevados são observados na época chuvosa. coincidindo com a estação de 

crescimento da pastagem e maior dispomõilidade de substrato (resíduos orgânicos e 

exsudatos das raízes). Por outro lado, nas condições onde as pastagens são cultivadas 

em solos ácidos e pobres em nutrientes, como é o caso do Brasil, o uso de fertilizantes 

promove o aumento da biomassa microbiana e dos nutrientes nela contidos (Bolan et ai., 

1996; Guerra et ai., 1995; Fernandes, 1997), inclusive em experimentos de curta duração, 

onde não são detectados acréscimos no conteúdo de matéria orgânica total (Goyal et ai., 

1992). 

No Brasil, Guerra et al. (1995) estimaram o conteúdo de P na biomassa 

microbiana em um solo cultivado com pastagem de Brachiaria decumbens fertilizada 

com fontes de P (87 kg ha-1) em diferentes épocas de aplicação. O conteúdo de P 

microbiano aumentou de 7,7 a 13,7 mg kg-1 solo, respectivamente, no controle e com 

superfosfato triplo aplicado na semeadura e em cobertura. Os autores observaram que, 

aproximadamente cinco anos após a semeadura da braquiária, a biomassa microbiana 

encontrava-se mais enriquecida com P na parcela adubada com superfosfato do que 

naquela não adubada. 

A determinação da biomassa microbiana do solo por sí só não fornece 

informações sobre sua atividade. Para isso é necessário a avaliação de alguma medida de 
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sua reciclagem no solo como, por exemplo, o C-C02 respirado (Anderson & Domsch, 

1993; Brookes, 1985). A relaçõe C microbiano:C orgânico total (Cmic:Ct), tem sido útil 

como índice para monitorar a dinâmica da matéria orgânica em sistemas agrícolas 

(Anderson & Domesh, 1989). Da mesma fo� as taxas de mineralização de C e N 

podem ser influenciadas pelo manejo, e as taxas líquidas de mineralização e nitrificação 

do N do solo são de particular interesse, dada a importância do nitrogênio para o 

crescimento das plantas. No entanto, estas medidas não têm consideradas nas pesquisas 

sobre recuperação de pastagens degradadas no Brasil. 

Assim, acredita-se que a avaliação de parâmetros microbiológicos do 

solo, como a estimativa da biomassa microbiana C, N e P, as taxas líquidas de 

mineralização e nitrificação do nitrogênio e taxas de hôeração de C02, possam contribuir 

para a melhor compreensão do processo de ciclagem de nutrientes em pastagens 

degradadas, submetidas à diferentes práticas de recuperação. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Localização e descrição do meio fisico 

O presente estudo foi desenvolvido em um experimento de campo 

instalado na Fazenda Santa Maria (22º30' S e 48°00' O), município de São Pedro-SP 

(Figura 1 ), em junho de 1995 pelo Departamento de Zootecnia da Escola Superior de 

Agronomia "Luiz de Queiróz" (ESALQ)/USP (Piracicaba-SP). O objetivo foi a 

recuperação de uma pastagem degradada de Brachiaria decumbens Stapf: visando sua 

exploração intensiva, através da aplicação de calcários de diferentes qualidaddes (PRNT 

= 55, 70 e 90 %), em cobertura ou incorporados ao solo com grade, para atingir níveis 

pré-estabelecidos de saturação por bases ( 40, 60 e 80 % ), combinados ou não com 

adubação completa (NPK e micronutrientes). A pastagem encontrava-se degradada, 

apresentando áreas de solo descoberto e presença de plantas invasoras. 

A pastagem de B. decumbens foi implantada em 1985, onde 

anteriormente havia uma infestação de gramão (Papalum notatum). No plantio foi feita a 

correção do solo com 2 t ha· 1 de calcário dolomítico e adubação fosfatada com 400 t ha" 1 

de superfosfato simples 1
• A taxa de lotação do pasto é variável durante o ano, mas não 

ultrapassa 1,8 unidades animais por hectare.

O solo da área experimental é classificado como areia quartzosa álica 

(AQ) A moderado (Oliveira & Prado, 1989), derivado de arenito com formação 

Pirambóia (IPT, 1981). A análise química do solo realizada antes da instalação do 

1 Comunicação pessoal do proprietário da Fazenda, Sr. Eduardo Ferraz. 
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experimento (Tabela 1) indicou elevado nível de acidez e teores muito baixos de fósforo e 

saturação por bases, sendo estes mais acentuados com o aumento da profundidade. 

O clima da região é Cwa (Kõppen), tropical úmido, com três meses mais 

secos no inverno (junho, julho, agosto) e chuvas no verão. A precipitação e a 

temperatura média anual são, respectivamente, 1.441 mm e 21, 7 ºC e suas médias 

mensais, durante o período do experimento no campo, encontram-se representadas 

graficamente na Figura 2. A altitude média da região é de 620 m e o relevo característico 

é ondulado, sendo que a área experimental localiza-se na parte mais plana do topo da 

paisagem. 

Figura 1. Mapa de solos da região de São Pedro (SP), incluindo a área aproximada 

ocupada pela Fazenda Santa Maria. Escala 1 :100.000. Adaptado de Oliveira & · 

Prado (1989). 
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Tabela l. Resultados da análise química do solo sob pastagem degrada.da de Brachiaria

decumbens antes da implantação do experimento Gunbo de 1995). 

Profundidade pH Carlxmo p ea2+ Mg2+ IC Al3+ W+Al3+ SB CTC V 

orgânico disponível 
(cm) (CaCh) (g kg.1) (mg dm-� mmol.,d1113 -%-

0-5 4.2 12,7 2 7,0 6,0 1,1 5,0 28,0 14,l 42,1 33,5 26,2 
5-10 4,1 11,4 2 8,0 5,0 0,7 5,0 34,0 13,7 47,7 28,7 26,7 
10-30 319 11

1
4 3 s.o 310 0.3 10

1
0 38.0 813 4613 1719 5416

P disponível= fósforo disponível determinado pelo Método da Resina (Raij et al., 1987) 

3.2 Tratamentos e delineamento experimental 

O experimento de campo, da forma como foi instalado originalmente pelo 

Departamento de Zootecnia, foi constituído de 24 tratamentos, englobando as 

combinações de PRNT e método de aplicação do calcário, níveis de saturação por bases 

01 %) e presença ou ausência de adubação. O delineamento utilizado foi o de blocos 

inteiramente casualizados com quatro repetições, totalizando 96 parcelas. Cada parcela 

possuia l O m2 (2m x 5m) de área total e 3 m2 (lm x 3m) de área útil (Figura 3). 

No presente trabalho, porém, considerando a dificuldade de realizar as 

análises fisicas e microbiológicas em um número muito grande de amostras, optou-se por 

selecionar seis tratamentos, fixando-se o PRNT do calcário em 70 % e o nível de 

saturação por bases em 80 %, equivalente à 3,5 t ha· 1 de calcário dolomítico. O critério 

adotado baseou-se na produção de massa seca de forragem no primeiro ano ( 1995/96), 

buscando-se avaliar também uma possível correção da acidez do subsolo com o nível 

mais elevado de saturação por bases. 

Assim, os seis tratamentos avaliados no presente trabalho foram: 

T 1 - Testemunha (T) 

T2- Gradagem (G) 

T3 - Calcário aplicado na superfície do solo (CS) 

T4- Calcário incorporado a 20 cm de profundidade através de gradagem (CG) 

T 5 - Calcário aplicado na superficie + fertilização com macro e micronutrientes (CSF) 

T6 - Calcário incorporado+ fertilização com macro e micronutrientes (CGF) 
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Figura 2. Precipitação e temperatura média mensal: a) ano agrícola de 1995/1996; b) ano 

agrícola de 1996/1997. Fonte: http://www.ciagri.usp.br/dfin/fisicahtml. 
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Figura 3. Esquema da parcela experimental no campo, representando os pontos de 

amostragem do solo e o local de abertura da trincheira para coleta de amostras 

indeformadas e avaliação do sistema radicular da braquiária. 

3.3 Instalação e condução do experimento de campo 

O experimento foi iniciado em junho de 1995, quando a área 

experimental foi demarcada e cercada com arame farpado. O calcário foi aplicado a 

manualmente a lanço (parcelas La T6) e a gradagem foi efetuada com grade de discos d� 

28 polegadas (parcelas T2, T4 e T6). 

Em 05 de outubro de 1995 foi realizado um corte de unifonnização da 

braquiária em todas as parcelas a 15 cm da superficie do solo, com uma roçadeira, 

tracionada por trator. Neste mesmo dia foram adicionados os fertilizantes nas parcelas 

correspondentes aos tratamentos T5 e T6, nas seguintes quantidades: 160 kg ha· 1 de uréia 

(70 kg de N), 500 kg ha· 1 de superfosfato simples ( 40 kg de P e 50 kg de S), 210 kg ha" 1
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de cloreto de potássio (100 de K), 20 kg ha"1 de bórax (2,2 kg de B), 15 kg ha"1 de

sulfato de zinco (3;0 kg de Zn e 2,7 Kg de S) e 10 kg ha-1 de sulfato de cobre (1,3 kg de 

Cu e 1,8 Kg de S). As doses de N, P, K e micronutrientes utiJizadas foram baseadas na 

análise química do solo e com o objetivo de atender as exigências da forrageira para 

produções elevadas e exploração intensiva da forragem. 

No período das chuvas ( outubro a março), após o corte para avaliação da 

produção de massa seca da braquiária em intervalos de aproximadamente 35 dias, as 

parcelas dos tratamentos Ts e T6 receberam 60 kg ha"1 de N e 50 kg ha-1 de K, através da

aplicação de 300 kg ha-1 da fórmula 25-0-25. 

3.4 Avaliação da produção de massa seca da parte aérea 

A produção de massa seca da parte aérea da braquiária foi avaliada pelo 

Departamento de Zootecnia (ESALQ-USP) de outubro de 1995 a julho de 1997, a cada 

35 dias durante o período das águas (outubro/março) e 60 dias no período mais seco 

(abril/setembro). Esta avaliação foi feita através do corte manual de quatro subamostras 

por parcela (0,3 x 0,6 m), na altura de 15 cm do solo. No total, foram realizados sete 

cortes por ano agrícola, sendo cinco no período chuvoso e dois na época mais seca. As 

amostras foram secas em estufa de circulação forçada de ar à 65-70 ºC durante 48 horas, 

realizando-se, a seguir, a pesagem do material seco da forrageira. Os resultados de 

produção de massa seca apresentados no presente trabalho encontram-se publicados em 

Corsi et al. (1997) e foram gentilmente cedidos pelos autores para nortear a discussão. 

3.5 Análise química da parte aérea da braquiária 

As concentrações de macro e micronutrientes foram determinadas no 

material seco da parte aérea da braquiária, amostrado por ocasião das coletas de amostra 

de solo (estação chuvosa e estação seca de 1997). O corte da forrageira foi realizado da 

mesma forma descrita para a avaliação de produção de massa seca O material coletado 
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foi conduzido ao laboratório de Biogeoquímica de Solos (CENA-USP), onde foi 

imediatamente lavado com água destilada, seco em estufa a 65-70 ºC, moído e 

armazenado em frascos de vidro com tampa para posterior análise química. 

A análise química do tecido vegetal foi feita pelo Laboratório de Nutrição 

Mineral de Plantas da ESALQ/USP, de acordo com os métodos descritos por Sarruge & 

Haag (1974), Bataglia et al. (1983) e Malavolta et al. (1997), com exceção dos elementos 

carbono, nitrogênio e enxofre, os quais foram analisados no Laboratório de 

Biogeoquímica de Solos do CENA/USP: 

a) Carbono (C) e enxofre (S): determinados por combustão à seco nos

analisadores LECO-412 e LECO-SC132, respectivamente. 

b) Nitrogênio total (N): analisado através de digestão à quente da

matéria orgânica com uma mistura de ácido sufúrico e agentes catalisadores (Cu e Se) 

(micro-Kjeldahl) e posterior determinação do N amoniacal formado por destilação a 

vapor, seguida de titulação com solução padronizada de H2SÜ4. 

c) Fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), cobre (Cu),

ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn): obtenção do extrato por via úmida (digestão 

nítrico-perclórica). Cálcio, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn foram determinados por espectrometria 

de absorção atômica; o K por fotometria de chama de emissão; e o P foi determiando 

colorimetricamente em espectrofotômetro pelo método do vanado-mohbdato de amônio. 

c) Boro (B): extrato obtido por via seca (incineração em forno

microondas) e determinação colorimétrica pelo método da azometina-H, utilizando 

espectrofotômetro a 420 nm. 

3.6 Avaliação do sistema radicular da braquiária 

A avaliação do sistema radicular foi efetuada no final do experimento, em 

agosto de 1997, utilizado-se os seguintes métodos: 1) filmagem de raízes no perfil, 

seguida de digitalização das imagens obtidas, processamento e análise das imagens 

digitais (Crestana et al., 1994); e 2) coleta de amostras de solo pelo método do monolito 
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e posterior separação das raízes (Bohm, 1979; Kopke, 1981). Para isso, em cada uma 

das 24 parcelas experimentais foi aberta, manualmente, uma trincheira com 100 x 50 cm 

de largura e 60 cm de profundidade. O método do monolito permitiu a avaliação do 

sistema radicular através da sua densidade de massa (massa seca de raízes/volume de solo 

amostrado) e de comprimento ( comprimento de raízes/volume de solo amostrado). Por 

outro lado, com a filmagem pôde-se determinar o comprimento das raízes, como também 

a distnlmição destas no perfil do solo. 

3.6.1 Método auxiliado por processamento de imagens digitais 

Após a abertura da trincheira, o perfil do solo foi lavado com um jato 

d' água para a remoção de uma camada de solo em tomo de 3 mm de espessura, de forma 

a promover uma melhor exposição das raízes. Em seguida, foi afixada ao perfil uma 

moldura de madeira, com dimensões internas de 50 x 60 cm, dividida por barbante em 

quadrículas de 1 O x 1 O cm, totalizando 30 quadrículas por perfil. A quantidade de raízes 

expostas em cada quadrícula foi avaliada através de imagens adquiridas com uma câmera 

de vídeo comum. Assim, no total obteve-se, respectivamente, 30, 120 e 720 imagens por 

perfil, por tratamento e no experimento como um todo. A figura 4 mostra um esquema 

do procedimento adotado para a obtenção das imagens no perfil do solo. 

A digitalização das imagens foi efetuada utilizando-se uma placa 

digitalizadora para IBM-PC, com resolução espacial de 512 x 512 "pixeis" e 256 tons de 

cinza por ''pixel". As imagens digitalizadas foram processadas no programa SIARCS, 

desenvolvido pela EMBRAPA/CNPDIA (Crestana et ai., 1994), para determinação do 

comprimento de raízes em cada quadrícula (Figura 5) . O SIARCS possui uma ferramenta 

que possibilita a subdivisão da imagem original, em função do número de linhas e colunas 

desejadas. Assim, dividiu-se a imagem de 1 O x 1 O cm em 25 regiões de 2 x 2 cm, 

quantificando-se as raízes em cada uma delas (Figura 5:f). Este procedimento foi 

importante para a confecção do gráfico de distribuição de raízes no perfil através da 

interpolação dos dados. 
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Figura 4. Esquema do procedimento utilizado para a obtenção das imagens de raízes no 

perfil do solo ( 50 x 60 cm) em quadrículas de 1 O x 1 O cm. 

3.6.2 Método do monolito 

Após a filmagem, o perfil foi nivelado novamente com uma pá reta, 

raspando-se uma fina camada de solo onde as raízes estavam expostas. Na sequência, 

foram retiradas, via monolito ( 1 O x 1 O x 3 cm), duas amostras por cada camada de 0-1 O, 

10-20, 20-40 e 40-60 cm, resultando em 8 e 32 amostras por perfil e por tratamento,

respectivamente. No geral, tomou-se 192 amostras em 24 perfis. As raízes foram

separadas do solo através de sua dispersão sob água corrente, com agitação manual e

utilização de um sistema de peneiras de malhas 0,5 e 0,2 mm, e colocadas em estufa a
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60 ºC por 48 horas para a determinação de suas massas secas. Após a pesagem, as raízes 

separadas na peneira de 0,5 mm foram distribuídas numa bandeja de vidro com água 

sobre um "scanner" de mesa para a obtenção das respectivas imagens digitalizadas com 

resolução de 150 dpi (150 "pixeis" por polegada), as quais foram processadas via 

SIARCS para a determinação do comprimento radicular. As raízes separadas na peneira 

de 0,2 mm foram consideradas raízes em decomposição, buscando-se obter correlação de 

sua.-. massas secas com o ter de carbono do solo. As figuras 6 e 7 apresentam o esquema 

de amostragem e dos procedimentos adotados na quantificação das raízes pelo método 

do monolito. 

3.7 Coleta de amostras e análises químicas do solo 

As amostras de solo para a realização das análises químicas, biomassa 

microbiana e determinação das taxas de mineralização e nitrificação do nitrogênio foram 

coletadas em fevereiro e agosto de 1997, compreendendo as estações chuvosa e seca, 

respectivamente. Em cada parcela foram retiradas cinco subamostras (Figura 2) por meio 

de uma sonda de aço inoxidável (com 4,0 cm de diâmetro interno, nas profundidades de 

0-10, 10-20, 20-40 e 40-60 cm, sendo a seguir misturadas para formar uma amostra

composta por parcela e por profundidade citada. Após a coleta, as amostras de solo 

foram secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm para posterior análise dos teores de C e 

N total, pH, ca2+, Mg2+, K+, AI3+, P disponíve4 Ir+Al3\ N-NO3. e N-NH/. A 

metodologia utilizada foi a descrita por Raij et al. (1987), exceto para C total, N tot84 N

NO3. e N-NH/. 

O C total foi determinado por combustão a seco num analisador LECO 

CR-412, em amostras secas ao ar, moídas e peneiradas a 100 mesh. O N total foi 

analisado através de digestão sulfü.rica com sais catalizadores (semimicro-Kjeldahl), 

determinação do N-NI-L+ formado por destilação a vapor e posterior titulação com uma 

solução padroniz.ada de ácido sulfü.rico (Bremner, 1996). O pH foi determinado em 

solução de CaCh 0,01 mol 1·1, na proporção solo:solução de 1:2,5. Os cátions básicos 



31 

trocáveis e o P disponível foram extraídos com a solução extratora Melich-3 (Melich, 

1984). Os teores de ca2+, Mg2+ foram determinados em espectrofotômetro de absorção 

atômica; o K+ por espectrometria de chama de emissão; e o P por colorimetria em um 

espectrofotômetro a 660 nm, após reação com mohlxiato de amônio e cloreto de estrôncio. 

O Al3+ trocável foi extraído com KCI 1 mol L"1, agitando-se 5 cm3 de terra 

com 50 mL da solução por 15 minutos. O extrato obtido ficará em repouso durante 24 horas. 

Uma alíquota de 25 mL do líquido sobrenadante foi usada para determinação do Al3+ por 

titulometria com uma solução padroniz.ada de NaOH 0,025 mol L·1, usando-se azul de 

bromotimol como indicador. A acidez potencial (F +AfJ foi determmada por titulometria, 

após a extração com solução de acetato de cálcio 2 mol L"1 tamponado a pH 7,0. 

Os teores de N-NH/ e N-N03. foram determinados em um sistema de fluxo 

contínuo (FIA) após a extração de 1 O g de amostras de solo fresco com 50 mL da solução de 

KCI 2 mol L"1 (Piccolo et al., 1994). 

3.8 Coleta de amostras e análises fisicas do solo 

As amostragem foi rea1izada na mesma época e nas mesmas trincheiras 

utilizadas para a avaliação do sistema radicular (ítem 3.6). Foram analisados os atributos 

densidade e porosidade do solo (macroporosidade, microporosidade e porosidade total 

Para isso, foram coletadas, com anéis volumétricos (4,8 cm de diâmetro e 3,0 cm de 

altura), duas amostras indeformadas por camada de interesse (0-10, 10-20, 20-40 e 40-60 

cm), totalizando 192 amostras. A densidade do solo foi determinada pelo método do anel 

volumétrico (Blake & Hartge, 1986). A porosidade total foi determinada pelo método da 

saturação das amostras com água em mesa de tensão (Kiehl, 1979). A porosidade total 

foi sulxlividida em macroporosidade, englobando os poros que retêm água a uma tensão 

inferior a 6 KPa (poros >0,05 mm), e em microporosidade, envolvendo poros que retêm 

água acima dessa tensão (poros < 0,05 mm ). 
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Figura 5. Processamento das imagens fihnadas no SIARCS: a) imagem original; b) 
imagem colorida; c) binarização (preto e branco); d) afinamento para 
determinação do comprimento e linha referencial de comprimento conhecido; 
e) determinação do comprimento radicular na quadricula de 1 O x 1 O cm; e f)
determinação do comprimento radicular em regiões de 2 x 2 .cm
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Figura 6. Esquema do procedimento adotado para coleta de amostras de raízes

separação do solo e obtenção de imagens digitalizadas via "scanner" de mesa.
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Figura 7. Processamento de imagens digitalizadas obtidas por "scanner" no SIARCS: a) 
imagem original b) raízes selecionadas; c) raízes afinadas para contagem do número de 
"pixeis"; d) determinação do número de pixeis, que foi utilizado para o cáculo do 
comprimento radicular. 
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3.9 Biomassa microbiana C, N e P do solo 

A biomassa microbiana C, N e P foi estimada pelo método da fumigação

extração (Brookes et al., 1982,1985; Vance et � 1987) nas amostras de solo das 

camadas de O-10 e 10-20 cm. No mesmo dia da coleta, as amostras foram peneiradas 

(malha de 4 mm) para retirada do excesso de raízes e armazenadas em câmera fria a 4 ºC, 

onde permaneceram por cerca de 30 a dias, até a análise. 

3.9.1 Biomassa micrbiana C 

Dois dias após a retirada da câmera � determinou-se a umidade das 

amostras de solo, ajustando-a, quando necessário, para 50 % da sua capacidade de 

campo. Duas subamostras de solo úmido, pesando o equivalente a 25 g de solo seco em 

estufa a l 05 ºC, foram colocadas em frascos de vidro de 200 cm3
• Uma das subamostras 

foi :fumigada em um dissecador, revestido com papel-toalha umedecido e contendo um 

pequeno béquer com 25 mL de clorofórmio (CHCh) livre de álcool e pérolas de vidro. O 

dissecador foi evacuado com bomba de vácuo por 5 minutos até o CHCh borbulhar. 

Após 24 horas de :fumigação, o bécker foi retirado e o vapor residual de CHCh no solo 

foi removido através de repetidas evacuações e retomo à pressão atmosférica. Para a 

extração, as subamostras fumigada e não :fumigada (controle) foram transferidas para 

erlenmayer de 250 cm3
, adicionando-se 100 mL de K2SO4 0,5 mol L·1• O conjunto foi 

agitado por 30 minutos e a suspensão resultante foi filtrada (papel de filtro "Whatman rf 

42"). Ambas extrações foram feitas em triplicata. 

O C orgânico foi determinado pela digestão de 8 mL do extrato com 

2 mL de K2Cr2O1 0,067 mol L-1 e 15 mL de uma mistura de H2SO4 e H3PÜ4 

concentrados na proporção de 2:1 (v/v). Após o aquecimento em banho-maria por 1 

hora, adicionou-se 1 O mL de água deionizada e o excesso de dicromato foi determinado 

por titulação com Fe<Nfü)2(SO4)2.6H20 (sulfato ferroso amoniacal) 0,33 mol L
°1 em 

H2SO4 0,4 mol L-1, usando-se fenol:ftaleína como indicador. A quantidade de dicromato 
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consumido foi dada pela diferença entre o excesso titulado no extrato de solo e aquele 

que sobrou numa digestão em branco de 8 mL do extrator (K.2SO4 0,5 mol L
º 1

). A 

biomassa microbiana C foi calculada pela seguinte equação: 

Biomassa C (mg Kg·1 solo seco ) = (CF - CNF)/ 0,33 

onde: CF = quantidade de carbono (mg Kg· 1 solo seco) na amostra fumigada

CNF = quantidade de carbono (mg Kg·1 solo seco) na amostra não fumigada 

0,33 ⇒ fator de correção (�e) que representa a eficiência de extração do carbono 

(Sparling & West, 1988). 

3.9.2 Biomassa N 

Do mesmo extrato utilizado para a biomassa C, pipetou-se uma alíquota 

de 30 mL em tubo de digestão, ao qual acrescentou-se 1 mL de H2SÜ4 concentrado. Em 

seguida, o tubo foi colocado em estufa a 60 ºC, visando a concentração do extrato o 

máximo possível. O N total no extrato concentrado foi determinado através de digestão 

sulfürica em presença de agentes catalisadores, seguida de destilação a vapor do N-� + 

formado no digerido (método semimicro-Kjeldahl) e subsequente titulação do N-NH3 

coletado na solução H3BÜ3-indicadores com solução padronizada de H2SO4 (Bremner * 

Mulvaney, 1982). A biomassa microbiana N foi então calculada pela fórmula: 

Biomassa N (mg Kg·1 solo seco)= (NF - NNF)/ 0,54

onde: NF = N total (mg Kg· 1 solo seco) extraído na amostra fumigada 

NNF = N total (mg Kg· 1 solo seco) extraído na amostra não fumigada (controle) 

0,54 ⇒ fator de correção (�N) que representa a eficiência de extração do N 

(Brookes et al., 1985). 
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3.9.3 Biomassa P 

A biomassa microbiana P foi estimada pelo método da fumigação

extração do P inorgânico (Brookes et al., 1982, 1984). Três subamostras de solo úmido 

(equivalentes a 5 g de solo seco em estufa a 105 ºC) foram colocadas em frascos de 

vidro. Uma delas foi fumigada com CHCh por 24 horas, de acordo com o procedimento 

descrito no 3.9.1. No dia seguinte, a amostra fumigada e uma das não fumigadas foram 

extraídas com 100 mL de NaHCO3 0,5 mol i- 1 (pH 8,5) em agitador mecânico por 30 

minutos. Uma fração do P h'berado dos microrganismos pelo clorofórmio pode ser 

adsorvida pelo solo durante a fumigação-extração. Por isso, na terceira subamostra 

( denominada doravante de não fumigada padrão, NFP ) adicionou-se uma quantidade de 

P equivalente a 25 mg kg-1 de solo seco ( como KH2PO4) durante a extração, que foi 

corrigida no cálculo. Após a filtragem, os extratos foram acidificados com 

aproximadamente 7 mL de H2SO4 4,5 mol L-1 até pH 1,5 e resfriados em geladeira por 

uma noite. 

O P foi medido colorimetricamente em espectrofotômetro a 660 nm, 

após reação com molilxiato de amônio em meio sulfiírico, na presença de ácido ascórbico 

como agente redutor (Olsen & Sommers, 1982). Os resultados, expressos com base na 

massa de solo seco a 105 ºC por 24 horas, foram médias de três réplicas de laboratório 

para cada repetição de campo. 

O conteúdo de P microbiano foi calculado de acordo com a fórmula 
(Brookes et ai., 1982): 

Biomssa P (mg kg-1 solo)= 25 (PF - PNF)/ 0,4 (PNFP - PNF)

onde: 25 = quantidade de P adicionada na amostra não fumigada padrão (mg kg- 1 solo) 

PF = P extraído na amostra fumigada (mg kg- 1 solo) 

PNF = P extraído na amostm não fumigada (mg kg-1 solo) 

PNFP = P extraído na amostra não fumigada padrão (mg kg-1 solo) 

0,4 ⇒ fator de correção (K.Ep ), pois apenas 40 % do P microbiano é liberado pelo 

CHCh e extraído pelo NaHCO3 (Brookes et ai., 1982). 
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3.10 Atividade microbiana 

A atividade microbiana foi estimada em laboratório, através da medida do C

C02 hberado no processo de oxidação dos compostos orgânicos no solo. Para isso, amostras 

de solo úmido ( correspondente a 50 g de solo seco) das e.amadas 0-1 O e 10-20 cm foram 

colocados em frascos de vidro hermeticamente fechados, contendo um frasco menor com 20 

mL de NaOH 1 mol L
º1 para capturar o COi. A umidade do solo foi mantida a 60 % da 

capacidade de campo. A intervalos que variaram de 1 O a 15 dias, no período total de 80 dias 

de incubação, os frascos com NaOH foram substituídos ix>r outros contendo a mesma 

solução. Quantificou-se o C-COi despreendido em cada amostra, pela titulação do NaOH 

residual (que não reagiu com o COi) com HCI 0,5 mol L
º1

, após precipitação do carbonato 

devido a adição de 2 mL de solução saturada de BaCh. 

3 .11 Taxas líquida de mineralização e nitrificação do nitrogênio do solo 

As amostras de solo para as determinações do N inorgânico e das taxas 

liquidas de mineralização e nitrificação foram preparadas no mesmo dia da coleta, 

removendo-se as raízes. Uma subamostra de aproximadamente 1 O g de solo fresco foi 

extraído com 50 _mL de KCl 2 mol L
º1 para determinar as concentrações de N inorgânico. 

Após 24 horas, estes extratos foram filtrados e preservados com fenil acetato de mercúrio 

a uma concentração final de 0,5 mg L
º1

• Uma segunda subamostra de 5 g foi seca até 

peso constante a 105 ºC para determinação da umidade gravimétrica Para determinar as 

taxas liquidas de mineralização e nitrificação, uma terceira subamostra com 50 g foi 

incubada em laboratório por 7 dias (Piccolo et ai., 1994), quando outro extrato de KCI 2 

mol L·1 foi obtido, conforme descrito acima. 

As concentrações de N-NH/ e N-No3· no extrato foram analisadas usando 

um sistema automático de injeção de fluxo contínuo (FIA) (Ruzicka & Hansen, 1981). O N

NIL+ foi medido colorimetricamente pelo método de Solorz.ano e o N-N03- foi determinado 

por condutivimetria na fomia de N-No2·, após a redução com o catalisador cádmio. Os 
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limitesdedetecçãoutiliz.adosforamaproxirnadamente0,l mgL" 1 para N-NH/ e0,01 mgL"1 

para N-N0-3. A taxa líquida de mineralização do N foi calculada pela alteração na 

concentração de N-(NIL + + N-NO3") durante a incubação (t,to). Da mesma forma, a taxa 

líquida de nitrificação correspondeu ao teor de N-NO3- final menos o inicial. 

3.12 Forma de análise dos resulatdos 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F), 

segundo o esquema de parcelas subdivididas (Cochran & Cox, 1978), considerando as 

práticas de recuperação e as profundidades como fator principal e secundário, 

respectivamente. Para tal, utilizou-se o procedimento ANOV A do programa de análise 

estatística SAS (SAS Institute, 1987). A comparação das médias foi feita pelo teste de 

Tukey a 5 %, utilizando-se o programa SANEST (Zonta & Machado, s.d.2 ). Também foi

realizada a análise de correlação linear simples de Pearson (Procedimento 

CORRELATION do SAS) entre as diversas variáveis medidas, mostrando-se alguns 

resultados de interesse para a discussão técnica. 

2 
ZONTA, E.P.; MACHADO, A.A. SANEST- Sistema de análise estatística para micromputadores, v. 

21, 148p. s.n.t. (mimeografado). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resposta da pastagem de braquiária aos tratamentos de recuperação 

4.1.1 Produção de massa seca da parte aérea 

A produção de massa seca da parte aérea da braquiária (Tabela 2) foi 

influenciada significativamente (P < 0,01) pelos tratamentos de recuperação. 

Os tratamentos com aplicação de fertilizantes associados à calagem, com 

(CGF) ou sem incorporação (CSF), foram significativamente superiores (P < 0,05) aos 

demais, nos dois anos de avaliação (Tabela 2), proporcionando acréscimos acima de 200 

% na produção total, em relação à testemunha. Estes resultados indicam que a 

produtividade da pastagem estava sendo limitada pela deficiência dos nutrientes 

adicionados. Outros autores (Arruda et ai., 1987; Carvalho et ai., 1990; Miranda et ai., 

199?; Soares Filho et ai., 1992) também verificaram que a adubação completa foi a 

estratégia mais eficiente na recuperação de pastagem de B. decumbens em solos de baixa 

fertilidade. No primeiro ano, a perfórmance do tratamento CSF foi superior ao CGF. Isto 

sugere que o revolvimento do solo pela incorporação do calcário, neste último, pode ter 

prejudicado o sistema radicular, bem como o estande das plantas nos primeiros meses em 

que a operação foi realizada, afetando a absorção dos nutrientes fornecidos na adubação. 

No ano seguinte, a produção de massa seca nestes dois tratamentos foram comparáveis, 

de modo a obter-se igualdade para a produção total. A resposta à adição de fertilizantes 

deve-se não somente ao aumento da disponibilidade de nutrientes, mas também ao 

incremento na mineralização da matéria orgânica do solo, o que acelera o processo de 

reciclagem. 
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Tabela 2. Produção acumulada de massa seca da parte aérea de B. decumbens sob efeito 

de tratamentos de recuperação no primeiro (10/1995 a 07/1996) e no segundo 

ano (10/1996 a 07/1997) de avaliação. Médias de quatro tratamentos e sete 

cortes por ano. 

Tratamentos 

Testemunha (T) 
Gradagem (G) 

Calcário sem incorporação (CS) 

Calcário incorporado com grade (CG) 

CS + fertilizantes (CSF) 

CG + fertilizantes ( CGF) 

Produção acumulada por ano Produção total 
1.2 ano 22 ano 1.2 ano+ 22 ano 

---------------------- t ha- ---------------------

1,31 d (l) 2,42b 3,73c 
2,54 bc 3,48 b 6,02 b 

1,39 cd 2,48b 3,87 c 

1,52 cd 2,89 b 4,41 bc 

4,69a 6,99 a 11,68 a 

3,48 b 8,05 a 11,53 a 

C.V. (%) 20,43 14,10 13,51 
(l) Médias seguidas de mesma letra. em cada coluna. não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 %. 

Contrariando os resultados obtidos em outros trabalhos (Arruda et al., 

1987; Carvalho et al. 1990; Soares Filho et al., 1992), o tratamento apenas com 

gradagem aumentou significativamente a produção de massa seca, no primeiro ano, 

igualando-se à testemunha no ano subseqüente (Tabela 2). 

A gradagem em pastagens degradadas tem por objetivos quebrar uma 

possível camada compactada pelo pisoteio dos animais e incorporar a massa vegetal, 

visando acelerar a mineraliz.ação dos nutrientes contidos na matéria orgânica 

(principalmente N, S e P), tornando-os disponíveis à planta forrageira. O resultado 

efetivo dessa prática irá depender de vários fatores, dentre os quais, a velocidade de 

recuperação do sistema radicular da pastagem e o balanço entre os processos de 

mineralização-imobilização, que ocorrem simultaneamente no solo. Por outro lado, é de 

se esperar que o impacto positivo do revolvimento do solo, quando ocorre, seja de curta 

duração, uma vez que o material incorporado é normalmente pobre em nutrientes. Ainda 

que ocorra um balanço liquido a favor da mineralização, a quantidade de nutrientes 

liberados não deverá atender às exigências da forrageira a longo prazo. Assim, Arruda et 
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ai. (1987) verificaram que diversos tratamentos fisico-mecânicos, incluindo gradagem, 

não afetaram a recuperação de uma pastagem degradada de B. decumbens em solo 

argiloso de tabuleiro no Sul da Bahia. Resultados semelhantes, sobre o efeito da 

gradagem, foram apresentados por Carvalho et ai. (1990) e Soares Filho et ai. (1992), em 

experimentos conduzidos em solos de baixa fertilidade . 

O resultado positivo da gradagem observado no presente trabalho pode 

estar associado à textura arenosa do solo, a despeito dos baixos teores de nutrientes no 

mesmo. A textura do solo é um dos fatores que determinam a velocidade de 

decomposição da matéria orgânica, sendo que em solos argilosos a mineralização é mais 

lenta devido à formação de complexos argilo-húmicos, os quais dificultam a ação dos 

microrganismos quimiorganotróficos (Sanchez. 1981). Assim, é possível que a redução 

de produtividade verificada em outros trabalhos com a gradagem, principalmente nos 

primeiros meses (Carvalho et ai., 1990; Soares Filho et ai., 1992), possa ser explicada, 

em parte, pela baixa taxa de decomposição da matéria orgânica, de forma que o 

crecimento das plantas foi prejudicado. No caso de solos arenosos, como o do presente 

estudo, não só a mineralização da matéria orgânica é acelerada como também seu 

acúmulo é dificultado. 

A falta de resposta da braquiária aos tratamentos com calcário sem 

fertilizantes, tanto aplicado na superficie (CS) como incorporado com grade (CG), 

resultou, provavelmente, do desbalanço entre os nutrientes na solução do solo, de modo 

que o acúmulo de massa seca foi limitado por aqueles presentes em quantidades 

insuficientes ao requerimento das plantas, especialmente N, P e K. Esta hipótese pode ser 

facilmente comprovada para o K, através dos resulatdos da análise química do solo 

(Tabela 5), cujos teores trocáveis foram inferiores aos outros tratamentos até 20 cm de 

profundidade, alcançando níveis indetectáveis a partir desta camada. Tal resultado 

evidencia a ocorrência de lixiviação de K
+ 

neste solo de drenagem muito rápida devido à

sua substituição pelo Ca
+ 

e/ou Mg2+ 

nos sítios de troca, sendo que o NO3-, proveniente da 

mineralização da matéria orgânica, pode ter sido o ânion acompanhante nessa 

movimentação. Raij (1991) abordou a possibilidade de efeitos depressivos da calagem em 
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doses elevadas sobre a produção de cuhuras, relacionados às deficiências de � Zn, B e 

Mn, quando as adubações são inexistentes ou inadequadas. Além desses aspectos, 

resposta positiva à calagem, como prática isolada, é fato muito raro em gramíneas 

forrageiras e, quando ocorre, está geralmente associada com o suprimento das 

necessidades de Ca e Mg (Pereira, 1986). Por outro lado, ao aumentar o pH e reduzir o 

AI trocável do solo, a calagem favorece o desenvolvimento do sistema radicular das 

culturas e aumenta a dispomõilidade dos nutrientes adicionados nos fertilizantes, 

melhorando asssim a eficiência da adubação, conforme verificado por Paulino et al 

(1994). 

A B. decumbens é considerada uma das forrageiras mais tolerantes à

acidez do solo, sendo inserida por Wemer et al.(1996) no grupo das menos exigentes em 

satuarção por bases: apenas 40 % para formação e manutenção da pastagem. No entanto, 

a literatura registra resultados contraditórios a respeito do efeito da calagem para B.

decumbens, encontrando-se desde ausência de resposta a doses de 0,5 a 4,5 t ha·
1 

(Cantarutti et al., 1983; Sanzonowicz & Goedart, 1986), até aumento médio de 103 % na 

produção de massa seca com 5 t ha· 1 de calcário (Salinas & Gualdrón, 1988). Tais 

variações devem estar relacionadas com as diferentes condições em que são realizados os 

experimentos, tais como tipo e textura do solo, doses e fontes dos fertilizantes aplicados, 

níveis iniciais de acidez e teores de Ca, Mg e K, dentre outros. Outros autores (Carvalho 

et al., 1992; Carriel et al., 1995; Sanzonowicz et al., 1987) também relataram efeito 

positivo do calcário na produção dessa gramínea, o que é normalmente atribuído à adição 

de Ca e Mg, aumento da disponibilidade de N e P, além da redução da acidifiacção 

causada pelo adubo nitrogenado. 

Nota-se que, para todos os tratamentos, as maiores produções foram 

obtidas no segundo ano, o que pode estar ligado à maior precipitação pluvial no período 

abril-julho, em relação ao ano anterior conforme pode-se observar na Figura 2. A 

produção de forragem das gramíneas tropicais é altamente dependente da disponibilidade 

de água no solo, estando diretamente relacionada com a distribuição de chuvas durante o 

ano (Smith & Stephens, 1976; Sonego, 1988). 
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4.1.2 Distribuição do sistema radicular 

Os resultados de avaliação do sistema radicular da pastagem de braquiária 

pelos métodos do monolito e da filmagem do perfil do solo, em função dos tratamentos 

de recuperação e das profundidades de amostragem, estão representados nas Figuras 9 e 

l O, respectivamente.

A boa correlação encontrada entre as medidas de comprimento e massa 

total de raízes (Figura lla), amostradas pelo método do monolito, sugere que ambas 

podem ser usadas com sucesso no estudo do sistema radicular de pastagens. Contudo, a 

determinação do comprimento, expresso por unidade de volume de solo ( densidade de 

comprimento) (Figuras 9a e 1 O), discriminou melhor os efeitos dos tratamentos, obtendo

se também menores valores de coeficiente de variação (C.V.), em comparação com a 

densidade de massa (Figura 9b,c,d). A questão é que a presença de pequena quantidade 

de raízes grossas, porém menos eficientes na absorção de água e nutrientes, numa 

determinada amostra, altera sobremaneira a massa total. Com a medida do comprimento 

este fator é controlado, obtendo-se resultados mais consistentes. 

Por outro lado, a medida da massa de raízes é importante, por exemplo, 

para avaliar a contribuição destas no acúmulo de matéria orgânica do solo. Conforme 

mostrado na Figura l lb, houve correlação (N = 96; P < 0,01) entre teor de carbono total 

do solo e massa total de raízes (r = 0,85), o mesmo acontecendo com a massa de raízes 

vivas (r = 0,85) e em decomposição (r = 0,84). Quando a análise de correlação foi 

realizada, considerando-se o efeito dos tratamentos (n=l 6), os respectivos coeficientes 

foram sempre superiores a 0,94 (P < 0,01), indicando que além das raízes, outros fatores 

influenciaram na alteração do conteúdo de carbono. 

O desenvolvimento das raízes, avaliado pelas densidades de comprimento 

(Figura 9a) e de massa (Figura 9b,c,d) foi afetado pela interação entre tratamentos e 

profundidades (P<0,01). Independentemente dos tratamentos, mais de 75% das raízes 

concentraram-se na camada de 0-20 cm (cerca de 53% na camada 0-10), refletindo as 

melhores condições químicas até esta profundidade (Tabelas 4 e 5). 
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Legenda: Comprimento de raíus (cm 4,0 cm-
1 

solo)
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Figura 1 O. Representação gráfica da distribuição do sistema radicular da .pastagem de B.

decumbens no perfil do solo (50 x 60 cm), em função dos tratamentos de recuperação. 
Gráficos construídos com resultados de comprimento de raízes (média de quatro 
repetições) calculados pelo programa SIARCS em regiões de 2 x 2 cm, a partir de 
imagens obtidas por filmagem em regiões de 10 x 10 cm. 
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Comparando-se os tratamentos, aqueles combinados com fertiliz.antes 

(CSF e CGF) apresentaram melhor distribuição de raízes em profundidade (Figura 10), 

cujas diferenças em relação aos restantes foram mais pronunciadas na camada de 10-20 

cm (Figura 9a). 

Segundo Brown & Scott (1984), os fatores que mais frequentemente 

determinam o crescimento e a distribuição do sistema radicular são aqueles relacionados 

com as características fisicas e químicas dos solos, tais como densidade do solo, aeração, 

teor de água, pH, disponibilidade de nutrientes e presença de elementos tóxicos. Os 

resultados de densidade do solo, porosidade total e distribuição de poros realizados no 

presente trabalho (Figura 8) indicaram níveis não prejudiciais à aeração e ao crescimento 

de raízes, segundo a literatura (Baver, et al., 1972; Kiehl, 1979; Schuurmann, 1965), 

conforme discutido no ítem 4.2.1. Por exemplo, Schuurmann (l 965), baseado em 

trabalhos realizados por vários autores, concluiu que a densidade do solo crítica ao 

crescimento radicular situa-se na faixa de 1,7 e 1,5 kg dm.3 para solos arenosos e 

argilosos, respectivamente. No presente trabalho, tratando-se de areia quartzosa, a 

densidade do solo variou de 1,44 a 1,62 kg dm.3, portanto inferiores ao limite critico 

relatado por Schuurmann (1965). 

Sendo assim, pode-se afirmar que as condições químicas existentes 

originalmente no solo causaram severas restrições ao desenvolvimento do sistema 

radicular da braquiária, especialmente nas camadas subsuperficiais, de modo que a 

aplicação de corretivo e fertilizantes proporcionaram alterações significativas e positivas 

no comprimento e distribuição das raízes (Figuras 9 e 10). Tais restrições estão 

relacionadas, provavelmente, com saturação por alumínio (> 50 % abaixo de I O cm de 

profundidade) e baixos teores de nutrientes (Tabelas 1 e 4). 

Em solos ácidos de baixa fertilidade, a exemplo do utilizado neste 

experimento, o crescimento das raízes é limitado pela toxicidade de Al e Mn e/ou 

deficiência de nutrientes, tais como Ca, P, N e K (Foy, 1984). A redução do 

desenvolvimento do sistema radicular tem como consequências diminuições significativas 

da absorção de água e nutrientes das camadas subsuperficiais do solo, tornando as plantas 
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mais suscetíveis à deficiência hídrica e nutricional durante a ocorrência de períodos de 

estiagem (Foy, 1984; Mengel & K.irkby, 1982; Ritchey et al., 1980). A imobilidade do 

cálcio no floema das plantas impede sua translocação da parte aérea para as extremidades 

das raízes (Mengel & K.irkby, 1982), de forma que a presença deste elemento no meio é 

essencial para que as raízes se desenvolvam nele. Carva1ho & Raij (1997), traba1hando 

com amostras de subsolos ácidos contendo teores de Ca2+ trocáveis inferiores a 3 mmol 

dm"3, demonstraram que a aplicação de gesso, sulfato e carbonato de cálcio (em doses 

equivalentes a 1 O mmo1c dm-3 de Ca) propiciaram acréscimos do comprimento radicular 

do milho, os quais variaram de 65 a 190 %. 

O requerimento externo de cálcio é bastante variável entre espécies, sendo 

as Brachiarias consideradas eficientes na sua aquisição (Rao et al., 1996). Mesmo assim, 

a resposta de braquiárias à calagem relatada em vários traba1hos (Carva1ho et al., 1992; 

Carriel et al., 1995; Sanzonowicz et al., 1987) pode ser devida, em parte, à melhor 

distribuição do seu sistema radicular, com reflexos positivos na absorção de água e 

nutrientes. 

A densidade de comprimento radicular foi correlacionada negativamente 

com a satuarção por Al3
+ 

trocável do solo (r = -0.87; n = 96; P < 0,01) e positivamente 

com a saturação por bases (Figura llc,d), tomando evidente a influência desses dois 

fatores sobre a distribuição do sistema radicular da braquiária, nas condicões do presente 

estudo. Embora a B. decumbens tenha demonstrado maior persistência em solos ácidos 

do que B. brizantha e B. ruziziensis, Rao et al. (1996) mostraram resultados de um 

experimento conduzido pelo CIAT (Colômbia) no qual as densidades de comprimento 

das raízes destas três espécies decresceram de maneira semelhante com o aumento do AI 

trocável no solo, indicando que as diferenças de adaptação não podem ser atribuídas à 

toxicidade devida ao alumínio. Embora não tenha avaliado o sistema radicular, Cruz et 

al. (1994), em experimento de calagem conduzido em casa de vegetação, encontraram 

correlação negativa entre teor de alumínio trocável e produção relativa de três gramíneas 

forrageiras, incluindo o capimAndropogon gayanus, que é classificado na literatura como 

tolerante à acidez e pouco exigente em fertilidade do solo. 
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A quantidade de raízes não diferiu entre os tratamentos CSF ( calcário 

aplicado em cobertura + fertiliz.antes) e CGF ( calcário incorporado com grade + 

fertilizantes), mas foi superior à encontrada nos demais (Figura 9). Esta diferença pode 

ser melhor visualiz.ada nos gráficos de distn"buição das raízes no perfil do solo, 

construídos com imagens digitaJizadas obtidas por filmagem nas trincheiras, em 

quadrículas de 1 O x 1 O cm (Figura 1 O). Estes resultados tornam evidente o efeito benéfico 

da adubação no desenvolvimento do sistema radicular da braquiária, em função do 

aumento da disponibilidade de nutrientes. Os elevados coeficientes de correlação obtidos 

entre a densidade de comprimento de raizes e os teores de K trocável (Figura 11 e) e P 

disponível (Figura l lf) suportam esta hipótese. Baseando-se em resultados de diversas 

publiacações, Marshner (1986) destacou que a distribuição de raízes em solos pode ser 

modificada pela adição de fertilizantes, sendo que a densidade de raízes aumenta 

marcadamente em zonas de maior concentração de nutrientes, especialmente N e P. Da 

mesma forma, Bono & Macedo (1996) demonstraram que o uso de práticas mecânicas 

(gradagem ou subsoJagem) e químicas ( calagem + adubação) associadas estimulou o 

crescimento de raíz.es de B. decumbens em profundidade. 

O efeito positivo da gradagem por sí só sobre a produção de massa seca 

da parte aérea da pastagem, conforme apresentado no ítem anterior, não foi verificado 

para as raízes. A distribuição do sistema radicular neste tratamento, avaliada pelas 

densidades de massa (raízes vivas, em decomposição e massa total) e comprimento, não 

diferiu estatisticamente da testemunha, embora tenha havido uma tendência de 

decréscimo em todas as profundidades (Figuras 9). Contudo, através da observação 

visual do perfil do solo, verificou-se menor presença de raízes nas parcelas que foram 

tratadas apenas com gradagem, em comparação com as demais. O processamento 

(digitalização e determinação do comprimento por unidade de área) das imagens de raízes 

obtidas por filmagem no campo, em quadrículas de 10 x 10 cm (Figura 10), confirmaram 

as observações visuais. 

Dentre os vários trabalhos sobre recuperação de pastagens degradadas 

encontrados na literatura, raros são aqueles que incluem as raízes na sua avaliação (Bono 
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& Macedo, 1996; Soares Filho et al 1992), provavelmente, devido à dificuldade de 

amostragem e separação das mesmas do solo. Em experimento onde estudou a 

recuperação de uma pastagem de B. decumbens, Soares Filho et ai. (1992) verificaram que 

a gradagem reduziu a quantidade de raíz.es, acentuando ainda mais o estado de degradação da 

pastagem. Quando esta estratégia foi associada à adubação (sem incluir nitrogênio), a 

quantidade de raízes foi idêntica à testemunha, mas superior ao tratamento apenas com 

gradagem. Para explicar o rato, os autores sugeriram que o efeito prejudicial da gradagem foi 

mascarado pela influência benéfica da adubação, de forma que a possível mineralimção da 

matéria orgânica juntamente com a maior dispombilidade de nutrientes favoreceu a 

recuperação do sistema radicular. Por outro lado, a adubação completa sem revolvimento do 

solo aumentou a massa de raízes nos dois anos em que estas foram avaliadas. 

Na ausência de fertilizantes, os tratamentos com calcário em cobertura (CS) 

ou incorporado com grade (CG) tiveram comportamentos similares na amostragem de raíz.es 

pelo método do monolito (Figura 9). Ambos proporcionaram acréscimos na densidade de 

comprimento radicular em cerca de 50 % na camada 0-1 O cm, em comparação com a 

testemunha, porém em magnitudes duas vezes inferiores às dos tratamentos com adubação. 

Quanto à densidade de massa (Figura 9b,c,d), não foi detectado efeito significativo destes dois 

tratamentos. Todavia, os gráficos de distnbuição de raízes pelo método da filmagem no perfil 

(Figura 1 O) mostraram, mais urna vez, urna tendência prejudicial da gradagem para as raíz.es, 

de modo a observar-se melhor distnbuição destas onde o calcário não foi incorporado (CS). O 

efeito positivo da calagem, na ausência de adubação, sobre o crescimento radicular da 

braquiária pode estar associado com a neutralização do alumínio trocável (Tabela 4), urna vez 

que essas duas variáveis foram negativamente corre1acionadas (Figura 11 c ). 
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4.1.3 Teores totais de macro e micronutrientes na massa seca da parte aérea 

Os teores totais de macro e micronutrientes determinados na massa seca 

da parte aérea da braquiária encontram-se na Tabela 3. 

De modo geral, as concentração de nutrientes foi superior na estação 

chuvosa (Tabela 3), porém as duas épocas de amostragem gurdaram proporções 

semelhantes entre os tratamentos. A maior concentração de nutrientes no período das 

chuvas pode ser atribuída à maior disponibilidade no solo em função de vários fatores, 

dentre os quais pode-se citar: a) maior teor de água no solo, com reflexos diretos na 

absorção, através das formas de contato nutriente-raiz (fluxo de massa, difusão e 

interceptação radicular), e na mineralização da matéria orgânica que, por sua vez, pode 

fornecer nutrientes à solução do solo (especialmente N, S e B); b) melhor 

desenvolvimento e atividade do sistema radicular, resultando em exploração de maior 

volume de solo; c) aceleração do processo fotossintético com conseqüente aumento da 

demanda por nutrientes do solo, além da translocação de carboidratos para as raízes, que 

os utilizam como fonte de energia para o processo de absorção. Estas diferenças de 

absorção de nutrientes, em função das épocas de chuva e seca, são também consideradas 

na determinação dos seus respectivos níveis críticos internos (Salinas & Gualdrón, 1988). 

Os maiores teores de N na forragem foram observados nos tratamentos 

que receberam fertilizantes ( CSF e CGF), com valores máximos de 16,2 e 17 ,2 g kg· 1 na 

estação chuvosa (Tabela 3), enquanto entre os demais tratamentos não houve variação 

significativa. Na ausência de adubação, os teores de N na forragem variaram de 8,3 

(tratamentos CS e CG na estação seca) a 11,5 g kg·
1 (tratamento apenas com gradagem 

na estação úmida). Estes valores estão bem próximos daqueles apresentados por 

Carvalho et al. (1991), estudando o efeito da aplicação de doses de N e K sobre a 

produção de B. decumbens estabelecida em latossolo vermelho escuro álico: 17 a 21 g 

kg· 1 na maior dose ( 400 kg ha- 1 ano) e 8 a 14 g kg·
1 na ausência de adubação nitrogenada. 
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Tabela 3. Teores totais de macro e micronutrientes na massa seca da parte aérea da 

pastagem de B. decumbens submetida aos tratamentos: sem tratamento (T); 

gradagem (G); calcário aplicado na superfície (CS); calcário incorporado com 

grade (CG); CS + fertilizantes (CSF); e CG + fertilizantes (CGF). 

Teor de nutrientes 

e total, g kg"1

N total, g kt1 

P, g kg·1

K, g kg·1

Ca, g kg·1

Mg, g kg·1

S, g kg·1

B, mgkg·1

Cu, mg kg·1

Fe, mg kg·1

Mn, mgkg·1

Zn, mg kg·1

RelaçãoC:N 
Relação N:S 
Relação K:(Ca+Mg) 

C total, g kg·1 

N total, g kg·1 

P, g kg"1 

K, g kg·1

Ca, g kg·1

Mg, g kg"1 

S, g kg"1 

B, mgkg·1 

Cu, mg kg·1

Fe, mgkg· 1 

Mn, mg kg·1 

Zn, mg kg·1 

Relação C:N 
Relação N:S 
Relação K:(Ca+Mg) 

Tratamentos de recueeração 
T G 

406,4 a (l) 412,0 a 
9,7b 11,5 b 
1,4 a 1,2 a 
6,8 e 8,0 bc 
1,7 bc 1,5 bc 
1,7 bc 1,3 e 
1,0 a 0,8 a 

23,0 a 18,9 a 
3,2 bc 3,9 ab 

64,5 a 61,7 a 
58,3 a 52,0 a 
16,6 a 16,4 a 
41,9 a 35,8 a 

9,7 b 14,4 ab 
2,0 e 2,9 b 

414,0 a 410,6 a 
8,9 bc 9,0 bc 
1,0 a 0,9 a 
6,3 bc 7,5 ab 
2,9 a 2,7 ab 
1,8 bc 1,5 e 
1,0 a 0,7 bc 

16,9 a 17,4 a 
2,8 a 2,5 a 

111,7 a 126,6 a 
66,3 a 67,5 a 
17,6 a 17,3 a 
46,5 ab 45,6 ab 

8,9 bc 12,9 ab 
1,3 b 1,8 a 

cs CG 

Estaç_ão chuvosa 

401,9 a 405,5 a 
9,9 b 10,5 b 
1,0 a 1,1 a 
6,1 e 6,9 e 
2,0 ab 2,3 a 
2,0 ah 2,2 a 
1,0 a 1,0 a 

22,1 a 24,9 a 
3,0 e 3,0 e 

61,4 a 63,2 a 
41,9 abc 44,8 ab 
16,0 a 16,1 a 
40,6a 38,6 a 
9,9 b 10,5 b 
l,5cd 1,3 d 

Estacão seca 

400,0 a 405,6 a 
8,3 e 8,3 e 
0,7 a 0,7 a 
4,4 d 5,6 de 
3,2 a 2,7 ab 
2,2 ab 2,3 a 
0,9 ab 1,0 a 

17,9 a 16,2 a 
2,3 a 2,3 a 

134,6 a 135,4 a 
55,2 ab 41,0 ab 
17,7 a 16,7 a 
48,2 ab 48,9 a 

9,2 bc 8,3 e 
0,8 b 1,1 b 

CSF 

425,9 a 
16,2 a 
1,4 a 

11,3 a 
1,4 e 
1,4 e 
1, 0 a 

22,7 a 
4,3 a 

49,9 a 
23,4 e 
17,9 a 
26,3 b 
16,2 a 
4,0 a 

413,2 a 
10,6 a 
0,9 a 
8,2 a 
2,2 b 
1,6 bc 
0,7 e 

17,4 a 
2,3 a 

94,1 a 
35,6 b 
16,0 a 
39,0 b 
15,1 a 
2,2 a 

CGF 

420,8 a 
17,2 a 
1,4 a 

10,7 ab 
1,5 bc 
1,4 e 
0,9 a 

24,8 a 
4,4 a 

48,8 a 
28,3 bc 
17,6 a 
24,5 b 
19,l a 
3,7 a 

403,4 a 
9,9 ab 
0,8 a 
8,2 a 
2,1 b 
1,4 e 
0,6 e 

17,4 a 
1,7 a 

82,9 a 
34,4 b 
16,0 a 
40,8 ab 
16,5 a 
1,8 a 

<1> Médias seguidas da mesma letra em cada linha não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.
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Na Figura 12 estão represantadas as relações obtidas entre a produção 

total de massa seca da braquiária (Tabela 2) e as médias (estações chuvosa e seca) das 

concentrações de N, K e relação K/(Ca+Mg) mostradas na Tabela 3. Nota-se que a 

produção foi altamente correlacionada com os teores de N na planta (r2 = 0,99), o mesmo 

acontecendo com o K (r2 = 0,92), indicando que o acúmulo de massa seca foi altamente 

dependente da absorção desses nutrientes. 

Nas duas épocas de amostragem, os teores de K na planta alcançaram 

níveis mais elevados nos tratamentos fertilizados (Tabela 3), refletindo seus teores no 

solo (Tabela 5). Os valores encontrados nos tratamentos CSF ( calcário em cobertura + 

fertilizantes) e CGF (calcário incorporado com grade + fertilizantes) foram, 

respectivamente: 11,3 e 10,7 g kg·1 na estação chuvosa e 8,2 para ambos na amostragem 

referente à estação seca. Nos outros tratamentos, incluindo a testemunha, os teores de K 

variaram de 4,4 (tratamento CS na estação seca) a 6,9 g kg·1 (tratamento CG na estação 

chuvosa), ficando abaixo do nível crítico interno de K igual a 8,3 g kg·1 para B.

decumbens (Salinas & Gualdrón, 1988).

Contrariando as expectativas e os resultados obtidos por outros autores 

(Carriel et al., 1995; Carvalho et al., 1992; Paulino et al., 1994), os teores de Ca e Mg na 

planta não aumentaram em todos os tratamentos onde o calcário dolomítico foi aplicado 

(Tabela 3), a despeito da maior disponibilidade no solo, como pode ser observado na 

Tabela 5. De modo geral, os teores de Ca variaram de 1,4 a 3,2 g kg·1 e, com exceção 

deste úhimo valor (Tabela 3), estão abaixo da concentração crítica de Ca para B.

decumbens, que é de 3,7 g kg·1 na época chuvosa e 3,0 g kg· 1 na época das secas, 

segundo Salinas & Gualdrón (1988). Considerando todos os tratamentos e as duas 

épocas de amostragem, o Mg apresentou tendência similar ao Ca e seus teores situaram

se na faixa de 1,3 a 2,3 g kg·1, os quais são inferiores aos determinados por Carvalho et 

al. (1991) e Carriel et al. (1995) em experimentos de calagem conduzidos em casa de 

vegetação. Os menores valores corresponderam aos tratamentos com gradagem (G) e 

com fertilizantes associados à aplicação de calcário em cobertura (CSF) ou incorporado 

com grade ( CGF), os quais proporcionaram as maiores produções de foragem. 
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Os baixos teores de Ca e Mg na massa seca da parte aérea da braquiária 

observados no presente trabalho devem estar ligados com a interação entre os íons na 

solução do solo. Kbasawneh (1971) relatou que a absorção de um determinado íon pelas 

raízes depende não só da sua atividade na solução, mas também da atividadae de outros 

íons e da relação que existe eles na solução e na fase sólida do solo. Por exemplo, a 

presença de K+ infüe a absorção de Ca2+ e Mg2+ devido à competição pelo mesmo sítio 

ativo na raíz (Malavolta et ai., 1997). No caso das gramíneas forrageiras, este efeito 

inibitório pode ser mais acentuado em função da baixa CTC de suas raízes, que as tornam 

mais eficientes na absorção de cátions monovalentes, principalmente K+, em detrimento 

dos divalentes (Rao et ai., 1996). As correlações negativas obtidas entre os teores de K e 

Ca na planta (Figura 12d), bem como entre K e Ca+Mg (Figura 12e), confirmam as 

afirmações acima. Por outro lado, o aumento de produção de forragem foi relacionado 

com o acréscimo da relação K:(Ca+Mg), indicando que a menor absorção de cátions 

divalentes não afetou a produção. 

Büll (1986) estudando a influência de diferentes relações K:Ca+Mg do 

solo ( 1 :50 a 1 :5) na produção de massa seca e na absorção de K em relação a Ca+Mg por 

capim colonião (Panicum maximum Jacq.) e soja perene (Glycine wightii, Willd), 

verificaram que as duas espécies apresentaram aumentos nos valores da relação 

K:Ca+Mg) na planta, proporcionais à elevação dessas relações no solo. Os autores 

sugeriram ainda que quanto maior o valor dessa relação no solo maior será o 

desenvolvimento das gramíneas. 

Os baixos teores de Ca nos tratamentos com calcário, aplicado em 

cobertura ou incorporado com grade, mas sem fertilizantes, mesmo com os acréscimos 

dos teores trocáveis no solo (Tabela 5), refletem, provavelmente, o estado geral de 

deficiência dos demais nutrientes. 

O teor de P não foi alterado significativamente por qualquer dos 

tratamentos (Tabela 3) e encontram-se próximos do nível crítico determinado para a B.

decumbens em condições de campo: 0,8 (CIAT, 1978) e 1,2 g kg"1de massa seca (Salinas 

& Gualdrón, 1988). 
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Figura 12. Relações entre: a) produção total de massa seca (MS) da parte aérea da 

braquiária e teor de N na MS; b) produção de MS e teor de K na MS; e); 

produção de MS e relação N:S na MS; d) K e Cana MS; e) K e C+Mg na 

MS; e) produção de MS e K:(Ca+Mg) na MS. 
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O teor de S, que não variou entre os tratamentos na estação chuvosa, 

diminuiu nos tratamentos adubados (CSF e CGF) na estação seca, o que deve estar 

relacionado com o efeito de diluição (Jarrel & Baverly, 1981), em função da maior 

produção de massa seca de forragem e/ou redução da disponibilidade no solo devido à 

menor mineralização da matéria orgânica. Os valores encontrados estão abaixo do 

requerimento crítico de 1,6 g kg·1, citado por Rao et al. (1996). Contudo, a relação N:S 

tem sido usada, preferencialmente ao teor isolado de S total, para avaliar o estado 

nutricional e o rendimento das forrageiras (Spencer et al., 1977; Monteiro & Carriel, 

1987), uma vez que essa relação mantêm-se constante nos diferentes estádios de 

desenvolvimento da planta (Spencer et al., 1977). No presente trabalho, a produção da 

braquiária foi correlacionada positivamente com a relação N:S (Figura 12c), a qual variou 

de 8,8 a 19,1, sendo os maiores valores associados aos tratamentos com fertilizantes 

(CSF e CGF). De acordo com Tisdale (1977), as plantas apresentam crescimento 

adequado quando a relação N:S da forragem está entre 14:l e 16:1. 

Com relação aos micronutrientes, os teores de B, Fe e Zn não variaram 

significativamente entre os tratamentos, porém, com exceção do B, os valores 

encontrados estão abaixo daqueles exigidos pelas gramíneas forrageiras, de acordo com 

Malavolta et al. (1997). Contudo, os valores apresentados por aqueles autores são muito 

generalizados para permitir alguma conclusão, uma vez que as concentrações críticas de 

nutrientes nas plantas, observados na literatura (CIAT, 1978; Fonseca et al, 1992; Salinas 

& Gualdrón, 1988) diferem entre espécies dentro do mesmo gênero e cultivares dentro 

da mesma espécie. Além disso, o nível crítico de um determinado nutriente na parte aérea 

pode ser influenciada por vários fatores, tais como: características do solo, época de 

amostragem, método analítico utilizado, dose de outros nutrientes aplicados, dentre 

outros (Salinas & Gualdrón, 1988; Hoffinan, et al., 1995; Fonseca et al., 1992). 

Os menores teores de Mn foram observados nos tratamentos CSF e CGF, 

não havendo diferença significativa entre os mesmos. Como a produção de forragem foi 

mais elevada nestes tratamentos, é possível que tenha ocorrido um efeito de diluição pelo 

maior crescimento das plantas, tanto que na estação seca, época de menor crescimento 
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das plantas, a sua concentração foi mais elevada, comparada com a estação chuvosa. O 

Cu, por outro lado, apresentou tendência oposta à do Mn, ou seja, sua concentração na 

parte aérea foi mais elevada nos tratamentos com fertilizantes, onde ele foi incluído. 

Faquim et al. (1995), avaliando o estado nutricional de B. brizantha e Andropogon 

gayanus através da diagnose por subtração, mostraram resultados semelhantes, em que o 

teor de Mn decresceu no tratamento completo ( calcário + macro e micronutrienets) e 

aumentou naqueles tratamentos que mais limitaram o crescimento das plantas (-N, -P e -

K), caracterizando o efeito de diluição; enquanto o teor de Cu foi maior no tratamento 

completo. 

4.2 Efeitos dos tratamentos sobre os atributos do solo 

4.2.1 Atributos fisicos 

Os resultados de densidade e distribuição de poros no perfil do solo estão 

representados na Figura 13. 

Considerando todos os tratamentos e profundidades analisadas, os valores 

de densidade do solo e o volume total de poros variaram de 1,44 a 1,62 kg dm-3 e 0,37 a 

0.43 m3 m-3, respectivamente, sendo comparáveis àqueles determinados por outros 

autores em areias quartzosas sob pastagens (Campos, 1998; Dadalto, 1983; DeMaria et 

al., 1998). Em média, a densidade dos solos arenosos varia de 1,2 a 1,8 kg dm-3, 

enquanto a porosidade total situa-se na faixa de 35 a 50 % (0,35 a 0,50 m3 m-3), 

dependendo da profundidade e do conteúdo de matéria orgânica (Baver et al., 1972; 

Kiehl, 1979). 

De modo geral, observa-se que a densidade tendeu a aumentar na camada 

de 10-20 cm, voltando a decrescer a 40-60 cm, acontecendo o oposto com o volume de 

macroporos (poros > 0,05 mm) e a porosidade total (Pt). Tal fato evidencia a presença 

de uma leve compactação nesta zona do perfil, que não parece ter sido provocada 

diretamente pelo pisoteio do gado, uma vez que este efeito é normalmente restrito à 
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superflcie do solo (Carvalho, 1976). Sendo ass� o aumento da densidadade do solo 

(Ds) na camada 10-20 cm deveu-se, provavelmente, à obstrução dos poros por partículas 

sólidas eluviadas, que caracteriza o processo pedogenético de adensamento. 

A ocorrência de camadas subsuperficiais adensadas em solos cultivados de 

diferentes texturas, inclusive sob pastagens, têm sido relatada por vários autores (Marun 

et al., 1996; Costa et al., 1998; Dadalto, 1983) e, frequentemente, é atnbuída à queda do 

teor de matéria orgânica do solo. No caso de pastagens degradadas, este processo pode 

ser agravado devido à redução da cobertura do solo, o que favorece a dispersão das 

partículas na sua superflcie pelo impacto das gotas de chuva. 

Isolando-se os efeitos dos tratamentos, não houve diferença significativa 

entre as camadas 0-1 O e 40-60 cm com relação à densidade do solo e à porosidade total. 

Uma possível explicação é que em solos sob pastagens de gramíneas, a manutenção da 

qualidade fisica na camada superficial é o resultado do balanço entre o efeito benéfico do 

sistema radicular e o maléfico do pisoteio animal. Assim, o volume de macroporos foi 

superior na camada de 40-60 cm, a qual sofre pouca influência das pressões exercidas na 

superflcie do solo, quer seja por implementos agrícolas ou tráfico de máquinas e animais 

(Baver et al., 1972; Kiehl, 1979, Marun et al., 1996). 

Os atributos fisicos do solo avaliados neste trabalho (Figura 8) foram 

afetados significativamente (P < 0,05) pela interação tratamentos x profundidades. A 

aplicação de calcário mais fertilizantes ( CSF e CGF) proporcionaram acréscimos 

significativos na porosidade total do solo e na proporção de macroporos na camada de 0-

1 O cm, o que está associado, provavelmente, ao melhor desenvolvimento do sistema 

radicular nestes tratamentos (Figuras 9 e 1 O), em função da melhoria das condições 

químicas previamente adversas (Tabela 1 ). A melhor perfórmance foi do tratamento CSF 

(calcário sem incorporação+ fertilizantes): a Ds passou de 1,58 (parcela sem tratamento) 

para 1,44 kg drn
3

, enquanto a Pt e a macroporosidade foi elevada de 0,3 7 e O, 13 m3 m-3 

para 0,43 e 0,17 m3 m-3, respectivamente. 
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Figura 13. Densidade e distribuição de poros do solo, nas camadas 0-10, 10-20, 20-40 e 
40-60 cm, sob pastagem de B. decumbens submetida aos tratamentos de recuperação:
testemunha (T); gradagem (G); calcário aplicado na superficie do solo (CS); calcário
+ gradagem (CG); CS + fertilizantes (CSF); e CG + fertilizantes (CGF). As médias
seguidas de mesma letra minúscula, dentro de cada profundidade, e maiúscula, dentro
de cada tratamento, não diferem entre sí pelo teste de Tukey a5 %.
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Os efeitos positivos das raízes das gramíneas na recuperação da qualidade 

:tisica dos solos podem ser atribuídos, em parte, à sua ação direta através da criação de 

canais (bioporos) e aproximação das partículas, além da deposição de exsudatos 

orgânicos que também podem atuar na estabilização dos agregados e ainda são utilizados 

como substratos pelos microrganismos para a produção de polissacarídeos (Oades, 

1993). Nos solos arenosos, a porosidade é normalmente inferior àqueles com maior teor 

de argila, devido à disposição hexagonal e à baixa agregação de suas partículas (Baver et 

ai., 1979; Kiehl, 1979). Assim, a presença de matéria orgânica é de fundamental 

importância nestes solos, pois além de dificultar o arranjo piramidal das partículas, é por 

si só um material poroso. Oades (1993) relatou que a formação e a estabilização da 

estrutura de solos arenosos é altamente dependente dos fatores bióticos, uma vez que não 

há efeito dos ciclos de secamento-umedecimento e a capacidade de expansão-contração 

desses solos é praticamente nula. 

Como era de se esperar, a gradagem (G) aumentou a proporção de 

macroporos na camada superficial, que passou de 0,13 para 0,16 dm
3 

dm-3, porém sem 

alterar o volume total de poros. O efeito do tratamento CG ( calcário incorporado com 

grade) também deve ter sido devido ao revolvimento do solo, pois a aplicação de calcário 

em cobertura (CS) não resultou em alterações significativas dos atributos fisicos 

estudados. 

V ale ressaltar que os atributos fisicos avaliados neste trabalho estão 

relacionados indiretamente com o crescimento das plantas, através do seus efeitos sobre o 

movimento e retenção de água, aeração, temperatura e resistência mecânica, os quais 

afetam diretamente a produtividade das culturas (Letey, 1985). A proporção de 

macroporos em relação à porosidade total variou de 33 a 43 %, considerando todos os 

tratamentos, e estão bem próximas dos 33 % relatados por Kiehl (1979) como suficientes 

para garantir boa difusão de oxigênio, permeabilidade e retenção de água. Mesmo nas 

camadas mais densas (10-20 e 20-40 cm), a porosidade de aeração (poros > 0,05 mm) 

encontra-se acima de O, 1 O m3 m-3, considerada limitante para o desenvolvimento das 

raízes (Baver et ai., 1972; Kiehl, 1979). 
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4.2.2 Atributos químicos 

Os resultados de pH, Al
3+ 

trocável, acidez potencial, saturação por AI3+ e

P disponível no solo, determinados em quatro profundidades e duas épocas de 

amostragem, encontram-se na Tabela 4. Na Tabela 5 são apresentados os teores de 

cátions básicos trocáveis (Ca2+, Mg2+

, K
+
), CTC e saturação por bases (V%).

Os quatro tratamentos com calcário (CS, CG, CSF, CGF), 

independentemente do modo de aplicação ou da presença dos fertilizantes, afetaram de 

modo similar a reação do solo na camada superficial (0-10 cm), 20 meses após a sua 

aplicação (fevereiro de 1997), aumentando o pH de 4,4 (tratamento testemunha) para 

5,2, em média, neutralizando o Al
3+ 

trocável e reduzindo a acidez potencial em cerca de 

32 % (Tabela 4). Na camada de 10-20 cm, o aumento do pH foi pouco pronunciado e 

significativo apenas para o tratamento com calcário incorporado mais fertilizantes (CGF). 

Mesmo assim, com exceção do tratamento apenas com calcário, aplicado em cobertura 

(CS), houve redução significativa do Al
3
+ trocável, acompanhada de decréscimo da 

saturação por Al
3+ 

e, em menor magnitude, da acidez potencial. Nas camadas mais 

profundas (20-40 e 40-60 cm) o pH não foi influenciado pelos tratamentos e, 

conseqüentemente, os valores de AI trocável e acidez potencial também permaneceram 

inalterados, em relação à testemunha. A diminuição da porcentagem de saturação por 

Al3+ 

nestas duas camadas, portanto, foi devido ao aumento do teor Ca
2+ 

trocável (Tabela 

5). Na segunda amostragem (agosto de 1997), correspondente à 26 meses após a 

aplicação dos corretivos, as tendências foram mantidas, porém, nos tratamentos com 

incorporação do calcário (CG e CGF) o pH foi um pouco maior nos primeiros 20 cm, em 

relação à amostragem anterior, indicando uma possível reação do calcário residual, com 

reflexos também na redução do Al
3+ 

trocável. 

A gradagem (G), como já era esperado, não afetou qualquer das variáveis 

discutidas acima, igualando-se à testemunha (Tabela 4). Nestes tratamentos, a acidez 

potencial manteve-se constante com a profundidade, em tomo de 39 mmolc kg-1, o pH foi 

mais elevado na camada 0-1 O cm, não havendo diferença entre as demais profundidades, 
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Tabela 4. Valores de pH, Al3+ trocável, Ir+Al3+
, saturação por Al3+ e P disponível no 

solo sob pastagem degradada de B. decumbens, submetida aos tratamentos: 

sem tratamento (1); gradagem (G); calcário aplicado na superfície (CS); 

calcário incorporado com grade (CG); CS + fertilizantes (CSF); e CG + 

fertilizantes (CGF). 

Epocas de amostragem 
Tratamentos Estação chuvosa {fevereiro de 1997) Estação seca (agosto de 1997) 

0-l0an 10-20an 2040an 40-60an 0-lOan 10-20an 2040 an 40-60 an 
pH em Caaz 0,01 mo/ r

T 4,42 bA(l) 4,03 bcB 3,98B 3,94B 4,24dA 3,98cB 4,09AB 3,98B 
G 4,27bA 3,93cB 3,94B 3,93B 4,12dA 4,09bcA 4,07A 3,9')A 

cs 5,19aA 4,16abcB 3,95BC 3,95C 5,12cA 4).3 bcB 4,06BC 3,9'1C 
CG 5,20 aA 4,19abB 4,09BC 3,96C 5,24 bcA 4 ,33 abB 4,08C 3,9'1C 
CSF 5,38aA 4,20abB 4,09B 4,02B 5,42abA 4,20bcB 4,04B 3,98B 
CGF 5,16aA 4,34aB 4,02C 3,97C 5,55aA 4,49aB 4,08C 3,9')C 

Af+ trocável, mmolc kg -l 

T 5,7aC 8,3abB 8,8abcB 10,6abA 5,4aC 8,2aAB 7,3B 9,3A 
G 6,3aB 9,3aA 9,4abA 10,4abA 6,2aC 7,3aBC 8,IAB 9,2A 
cs 0,0 6,SbcB 10,1 aA 10,7abA 0,0 4,7bcC 8,2B 10,3A 
CG 0,0 6,7cB 8,1 bcB 10,9aA 0,0 5,0bC 8,2B 10,3A 
CSF 0,0 6,2cB 7,8cA 9,0bA 0,0 5,2bB 8,2A 9,6A 
CGF 0,0 5,lcC 8,0cB 9,6abA 0,0 3,0cB 7,8A 8,9A 

Acidez potencial (Ir+ Af+), mmolc kg"1 

T 38,1 a 37,l a 39,6 40,3 39,l a 38,0a 38,8 39,8 
G 37,8a 36,6abc 40,6 40,6 35,3ab 34,6ab 35,8 37,3 
cs 23,6bB 37,6abA 40,8A 41,3A 28,3bcB 32,6bcB 35,6AB 40,SA 
CG 26,SbB 32,3bcB 38,8A 39,8A 23,3cB 26,3cB 35,3A 40,lA 
CSF 26,1 bC 36,6abcB 39,3AB 40,lA 21,8c:C 30,3aB 34,5B 40,3A 
CGF 27,4bB 31,1 cB 38,lA 38,3A 22,8cB 26,3cB 35,6A 36,3A 

Saturação por Af+ (m), %

T 39,6 aD 54,5 aC 63,3 aB 79,3 aA 40,9 aC 61,0 aB 62,8 aB 78,4 aA 
G 38,7 aD 57,6 aC 65,5 aB 76,9 aA 43,1 aC 53,9aB 63,0aAB 74,2aA 
cs 0,0 36,2 bC 54,6 bB 67,6 bA 0,0 37,l bC 58,6abB 70,1 abA 
CG 0,0 36,7 bC 51,6 bB 59,8 cA 0,0 24,8 cC 53,9 bB 67, 3 bA 
CSF 0,0 34,SbC 42,0cB 47,6 dA 0,0 30,7bB 55,9 abA 61,3 cA 
CGF 0,0 19,8 cC 39,4cB 51,2 dA 0,0 15,5 dB 48,3 bA 59,3 cA 

P disponível, mg kg"1

T 2,5d 2,5bc 1,9a 1,6 2,ldA l,7bA l,4bA 0,7b 
G 4,3cA 1,5 cdB 0,9bB 1,5 4,0bcA 1,7b 1,4b 1,3 b 
cs 3,0dA l,4dB l,3bB 1,1 B 3,2cdA 2,4bA l,5ab 1,3 b 
CG 3,0dA 2,0cdB l,9abB 1,6B 4,6bA 2,6b l,7aC l,SabC 
CSF 7,0bA 3,4abB 2,6aB 1,3 e 9,2aA 4,1 a 2,6aC 1,SabD 
CGF 9,1 aA 4,0aB l,8abC l,SC 8,4aA 3,8a 2,0abC 2,SaC 

O> Médias seguidas da mesma letra, minúscula em cada coluna e maiúscula na mesma linha, dentro de cada atributo
avaliado numa mesma época, não diferem estatisticamente entre sí pelo teste de Tukey a 5 %.
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cujos valores estiveram ao redor de 4,0, portanto muito baixos. Independente dos 

tratamentos, a porcentagem de saturação por Al3+ aumentou com o aumento da 

profundidade do solo e o valor máximo encontrado foi  79 % na camada de 0-60 cm do 

tratamento testem� evidenciando o caráter álico deste solo (Tabela 4). 

Todos os tratamentos que incluíram a aplicação de calcário (CS, CG, CSF, 

CGF) resultaram em aumento da saturação por bases do solo até 60 cm de profundidade 

(Tabela 5), porém em magnitudes diferentes, refletindo os acréscimos dos teores de ca2+, 

principalmente, Mg2+ e a redução do Al3+ trocável Vinte meses após a aplicação do 

calcário ( fevereiro de 1997), a saturação por bases, na camada 0-1 O cm, passou de 19 

(tratamento testemunha) para 56 %, em média, nas parcelas que receberam calcário, não 

havendo diferença quanto ao tipo de aplicação (incorporado ou cobertura) ou da 

presença de fertilizantes. Abaixo de 1 O cm de profundidade, contudo, estas diferenças 

começaram a aparecer. 

De modo geral, a aplicação de calcário na presença dos fertilizantes 

(tratamentos CSF e CGF) promoveu melhor distribuição de Ca2
+ e Mg2+ no perfil do solo 

(Tabela 5) do que quando este corretivo foi aplicado isoladamente (tratamentos CS e 

CG). Este fato sugere que a presença de ânios adicionados nos fertilizantes (Cr e SO/) 

pode ter contribuído efetivamente para o movimento descendente destes cátions. De 

acordo com Raij ( 1988), a lixiviação de cátions básicos é mais acelerada pelos ânions cr

e N03- do que pelo sol. Ritchey et al. (1980) observaram que os solos de vários 

experimentos de campo, conduzidos na região do cerrado, amostrados após 3 a 4 anos da 

aplicação de superfus:futo simples, mostraram aumentos no pH e nos teores de Ca e Mg do 

subsolo e diminuição dos teores e das saturações por Al na profundidade de até 90 cm. O 

efeito do superfos:Jàto simples foi atnbuído à presença do gesso (CaSO4.2H20). 

Comparando-se os tratamentos CSF e CGF, a diferença significativa em 

favor do segundo, com relação ao aumento da saturação por bases, só foi verificada na 

camada de 10-20 cm. Assim, pode-se inferir que, por tratar-se de um solo arenoso, de 

fácil drenagem e baixa CTC, a incorporação do calcário parece ter influenciado mais na 

dissolução deste material, em função do maior contato com as partículas, do que na 
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Tabela 5. Teores de Ca2+, Mg2+, K+, CTC e saturação por bases no solo sob pastagem de 

B. decumbens, submetida aos tratamentos: sem tratamento (T); gradagem (G);

calcário aplicado na superficie (CS); calcário incorporado com grade (CG); 

CS + fertilizantes (CSF); e CG + fertilizantes (CGF). 

Tratamentos 

T 

G 
cs 

CG 
CSF 
CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 
CGF 

T 

G 
cs 

CG 
CSF 

CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

Epocas de amostragem 
Estação chuvosa {fevereiro de 1997) Estação seca {agosto de 1997} 

0-lOan 10-20an 2040 an 40-60 an 0-IOan 10-20an 2040an 40-60an 

c,I+ trocável, mmolc kg·1

4,5 cA(l) 4,0cA 3,1 cAB l,6cB 4,4cA 3,8 cAB 2,6cBC l,5bC 
6,3 cA 5,0cAB 3,6cB 2,lcB 5,3 cA 4,5 cB 3,4 bcBC 2,3bC 

15,8 bA 8,4bB 7,0bB 4,3 bC 15,5 bA 5,2 bcB 4,4bB 3,9aB 
19,3 aA 7,5bB 6,1 bC 6,5 aC 15,0 bA 9,7aB 5,5 abC 4,3aC 
20,5 aA 7,0bB 8,1 aB 8,3 aB 21,0 aA 6,6bB 4,0bC 3,4aC 
20,9aA 13,5 aB 9,8aC 7,8aD 19,4 aA 8,3 aB 5,9aB 4,1 aC 

M,i+ trocável, mmolc kg·1

3,SdA 2,8cB l,9abC 1,2D 2,ScA 1,3cB 1,6B l,OabcB 
2,8dA l,4dB I,2bB 0,9B 2,2cA 1,ScAB 1,3B 0,9abcB 

11,0cA 2,7cB l,4abC 0,8C I0,9bA 2,6bB l,4C O,ScD 
12,9bA 3,9bB l,SabC o,sc 11,0bA 5,4aB l,SC 0,7bc0 
14,3 aA 2,8cB l,9abC l,5C 13,0aA 2,8bB l,5C 2,0abC 
12,5aA 5,4aB 2,1 aC 1,1 D 12,3 aA 5,8aB l,9C l,6aC 

X: trocável, mmolc kg1 

0,7bA 0,3bB 0,1 bB 0,0 0,6bcA 0,2 bB 0,1 bC 0,1 e
0,9bA 0,4bB 0,2 bB 0,1 aC 0,7bA 0,2 bB 0,1 bB 0,0 
0,4c 0,2b 0,0 0,0 0,4bc 0,2 b 0,0 0,0 
0,3 e 0,1 b 0,0 0,0 0,3 e 0,1 b 0,0 0,0 
3,4aA l,8aB 0,8aC 0,1 aD 2,9aA 2,3 aA l,OaB 0,5aB 
3,0aA l,8aB 0,4aC 0,3aC 2,6aA 2,3 aA 0,6aB 0,4aB 

CTC, mmolc kg·1

46,8 e 44,2b 44,7b 43,1 e 46 ,9b 43,3 43,l 42,4 
47,8bcA 43,4bB 45,6bAB 43,7 cAB 43,5 bc 40,8 40,6 40,5 
50,8 b 49,0a 49,2 ab 46,4 bc 55,1 aA 40,7B 41,4 B 45,2B 
59,3 aA 43,8 bB 46,4 bB 47,l abB 49,6bA 41,5 B 42,3 B 45,l B 
64,3 aA 48,2 aB 50,l aB 50,0 aB 58,7 aA 42,0B 41,0B 46,2B 
63,8 aA 51,8 aB 50,4aB 47,5abB 57,l aA 42,7B 44,0B 42,4B 

Saturação por bases (J1, % 

18,6 bA 16,1 cB ll,4cB 6,4dC 16,6cA 11,3 cB 12,2 cB 6,0bC 
20,9bA 15,7 cB 10,9 cC 7,2cdC 18,9 cA 15,3 bcA ll,7 cB 7,9bC 
53,5 aA 23,3 bB 17,1 bC 11,0bD 48,6bA l9,9bB 14,0 bcB 9,7 abC 
54,8 aA 26,2bB 16,4 bC 15,6abC 53,0bA 36,6 aB 16,5 abC I 1,1 abC 
59,4aA 24,l bB 21,5 aB 19,8 aB 62,9 aA 27,9bB 15,8 abC 12,8 abC 
57,0 aA 39,9 aB 24,4aC 19,3 aD 60,1 aA 38,4 aB 19,0 aC 14,4 aD 

<O Médias seguidas da mesma letra minúscula em cada coluna e maiúscula na mesma linha. dentro de cada atributo 
avaliado, numa mesma época, não diferem estatisticamente entre sí pelo teste de Tukey a 5 %. 
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movimentação dos cátions (Ca2
+ e Mg2l dissolvidos. Pode-se observar (Tabela 5) que 

na segunda amostragem ( agosto de 1997) os teores de Ca2+ 
trocável nos tratamentos 

adubados (CSF e CGF) foram inferiores àqueles determinados seis meses antes 

(fevereiro), indicando uma possível lixiviação para camadas ainda mais profundas. 

As perdas de Ca e Mg, adicionados pela calagem, foram avaliadas por 

Raij et a1. (1982), em experimento de campo conduzido por cinco anos em um latossolo 

vermelho amarelo cultivado com milho, que recebeu 90 kg ha·1 de N como sulfato de 

amônio e 90 kg ha·1 de P2Os como superfosfato simples. Os autores constataram perdas 

anuais de Ca+Mg de 2, 5, 9 e 12 mmolc dm"3 de solo, nas doses de O, 3, 6 e 9 t ha·1 de 

calcário, aplicado no início do experimento. 

A calagem é uma prática já consagrada para aumentar o pH e corrigir a acidez 

na camada arável do solo. No caso de subsolos ácidos, diversos autores demonstraram que a 

calagem em doses elevadas também pode reduzir a acidez nas camadas subsuperficiais 

(Quaggio, 1982, 1985, 1992; Raij et al., 1982; Souza & Ritchey, 1986). Souza & Ritchey 

(1986) demonstraram que foi possível reduzir a acidez de um latossolo vermelho escuro 

argiloso a uma profundidade de até 60 cm com calcário. Para tanto, porém, foram necessários 

oito anos e doses superiores a 7,5 t.ha·1• Os mesmos autores ressaltaram, no entanto, que para 

solos de textura média e arenosa o tempo para esta correção é menor. 

De acordo com os resultados apresentados por Quaggio et al. ( 1982, 1985) e Raij 

et a1. (1982), é possível que o tempo para que o efeito da calagem seja manifestado, em 

profundidade, não seja tão longo. Quaggio et al. (1982), em um experimento conduzido em 

latossolo roxo distró:fico de cerrado, verificaram que a aplicação de 6 t.ha·1 de calcário elevou 

os teores de Ca+Mg e o pH em água, a 50 cm de profundidade, após 30 meses. Em outro 

experimento, num Cambissolo álico, Quaggio et a1. (1985) observaram que em 12 meses, 12 

t.ha·1 de calcário elevaram os teores de Ca+Mg em cerca de 15,0 mmok.dm·
3 

a uma

profundidade de 50 cm. 

No caso de pastagens, experimentos como os de Carvalho et a1. (1992) e 

Werner (1979) têm demonstrado que a aplicação de calcário em cobertura pode ser 

eficiente para corrigir a acidez e elevar os teores de Ca e Mg do solo, pelo menos nas 
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camadas mais superficiais. Porém, a magnitude desses efeitos irá depender das doses de 

calcário aplicadas, textura do solo, granulometria do calcário, umidade do solo, dentre 

outros fatores (Quaggio et al 1982, 1985; Raij et al, 1982; Carvalho et al., 1992} 

Com relação ao K, observa-se que a fertilização (tratamentos CSF e 

CGF}, incluindo este elemento, resultou em aumento de seu teor trocável no perfil do 

solo em relação à testemunha, atingindo cerca de 5 % da CTC na camada superficial. Por 

outro lado, na ausência dos fertilizantes, a aplicação de calcário parece ter provocado a 

lixiviação do K, cujos teores trocáveis nestes tratamentos foram inferiores ao existente 

originalmente no solo (testemunha} e indetectáveis a partir de 20 cm de profundidade. 

O teor de P disponível, na camada 0-1 O cm, aumentou com a aplicação 

dos fertilizantes, incluindo este elemento, passando de 2 mg kg-1 (testemunha} para 8 e 9 

mg kg-1, nos tratamentos CSF e CGF, respectivamente (Tabela 4). Nas camadas 

inferiores, a diferença nos teores de P a favor dos tratamentos adubados pode ser 

atribuida à reciclagem de nutrientes, em função do maior desenvolvimento do sistema 

radicular, conforme demonstrado no ítem 4.1.2. (Figuras 9 e 10). O aumento de 

2 mg kg- 1 no teor de P no tratamento com gradagem, na camada superficial, pode ter 

sido devido à mineralização dos resíduos orgânicos incorporados ao solo. 

Na Tabela 6 encontram-se os resultados dos teores de C e N totais e a 

relação C:N do solo. Estes resultados referem-se à amostragem realizada em fevereiro de 

1997, vinte meses após o início do experimento, pois os valores encontrados na segunda 

amostragem, agosto de 1997, foram praticamente idênticos aos mostrados na Tabela 6, 

não se justificando, portanto, a sua apresentação. O teor médio de N total (0,65 g kg-1}

encontrado na parcela sem tratamento, nos 20 cm superficiais, é comparável aos 

verificados por Cantarutti (1996} e Feigl et ai. (1995} em solos sob pastagens no Sul da 

Bahia e Amazônia, respectivamente. 

Como já era esperado, os teores de carbono e nitrogênio total decresceram 

com o aumento da profundidade do solo, refletindo a redução da densidade de raízes, as 

quais, conforme demonstrado no ítem 4.1.2, concentraram-se em mais de 75% nos 

primeiros 20 cm do perfil. Além das raízes, os resíduos provenientes da parte aérea das 
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gramíneas (serrapilheira) constituem importante fonte de matéria orgânica para o solo, 

mesmo em áreas pastejadas, de acordo com as estimativas feitas por Cadish et ai. (1994) 

e Cantarutti (1996). Cantarutti (1996) verificou elevada reciclagem da serrapilheira em 

pastagem de B. humidico/a no Sul da Bahia, sendo estimada entre 15 e 18 t ha-1 de massa 

seca por ano, com tempo médiode residência (turnover time) de 35 a 40 dias. 

A influência dos tratamentos sobre o teor de carbono total do solo ocorreu 

apenas na camada de 0-1 O cm, enquanto o N total foi afetado até 40 cm de profundidade 

Tabela 6). As diferenças foram pequenas, mas efetivas e até surpreendentes, em se 

tratando da natureza arenosa do solo (de di:ffcil acúmulo de matéria orgânica), e dão 

indicações importantes da sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo. 

Os maiores teores de carbono e nitrogênio, 12,3 e 0,93 g kg- 1 solo, 

respectivamente, foram encontrados no tratamento onde o calcário foi aplicado em 

cobertura, associado à fertilização com macro e micronutrientes (CSF), caracterizando 

um aumento de 26 % no teor de carbono e 36 % no teor de N total, em relação ao 

tratamento testemunha. Tais resultados sugerem que o uso de corretivos e fertilizantes 

em pastagens, como em outras culturas (Sanchez et ai., 1989), podem elevar o teor de 

matéria orgânica do solo, conforme já verificado por Corsi & Nussio (1993). Isso 

acontece porque o aumento da disponibilidade dos nutrientes, adicionados nos insumos, 

proporciona acréscimos da produção, com reflexos diretos na quantidade de resíduos 

reciclados. Contudo, o conteúdo de matéria orgânica do solo é função da entrada de 

fontes de carbono e da taxa de decomposição, a qual é influenciada por fatores climáticos 

e edáficos, além da qualidade do próprio resíduo (relação C:N, teor de lignina e 

polifenóis, etc) (Sanchez, 1981). É de se esperar, portanto, diferenças de magnitude para 

cada situação. 

Os menores teores de C e N nos tratamentos com gradagem (G, CG e 

CGF) comparados com aqueles onde esta prática não foi utilizada (CS e CSF), indicam 

que o revolvimento do solo teve efeito negativo no que se refere ao acúmulo e/ou 

manutenção da matéria orgânica no solo, por duas possíveis razões: aceleração da taxa de 
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Tabela 6. Teores de C e N totais e relação C:N no solo sob pastagem de B. decumbens,

submetida aos tratamentos: sem tratamento (T); gradagem (G); calcário 

aplicado na superficie (CS); calcário incorporado com grade (CG); CS + 

fertilizantes (CSF); e CG + fertilizantes (CGF). 

Tratamentos 
0-10

T 9 8 cdA(l) ' 

G 9,1 d.A 
cs 11,1 abA 
CG 10,5 bcA 
CSF 12,3 aA 
CGF 10,4 bcA 

T 0,70cA 
G 0,60dA 
cs 0,79bA 
CG 0,73 bcA 
CSF 0,93 aA 
CGF 0,74 bcA 

T 14,0 
G 15,2 
cs 14,0 
CG 14,4 
CSF 13,2 
CGF 14,0 

Profundidade { cm) 
10 - 20 20-40

e total, g kg"
1 

solo 

8,5B 7,5B 
7,4B 7,6BC 
8,4B 7,4B 
8,3B 1,1 e
8,2B 7,5BC 
8,2B 6,7C 

N total, g kg"1 solo 

0,58aB 0,52abC 
0,47bB 0,48 bB 
0,60aB 0,49abC 
0,64aB 0,51 abC 
0,64 aB 0,56aC 
0,63 aB 0,53 abC 

Relação C:N 

14,7 15,2 
15,7 15,8 
14,0 15,1 
13,0 13,9 
12,8 13,4 
13,0 12,6 

40-60

6,5C 
6,5C 
6,3C 
5,9D 
6,5C 
6,1 e

0,41 D 
0,40C 
0,42D 
0,46D 
0,47D 
0,42D 

15,9 
15,8 
15,8 
12,8 
13,8 
14,5 

\!) Médias seguidas da mesma letra. minúscula na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, dentro de cada atributo 
avaliado, não diferem estatisticamente entre sí pelo teste de Tukey a 5 %. 
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mineraliz.ação e prejuízo do desenvolvimento radicular, principalmente nos pnmerros 

meses após a operação. A gradagem como prática isolada provocou a redução do N 

total até 40 cm de profundidade, indicando claramente que o efeito positivo sobre a 

produção de forragem, observado no primeiro ano do experimento, foi causado pela 

mineralização dos nutrientes contidos na matéria orgânica, particularmente nitrogênio. 

Sendo assim, este aumento de produção não deve ser interpretado como recuperação da 

pastagem, uma vez que o efeito positivo da mineralização da matéria orgânica é efemero. 

Na verdade, o que ocorre é uma degradação do solo, que irá refletir negativamente na 

produção do pasto a médio prazo, agravando ainda mais a situação original. Oliveira 

(1997) fez considerações pertinentes sobre esse assunto. 

Não houve efeito da interação entre tratamentos e profundidades para a 

relação C:N, mas as médias dos tratamentos foram significativas e indicaram valor mais 

elevado (16) para o tratamento com gradagem (G) e mais baixo (13) para os tratamentos 

com adubação (CSF e CGF). 

4.2.3 Atributos microbiológicos do solo 

4.2.3.1 Biomassa microbiana C, N e P do solo 

Os resultados do teor de água no solo e da biomassa microbiana C, N 

( com suas respectivas porcentagens em relação ao C e N totais, entre parênteses) e P, 

determinados na estação chuvosa e seca, são mostrados na Tabela 7. 

Em termos gerais, a biomassa microbiana C, N e P foi mais elevada na 

estação chuvosa, observando-se maior amplitude de variação para a biomassa C, cujas 

quantidades foram aproximadamente duas vezes inferiores na estação seca, independente 

dos tratamentos e da profundidade. Este comportamento sazonal da biomassa microbiana 

tem sido registrado na literatura em solos sob pastagens (He et ai., 1997; Luizão et ai., 

1992; Perrot et ai., 1992; Tate et ai., 1991). O aumento da biomassa microbiana no 

período das chuvas é resultante da maior disponibilidade de resíduos orgânicos, 
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Tabela 7. Resultados de biomassa teor de água e microbiana C, N ( com suas respectivas 

porcentagens em relação ao C e N totais, entre parênteses) e P no solo sob B.

decumens, sumetida aos tratamentos: sem tratamento (T); gradagem (G); 

calcário aplicado na superficie (CS); calcário incorporado com grade (CG); 

CS + fertilizantes (CSF); e CG + fertilizantes (CGF). 

Tratamentos 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

T 

G 

cs 

CG 

CSF 

CGF 

Epocas de amostragem 

Estação chuvosa Estação seca 

O -1 O cm 1 O - 20 cm O - 1 O cm 1 O - 20 cm 

129 7 bc<1) 
' 

126,9 bc 
148,2 ab 
172,5 aA 
113,1 bc 
104,6 c 

165 (1,7) bA 
159 (1,8) bA 
209 (1,9) aA 
173 (1,7) bA 
227 (1,9) aA 
221 (2,2) aA 

24 (3,4) cA 
27 (4,5) cA 
36 (4,6) bA 
34 (4,7) bA 
45 (4,8) aA 
37 (5,1) bA 

7 cA 
6cA 
12 bA 
11 bA 
16aA 
15 aA 

Teor de água no solo (g kg1) 

130,2 57,4 
143,8 54,9 
123,2 73,6 
143,4 B 77,4 
117,0 69,6 
120,4 78,7 

Biomassa C (mg kg solo seco"1)

153 (1,6) bA 91 (0,9) bA 
79 (1,1) cB 82 (0,9) bA 

130 (1,6) abB 100 (0,9) abA 
106 (1,3) bB 91 (0,9) bA 
157 (1,9) aB 115 (1,0) aA 
118 (1,5) bB 103 (1,1) abA 

Biomasa N (tnK kl( solo seco-1)

22 (3,8) cB 19 (2, 7) cA 
20 (4,2) cB 14 (2,3) dA 
30 (5,0) bB 20 (2,5) cA 
20 (3, 1) cB 22 (3,0) abA 
38 (5,9) aB 22 (2,3) abA 
23 (3, 7) cB 23 (3,2) aA 

80,6 
71,5 
96,6 
90,7 
71,9 
83,2 

63 (0,8) cB 
59 (0,8) cA 
75 (0,9) bcB 
76 (0,9) bcB 

109 (1,3) aA 
85 (1,0) bB 

13 (2,2) eB 
15 (3,2) deA 
17 (2,9) cdB 
19 (2,9) bcB 
20 (3,3) abA 
22 (3,5) aA 

Biomassa microbiana P ( mg kg solo seco-
1
) 

6cA 5cA 5bA 
5 cB 6cA 4 bB 
8 abB 10 bA 6 bB 
6� 9M 5� 

10aB 13aA 9aB 

lOaB 13aA 9aB 

( 1) Médias seguidas de mesma letra, minúscula na mesma coluna e maiúscula na mesma linha, dentro de
cada atributo avaliado numa mesma época, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%.
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principalmente exsudatos de raízes, em função do maior crescimento das plantas. Os 

maiores valores de biomassa C, N e P nos 1 O cm superficiais também refletem a maior 

disponibilidade de nutrientes e de substrato orgânico nesta camada do solo. 

Os valores de biomassa C variaram de 82 a 227 mg kg·1, nos primeiros 

10cm, e de 75 a 157 mg kg· 1 na camada de 10-20 cm. Enquanto a biomassa N variou de 

25 a 46 mg kg·1 solo, na camada de 0-10 cm, e de 20 a 39 mg kg" 1 na camada de 10-20 

cm. Esses valores estão abaixo daqueles apresentados por Bonde et ai. ( 1991) e Geraldes

et ai. (1995) para latossolos não sob pastagens não adubadas na Amazônia, porém com 

teores mais elevados de carbono total. Por outro lado, Campos (1998), trabalhando com 

o mesmo tipo de solo utifuado no presente trabalho, cuhivado com pastagem de B.

decumbens não degradada, encontrou valores entre 160 e 250 mg kg·1 de solo para 

biomassa C e 18 a 24 mg kg· 1 para biomassa N, na camada de 0-10 cm. 

Em termos relativos, o C na biomassa microbiana variou entre 0,8 a 2,2 % 

do C total do solo, sendo que as menores proporções foram observadas na estação seca. 

Segundo Lynch & Panting (1980), a redução da biomassa microbiana na estação seca 

está diretamente relacionada com a qualidade do substrato. De acordo com estes autores, 

na época chuvosa, a biomassa microbiana é sustentada, principalmente, pelos exsudatos 

radiculares facilmente oxidáveis, que compõem cerca de 60 % de sua massa seca. Na 

estação seca, a atividade radicular é drasticamente reduzida, de modo que o substrato 

passa a ser constituído de resíduos mais complexos, limitando o crescimento microbiano. 

O aumento da biomassa microbiana C (cerca de 35 % na estação chuvosa) 

nos tratamentos que receberam fertifuantes ( CSF e CGF) pode ser atribuído à melhoria 

das condições químicas do solo (Tabelas 4 e 5), além do maior crescimento e 

desenvolvimento do sistema radicular da braquiária (Figuras 9 e 1 O), gerando maior 

quantidade de resíduos de melhor qualidade. A influência benéfica da aplicação de 

fertifuantes sobre a biomassa microbiana foi constatada por outros autores (Bolan et ai., 

1996; Goyal et al., 1992). Por outro lado, os efeitos da gradagem na mineralização da 

matéria orgânica do solo e prejuízo do desenvolvimento radicular da braquiária, como já 
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foi discutido anteriormente, tiveram reflexos negativos na biomassa microbiana C, 

principalmente na camada de 10-20 cm, a qual é menos influenciada pela serrapilheira. 

Todos os tratamentos que receberam calcário (CS e CG) ou calcário mais 

fertilizantes (CSF e CGF) promoveram o aumento da biomassa N, especialmente na 

camada superficial, o que deve estar associado à maior atividade microbiana devido à 

redução da toxicidade do Al
3+

, aumento do pH e disponibilidade de nutrientes. O 

tratamento com aplicação de calcário em cobertura mais fertilizantes (CSF) apresentou os 

maiores valores de biomassa N na estação chuvosa, caracterizando acréscimos de 87 e 

73% nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, respectivamente, em relação ao tratamento 

testemunha. Na estação seca, as diferenças permaneceram, porém em menor magnitude, 

possivelmente em decorrência da menor disponibilidade de substrato orgânico e do 

nitrogênio na solução do solo. 

A porcentagem do N total na biomassa microbiana (valores entre 

parênteses) nas parcelas sem tratamento variou de 2,2 a 3,8 % e são semelhantes às 

verificadas por Geraldes et al. (1995) e Bonde et al. (1991), em pastagens de diferentes 

idades na Amazônia. Estas proporções, contudo, são inferiores às observados por 

Campos ( 1998), em pastagem de Brachiaria decumbens estabelecida na mesma região e 

com o mesmo tipo de solo do presente trabalho, embora os valores absolutos sejam 

comparáveis. Nas parcelas que receberam tratamenton as proporções do N total 

imobilizado na biomassa foram claramente aumentadas, chegando a atingir 5,9 % no 

tratamento CSF, indicando uma elevada imobilização do N mineral adicionado ao solo. 

A biomassa N constitui um importante compartimento de reserva deste nutriente em 

solos sob pastagens (Geraldes et al., 1995; Bristow e Jarvis, 1991). Jackson et al. (1989), 

em estudo com 
15
N, verificaram que a biomassa imobilizou N"4 + e NO3- mais 

rapidamente do que a pastagem. 

As alterações sazonais na biomassa N refletem a disponibilidade do 

substrato e podem influenciar a produção ou a taxa de transferência do N entre outros 

componentes do sistema, com conseqüente efeitos sobre as perdas por lixiviação ou 

desnitri:ficação (Bristow e Jarvis, 1991). No entanto, têm-se verificado que em solos sob 
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pastagem de gramíneas, a imobilização do N na biomassa microbiana pode reduzir a 

ciclagem deste elemento em virtude da alta relação C:N dos resíduos produzidos 

(Cantarutt� 1996; Robbins et al., 1989), diminuindo assim a sua disponibilidade para a 

forrageira (Robertson et al., 1993a,b; 1994). 

Independente dos tratamentos, das profundidades e da época de 

amostragem, a biomassa microbiana P foi sempre maior do que o teor de P disponível do 

solo, sugerindo que o fluxo de P através da biomassa microbiana poderia contnbuir, em 

parte, para o fornecimento deste nutriente às plantas forrageiras. Alguns autores (Perrot 

et al., 1992; He et al., 1997) têm verificado que a biomassa microbiana P, à semelhança 

da biomassa C e N, apresenta um padrão de variação sazonal. He et al. (1997) relatou 

que a maior imobilização do P na biomassa microbiana durante o período chuvoso e 

quente é devido ao aumento da atividade microbiana pela maior disponibilidade de 

substrato, enquanto no período seco a menor difusão do P na solução do solo parece ser 

o fator mais limitante.

De modo geral, a biomassa P variou de 5 a 16 mg kg-
1 

de solo, sendo os 

maiores valores associados aos tratamentos que receberam fertiliz.antes ( CSF e CGF), 

incluindo este elemento. Brookes et al. (1984), utiliz.ando o mesmo método empregado 

neste trabalho, encontraram valores entre 6 a 106 mg kt 1
, em solos de clima temperado 

com maiores teores de P disponível. Os valores encontrados no presente trabalho estão 

mais próximos daqueles determinados por Brito (1998), em solos sob pastagem de 2 a 25 

anos, que variaram de 7 a 16 mg kg- 1 • 

Comparando-se com a testemunha, a biomassa P aumentou 

significativamente nos tratamentos com aplicação de calcário na ausência de fertilizantes , 

independentemente do método de incorporação, o que pode estar relacionado com o 

aumento da atividade microbiana em decorrência da elevação do pH. Nos tratamentos 

com calcário mais aplicação de fertilizantes, a biomassa P praticamente dobrou.Vários 

autores têm reportado que a aplicação de fertilizante fosfatado em pastagens acarreta em 

imobilização deste elemento na biomassa microbiana (Guerra et al., 1995; He et al., 1997; 

Perrot et al., 1992). O P imobilizado na biomassa microbiana fica protegido das reações 
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de adsorção em solos com mineralogia predominantemente módica, podend6 constituir 

um importante reservatório deste nutriente para a pastagem, através de sua reciclagem no 

sistema. 

4.2.3.2 Atividade microbiana 

De modo geral, a atividade microbiana, avaliada pela quantidade de C-CO2

despreendido no processo de oxidação dos compostos orgânicos, foi mais intensa na 

camada de 0-10 cm (Figura 14) refletindo a maior disponibilidade de substrato na camada 

superficial, tanto proveniente das raízes como da liteira, confirmando os resultados 

obtidos por outros autores (Della Bruna et all, 1991; Fialho et ai., 1991). 

As maiores quantidades de C-CO2 despreendido, nas duas profundidades 

estudadas, foram observadas no tratamento com aplicação de calcário em cobertura 

associado à fertiliz.ação com macro e micronutrientes (CSF), o que pode ser atribuído ao 

maior teor de carbono e nitrogênio no solo (Tabela 6), além da melhoria da melhoria da 

fertilidade do solo, caracterizada pelo aumento do pH e disponibilidade de nutrientes e 

redução do AI tóxico. Em solos ácidos, a mineralização é mais lenta porque fica restrita 

aos grupos de microrganismos mais tolerantes (Tsai et ai., 1992). 

A quantidade acumulada de C-CO2, despreendido em 80 dias de 

incubação, considerando as duas profundidades de amostragem, apresentou a seguinte 

ordem decrescente entre os tratamentos: CSF>CGF=CS>CG>T>G. Estas diferenças 

foram mais acentuadas a partir do 222 dia de incubação devido, provavelmente, à maior 

disponibilidade de carbono nos tratamentos que receberam adubação, associado ao maior 

desenvolvimento do sistema radicular, conforme mostrado nas Figuras 9 e 1 O. Nota-se 

que as quantidades de C-CO2 produzidas nas amostras dos tratamentos que incluíram 

gradagem foram sempre inferiores aos seus pares, ou seja: G<T, CG<CS e CGF<CSF, 

indicando claramente que a gradagem provocou a mineralização da matéria e a redução 

da densidade de raízes nos primeiros meses após a operação, resultando em menor 

produção de resíduos utilizados como substrato pelos microrganismos. 
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Figura 14. Quantidade acumulada de C-CO2 despreendido nas amostras de solo, 

coletadas nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, incubadas em laboratório. As 

barras verticais indicam a diferença mínima significativa (D.M.S) pelo Teste de 

Tukey a 5 %, em cada tempo de avaliação. 
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4.2.3.3 Taxas líquidas de mineralização e nitrificação do nitrogênio do solo 

Em termos gerais, os teores de N-NIL
+ 

e N-NO3- foram mais elevados na 

estação chuvosa do que na estação seca. O teor de N-NIL 
+ 

foi superior ao teor de N

NO3- em todos os tratamentos, nas duas profundidades estudadas (Tabela 8), e 

consistiram quase na totalidade do N inorgânico do solo. Outros autores também têm 

verificado a predominância da forma amoniacal sobre a nítrica em solos sob pastagem em 

regiões tropicais (Garcia-Mendéz et al. 1991; Matson et al., 1990; Neill et al., 1997). 

A camada de 0-1 O cm de profundidade apresentou maior quantidade de N 

inorgânico do que a de 10-20 cm (P<0,01), provavelmente em função do maior teor de 

matéria orgânica na camada mais superficial. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Piccolo et. al. (1994) e Neill et al. (1997) em solos sob pastagem na Amazônia. 

Todos os tratamentos promoveram o aumento da concentração de N

NIL 
+ 

no solo, na profundidade de 0-1 O cm, em diferentes magnitudes. Considerando-se 

que o fertilizante nitrogenado foi aplicado apenas nos tratamentos CSF e CGF, o 

acréscimo de N mineral nos demais tratamentos pode estar associado à mineralização da 

matéria orgânica. Diversos autores têm demonstrado que práticas de manejo do solo, tais 

como calagem e adubação, estimulam a mineralização do N (Badalucco et al., 1992; Clay 

et al., 1993; Curtin & Smillie, 1986). 

Na estação chuvosa, a mruor taxa de mineralização do N ocorreu no 

tratamento CSF (Tabela 8), provavelmente devido ao maior teor de N total no solo. Os 

valores negativos nos demais tratamentos indicam o predomínio do processo de 

imobilização do N pelos microrganismos do solo, concordando com os resultados 

apresentados por outros autores, em solos de pastagem (Fernandes & Fernandes, 1997; 

Piccolo et al., 1994; Robertson et al., 1993a, 1993b). Na maioria desses trabalhos, a 

imobilização do N foi atnbuída à alta relação C:N e baixa concentração de N nos resíduos, 

inferior a I 8 g/kg, considerada como crítica para ocorrer uma mineralização líquida 

(Cantarutti et al., 1997). 
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Tabela 8. Teores de N-N1:I/, N-N03- e taxas liquidas de mineralização e nitrificação do 

N em areia quartzosa, sob pastagem degradada de B. decumbens, submetida 

aos tratamentos: sem tratamento (T); gradagem (G); calcário aplicado na 

superficie (CS); calcário incorporado com grade (CG); CS + fertilizantes 

(CSF); e CG +fertilizantes (CGF). 

Tratamentos 

T 
G 
cs 

CG 
CSF 
CGF 

T 
G 
cs 

CG 
CSF 
CGF 

Epocas de amostragem 
Estação chuvosa Estação seca 

O -1 O cm 1 O - 20 cm O - 1 O cm 10 - 20 cm 

N-NH/ (mg kg·1 solo seco)

2,40 dA(l) 2,28 A 2,04 bA 1,24 cB 
2,81 cdA 2,39 A 1,58 cA 1,37 bcA 
3,35 cdA 2,07B 2,17 bA 1,42 bcB 
4,72 bcA 2,76 B 2,44 bA 2,00 aB 
7,65 aA 2,04 B 3,12 aA 1,76 abB 
5,57bA 2,21 B 2,37 bA 1,39 bcB 

N-NO/ (mg kg·1 solo seco)

0,14 0,15 <0,01 <0,01 
0,16 0,17 <0,01 <0,01 
0,18 0,17 <0,01 <0,01 
0,20 0,17 <0,01 <0,01 
0,29 0,22 <0,01 <0,01 
0,30 0,24 <0,01 <0,01 

Taxas líquidas de mineralização (mg kg1 solo seco dia"1) 

T -0,15 ± 0,02 <2) -0,15 ± 0,05 0,18 ± 0,03 0,19 ± 0,03 
G -0,11 ± 0,06 -0,15 ± 0,05 0,09 ± 0,04 0,02 ± 0,01 
cs -0,20 ± 0,07 -0,12 ± 0,03 0,09 ± 0,01 0,06 ± 0,04 
CG -0,38 ± 0,04 -0,26 ± 0,01 0,10 ± 0,04 0,03 ± 0,03 
CSF 0,46 ± 0,15 1,19 ± 0,08 0,08 ± 0,08 0,03 ± 0,01 
CGF -0,43 ± 0,06 -0,18 ± 0,02 0,32 ± 0,03 0,22 ± 0,01 

Taxas líquidas de nitrificação (mg kg1 solo seco dia"1) 

T -0,01 ± 0,00 <2> 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,01 0,09 ± 0,01 
G -0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,06 ± 0,02 
cs -0,01 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,04 ± 0,01 
CG -0,01 ± 0,04 -0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,01 0,05 ± 0,02 
CSF 0,10 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,02 
CGF 0,10 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

O) Médias seguidas da mesma letra, minúscula em cada coluna e maiúscula na mesma linha, dentro de cada atributo
avaliado numa mesma época, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5 %.

<2> Média± erro padrão.
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A imobilização liquida em solos é resuhado da assimiliação de amônio e nitrato 

nas células microbianas e é acelerada na presença de uma fonte de carbono prontamente 

oxidável (Alexander, 1977). Assim, o suprimento de N através de fertiliz.antes, durante o 

processo de decomposição, pode resultar em aumento do N imobiliz.ado, dependendo da 

qualidade do substrato orgânico (re1ação C:N, teor de 1ignina e polifenóis). No período 

chuvoso, que coincide com maior crescimento das plantas e reciclagem do sistema radicular, a 

deposição de resíduos no solo é aumentada, havendo maior poSSibilidade de imobilização do 

N mineral do solo. No caso de pastagens de Brachiaria esta possibilidade é ainda mais real, 

devido a produção de elevadas quantidades de resíduos com baixo teor de N e alta relação 

C:N (Cantarutt� 1996; Robertson et al., 1993a). Cantarutti et al. (1996) demonstraram que a 

incubação de amostras de solo misturadas com palha de B. humidicola, provocou a 

imobilização de 60 % do N inorgânico do solo na primeira semana, sendo que ao final da 

incubação (150 dias) cerca de 15 % do N ainda permanecia imobilizado. No presente 

trabalho, embora a 1iteira não tenha sido analisada quimicamente, a concentração máxima de 

N na massa seca da parte aérea da braquiária, encontrada nos tratamentos adubados, não 

atingiu 18 g.kg- 1 (Tabela 3), indicando que a decomposição dos resíduos, gerados pela 

senescência das plantas, pode levar à imobilização do N do solo e daquele aplicado no 

fertilizante. 

Na estação seca, a taxa liquida de minera.liz.ação foi positiva em todos os 

tratamentos, embora com valores muito baixos. Luizão et al. (1992) sugeriram que na 

época das chuvas a grande quantidade de resíduos com elevada relação C:N induz à 

imobilização do N, enquanto a estação seca favorece a mineralização líquida porque a 

matéria orgânica disponível está associada às partículas de argila e possui menor relação 

C:N. 

Embora o pH do solo tenha aumentado em todos os tratamentos que 

receberam calcário (CS, CG, CSF e CGF), a taxa liquida de nitrificação aumentou 

somente nas parcelas que adicionalmente receberam fertilizantes (CSF e CGF), as quais 

continham os maiores teores de N-NH/. Tal fato sugere que o efeito do pH sobre a 

nitrificação depende, dentre outros fatores, da concentração de N-NRi + no solo. 
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O aumento da taxa de nitrificação no solo pode aumentar o potencial de 

perda do nitrogênio por lixiviação e/ou desnitrificação, principalmente em solos arenosos. 

Entretanto, existem indicações de que em solos arenosos cobertos com pastagem de 

gramíneas, ocorre aumento do estoque de carbono (Fernandes, 1993; Fernandes & 

Fernandes, 1997). Esse acréscimo de matéria orgânica facilmente oxidável pode estar 

levando à predominância de imobiliz.ação microbiana do nitrogênio, o que explicaria, em 

parte, as menores taxas de mineralização e nitrificação de N em pastagens não 

fertilizadas, relatadas em diversos trabalhos (Cantarutti, 1996; Fernandes & Fernandes, 

1997; Neill et ai., 1995, 1997; Piccolo et ai., 1994). 

No presente trabalho, as taxas líquidas de nitrificação foram muito baixas 

ou próximas de zero, mesmo nas parcelas fertiliz.adas com nitrogênio, sugerindo um 

baixo potencial de perdas de N-NO3- por lixiviação ou desnitrificação. 
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5 CONCLUSÕES 

a) Os quatro tratamentos com calcário, independentemente do modo de

aplicação ou da presença dos fertilizantes, afetaram de modo similar a reação do solo na 

çamada superficial (0-1 O cm), 20 meses após a sua aplicação, aumentando o pH, 

neutralizando o Al
3+ 

trocável e reduzindo a acidez potencial. Contudo, a presença dos 

fertilizantes aumentou a disponibilidade dos nutrientes adicionados e proporcionou 

melhor distribuição de Ca e Mg no perfil do solo, elevando a saturação por bases e 

reduzindo a saturação por Al até 60 cm de profundidade. Como resultado disso, houve 

aumento da densidade raízes, da absorção de nutrientes e da relação N:S e K:(Ca+Mg) na 

mssa seca da parte aérea, que culminaram em acréscimos superiores a 200 % na 

produção total de forragem, promovendo a recuperação da pastagem. 

b) Na ausência de adubação, os tratamentos com calcário promoveram o

aumento da densidade de raízes, embora em proporções duas vezes inferiores às dos 

tratamentos adubados. No entanto, não alteraram a produção de forragem, à qual 

apresentou baixa concentração de nutrientes, notadamente K, refletindo os baixos teores 

no solo. 

c) A gradagem como prática isolada aumentou a produção de forragem

apenas no primeiro ano, às custas da mineralização da matéria orgânica, evidenciada pela 

redução dos teores de C e N total do solo e menor atividade microbiana, avaliada pela 

quantidade de C-C02 despreendido em amostras de solo incubadas em laboratório. 

d) A porosidade total do solo e a proporção de macroporos, na camada de

0-1 O cm, foram aumentadas nos tratamentos com calcário mais fertilizantes, com melhor

perfórmance onde o calcário foi aplicado em cobertura, em função do melhor 
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desenvolvimento radicular e maior teor de carbono no solo. Contudo, os valores 

encontrados nos demais tratamentos indicaram níveis não prejudiciais à aeração e ao 

crescimento de raízes, mesmo nas camadas mais densas. 

e) A atividade e a biomassa microbiana C, N e P do solo foram mais

elevadas nos tratamentos com calagem mais adubação, refletindo a redução da toxicidade 

do AI, o aumento do pH e da disponibilidade de nutrientes e substrato orgânico, este 

último decorrente da maior produção e desenvolvimento radicular da pastagem. De modo 

geral, a biomassa microbiana P foi sempre superior aos teores disponíveis encontrados no 

solo, constituindo um importante compartimento de reserva deste nutriente. 

f) A maior taxa líquida de mineralização do N ocorreu na estação chuvosa,

no tratamento com calcário aplicado em cobertura mais adubação com macro e 

micronutrientes. Nos demais tratamentos, neste mesmo período, as taxas foram 

negativas, indicando imobilização líquida do N na biomassa microbiana. Nas duas épocas 

de amostragem, o N-Nl-Í4
+ 

foi a forma de N inorgânico predominante no solo e as taxas

líquidas de nitrificação foram muito baixas, sugerindo um baixo potencial de perdas de N

N03- por lixiviação e/ou desnitrificação. 
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