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Ecossistema de pastag1~m cultivada
na Amazonia Bratsileira 1
ltalo Claudio Falesi

2

SINOPSE: A Amazonia Brasileira tern ·uma e.:!ologia diversificada . Aiem da floresta. amaz6nica, outros tipos de
vegetacap sao encontrados nesta regiao .. O clima de
acordo com Koppen, esta n~presentado pelos tipos Afi,
Ami e Awi. Os solos sao dlominantemente latoss6licos
(oxisols) e podz6licos (ultisols) ambos de baixa fertilidade. A agricultura nesses solos. produz, satisfatoriamente, apenas nos dois ou tres primeiros anos de cultivo
ap6s a derrubada e queima da floresta, decrescendo consideravelm1.mte sua produtividade quando decorrido esse
espaco de tempo. Para o no·vo cultivo, sera necessario a
espera de cerca de 10 a 20 .anos, para que haja regenera<;lio da nova vegetaclio arb6rea, no caso a capoeira,
para o procedimento de novo preparo da area, result.sndo producoes tambem baixai;, :E o sistema do "shifting
cultivation" . As areas amaz(»nicas de gr::mde desenv')lvimento de pecuaria de cortc estlio localizadas no Node
de Mato Grosso, Norte de Goias, Sul do Para e Rodovia
Belem-Brasilia, como decorrencia do aproveitamento dos
incentives fiscais · criados pelo Governo Federal. Nessas zonas de criat6rio bovine, observa-se que em muitas empresas a pastagem cultivada, principalmente com
capim colonilio (Panicum m aximum) e jaragua (Hypar.
rhenia rufa) quando implantada com satisfat6rio manejo, apresenta born desenvo1lvimento e mantem-se por
muitos anos . A pesquisa foi :realizada em areas com µas.
tos de idades diferentes, desde meses de idade (forms1 •
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<;iio) ate 11 anos, tomando-SE: a area com floresta natural como elemento de compara<;ao (testemunha). Foram
coletadas amostras de solos cite 0-20cm em cada uma dessas areas, aiem da coleta dle perfis pedol6gicos ate a
uma profundidade de l,50m. Ap6s a obten<;ii.o das ana.Iises no laborat6rio, constatou1-se que varios nutrientcs e
indices ou valores, sofreram acrescimos quando o solo
foi cultivado com pastagem, melhorando portanto, as
sua5 propriedades quimicas . Os elementos que mais se
evidenciaram, foram: calcio, magnesio, f6sforo . aluminio e os indices de pH, V (satura<;iio de bases), S (soma
de bases) e satura<;ao de alutminio. Os quadros de analises e graficos constantes do texto sao bast~nte elucidativos, indicando as altera~;oes ocorridas no solo.

INTRODU<;AO
A Amazonia Brasileira (Legal) abrange cerca de 5. 000. 000
km2, apresentando uma ecologia muito diversificada. Dos conhecimentos atuais sobre o clima, afirma-s.e que tres sao os tipos
climaticos encontrados na reg iao, At, Arn e Aw (Koppen) . onde a
temperatura nao atinge extremos e a p·recipita<;ao pluviometrica
esta acima de 1 . 800m m, com a umidade relativa sempre elevada.
Por outro lado, a cobertura vegetal domiinante e a floresta hileiana, exuberante , sempre verde e muito hieterogenea. Ou~mto aos
fatores edaficos e conhecido que a maior extensao de terra e
ocupada por latossolos e podz61icos, al(§m de areias quartzosas,
todos solos considerados de baixa fertilidade.
A agricultura nessas terras produz apenas sat isfatoriamente nos dois ou tres primeiros anos ap6s a derrubada da fl orest a,
decai ndo consideravelmente as colheitas ap6s esse tempo. E
necessario cerca de 10 a 20 anos para que a capoeira (vegeta9ao
secundaria) se restabele9a, constituindo nova biomassa para, entao, voltar-se ao novo plantio com cultui-as anuais , produzindo da
mesma maneira , baixa colheitas.
Observa96es feitas em areas onde ha desenvolvimento de
pastagens cultivad3s , tais como na faixa Norte d~ 1\/lato Grosso ,
Sul do Para, Mun icfpio de Paragominas (ao longo da Rodovia Belem-Brasil ia), Maraba, Rodovia PA-070 (Para). alem de outros
locais da Amazonia, nota-se que apesar da baixa fertilid :ide dos
solos, as pastagens, em varias empresais. apresentam-se satisfatoriamente formadas. verdejantes no perfodo das chuvas. recobrindo a superffcie do solo e mantendo-se por varios anos.
2-
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Com esta situac;:ao pairam as inte rroga96es: como um so lo
de tao baixa fertilidade pode produzir e Bustentar essas pastagens
por varios anos ? Ouanto tempo o s;olo amazonico suportara
pastagens cultivadas ?
A essas indaga96es deu origem ;a idela de estudar as altera96es, principalmente qufmicas, que ocorrem no solo quando
utilizado com pastagens cultivadas, comumente formadas pelos
pecuaristas da regiao.
Os inumeros estudos pedol6gicOH realizados na Amazonia,
pelo IPEAN , atual Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tr6plco
Omido - CPATU CEMBRAPA) e mais recentemente atraves do
Projeto RADAM , constataram que a maior extensao de terra conhecida, e formada por solos que apres:entam baixa fertilidade e
aue o material originario desses solos e predominantemente sedimentar, caulinftico , pobre, portanto, em elementos minerais .
Deste modo , para o born desenvolvimento das plantas cultivadas,
torna-se necessario o uso de fertilizantEls e corretivos da 'acidez.
Na utilizac;:ao do solo para forma19ao de pastagens cultivadas, ap6s a derrubada e que ima da flornsta, observa-se que quando ha um manejo satisfat6rio a pastage:m tern uma consolidac;:ao
relativamente boa.
Objetivando-se conhecer quais as. altera96es morfol6gicas,
ffsicas e principalmente qufmicas, que oicorrem no perfil do solo,
ap6s varios anos de pastejo, e que se realizou esta pesquisa.
Das areas pastoris representativas da Amazonia, escolheuse o Norte de Mato Grosso e a faixa da rodovia Belem-Brasilia,
dois polos de evidente desenvolvimento pecuario, onde estao estabelecidas inumeras empresas com a fiinalidade de produzlr pastos para a criac;:ao de gado.
No Mato Grosso, selecionou-se a Fazenda Suia-Missu, pert encente a Empresa Agropecuaria Suia-IVlissu S/A, localizad·a no
Municfpio de Barra do Gar9as, ocupandc1 cerca de 530. 000 ha de
terras com solos bastante representativos da area norte do Estado (Fig . 1) distribufdos da seguinte maneira ( 1973) :
Floresta:
345. 000 ha
Cerrados : 135. 000 ha
Pastas form ados: 35. 000 ha
Pastas em forma9ao: 1O. 000 ha
lnfra-estrutura: 5. 000 ha
B . Tee . CPATU, Belem
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No Para, foram escolhidas a Fazenda
da no km 204 da Rodovia BR-01 O) (Fig. 2),
10 . 000 ha de terras e as Fazendas Sao Joao,
Boa Sorte, Cristo Rei , todas localizadas em

Entre Rios (localiza-·
que possui cerca de
Ac;ucena , Santa Rita.
Paragominas.

MATERIAL E Mnooos
As observa96es de campo constar_flm de dois sistemas de
coletas de amostras de solos :
a) Amostragem composta para aval iac;ao da fertilidade Coleta do solo ate a uma profundidade de 20cm, com auxflio de
um trado holandes .
Este trabalho fol executado fazendo-se cinco amostragens .
percorrendo-se toda a area representativa do pasto em estudo _
Cada amostra composta era constituida de cinco amostras simples, que ap6s a coleta, eram misturadas e retirada uma amostra
composta contendo cerC'a de 1 kg de solo. A cada area de pasta
foram coletadas, portanto, cinco amostras compostas.
Em toda a amostragem teve-se o cuidado de retirar o matesuperficie do solo, coletando-se, deste
rial organico acumu lado
modo, somente a camada de solo mineral .

a

Essa amostragem serviu para avaliar a fertilidade do soloate uma profundidade de 20cm, camada esta, onde se distribue
uma grande p;irte do sistema radicular das plantas.
As amostras coletadas foram identificadas e analisadas n()
laborat6rio d3 Sec;ao de Solos do entao IPEAN, determinando-se a
analise mecanica (areia grossa, areia fina , limo e arg ila). carbono, nitrogenk>, materia organica (calculo) . relac;ao C/ N (calculo).
f6sforo assimilavel , pH CH20) , calcio, magnesio, s6dio, potassio.
hidrogenio e aluminio e mais, S, T e V par calculo.
b) Descric;ao detalhada de perfis representativos e coleta
dos respectivos horizontes - Em C3da area-tratamento descreveu-se um perfll pedol6gico ate uma profondidade media de 1,SOm.
analisando-se as caracteristicas morfol6gicas determinadas no
campo, ta is coma: profundidade dos horizontes, car, textura, estrutura, cerosidade, consistencia do solo (seco, umldo e molhado), porosidade, concrec;oes, cascalhos, compacidade (com auxilio
de um compactometro). transic;ao e topografia dos horizontes. A
distribui9ao do sistema radicular do capim coloniao no solo foi
6-
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minuciosamente observado, determinanclo-se que a maior quantidade de ralzes localiza-se ate a profundidade de 45cm.
As amostras pertencentes aos horizontes de cada perfil descrito, foram analisadas no Laborat6rio de Solos do entao IPEAN,
determinando-se a composic;ao granulometrica do solo, grau de
floculac;ao, gradiente textural, analise da materia organica, paten·
cial em hid rogenio i6nico (H20 e KCI), :saturac;ao do alumfnio trocavel, bases trocaveis, soma de bases, f6sforo assimilavel, complexo de laterizac;ao, adotando-se os metodos anallticos conven·cionais utilizados em analise de levantamentos pedol6gicos.
Em ambos os locais, Mato Grnsso e Para, onde se realizaram os estudos de campo, selecionou-se,. inicialmente, as Fazendas
que estivessem localizadas em solos representativos e que utilizassem um satisfat6rio sistema de manejo do rebanho.
Em cada uma das areas foram escolhidas areas consideradas Tratamentos. onde foram feitas as i0bserva96es .
Norte de Mato Grosso -

Fazenda Suia-Missu

Na Fat.enda Suia-Missu foram rea1lizadas duas observac;oes,
em anos diferentes. A primeira , em outubro de 1968 e a segunda, nos mesmos locais que a primeirai, em junho de 1973. As
areas-tratamentos foram assim selecionadas :
1a. Observac;ao -

(outubro de 1968)

Floresta semi-decfdua equatorial - T1estemunha (tomada para
termo de comparac;ao) .
Cerradao (devido sua gr ~mdc ocorrencLa no norte de Mato Grosso) - Testemu nha .
Cerrado (idem) Testemunba .
Area de Floresta Derrubada , queimada, nao semeada.
Area de pastagem em formac;ao .
Area de pastagem com 1 ano de idade - Lote 25 - Retiro do
lpe - 350 ha.
Area de pastagem com 2 anos de idade - Lote 24 - Retiro das
Emas - 350 h:i .
.Area de pastagem com 4 anos de idad1e - Late 15 - Retiro Ze
da Equipe - 218 h&.
Area de pastagem com 5 anos de idade - Lote 21 - Retiro Pomar - 182 ha .
"B . Tee . CPATU, Belem (1) :)-193 dez. 1976.
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Area de pastagem com 6 anos de idade - Late 14 - Retiro Chega
·
com Jeito - 205 ha .
Retire>
Area de pastagem com 7 anos de idade - Late 35 Coloniao Velho - 230 ha.
2a. Observat;.ao -

Cjunho de 1973)

As observa96es foram realizadas n:as mesmas areas de pastagens do ano de 1968, desta feita a idade das pastagens estava
acrescida de 5 anos .
Foram consideradas coma areas testemunhas para termo
de compara9ao as areas de floresta, de c:erradao e cerrado, cujos
dados foram obtidos no ano de 1968.
As pastagens em 1973 apresentav:am as seguintes idades :
Area de pastagem com 5 anos de idade (correspondente a de 1
ano de 1968 - Retiro ao lpe) .
Area de pastagem com 6 anos de idade (correspondente a de 2
anos de idade de 1968 - Retiro das Emas) .
Area de pastagem com 8 anos de idade (correspondente a de 4
anos de 1968 - Retiro Ze da Equipe).
Area de pastagem com 9 anos de idade (correspondente a de 5
anos de 1968 - Retiro Pomar) .
Area de pastagem com 10 anos de idadei (correspondente a de 6
anos de 1968 - Retiro Chega com Jeito).
Area de pastagem com 11 anos de idade: (correspondente a de 7
anos de 1968 - Retiro Colon iao Velho) .
Rodovia Belem-Brasilia -

Paragominas - Para

Fazenda Entre Rios
Tratamentos :
Area
Area
Area
Area
Area
Area
,Area
Area

Area
8-

de floresta tropical umida de pastagem em formac;ao de pastagem de 1 ano de
de pastagem de 2 anos de
de pastagem de 4 anos de
de pastagem de 5 anos de
de pastagem de 6 anos de
de pastagem de 7 anos de
de pastagem de 8 anos de

Testiemunha
125,20 ha
idade - 125,20
idade
19,40
idade
19,40
idade
29.40
idade
67,70
idade - 145,20
idade 96,80

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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Area de pastagem de 9 anos de idade Area de pastagem de 10 anos de idade -

38,70 ha
145,20 ha

Varias Fazendas (Sao Joao. Boa Sorte, Cristo Rei, A<;ucena e
Santa Rita) .
Tratamentos :

Fazenda

Floresta Tropical Omida
Pastagem em forma9ao
Pastagem de 3 anos
Pastagem de 4 anos
Pastagem de 5 anos
Pastagem de 6 anos
Pastagem de 7 anos
Pastagem de 8 anos
Pastagem de 8 anos
Pastagem de 9 anos
Pastagem de 11 anos

Sao Joao
Acucena
Santa Rita
Boa Sorte
Cristo Rei
Sao Joao
Sao Joao
Sao Joao
Boa Sorte
Boa Sorte
Sao Joao

As amostras de solos coletadas pela equipe de campo,
foram enviadas ao laborat6rio a fim de serem submetidas as analises fisicas e quf micas necessarias a identifica9ao dos perfis
respectivos .
Como fase inicial de prepara9ao efetuou-se uma secagem
ao ar, sendo destorroadas e passadas em peneiras com malhas de
2mm de diametro. A frac;:ao peneirada, denominada de terra fina
seca em estufa (TFSE), foi posteriormente analisada fisica e quimicamente, de acordo com as exigencias do presente estudo.
Analise Fisica

a) Determinac;:ao da Composic;:ao Granulometrica do Solo.
Foi procedida pelo metodo Internacional de pipeta modifi·
cado. Usou-se como agente dispersante soluc;ao de NaOH N.
Ap6s repouso de 24 horas, o material parcialmente disperso foi
agitado por meio de uma coqueteleira. Em seguida procedeu-se
por peneira9ao a separac;:ao das frac;:oes areia fina e areia grossa.
A dispersao restante foi homogeneizada por agitac;:ao, e ap6s 3
horas de repouso pipetou-se uma aHquota da mesma, e secou-se
a 1os0 c-110°c, ate o peso constante, obtendo-se deste modo a
fra9ao argila. A frac;:ao granulometrica silte foi determinada por
B. Tee . CPATU, Belem
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calculo, subt..-aindo-se de 100
grossa, areia fina e argila.

a soma das percentagens de areia

Analise Quimica
a) Determina9ao do pH
0 pH em agua foi determinado potenciometricamente numa
suspensao solo-agua na propor9ao 1 : 1, com o uso de um sistema
de eletrodos de vidro e calomelano. A suspensao solo-agua foi
agitada manualmente durante o tempo de 5 minutos, deixada em
repouso por uma hora ap6s o que, agitou-se novamente e logo
fez-se a determina9ao num potenciometro METRONIC. O pH em
solu9ao de KCI N, foi determfnado de igual modo, apenas substituindo-se agua por solui;:ao KCI N pH 7,0.
b) Carbono Organico
Foi determinado de acordo com o metodo de TIURIN, apresentado no Ill Congresso Internacional de Ciencia do Solo, em
Oxford. £ baseado na ai;:ao oxidante de K2Cr201, em meio acido
na preseni;:a do solo. 0 excesso do agente oxidante titula-se
com sat de ferro divalente, e indicador oxiredox difenilamina.
c) Nitrogenio Organico e Amoniacal
Esta determinai;:ao foi procedida pelo metodo Kjeldahl modificado. A digestao foi feita com mistura de acido sulfurico,
sulfato de cobre e sulfato de s6dio. 0 acido atuando como agente oxidante com preseni;:a do cobre como catalizador . 0 meio
termico foi mantido pela mistura H2S04, Na2S04. Desse modo
o nitrogenio foi transformado em sal amoniacal, o qual posteriormente por ai;:ao alcalina de NaOH a 40%, liberou a amonia respectiva a qual fixada par solui;:ao de H3B03 a 4%, foi titulada com
solu9ao de H2SO, O,IN, em presen9a dg indicador misto (tetrabromo-m-cresol sulfonftaleina e 0-carboxibenzoaso-dimetil anilina).
d) F6sforo Assimilavel
Empregou-se como solui;:ao extratora a recomendada pelo
Laborat6rio de Soil Testitng da Universidade de Carolina do Norte,
·OU seja, uma solui;:ao acida de HCI 0,005 e H2$Q4 0,025N .

.10. -
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0 metodo baseia-se na reduc,:ao a frio do ion fosfomolibidato
em presenc,:a de um sal de bismuto como catalizador. 0 redutor
empregado e 0 acido asc6rbico, 0 qual propicia 0 aparecimento
da colorac,:ao azul muito estavel, oriunda da formac,:ao do complexo
heteropoliacido, produto de reduc,:ao do fosfomolibidato.
Este metodo possui grande sensibllidade, boa precisao e
estreita relac;ao l inear entre a concentra~ao de f6sforo presente
e a densidade 6tica do extrato do solo .
A densidade 6tica foi medida no Eletrofotometro Fisher,
modelo AC , com filtro monocromado de 650 milimicrons. Os re.sultados obtidos com as amostras foram comparados com a curva
padrao respectiva .
e) Calcio e Magnesio Permutaveis
Extrac,:ao dos Cations
Efetuou-se com soluc;ao de KCI N pH 7,0 na proporc,:ao
Solo/ Soluc;ao extratora de 1: 10 .
Dosagem Oulmica Analitica e Instrumental
Os cations Ca ++ e Mg++ foram analisados por espectrofotometria de absorc,:ao atomica. O metodo aplicaao foi reduzido a escala semi-micro no Laborat6rio da Sec;ao de Solos. O
instrumento usado foi o Espectrofotometro de Abson;ao Atomica
marca HITACHI, modelo 207 acoplado com Registrador Eletronico
HITACHI, modelo OPD-54. Para a dosagem de calcio empregouse lampada de catodo oco "double element" marca HITACHI, selecionando-se a linha espectral de ressonancia de 422,6 A 0 • Na
dosagem de magnesio usou-se a mesma lampada, porem com a
selec,:ao da linha espectral de ressonancia de 2852A0 • A fim de
eliminar-se interferencia do ionio fosfato sobre o calcio na chama,
uti lizou-se o lantanio coma ionio de competic,:ao na concentrac;ao
de 2.500 ppm. Usou-se coma mistura comburente-combustfvel, a
de ar-acetileno nos fluxos de 13 1/min. e 3 1/mi n . respectivamente .
Os teores dos elementos respectivos foram calculados
pelo metodo de interpolac,:ao, com o auxflio de curvas padroes. a
fim de serem controlados com maior precisao. Os resultados foram expressos em mE/ 1OOg de TFSE .
B. Tee . CPATU, Belem
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f)

S6dio e Potassio Trocaveis

0 extrator utilizado foi uma mistura de acldo sulfurico e cloridrico, nas concentrac;oes de 0,025N e O,OSN , respectivamente.
Uma alfquota do extrato foi analisada por fotometria de chama,
adotando-se o metodo de comparac;ao. Empregou-se o Fotometro
de Chama KIPP .
g)

Hidrogenio e Alumrnio Permutaveis

0 extrator empregado fol Ca (CHsCOOh, N, pH 7,0. A um;,
aliquota do extrato adicionou-se aigumas gotas de fenolftaleina e
tltulou-se os cations H+ e Al + ++ com soluc;ao de NaOH O,IN.
Com outra alfquota, dosou-se o alumfnio no extrato do solo com
KCI N pH = 7,0. Ap6s um repouso de 24 horas foi usada soluc;ao
de NaOH O,IN, coma agente titulante da acidez hidrolftica do alumfnio trocavel, em presenc;a do azul de bromotimol coma indicador.
0 hidrogenio calculou-se por dife;em;a.
h)

Determinac;ao de
Solos

SI~

do Complexo de Laterizacao dos

Foi efetuada nu ma fracao da amostra atacada por H2SO, d =
1,47, durante 1 hora, em refluxo, e posteriormente solubilizada com
soluc;ao de carbonate de s6dio a 5% durante 1/2 hara em refluxo.
0 metodo e baseado na reduc;ao do ion molibdosi licico com acido
asc6rbico. A densidade 6tlca da soluc;ao azu l desenvolvida mediu-se em filtro vermelho no colorfmetro MICRONAL. Os resultados obtidos ·foram comparados com os de uma curva padrao.
i)

Determinac;ao de Fe203 do Complexo de Laterizac;ao dos
Solos

0 Fe203 foi dosado numa alfquota proveniente do ataque
com H2SO, d= 1.47 numa fracao da amostra. O Ion Fe (Ill) foi
reduzido a Fe (II) com soluc;ao cloridrica de SnC'2 e titulado com
soluc;ao de K2Cr20, 0,1N usando coma indicador redox a difenilamina a 1%. Para evitar a interferencia de colorac;ao amarela do
Fe (Ill) empregou-se uma soluc;ao fosfo-sulfurica. Para oxidar o
pequeno excesso de estanho existente empregou-se uma soluc;ao
saturada de HgCl2.
12-
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j)

Determinac;:ao de Al:z03 do Complexo de Laterlzacao dos
Solos

Foi procedido por metodo complexometrlco indlreto. 0 alum1nio separado convenientemente do ferro, foi complexado por
soluc;:ao Tritriplex Ill, sendo o excesso desta titulado com sulfato
de zinco, em presenc;:a de ditzona como indicador.
Calculos
a)

Ki e Kr

Os fndices Ki e Kr foram calculados pf.las expressoes slmplificadas :

Ki

% Si~
1,7 - - - -

Kr = 1,7 - - - - - - - - - - - -

b)

Relac;:ao Carbono/ Nitrogenio

Esta relac;:ao foi calculada dividindo-se as percentagens dtS
carbono organico pelo nitrogenio total do solo.
c)

Soma de Bases Permutaveis ($)

Foi determinada pela soma de cations do solo.
em mE de cations/ 100g de TFSE .
S = Ca++

d)

+

Mg ..... -t-

+

Na-+:-

+

Expressa

K+

Capacidade Total de Troca de Cations (T)

Foi calculada pela soma do valor S com os teores de hidrogenlo e alumlnio permutaveis. Expressa em mE/ 100g de TFSE.
T = S
R

+ H+ + Af+ ++

Tee. CPATU, Belem (1) : 1-193 dez. 1976.
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e)

rndice de Saturac;ao de Bases (V)

Significa a participac;ao percentual do S em T.

v

s
100 -

T
f)

rndice de Saturac;ao de Alumfnio

100 Al+++
Al++-+-

+

S

ASPECTOS ECOL6GJCOS DAS AREAS
CL/MA

Norte de Mato Grosso (Fazenda Suia-Missu)

De acordo com a classificac;:ao climatica de Koppen o clima
da area pertence ao tipo Aw e para a sua caracterizac;:ao foram tomados os dados do Posto de Presidente Murtinho, por ser a estac;ao oficial mais pr6xima da Fazenda (Cuadro 1) (BASTOS 1972).
Este tipo climatico caracteriza-se por apresentar lndice pluviometrico anual relativamente elevado, com nltida estac;:ao seca.
A temperatura med ia anual e de 22,1 °C, com variac;ao de
18,4°C no mes de julho a 23,8°C no mes de outubro. A media das
temperaturas maximas anual e de 30,5°C, observando-se uma variac;ao de 29,4°C no mes de julho a 33,2°C em setembro. A media das temperaturas mlnimas anual e de 16,2°C, sendo a variac;ao
de 10.1°c no mes de julho e de 19,3°C no mes de dezembro.
A umidade relativa e elevada durante todo o ano, observando-se, no entanto, um perlodo menos umido compreendido entre
julho e outubro. A media anual e de 79% .
A precipitac;ao pluviometrica apresenta-se. relativamente elevada no periodo de novembro a marc;o, enquanto que nos meses
de maio a setembro ocorre perlodo nltido de estiagem, onde de
junho a agosto praticamente nao ha chuvas. A precipitac;ao media
anual e de 1 . 776mm.
14 -
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Cuadro 1 -

Dados Cl imaticos do Posto de Presidente Murti nho
- Mato Grosso.

MESES

Tm<>c

Tmax0 c

Tmin°C

UR %

P.p . mm

Jan .

23,2

29,5

19,2

86

311

Fev.

23,3

29,9

19,2

87

271

Mar.

23,4

30,4

19,1

87

261

Abr .

22,8

30,2

17,5

84

126

Mai .

20,8

29,6

14,3

81

43

Jun.

18,8

29,4

11,4

78

9

Ju l .

18,4

29,8

10,1

72

6

Ago .

20,6

31,2

11,6

65

7

Set .

22,9

33,2

15,3

66

55

Out .

23,8

32,0

18,0

76

161

Nov.

23,4

30,3

18,8

83

250

Dez .

23,3

29,6

19,3

86

276

A NO

22,1

30,5

16,2

79

1 .776

Tm
Tmax
Tmin
UR
P. p .

- Temperatura media
- Temperatura maxima
- Temperatura minima
- Umidade relativa
- Precipita~ao pluviometrica
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Rodovia Be/em-Brasilia -

Paragominas (Para)

A faixa compreendida ao longo da Rodovia BR-010, onde fol
executada a pesquisa de campo, pertence ao tipo Am com tendencla a Aw da classificac;ao de Koppen.
Este tipo climatico caracteriza-se per apresentar um regime
pluvlometrico anual elevado, porem, com uma estac;ao relativamente seca, onde a altura das chuvas do mes menos chuvoso e inferior a 60 mm.
A temperatura media anual e de 27,9°C, sendo a menor temperatura correspondente ao mes de julho com 27,5°C e a maior
ao mes de dezembro com 28,4°C, mostrando, assim, pequena variacao termica no decorrer do ano. A temperatura maxima media
anual e de 34,0°C, tendo, tambem, pequena variac;ao, sendo esta
de 32,8°C (maio) a 34,8°C (dezembro). A temperatura minima
media anual e de 22,0°c, oscilando de 21,0°c no mes de julho a
22,6°C em maio .
A umidade relativa media e de 76% ao ano, com var1ac;ao
de 71 % no mes de novembro a 80% nos meses de feverelro a abri l,
mostrando, assim, suficlente umidade relativa, durante todo o ano,
para manutern;:ao das pastagens .
A precipitac;ao pluviometrica anual e de 2. 591 mm, estando
o perfodo chuvoso compreendido de dezembro com 231mm a m3io
com 314mm. 0 mes de malor indice pluviometrico e marc;o com
471mm. 0 perlodo de estiagem esta compreendido entre julho e
outubro, com todos os meses apresentando indices pluviometricos
menores que 47mm.
Na ausenci3 de dados cllmaticos de varios anos em Paragomlnas, tomou-se as observac;oes do Posto de Tome-Ac;u que dista
cerca de 90km em linha reta da area estud3da (Cuadro 2) (BA~
TOS 1972).
16 -
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Ouadro 2 -

Dados Climaticos do Posto de Tome-A<;u (Para)
Tm°C

Tmax<>c

Tmin°C

Jan.
Fev.
Mar.
Abr .
Ma i.
Jun .
Jul.
Ago .
Set .
Out .
Nov.
Dez.

28,2
28,1
28,0
27,9
27,7
27 ,6
27,5
27,7
27,8
28 ,2
28,2
28,4

34,4
33,7
33,5
33,3
32,8
33,4
34,0
34,2
34,2
34,6
34,7
34,8

22,0
22,5
22;5
22,5
22,6
21,9>
31,0
21 ,2
21,5
21 ,8
21,8
22,0

77
80
80
80
79
74
75
76
74
72
71
76

309
413
471
402
314
103
47
43
34
33
191
231

ANO

27,9

34,0

22,0

76

2 . 591

MESES

Tm
Tm ax Tm in UR
P.p .
-

UR%

P.p . mm

Temperatura media
Temperatura maxima
Temperatura minima
Umidade relativa
Precipita9ao pluviometrica

Ba/am; o Hidrico

0 balan<;o hidrico, em resumo, vem a ser a compara<;ao de
dois fenomenos opostos , a precipita<;ao pluviometrica e a evapotranspiracao. permitindo dar uma estimativa com reservat6rio capaz de armazenar 125mm de agua para a vegeta<;ao. Este lim ite
esta compreendido entre 75mm a 200mm, considerado satisfat6rio
para as plantas agrfcolas.
A seguir, ilustra-se as Figuras 3 e 4 e Ouadros 3 e 4 dos
balancos hfdricos correspondentes a Presidente Murtinho e TomeA9u, os dois loca is cons iderados para o estudo climatico das areas
pesquisadas. onde se pode verificar excedentes hfdricos de 796mm
em Presidente Murtinho (Mato Grosso) e 1.154mm em Tome A<;u
(Para) e deficits de 128mm e 360mm para as respectivas localldades.
B . Tee . CPATU, Belem (1) : 1-193 dez. 1976.
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COBERTURA VEGETAL
Norte de Mato Grosso

A cobertura vegetal esta representada pela floresta sempre
verde sazonal ou estaclonal que possui porte moderadamente alto,
destacando-se em ordem de importancia, as seguintes especies:
Amazona guianensis, licanla apetala (caripe), Cara/pa 'tascicu/ata
,tamaquare) , Aniba (louro), Sloanea eichleri (urucurana), Xylopia
nltlda (envira). Saccoglotis guianensis (uxirana), Didymopanax
morototoni (morototo), Cariniana rubra (matamata, tauari). todas
encontradas em terra firme .
·
Nos terrenos baixos, alagadic;:os, varzosos as especies de
grande porte e com maior evidencia sao: Qua/ea lngens e Q. wittrochii (quarubas). Shymphonia globulifera (unani). Virola albiflora
(quaruba). Euterpe edulls (semelhante ao ac;:ai. porem com um s6
caule), Mauritia flexuosa (buriti), Richeria grandls (urucurana).
Ferdinandura speciosa e Aspidosperma nitidum (carapanauba)
(PIRES , 1973) .
Estes terrenos sao muito semelhantes as areas am3z6nicas baixas, com arvores altas e prolongam-se ate os cerrados , em
apendices.
Rodovia Be/em-Brasilia -

Paragominas (Para)

A vegetac;:ao natural que recobre a area alnda nao cultiva·da, e parte integrante da floresta tropical umida OU Hil eia .
Em estudos florestals executados pela FAO (GLERUN &
'SMIT 1965) esta vegetac;:ao foi classificada como floresta sempre
verde, cuja caracterfstica e possuir copagens bem separadas, e
as camadas de arbustos e plantas herbaceas sao relativamente
abertas. Os clp6s e parasltos sao encontrados com pouca fre·
qG6ncia.
0 volume desta floresta e de 121m'/ha com um numero
medio de arvore de 84/ha.
Entre as inumeras especies que compoem esta floresta,
pode-se citar: abiurana-ucuubarana (Pout€'ria guianensis Aubl.),
axixa (Sterculia sp), inga (Inga alba SW. Wild . ), matamata preto
(Eschweilera blanchetiana (Berg . ) Miers), abiurana branca (Pouter/a surinamensis Eyma), louro branco (Ocotea guianensls Aubl.),
mac;:aranduba (Mani/kara huberl Ducke) etc.
22 -
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TOPOGRAFIA

Norte de Mato Grosso -

Ft1zenda Sui8-Missu

A Fazenda Suia-Missu flea geomorfologicamente situada na
chapada sedimentar do Norte de Mato Grosso. £ o planalto de
chapadas, cujas altitudes situam-se entre 400m a 800m, constltuindo chapadas de superficle aplainadas no capeamento sedimentar. (B~ASIL. Dep. Nae. Prod. Mineral 1971).
Grandes extensoes da regiao estudada apresentam este
modelado, o que determina uma topografia plana ou suavemente
andulada.
Rodovia Be/em-Brasilia -

Paragominas (Estado do Para)

Os terrenos localizados ao longo da Rodovia BR-010, onde
foram realizados os estudos de campo, pertencem ao baixo plato
terciario amazonico, apresentando topografia suavemente ondulada e ondulada (SOMBROEK 1962) .
Em certos locais a paisagem torna-se bem movimentada,
com modelado recortado e declives longos .
GEOLOGIA E MATERIAL ORIGINARIO

Norte de Mato Grosso -

Fazenda Sufa-Mlssu

No norte de Mato Grosso, em uma area compreendida en·
tre as latitudes sul 51° e 56° e longitudes de 10° e 14° WGr, ocorre uma grande farxa terciaria formada por camadas pliocenicas ,
pertencentes a Forma9ao Araguaia . Esta grande mancha geol6gica, ao reduzir-se em dire9ao norte, penetra no territ6rio paraense. (BRASIL. Dep. Nae. Proa. Mineral 197"'"
Cortando-a mais ou menos ao meio corre o rio Xingu e alguns de seus afluentes como o Suia-Missu, Paranafba, Arraias,
alem de outros.
A forma<;ao Araguaia, de acordo com estudos do DNPM
(BARBOSA et alli 1961) . e constituida por camadas pliocenicas.
que se iniclam por um. conglomerado basal , contendo seixos sempre mal rolados e de litologla heterogenea. Cobre esse cascalho uma sucessao de siltes e areias siltosas, mal estratificadas,
de granulometria muito variavel e mal classificada, de cores roB . Tee. CPATU, Belem (1): 1-193 dez. 1976.
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sadas , amarelas ou acastanhadas. Assenta-se em superficie
aplainada do arqueano.
A evolu9ao diagenetica destes sedimentos pliocenicos, det1
origem a solos latoss6licos vermelhos escuros, vermelhos amarelos, al em de areias quartzosas distr6ficas.
Rodovia Belem-Bra.,flia -

Paragominas (Para)

A forma9ao Barreiras, apresenta grande extensao geografica na Amazonia, e a unidade geol6gica que ocorre na area da
rodovia BR-010.
Esta forma9ao possui uma grande variedade de tipos lito16gicos, variando desde o argilito ao conglomerado. As camadas
podem ter perfeita estratifica9ao em forma de laminas ou nao
maci9as. Ouase sempre, no entanto, ha predominancia de arenitos finos e siltitos, bem estratificados, com colora9ao vermelho, amarelo, branco e roxo. E. comum a presen9a de 6xidos de
alumfnio e 6xldos de ferro (OLIVEIRA & LEONARDOS 1943) .
A evolu9ao diagenetica desses sedimentos originou solo~
latoss61icos e podz61icos, ambos de baixa fertilidade qulmica
SOLOS
Norte de Mato Grosso -

Fazenda Suia-Missu

Na regiao Norte de Mato Grosso, acima da latitude 14°S
ha dominancia de solos de forma9ao latoss6lica, pertencentes
principalmente , · aos grandes grupos Latosol Vermelho Escuro e
Latosol Vermelho Amarelo, associados muitas vezes, as Areias
Ouartzosas.
Na erea estudada, que abrange uma superficie de mais de
40. 000 ha, o solo dominante, ocupado com pastagens cultivadas,
e o Latotsoi Vermelho Escuro textura media, sendo tambem, en~ ~t::: ·~ontrado o Latosol Vermeln6 Amarelo textura media .
u...
As caracterlsticas morfol6gicas, ffsicas e qufmicas das
unidades representativas tomadas para estudo, tendo em vista
sua maior frequencia e extensao na area da Fazenda Suia-Missu,
sao semelhantes, diferindo principalmente, no referente ao valor
da cor ou algumas vezes, no matiz. Deste modo, considerou-se
como uma s6 unidade taxon6mica, adotando-se a classifica9ao do
Latosol Vermelho Escuro textura media .
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sadas, amarelas ou acastanhadas. Assenta-se em superficie
aplainada do arqueano.
A evoluc;:ao diagenetica destes sedimentos pliocenicos, deu
origem a solos latoss6licos vermelhos escuros, vermelhos amarelos, al em de areias quartzosas distr6ficas.
Rodovia Belem-Bra.,/lia -

Paragominas (Para)

A forma9ao Barreiras, apresenta grande extensao geografica na Amazonia, e a unidade geol6gica que ocorre na area da
rodovia BR-010 .
Esta formac;:ao possui uma grande variedade de tipos lito16gicos, variando desde o argilito ao conglomerado . As camadas
podem ter perfeita estratifica<;:ao em forma de laminas ou nao
macic;:as. Ouase sempre, no entanto, ha predominancia de arenitos finos e siltitos, bem estratificados, com colora<;:ao vermelho, amarelo, branco e roxo. E comum a presen<;:a de 6xidos de
alumfnio e 6xidos de ferro (OLIVEIRA & LEONARDO$ 1943) .
A evoluc;:ao diagenetica desses sedimentos originou solo~
latoss61icos e podz61icos, ambos de baixa fertilidade quimica
SOLOS
Norte de Mato Grosso -

Fazenda Suia-Missu

Na regiao Norte de Mato Grosso, acima da latitude 14°S
ha dominancia de solos de formac;:ao latoss61ica, pertencentes
principalmente, · aos grandes grupos Latosol Vermelho Escuro e
Latosol Vermelho Amarelo, associados muitas vezes, as Areias
Ouartzosas.
Na erea estudada, que abrange uma superffcie de mais de
40 . 000 ha, o solo dominante, ocupado com pastagens cultivadas.
e o Latotsol Vermelho Escuro textura media, sendo tambem, encontrado o Latosol Vermelho Amarelo textura media.
As caracteristicas morfol6gicas, ff sicas e qufmicas das
unidades representativas tomadas para estudo, tendo em vista
sua maior frequencia e extensao na area da Fazenda Suia-Missu,
sao semelhantes, diferindo principalmente, no referente ao valor
da cor ou algumas vezes, no matiz. Deste modo, considerou-se
como uma s6 unidade taxonomica, adotando-se a classifica9ao do
Latosol Vermelho Escuro textura media.
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Rodovia Belem-Brasilia -

Paragominas (Para)

Repetiu-se, nessa area, o estudo feito em Mato Grosso
tendo em vista as diferen9as de clima e solo.
As unidades pedogeneticas representativas encontradas
na faixa da rodovia BR-010, no trecho compreendido entre a cidade
de Paragominas (Fazenda Sao Joao) ao Km 240, Fazenda Entre
Rios sao: Latosol Amarelo Caulinitico textura argilosa e Podz6lico
Vermelho Amarelo Caulinftico textura media, sendo a primeira
Paragominas e a segunda na area
unidade distribuida pr6ximo
da Fazenda Entre Rios .

a

PASTAGENS
Na Amazonia sao conhecidas varias areas de ocorrencia de
pastagens naturais, tais como a parte centro-oriental da llh3 de
Maraj6 com seus campos naturais formados por gramfneas e ciperaceas, alem de leguminosas de baixo valor nutritivo; os campos do Baixo Amazonas, que de um modo geral constituem excelentes pastagens naturais durante o perfodo de .estiagem; os
campos de Careiro no Estado do Amazonas; os campos baixos
da Micro Regiao Bragantir.a (costa atlantica do Para); os campos
de Roraima; os campos do Amapa; os campos de Puciari e Humaita;
os campos dos Tiri6s ao Norte do Para, todos constituindo as tradicionais areas de pecuaria extensiva da regiao.
Com o advento dos lncentivos Fiscais, atraves da SUDAM
e BASA, Lei 5. 173 de 27 de outubro de 1966, teve infcio na regiao
a forma9ao de pastagens cultivadas, partindo-se da area florestada em solos de terra firme. Foram os pecuaristas paulistas ,
goianos, baianos, mineiros, etc., com a experiencia e tradi9ao pecuaria, que atrafdos pelas leis governamentais, tiveram suas vistas voltadas para a Amazonia, com o objetivo de formar pastagens
e criar, de uma maneira mais racional, o rebanho bovino.
A forma9ao de pastagens em terrenos florestados obedece
o seguinte esquema :
Norte de Mato Grosso

a)

Derrubad3 da Floresta

No decorrer dos meses de abril a julho procede-se a derrubada da vegeta9ao florestal, utilizando-se o processo manual,
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tendo em vista que adotando-se este sistema nao ha nenhum movimento nas camadas superficiais do solo, mantendo-se deste
modo, os nutrientes contidos nesses horizontes.
Com o uso de maquinas, ha o arraste de consideravel espessura do solo e com ela os seus nutrientes.
Observa<;oes desta natureza foram feitas na Empresa JARI
FLORESTAL AGROPECUARIA LTDA., localizada em Almeirim Estado do Para , onde o USO de maquinas pesadas, derrubando
cerca de 1 ha em 50 minutos, prejudicou totalmente o solo pelo
arraste dos primeiros 10 a 15 cm. Sao conhecidas as dificu ldades iniciais com o plantio de Gmelina arborea na area da JARI,
devido, principalmente, a este processo de derrubada da floresta.
Ate o presente a derrubada a bra<;o da vegeta<;ao florestal e ainda 0 melhor processo para 0 preparo da area para forma9ao de pastagens.
b)

Oueima

Em agosto e setembro procede-se a queima total da vege·
ta<;ao derrubada, que deve ser a mais uniforme poss Ivel. espalhando-se natura lmente a superficie do solo a ci nza proveniente
da biomassa antes existente. EstH queima e indispensavel, pois
com este processo, que ainda e bastante discutido, incorpora-se
ao solo determinadas quantidades de nutrientes quimicos, tais
como o cakio, magnesia, potasslo e f6sforo, elevando o pH do
solo, tornando-o acima de 6, quando antes era inferior a 4,5 e neutralizando o alumfn io trocavel do solo.
c)

Plantio

Ap6s a queima tern in icio o plantio do capim, cuja especle
mais utilizada e o coloniao (Panicum maximum), em inicio de novembro ate fevereiro. 0 plantio e realizado de duas maneiras:
semente e/ou muda .
Por sementes, estas sao espalhadas a lan<;o
superflcie
do solo, havendo quern utilize avioes .

a

O plantio por muda, apesar de dispendloso, e o mais indicado e seguro, pois a perda de brota<;ao e muito pequena. 0 espa<;amento adotado e bastante variavel, usando-se 2 x 2m, 3 x 3m
ate 5 x Sm, sendo o mais uti lizado na Fazenda Suia-Missu o espa<;amento 3 x 3m.
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A semente cultivada da inlcio a formac;ao da pastagem e
no decorrer dos meses de maio a junho. quando o capim solta
bastante semente de sua panfcula, revestindo irregularmente a
superffcie do solo , entre as touce1ras de coloniao formadas, coloca-se o gado na area para o consumo do capim desenvolvido e.
principalmente, para o pisoteio e espalhamento das sementes pelo
pr6prio animal para dar infcio ao que chama "sementeac;ao do
pasto" ou "grama9ao do pasto ~ . 0 gado, alem de reduzir a folhagem do capim derrubado, espalha as sementes, procedendo a
limpeza do pasto. Os animais sao retirados qu ~m do o capim esta
rebaixado, coincidindo com o infcio das chuvas, mes de setembro ,
quando entao da-se a germina9ao das sementes e rebrota das
touceiras de coloniao .
Nessa fase de formac;ao das pastagens, normalmente e colocado cerca de 4 a 6 cabec;as/ha para que se processe rapidamente um rebaixamento do capim e grande pisoteio do solo para
enterrio das sementes .
Normalmente, com dois anos de manejo, adotando-se este
processo , forma-se uma boa pastagem.
Se nos anos seguintes o pasto ficar invaoido com ervas
daninhas, e necessario uma ro9agem anual e posterior queima.
Esta pratica e indispensavel, pois a queima elimina o mato invasor, ao mesmo tempo que incorpora nutrientes ao solo. Em geral, ap6s a pastagem formada (2 anos de idade), somente usa-se
o fogo quando o pasto acha-se muito invadido. lsto da-se com
espac;amento de 2 a 5 anos, as vezes ate ma is.
0 gado e 0 elemento principal para a formac;ao da pastagem . 0 fazendeiro tem que dispor de um numero de cabec;as suficiente para a formac;ao e manutenc;ao de sua pastagem. Tem-se
observado que em quase todas as Fazendas ha sobra de paste,
o que e prejudicial ao capim ·e ao solo.
0 rodizio do gado, que nao e observado com muito rigor
pelos criadores, e a pratica mais importante para a formac;ao e
manuten9ao da pastagem.
0 rebanho deve ser colocado em um determinado pasto
depois de formado, quando o capim estiver no infcio da florac;ao
e o numero de cabe9as tern que ser compatfvel com a quantidade
de pasto para que nao haja sobra nem super pastoreamento, ambos causando prejufzos ao solo e
pastagem.

a
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Em todos os pastos sao colocados cochos cobertos com
sal rnineralizado. 0 cocho e subdividido e numa divisao colocase o sal comum grosso (cloreto de s6dio) e noutra a mistura
desse sal com elementos nutritivos, principalmente f6sforo, cobalto e iodo. Esta pratica e tambem indispehsavel , uma vez que o
solo e carente de nutrientes e o sal funciona nao somente como
complementa<;ao alimentar, mas tambem como fertilizante .
Na Fazenda Suia-Missu, ate o ano de 1966, a ado<;ao de sal
mineralizado ao rebanho foi praticamente nula, administrava-se
somente o sal comum e em quantidades abaixo da recomendada.
A partir de 1967 a empresa passou a usar blocos de
Rumiolet, produto comercial. Em 1970 introduziu-se o Fosbovi-30,
em dosagens mfnimas, acrescida do sal comum, a vontade. Em
1971 adotou-se a mistura do Fosbovi-30, na base de 0,5 kg deste
sal com 0,5 kg de sal comum, na rela<;ao animal/mes. Em 1973
usou-se o Fosbovi-40, na mesma propor<;ao anterior.
Rodovia Belem-Brasilia -

Paragominas (Para)

A forma<;ao de pastagem de coloniao na faixa da Rodovia
BR-010 e muito semelhante as praticas empregadas no sul do
Para e norte de Mato Grosso, com modifica<;ao no infcio da derrubada, queimada e epoca de plantio, devido ao tipo de clima diferente .
No norte de Mato Grosso as chuvas tern infcio no mes de
setembro e prolongam-se ate o mes de mar<;o, em Paragaminas o
perfodo chuvoso inicia-se em janei ro, indo ate julho quando come<;a a estiagem .
Por este motivo os perfodos de derruba e queima sao diferentes, no entanto, o processamento para a forma<;ao de pastagem e muito semelhante ao realizado no norte de Mato Grosso.
Fazenda Entre Rios
Nesta Fazenda, no momento da investiga<;ao de campo,
existia cerca de 2. 000 ha de pastagem de coloniao, com 2. 000
animais em sistema de cria, recria e engorda .
O metodo de preparo da pastagem obedece ao cronograma
seguinte: de marc;o a setembro executa-se a broca e derruba da
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mata, nos meses de outubro e novembro processa-se a queima, e
o semeio do capim se realiza de janeiro a man;o .

0 semeio pode ser procedido de duas maneiras: a lanc;:o
(semente) e por muda, num espac;:amento de 1,50 x 1,SOm.
Depois de 5 a 6 meses de semeado o capim, o gado e colocado no pasto, numa proporc;:ao aproximada, de 2 cabec;:as/ ha,
por um espac;:o de cerca de um mes e meio a dois meses, quando
a altura do capim encontra-se com 0,50m .
Com a saida do gado do pasto , executa-se, se necessario,
uma queima para limpeza da vegetac;:ao indesejavel.
Um mes ap6s, o gado torna a voltar ao piquete para ajudar a gramac;:ao da semente. Os animais sao os grandes responsaveis pela distribui<;ao das sementes do colonia.o na superficie
do solo.
As queimas seguintes somente serao efetuadas caso haja
necessidade, ou seja, quando ha infestac;:ao de ervas daninhas.
lsto ocorre ap6s dois ou tres anos da primeira queima.
No decorrer dos anos, se houver infestac;:ao de ervas daninhas (mato), processa-se uma roc;:agem e ateia-se o fogo para
limpeza da pastagem e incorporac;:ao natural de nutrientes ao solo,
atraves das cinzas.
A partir do quarto ano, alternando-se a cada ano, faz-se a
roc;:agem do pasto infestado, efetuando-se a queima de acordo
com a maior ou menor incidencia da erva invasora, ou seja, quando o praguejamento e pequeno nao se queima, caso contrario executa-se esta operac;:ao.
No momenta da pesquisa a Fazenda dispunha de cerca de
2. 000 ha de pastagens, subdivididas em 21 piquetes, com areas
variaveis de 48 ha e 145 ha . .
Como norma rotineira administra-se sal mineralizado ao
rebanho, usando-se em uma divisao do cocho o sal comum em
mistura com sal mineral comercial (Pfizer ou Lepetit) e na outra
separac;:ao a farinha de osso .
RESULTADOS E DISCUSSAO

De posse dos resultados analiticos obtidos de 195 amostras compostas, coletadas em Mato Grosso, Fazenda Suia-Missu e
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mata, nos meses de outubro e novembro processa-se a queima, e
o semeio do capim se realiza de janeiro a man;o .

0 semeio pode ser procedido de duas maneiras: a lanc;:o
(semente) e por muda, num espac;:amento de 1,50 x 1,SOm.
Depois de 5 a 6 meses de semeado o capim, o gado e colocado no pasto, numa proporc;:ao aproximada, de 2 cabec;:as/ ha,
por um espac;:o de cerca de um mes e meio a dois meses, quando
a altura do capim encontra-se com 0,50m .
Com a saida do gado do pasto , executa-se, se necessario,
uma queima para limpeza da vegetac;:ao indesejavel.
Um mes ap6s, o gado torna a voltar ao piquete para ajudar a gramac;:ao da semente. Os animais sao os grandes responsaveis pela distribui<;ao das sementes do colonia.o na superficie
do solo.
As queimas seguintes somente serao efetuadas caso haja
necessidade, ou seja, quando ha infestac;:ao de ervas daninhas.
lsto ocorre ap6s dois ou tres anos da primeira queima.
No decorrer dos anos, se houver infestac;:ao de ervas daninhas (mato), processa-se uma roc;:agem e ateia-se o fogo para
limpeza da pastagem e incorporac;:ao natural de nutrientes ao solo,
atraves das cinzas.
A partir do quarto ano, alternando-se a cada ano, faz-se a
roc;:agem do pasto infestado, efetuando-se a queima de acordo
com a maior ou menor incidencia da erva invasora, ou seja, quando o praguejamento e pequeno nao se queima, caso contrario executa-se esta operac;:ao.
No momenta da pesquisa a Fazenda dispunha de cerca de
2. 000 ha de pastagens, subdivididas em 21 piquetes, com areas
variaveis de 48 ha e 145 ha . .
Como norma rotineira administra-se sal mineralizado ao
rebanho, usando-se em uma divisao do cocho o sal comum em
mistura com sal mineral comercial (Pfizer ou Lepetit) e na outra
separac;:ao a farinha de osso .
RESULTADOS E DISCUSSAO

De posse dos resultados analiticos obtidos de 195 amostras compostas, coletadas em Mato Grosso, Fazenda Suia-Missu e
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Paragominas-Para (varias Fazendas), a uma espessura de 0-20cm
e de amostras oriundas de 39 perfis pedol6gicos coletados em
uma profundidade de 1,50m, pode-se,
trincheiras abertas ate
perfeitamente, avaliar e comparar esses resultados correspondentes a cada area-tratamento (pastagens de idades diferentes) com
as analises de solos amostradas na area testemunha, ou seja, a
de Floresta Virgem.

a

M~DIAS ARITMETICAS

ANALISE DE FERTILIDADE
CAMADA 0-20cm
Norte de Mato Grosso -

Fazenda Suia-Missu

Nesta Fazenda iniciou-se a pesquisa de campo em outubro
de 1968, quando, entao, a pastagem mais antiga tinha 7 anos de
idade.
Em junho de 1973, voltou-se aos mesmos locais efetuandose novas amostragens compostas. Nesta altura, ·as pastagens
encontravam-se 5 anos mais velhas.
Verifica-se, no quadro 5, os resultados de analises do solo
obtidos ate a uma profundidade de 20cm de amostras coletadas.
nas diversas areas consideradas.

Analise da
a)

Materi~

Organica

Carbono Organico e Materia Organica

Nos solos de floresta o teor m~9lQJl..e_carbono organic_o e
de 1,13%, consideraoo baixo, porem normal para estes solos. No
foi pouco maior, com valor de 1,34% e no cerrado 0 valor medio foi de 0,82% , muito baixo, tambem considerado normal
para os solos com este revestimento florfstico .

cerraaro

Os valores de carbono organico encontrados para a floresta, cerradao e para o cerrado sao maiores quando comparados com
os tratamentos de pastagens, consequentemente os valores de
materia organica tambem sao menores nos solos de pastagens
(Cuadro 5 e Fig . 5) .
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b)

Nitrogenio

Os teores de nitrogenio sao pouco maiores nas areas com
cobertura vegetal natural. Nestes locais ha uma variac;ao de
0,06% (cerrado) a .0.10% (cerradao).
Nas areas com pastagens os teores sao menores com va·
riac;ao de 0,04% a 0,07% (Quadro 5 e Fig. 5) .
Acredita-se que estes menores valores tenham sido provocados pela a<;:ao das queimadas que sao efetuadas durante o processamento do sistema de formac;ao de pastagens.
c)

Relac;ao C/N

Esta rela9fio esta em torno de 13 nos solos com cobertura natural e variando de 8 a 14 nos solos com pastagens, como
consequencia da diminuic;ao dos valores de carbono e nitrogenio.
Rea9ao do Solo
Os valores de pH em agua e cloreto de potassio determinados nos solos de floresta, cerradao e cerrado sao mais acidos
do que nos solos com pastagens .
Naqueles solos os f ndices de acidez em soluc;ao aquosa,
sao respectivamente 4,3 (floresta e cerradao), extremamente
acidos, a 4,7 (cerrado) muito fortemente acido (VENEZUELA. Ministerio de Agricultura y Cria 1965) .
Nas areas com pastagens e na area derrubada e queimada,
logo ap6s a queima os Indices de pH sao aumentados com Indices
variando de 5,8 determinado na area recem-derrubada e queimada
sem o semeio a 6,8 na pastagein de 1 ano de idade (Quadro 5 e
Fig. 6).
O acrescimo media de unidade de pH do solo na area com
revestimento da vegeta9ao natural para as cultivadas com pastagens e da ordem de 2.
Esse aumento dos fndices de pH do solo, deve-se principalmente, a incorporac;ao de nutrientes ao solo, atraves das cinzas provenientes das queimadas. 0 calcio e 0 elemento que
concorre com maior participac;ao ncsses processos de acrescimo
de nutrientes.
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Alumfnio Trocavel
A acidez nociva, identificada pelos altos teores de alumfnio
trocavel do solo, caracteriza grande parte das unidades pedogeneticas que ocorrem na Amazonia. Os Latossolos e os Podz6licos
Vermelhos Amarelos, sao os solos de maior expressao geografica
desta grande regiao, possuem, quando ainda revestidos pela vegetac;ao natural, valores de alumfnio trocavel acima de 1 mE/100g
de solo (FALESI 1972) .
Na Fazenda Suia-Missu, os resultados analrticos para este
elemento, determinados em solos de floresta, cerradao e cerrado
foram respectivamente, 1,09 mE/ 100g de solo, 1,24 mE/ 100g de
solo e 1,35 mE/ 100g de solo .
Com o preparo das areas, utilizando-se o fogo como elemento indispensavel a limpeza do terreno, a incorporac;ao de
consideravel quantidade de cinzas causa uma alterac;ao profunda
nos fndices de alumfnio do solo. Os val ores desse elemento
qufmico ficam praticamente neutralizados, passando de 1,09
mE/ 100g de solo na area de floresta para 0,12 mE/100g de solo
na area recem-derrubada de floresta e que sofr eu a queima.
Deste estagio, ate a area de 11 anos com pastagem (ioade
maxima estudada no momenta da pesquisa de campo), os valores
de alumfnio se estabilizam com varia"c;ao absoluta de 0,00 mE/100g
de solo a 0,22 mE/ 100g de solo (Cuadro 5 e Fig . 6) .
Bases Permutaveis
a)

Calcio permutavel

Das bases trocave is, o calcio e o elemento que maior alterac;ao sofre com a implantac;ao do sistema de pastagem, participando com mais de 60% do valor da soma de bases (Cuadro 6).
Este nutriente nos so los de floresta, possui um teor medio de 0,31 mE/100g de solo; no cerradao 0,23 mE/100g de solo
e no cerrado 0,27 mE/ 100g de solo.
Com o preparo da area para a instalac;ao do pasto, o teor
de ca lcio sofre um grande aumento no solo, como se pode observar atraves do valor de 1,70 mE/100g de solo na area de florest~
derrubada e queimada e nao semeada (Cuadro 5 e Fig . 7).
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Nos tratamentos com pastagens, o calcio varia cie 0,97
mE/ 100g de solo a 2,81 mE/ 100g de solo, correspondendo a 3 vezes e 9 vezes respectivamente valores maiores que 'o teor determinado para a area florestada.
Cuadro 6 -

Percentagem das Bases Permutaveis dos Solos na
Soma de Bases.

Ca-+- ~

Floresta
Cerradao
Cerrado
Floresta
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de

b)

queimada
1 ano
5 anos
2 anos
6 anos
4 anos
8 anos
5 anos
9 anos
6 anos
10 anos
7 anos
11 anos

55
47
45
66
79
67
56
71
71

Mg-+-+

K+

Na+

14
16
16

8

5
6
5
2
1
1
2
1
1
1
1

9
6
9

1
1

2

64
74
76
75

26
31
35
24
15
18
27
19
21
10
27
16
17
15

56

34

B

67

22

20

84

8
5
14
15
9
7
5

Magnesia P.ermutavel

O magnesia possui teor medio de 0,14 mE/100g de solo na
floresta; 0,15 mE/100g de solo no cerradao e 0,21 mE/100g de solo
no cerrado, valores estes considerados muito baixos, porem normais para a unidade de solo em estudo.
Com o preparo da area para a formac;ao das pastagens, ha
um aumento nos valores de magnesio em todos os tratamentos
considerados. Comparando-se com o valor encontrado para a
area testemunha de floresta, os teores determinados nos solos com
pastagens tiveram aumento de 19% a 56% .
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Potassio Permutavel

0 potassio e tambem outro nutriente que tern uma grande
alterac;:ao no solo com a lmplantac;:ao do sistema de pastagem. Nas
areas de floresta o seu teor e de 0,08 mE/100g de solo, no cerradao tambem com este valor e no cerrado com 0,09 mE/100g de
solo. Estes teores sao considerados muito balxos, porem normais para o solo considerado.
Nas areas com pastagens, o potassio tern uma variac;:ao de
0,13mE/ 100g de solo a 0,34mE/ 100g de solo, com meaia de 0,20
mE/ 100g de solo. 0 aumento medio portanto, e da ordem de
0,12 mE .
Soma de Bases Permutaveis -

Valor S

Como conseqi.iencia dos acrescimos dos teores das bases
trocaveis, os valores de soma de bases, tambem tlveram consideravel aumento.
Nas areas de floresta, cerradao e cerrado, consideradas
como tratamentos de comparac;:ao com as areas de pastos, os valores de S foram respectivamente 0,56 mE/ 100g de solo, 0,49
mE/ 100g de solo e 0,60 mE/ 100g de Solo.
Na area de floresta derrubada e queimada sem semeio do
capim, o valor medio da soma de bases trocaveis fol de 2,57
rnE/1 OOg de solo, portanto, 459% do valor da area testemunha
florestada.
Nas areas com pastagens de idades diferentes, os valores
medias de soma de bases variam de 1,48mE/ 100g de solo a 3,45mE/
1009 de solo, valores estes bem significativos, correspondendo a
'264% e 616 % dos valores encontrados na area com floresta.
-Capacidade de Troca Cationica -

Valor T

As propriedades de troca de bases dos solos relacionamse com o complexo coloidal, que se compoe de argila e humus.
A capacidade de troca dependera das proporc;:oes de cada um destes constituintes no solo e tambem, em suas capacldades individuais de troca .
0 conteudo de troca de bases ate saturac;:ao, expresso em
equivalente miligramo, denomina-se de capacidade de troca, representada pelo valor T.
"B . Ter. . CPATU, Belem (1) : 1-193 dez. 1976.
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Os solos em estudo possuem argilas coloidais do tipo 1:1'
do grupo da caulinita e como tal, apresentam baixa capacidade de
troca cationica.
A materia organica do solo, parte integrante do complexo
coloidal, tern influencia na capacidade de t roca do solo. Aumen·
tando os valores de materia organica, aumentam os de capacidade
de troca.
Esta correlac;:ao e perfeitamente observada nos tratamen-·
tos estudados na Fazenda Suia-Missu, onde os valores de materia
organica nos solos, que apresentam o revestimento florfstico natural, sao maiores que nas areas com pastagens .
A capacidade de troca, valor T, por esta razao, tern valores
mais elevados onde os valores de materia organica sao tambem
mais elevados (Quadro 5 e Fig . 7) .
Saturac;:ao de Bases Permutaveis -

Valor V

A saturac;:ao de bases, valor V%, expressa a percentagem
ou grau de saturac;:ao em cations metalicos, sendo representada
pela f6rmula :
S
v = -100

T
Esta saturac;:ao em solos latoss61icos e muito baixa , como
conseqOencia da origem destes solos. Nas areas com o revestimento natural, o valor V varia de 8% na floresta, 6% no cerradao
e 11 % no cerra~o. Estes valores indicam que o complexo coloidal do solo, esta com sua capacidade satisfeita com hidrogenio
ionico, deste modo, o solo encontra-se nao saturado de bases.
Os solos das areas consideradas como testemunhas,
acham-se portanto, altamente saturados com hidrogenio e muito
baixa saturac;:ao com bases trocaveis de calcio, magnesia e potassio. Na area de tloresta, por exemplo, a saturac;:ao de hidrogenio
e da ordem de 78%, no cerradao tambem 78% e no cerrado 65%.
Tratam-se portanto, de solos de muito baixa fertilidade qufmica e portanto distr6ficos .
Com o preparo das areas para formac;:ao de pastagens OS
valores de saturac;:ao de bases permutaveis, sofrem aumentos
consideraveis. Na area desmatada e queimada sem semeio, a
38 -
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satura<;ao de bases e de 50%, com saturac;ao de hidrogenio da
ordem de 45%. Nas areas com pastagens o valor V varia de·
43% a 80% com valores respectivos de saturac;ao de hidrogenio·
oscilando de 57% a 16%.
0 acrescimo nos valores de saturac;ao de bases nas areas
com pastagens e na area derrubada e queimada e sem duvida
bastante significativo, indicando o aumento de nutrientes nesses
solos, principalmente do cation calcio.
A quantidade dos cations basicos em comparac;ao ao hidrogenio, e muito importante do ponto de vista do crescimento.
vegetal, porque as formas intercambiaveis das bases, representam a fonte mais importante destes nutrientes aproveitaveis pelas plantas. A quantidade de hidrogenio trocavel e um fator que
afeta essencialmente a acidez do solo. Este fato, pode ser observado no quadro 4, onde todas as areas-tratamentos que foram submetidas a queimada e semeio de pasta, tiveram reduc;ao nos teores de hidrogenio e alumfnio permutaveis com diminui9ao dos
fndices de acidez, ou seja, os val ores de pH aumentaram em numeros absolutos .
Saturac;ao de Alumfnio : - -- - -

Os solos em estudo, quando revestidos com a cobertura
vegetal natural, apresentam alta saturac;ao de alumfnio trocavel e
consequentemente sao considerados comd alicos (Ouadro 5 e
Fig . 8). No entanto, ap6s o preparo da area para a forma<;:ao de
pastagem, em todas as areas de pastas com idades ate 11 anos,
a satura9ao com alumfnio e completamente reduzlda para valores
inferiores a 9% (Quadro 5 e Fig . 8) , tendo varias areas com saturac;ao zero. Os solos, que antes eram alicos passaram rapidamente pal"'8 lnsaturados de aluminlo .
F6sforo Assimilavel : P20s

0 f6sforo assimilavel na forma de P20s possui valores baixos tanto nos solos considerados testemunhas (floresta, cerradao
e cerrado) . como nos solos das areas com pastagens. No entanto, em algumas areas de pastagem e mi area derrubada e queimada os valores de f6sforo sao mais significativos, como se observa no Ouadro 5 e Fig. 5.
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Para-Paragominas -

Fazenda Entre Rios

Na faixa da Rodovia Belem-Brasilia, repetiu-se o mesmo
esquema de trabalho executado na Fazenda Sula-Missu, em Mato
Grosso.
Escolheu-se a Fazenda Entre Rios, por possuir uma boa
extensao da unldade de solo Podz61ico Vermelho Amarelo Caulinftico Distr6fico textura media, e portanto, contendo pastagens
de todas as idades, ate 11 anos (no momento da execu9ao da
pesquisa no campo} e receber um satisfat6rio manejo .
0 Ouadro 7 apresenta os resultados anaHticos obtidos das
amostras compostas coletadas nas diversas areas ate uma profundidade de 20cm, exclufda a manta organica .
Analise da Materia Organica
a}

Carbono Organico e Materia Organica

0 resultado medio das analises obtidas para o carbono
organico na area de solo com floresta, foi de 0,68% correspon·
dendo a 1,17% de materla organica, valores estes mais elevados
que alguns tratamentos com pastagens tais como, os pastos com
idades de: pasto em forma9ao, 1 ano, 5 anos, 8 anos, 10 anos e
menores do que as areas de pastagens com 2 anos, 4 anos, 6 anos.
7 anos e 9 anos. As diferen9as t anto para maior como para menor, no entanto, nao sao muito significativas (Cuadro 7 e Fig. 10} .
b)

Nltrogenio .

Os teores de nitrogenio obtidos das amostras coletadas
nas dlversas areas estudadas, pouco variaram entre si. Na floresta , o teor fol de 0,05% e nas areas com pastagens variou de
0,04% a 0,06% evidenciando que nao houve perda desse nutriente
mesmo ap6s a derrubada e queima da floresta e posterior forma9ao de pastagem .
c)

Rela9ao C/ N

A rela<;ao C/ N no solo com floresta e da ordem de 14, normal para solos tropicals com revestimento deste tipo de vegeta9ao, nao tendo no entanto variado slgnificatlvamente ap6s a forma9ao das pastagens . Nestas areas a varia9ao fol de 10 a 14.
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Rea<;ao do Solo
Como ocorreu com os resultados encontrados nas areas
de floresta e pastagens, na Fazenda Suia-Missu em Mato Grosso,
os valores de pH (H20) da Fazenda Entre Rios, em Podz6lico Vermelho Amarelo Distr6fico Caulinitico textura media, foram bastante alterados desde o processo do preparo da area e queimada
da vegeta<;ao natural .
Nas areas de floresta, o valor medio de pH e da ordem de
4,2 classificado como extremamente acido, passando este indice
para acima de 6 logo ap6s a queima da vegeta<;ao primitiva e originai em todas as areas com pasfagem, nao decrescendo estes
fndices mesmo ap6s decorridos 10 anos de uso do solo com pecuaria .
0 solo da pastagem em forma<;ao apresentou um indice de
acidez da ordem de 7, 1, portanto, neutro, prova evidente da incorpora<;ao de bases trocaveis no solo atraves da queima.
Nos solos com pastagens variando de 2 a 10 anos, o pH
oscila de 5.8. medianamente acido a 6,7, neutro (Ouadro 7 e Fig.
11) (VENEZUELA. Ministetrio de Agricultura y Cria 1965).
Alumfnio Trocavel
Este elemento existe com teores relativamente elevaaos
nos solos tropicais e ocorre na Fazenda com teor da ordem de 0,90
mE/ 100g de solo na area florestada, ficando neutralizado completamente desde o pasto em forma<;ao e em todas as areas cultivadas com pastagem.
Ha uma ·perfeita correla<;ao entre a eleva<;ao dos indices
de pH do solo e a neutraliza<;ao do aluminio permutavel, como
consequencia do enriquecimento do solo com incorpora<;ao de
bases trocaveis, principalmente de calcio, que ocorre com maior
percentagem, se bem que o magneslo e o potassio tambem sao
alterados (Cuadro 8).
Bases Permutaveis
a)

Calcio Permutavel

Das bases permutaveis, que contrlbuem dominantemente
para a soma de bases do completo coloidal, o calcio e o elemento
que participa com a maior parcela. Na floresta, a soma de bases
46 .....
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do solo, o calcio contribue com 50%, com valor absoluto medio
da ordem de 0, 19 mE/ 1Obg de solo. A area com pastagem em
formac;ao o teor desta base trocavel sobe para 2,65 mE/ 100g de
solo, concorrendo com 84% da soma de bases . Nas demais areas
de pastagens o calcio varia de 1,12 mE/100g de solo a 3,19
mE/ 100g de solo, valores estes muito superiores ao va lor medio
determinado para o solo da area com floresta virgem (Quadro 7
e Fig . 12).
0 Ouadro 8, a seguir, espelha a percentagem da participac;ao de cada base trocavel do solo na soma de bases permutaveis.
Quadro 8 -

b)

Percentagem das Bases Permutaveis dos Solos na
Soma de Bases - Fazenda Entre Rios .

AREA TRATAMENTO

Ca + +

Floresta
Pasto em formac;ao
Pasto de 1 ano
Pasto de 2 anos
Pasto de 4 anos
Pasto de 5 anos
Pasto de 6 anos
Pasto de 7 anos
Pasto de 8 anos
Pasto de 9 anos
Pasto de 10 anos

50
84
78
88
77
86
79
68
84
85

81

Mg ++
29
13
14
10
17
10
15
18
12
11
15

K+

Na +

13
2
7
2
5
3
5
12
3

8

3
4

1
0
1
1
1
2
1
1
0

Magnesia Permutavel

0 magnesio, e o nutriente que percentualmente contribue
logo ap6s o calcio para os valores de soma de bases do solo. Na
floresta, seu teor medio, e de 0,11 mE/100g de solo, passando para
0,40 mE/100g de solo com a queimada e formac;ao da pastagem cultivada, havendo um pequeno decrescimo em relac;ao as outras
areas de pastagens com diferentes idades, no entanto, todas com
val ores superiores a do solo natural .
Este elemento varia de 0,21 mE/ 100g de solo nos pastos
de 5 e 10 anos a 0,47 mE/ 100g de solo no pasto de 2 anos.
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c)

Potassio Permutavel

0 potassio e um nutriente que tern um acrescimo irregular
no solo com a formai;:ao de pastagens cultiyadas. No solo de floresta, seu valor medio, e da ordem de 0,05 mE/ 100g de solo, oscilando os valores nas areas de pastagens de. 0,05 mE/ 100g de solo
nos pastos de 5 e 10 anos a 0,25 mE/ 100g de solo no pasto de 7
anos. 0 aumento medio do valor absoluto das areas de pastagens para a de floresta e de 0,06 mE/ 100g de solo.
Soma de Bases Permutaveis -

Valor S

0 acrescimo dos valores das bases trocaveis, resultou
consequentemente nos solos com pastagens, um aumento na
soma de bases permutaveis . No solo de floresta , o valor S, e da
ordem de 0,38 mE/ 100g de solo, aumentando consideravelmente
para os solos utilizados com pastagens. Nestes, os valores de
soma de bases, osci lam de 1,39 mE/ 100g de solo a 3,71 mE/ 100g
.de solo (Quadro 7 e Fig . 12), correspcindendo a 366 % e 976%
respectivamente dos valores encontrados para a area de solo com
floresta .
Capacidade de Troca Cati6nica -

Valor T

Os solos em estudos possuem argila coloidal do ti po 1: 1,
pertencente ao grupo da caulinita, e portanto com baixa capacidade de troca cati6nica (SOMBROEK 1962) .
Os valores de T em todas as areas pesquisadas sao baixos ,
como consequencia do tipo de argila e dos baixos valores de materia organica. Na area de floresta a capacidade de troca e da
ordem de 4,16 mE/ 100g de solo e nas areas com pastagens varia de 2,90 mE/ 100g de solo a 5,69 mE/ 1OOg de solo (Quadro 7 e
Fig . 12).
Satura9ao de Bases Permutaveis -

Valor V

A satura9ao de bases permutaveis representa a percentagem em que o complexo coloidal e ocupado pelas bases permutaveis e OS ions tambem permutaveis de hidrogenio, que e perfeitamente indicada pela percentagem de saturac;ao de base
(GAUCHER 1971).
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Existe uma estreita correla9ao entre a percentagem de satura9ao de base de um solo, e o seu pH. Quando ha perda de
base como consequencia de lixivia9ao, drenagem ou outro qualquer fator, o valor de pH tambem e reduzjdo em uma proporc;ao
mais ou menos definida. Esta rela9ao e o consenso geral de que
a lixivia9ao tende a aumentar a acidez dos solos de regioes tropicals. Realmente isto ocorre principalmente com os solos latoss61icos na regiao amazonica onde a percentagem de satura9ao
de bases nos solos florestados e muito baixa, como consequencia
de sua origem pedogenetica. No entanto, observando-se os valores de satura9ao de base nos solqs da area florestada e comparando-se com os de revestimento com past3gem, nota-se uma evi·
dente discrepancia entre eles. Na area com floresta, o valor medio de V e de apenas 9% ao passo que nas areas com pastagens,
de varias idades, os valores oscilam de 46% a 83% (Quadro 7 e
Fig . 13) .
Logo ap6s a queima da vegeta9ao primitiva, no caso a floresta amazonica, e com a incorpora9ao de cinzas ao solo houve
um acrescimo consideravel nos valores de satura9ao de bases,
evidenciando portanto uma eleva9ao dos valores de bases trocaveis, principalmente do calcio. Ent retanto, devido a elevada
queda pluviometrica nas areas em estudo, era de se esperar uma
lixivia9ao rapida das bases soluveis, o que nao ocorre. Nota-se,
que ha influencia deste processo intemperico, pois a area de pasto em forma9ao ou seja o tratamento formado logo ap6s a derrubada e queima da floresta, possue o maipr valor de satura9ao
de base, com decrescimo para as outras areas de pastagens de
idades mais avan9adas. No entanto, esse decrescimo nao e progressivo, mais frregular conforme se podera observar no Cuadro 7
e Fig. 13 .
i: provavel que o vasto sistema radicular das gramineas da
p3stagem, que se localiza principalmente nos primeiros 40 cm do
solo, seja uma barreira protetora para o processamento livre da
lixivia9ao .
Na area florestada, a satura9ao com hidrogenio da ordem
de 69% , indicando que o complexo coloidal esta altamente saturado com o ion H+ o restante com o aluminio permutavel com 22% .

e

Na area de pastagem em forma9ao da-se o inverso, o coloide acha-se saturado com maior parte de bases permutaveis,
com 38%, participando a satura9ao do hidrogenio com 17%. Houve portanto um aumento consideravel da fertilidade do solo.
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Quadro n9 9

- ESTAOO 00 PARA-PARAGOMINAS-VJiRIAS FAZENDAS-RESUl..TADOS ANAL.fTICOS t'l!DIAS ARITM!'.'.TICAS

TRATA MENTO ·

r1orcs10a

Clou1lica<D Profulldid. Gr0Au l o11 t ,trlo ,(%)
Ar•io Aro lo
Solo
cm.
Grona Fino Limo A~ ll o

Anci li se

do

c

N

pH

11.0. %
C/ N

M.O.

"'E/1009 ~ Solo

H2 0

ca••

119••

No+

K+

s

H+

%
Al+++

T •

v

100. Altt+ "'9 /100 9
Artt't-

s

P 2 o~

LAa

0-2 0

7

10

18

65

1 , 62

0 ,1 6

12

2 , 79

4,4

1,09

0 , 38

o, os

0 , 0 6 1 , 59 6,66

l , 77 10 , 02

LAa

0- 20

J.O

22

20

"8

1,19

0 , 09

13

2 ,O•

6 ,5

6 , 70

0 , 83 0 , 03

0 , 08 7 , 64 2 , 39

o,oo

l0 , 03

71\

0

2,2~

7

20

17

60

1 , 80

0 , 18

10

3 , 09

6,9

6 , 76

1 , 04 0 , 04

0 , 30 8,14 l , 41

0 , 00

9 , 55

85

0

2 , t.6

o,so

16

53

0 , ?3

Pasto em forma ~ao

Pasto de

3 anos

LAa

0-20

Pasto de

4 ano s

LAa

0 -2 0

6

17

22

SS

l , 28

0 ,l l

12

2 , 20

S,3

2,14

0 , 86 0 , 03

0 , 16 3 , 19 ",68

0 , 20

8 , 07

•10

6

Pasto de

5 anos

LA a

0-2 0

lo

20

20

so

1 ,11

0 , 10

12

1 , 90

5 ,7

2 , 20

0 ,61 0 , 04

0 , l 7 3 , 03 3 , 99

0 . 20

7' 22

42

6

0 , 64

P"sto de

Sanos

LA a

0-20

11

20

18

Sl

l , 11

0 , 09

12

1,90

6 ,0

3,3 4

0 , 50 0 ,03

0 ,1 9 4 ,0S 3 , 16

7 ' 2l

56

0

l, 6q

Pas lo de

7 anos

LA a

0 -2 0
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21
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48

1,03

0 , 08

13

1 , 77

S,7

2,23

0 ,3 9 0 , 0 3

0 , 12 2 , 78 13,1 0

b, oo
o,oo

S,88

47

0

0 , 27

9

20

19

S2

0 , 98

0 , 08

12

1 ,69

S ,4

1 , 64

0 ,45 0 , 0 3

0 , 10 2 , 22 J3, 36

0 , 00

5,SB

40

0

0,23

Pas t o de

8 anos

LAa

0-20

Pasto de

9 anos

LAa

0 - 20

10

18

22

so

1,36

0 ,1 1

12

2 , 34

5,9

3,12

0 , 97 0 , 03

0 , 18 4,31 ~.90

0 , 10

8 , 31

52

2

o, ur.

Pasto de 1 1 a nos

LAa

0 - 20

7

18

20

45

l , 96

0 , 15

13

3 ,37

6,0

3, 4 s

0 , 65 0 , 03

0 , 22 4 , 35

0 , 00

8,4s

Sl

0

0 , 23

~ .10

Nas outras areas de pastagens com idades variando de 1

.a 1O anos, a saturai;ao de bases varia de 46% (pasta com 8 anos)
a 74% (pasta com 1 ano), correspcmdendo a 54% e 26% respectivamente de saturai;:ao com hidrogenio permutavel.
·saturai;ao de Aluminio
O valor media de saturai;ao de aluminio na area virgem
· florestada, e elevado sendo da ordem de 70%. Este valor, esta
.perfeitamente correlacionado com o elevado valor de pH e baixa
saturai;:ao de bases. 0 solo neste caso e considerado como
alico.
Com a formac;ao de pastagem, atraves do processo ja descrito, essa saturac;ao de aluminio, que produz a acidez nociva e
completamente neutralizada conforme se podera. observar no Oua·dro 7 e Fig. 13.
F6sforo Assimilavel -

P20s

Este importante nutriente tern como valor media 0,69
mg/ 100g de solo determinado no solo de floresta natural.
Nas areas com pastagens ha sensfveis altera9oes e em
alguns tratamentos os valores sao menores e noutros sao malores que no solo de floresta (Quadro 7 e Fig. 9) .
.Para-Paragominas -

Varias Fazendas

Ao longo da Rodovia Belem-Brasilia, escolheu-se duas unldades de solos para a realizac;ao da pesquisa, tendo em vista suas
representatividades e tambem por apresentarem fase textural diferente, uma de textura media, o Podz61ico Vermelho Amarelo
Distr6fico Caulinftico textura media e uma de textura argilosa, o
Latosol Amarelo Caulinitico textura argilosa (SOMBROEK 1962).
Desta maneira, e possfvel perfeitamente comparar os resultados
·obtidos em ambas as unidades pedogeneticas.
Para a execuc;ao da pesquisa de campo, usando-se o Lato·sol Amarelo Caulinftico textura argilosa, escolheu-se varias Fazendas que possuem este solo, tendo em vista a necessidade da
selei;ao de areas de pastagens com idades diferentes.
0 Ouadro 9 expoe os resultados dos diversos elementos
analisados ate a uma profundidade de 20cm, em cada area tratamento.
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Analise da Materia Organica
a)

Carbono Organico e Materia Or9anica
0 resultado medio obtido para o carbono organlco, nas
amostras coletadas na area de floresta fol de 1,62 % , sendo ma is
elevado que as medias obtidas nas areas de pastagens em for-·
mac;:ao (1,19%), 4 anos (1,28%), 5 anos (1,11%), 6 anos (1,11%).
7 anos (1,03%). 8 anos (0,98 % ) e 9 anos (1,36%). Por outro
lado, foi menor do que os valores medios obtidos nas areas de
pastagens de 3 anos (1,80% ) e 11 anos (1,96 % ). A esses valores de carbono correspondem os valores de materia organ ica
de acordo com o quadro 9 .
b)

Nitrogenio
O vaior medio de nltrogenio da area de floresta foi mais
elevado do que todos os valores encontrados nos solos com pastagem, com excec;:ao da area com pasto de 3 anos (Quadro 9 e
Fig . 15) .
c)

Relac;:ao C/ N
Da mesma maneira que ocorre com os valores de C/ Nencontrados na unldade Podz61ico Vermelho Amarelo, da Fazenda
Entre Rios, a relac;:ao C/ N em todas as areas-tratamentos e muito.
semelhante, nao havendo variac;:ao marcante.
Esta relac;:ao varia de 10 (pasto de 3 anos) a 13 em varias
areas de pastagem. No solo de floresta a rela9ao e 12.
Todos estes valores, indicam um bom equilibria biol6gico·
nos solos .
Aeac;ao do solo
Do mesmo modo que nas areas anterlormente estudadas~
o fndice de acidez do solo de floresta e ma is acentuado do que
nas areas com pastagens. 0 pH no solo florestado e 4,4, considerado como extremamente acido, ao passo que nos solos com
pastagens, os valores de pH varia.m de 5,3 (pasto de 4 anos)
classificado como fortemente acido a 6,9 (pasto de 3 anos) considerado como neutro (Quadro 9 e Fig. 16) (VENEZUELA. Minis-·
terio de Agricultura y Cria 1965) .
Alumfnio Trocavel
Confirmando o que ocorre com os solos das Fazendas SuiaMissu e Entre Rios, ap6s a queima da floresta e consequente
54-
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utiliza9ao com pastagens, o alumlnio trocavel do solo
neutral izado, como consequencia do enriquecimento de bases trocaveis
no complexo coloidal do solo.
0 teor medio de alumlnio determinado para o solo de floresta e de 1,77 mE/ 1009 de solo, portanto alto. Esse valor e
reduzido logo ap6s a queimada da vegeta9ao primitiva, passando
para praticamente 0 (zero) em todas as areas com pastagem
(Cuadro 9 Fig. 16) .
Bases Permutaveis
a)

Calcio Permutavel

Como ocorre nos solos estudados das outras Fazendas, o
calcio e o elemento que contribue com maior percentagem para
o total de soma de bases . No solo de floresta, este nutriente
contribue com 69% da soma de bases e possui um valor medio
de 1,09 mE/ 100g de solo.
Nos solos com pastagens , o calcio permutavel varia de
1,64 mE/ 1009 de solo (pasta de 8 anos) a 6,76 mE/ 100g de solo
(pasto de 3 anos ) .
Percentualmente ele varia nas areas com pastagem de
72% a 88 % .
No Cuadro 10, es tao registradas as percentagens da participa9ao de casa base trocavel do solo na soma de base.
Cuadro 10 -

Percentagem das Bases Permutaveis dos Solos na

Soma de Bases.

AREA
Floresta
Pasto em
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
Pasto de
P:isto de
Pasto de
Pasto de

form:i9ao
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
11 anos

B . Tee. CPATU, Belem
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ca++

Mg++

K+

Na+

69
88
83
67
73
82
80
74
72
·79

24
11
13
27
20
12
14
20
23

4
0,60
0,50

3
0,40
3,50

5
6
5
5

1
1
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b)

Magnesio Permutavel

0 teor media de magnesio encontrado nos solos com floresta e da ordem de 0,38 mE/ 100g de solo, sendo menor do que
os valores determinados para todos os solos revestidos com pastagem cultivada. Nestes, o teor de magnesio varia de 0,39 mE/
1009 de solo (pasto de 7 anos) a 1,04 mE/100g de solo (pasto de
3 anos) (Ouadro 9 e Fig . 17) . 0 magnesio e o elemento que
depois do calcio contribui com maior percentagem para a soma
de bases permutaveis do solo (Ouadro 10) .
c)

Potassio Permutavel

0 potassio sofre altera<;ao satisfat6ria no solo com a forma<;ao da pastagem. Possui tear medio de 0,06 mE/ 100g de solo
na area de floresta e varia de 0,08 mE/100g de solo (pasto em
forma<;ao) a 0,30 mE/ 100g de solo (pasto de 3 anos). havendo um
acrescimo medio da ordem de 0,11 mE/ 100g de solo.
Soma de Bases Permutaveis -

Valor S

Como ocorre nas Fazendas anteriormente estudadas, com
o aumento dos teores de bases trocaveis no solo com pastagem ,
ha logicamente um aumento da soma de bases.
No solo com floresta, o valor medio de S e de 1,59 mE/ 1OOg
de solo, enquanto que nos solos com pastagens esse valor oscila
de 2,22 mE/ 100g de solo (pasta com 8 anos) a 8,14 mE/100g de
solo (pasto de 3 anos) (Quadro 9 e Fi g. 17) .
Capacidade de Troca Cationica -

Valor T

O valor da capacidade de troca cationica encontrado para
o solo de floresta e de 10,02 mE/100g de solo, sendo mais elevado que o determinado para os solos com pastagens. Nestes, o
valor T varia de 5,58 mE/ 100g de solo (pasto de 8 anos) a 10,03
mE/ 100g de solo no pasto em forma<;ao .
Satura<;ao de Bases Permutaveis -

Valor V

0 valor de satura<;ao de bases no solo de floresta, foi de
16%, portanto muito baixo, sendo considerado como solo distr6fico ou de balxa fertilidade qulmica .
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Do mesmo modo como ocorre nas outras Fazendas ja estudadas, com a formai;ao das pastagens essa satura9ao sofre um
aumento bastante satisfat6rio, variando de 40% na pastagem de
4 anos a 85% no pasto com 3 anos.

Saturai;ao de Aluminio
No solo florestado, tornado como area testemunha. o valor
de saturai;ao de alumfnio e de 53%, portanto elevado, indicando
o carater al ico do solo. A mesma unidade pedogenetica, ap6s a
derrubada da floresta e consequente formac;:ao de pastagem ocorre uma altera«;ao brusca, com a total neutralizai;ao da acidez nociva do solo (Cuadro 9 e Fig . 18) .
F6sforo Assimilavel -

P20 s

0 teor medio de f6sforo assimi lavel determinado para o
solo de floresta. foi de 0,23 mg/ 100g de solo, tendo sensiveis
alterac;:oes. quando as areas passaram a ser utilizadas com pastagens. Nestas, os valores de f6sforo obtidos foram de 0,23 mg/
100g de so lo (pasto de 8 3nos e 11 anos) a 2,46 mg/ 100g de solo
(pasto com 3 anos) (Cuadro 9 e Fig . 14) .

ANALISE DE PERFIS PEDOL6GICOS DESCRITOS E ANALISADOS
NAS AREAS PESOUISADAS.
Em obediencia a metodologia adotada para a execw;:ao da
pesquisa , alem · da col eta de amostras a uma profundidade de
0-20cm, em cada area-tratamento, cujo objetivo e avaliar e comparar os nfveis de fertilidade dos solos, descreveu-se um perfi l
pedol6glco, representativo em cada uma dessas areas, com a finalidade de identificar em deta lhe, as caracteristicas morfol6gicas e
as propriedades ffsicas e quimicas das unidades de solos.
Dos perfis descritos, coletou-se as amostras dos horizontes geneticos e no laborat6rio foram determinados os elementos
existentes no solo, necessarios a sua caracterizai;ao quimica.
Norte de Mato Grosso -

Fazenda Suia-Missu

As descri96es detalhadas dos perfis representativos relativos a cada area-tratamento e bem como, seus respectivos qua60 -
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dros de analises estao contidos no texto do trabalho e deste modo·
se podera observar as altera96es ocorridas no solo, principalmen-·
te, no relativo as propriedades qufmicas.
Morfologicamente, nota-se que o horizonte A, teve alterac;ao no referente a maior presenc;a de raizes finas de capim coloniao, que tern ·uma grande percentagem de distribui9ao ate aproximadamente 40 a 45cm. Por outro lado, o horizonte Ai acha-se
em varias areas misturado ao ~. como consequencia do manejo
dos animais dentro dos pastos. Este manejo no entanto, aparentemente nao causou compacta<;:ao ou adensamento nessas camadas do so1o, coma se podera ohservar atraves dos resultados ob. tidos com o compactometro modelo japones (v. descri9ao de
perfis).
No referente aos resu ltados analfticos do complexo sortivo do solo, rea<;:ao do solo, analise da materia organica e outros,
nota-se marcantes altera96es, quando comparadas as analises dos.
perfis das.pastagens de idades diferentes, com o perfil da floresta _
Observando-se os quadros de analises, verifica-se que todos os horizontes localizados ate a uma profundidade de 1,SOm
tiveram altera96es no refente as propriedades quimicas, no entanto essas mudan9as fazem-se sE.ntir com mais evidencia nos
dois primeiros horizontes geneticos do solo, correspondentes ao
horizonte A.
As alterac;oes mais senslveis ocorrem com os elementos.
componentes do complexo sortivo, onde o calcio participa com
maior percentagem no acrescimo da soma de bases.
Os Indices de pH sao tambem marcantemente alterados
com acrescimo ~os seus valores e estabilizam por todos as tratamentos com pastagens .
A saturac;ao de bases que e muito baixa no solo de floresta, tern acrescimo evidente desde o inicio da forma9ao da past3gem. Par outro lado, a saturac;ao de aluminio que e elevada.
no solo de floresta indicando alta acidez nociva, e neutralizada
quando os solos sao utilizados com pastagem.
Os valores de f6sforo assimilavel em varios horizontes
superficiais minerais, tiveram acrescimo consideravel coma pos-sivel consequencla dos valores elevados de materia organica. Osquadros de analise das areas de floresta queimada e nao semeada, o valor de P20s no horizonte Ap (0-7cm) e de 4,06mg/100g de
solo e a materia organica e de 2,98%; o pasta de 1 ano, Retiro
lpe, late 26 o f6sforo apresenta-se com tear de 8,12mg/100g de
62-
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.solo Ap (O-Scm) e materia organica com 2,65 %. Outros resultados semelhantes podem ser observados nos diversos quadros
de anal ises correspondentes a cada area.
0 perfil n.0 6 denominado Pasto 24 de 2 anos de idade, Retiro das Emas, estudado inicialmente em outubro de 1968 teve pequena altera<;ao, possivelmente coma consequencia do fator amostragem. No entanto, esta mesma area em junho de 1973, quando
se procedeu uma segunda observa9ao e desta vez a pastagem encontrava-se com 6 anos de idade. as altera96es qufmicas foram
acentuadas (quadro analftico perf il n.0 12) .
Seria enfadonho comentar os dados dos diversos perfis
analisados , porem os quadros de ana lises correspondentes a cada
perfil anal isado pertencente as areas-tratamentos, sao mais evidentes e praticos para a analise comparativa dos. resultados.
Paragominas - Para- . Fazenda Ent1 e Rios

Fazendo-se uma analise nos resultados analitlcos pertencentes aos perfis representativos a cada area-tratamento considerada, observa-se que houve sensfveis altera96es em varios elementos, quando comparadas as analises dos perfis das areas de
pastagem com as de floresta.
A soma de bases permutaveis no perfil de floresta tropical
umida, varia de 0,68mE/ 100g de solo no horizonte A1 a 0,11mE/ 100g
de solo no 822 local izado de 120 a 1SOcm ...... de profundidade. Com
o processo de queima e forma<;ao de pastagem, os valores de
soma de bases tiveram acrescimo b:istante consideravel principalmente nos horizontes A e B1, cuja profundidade media e de 26cm.
Os va lores de soma de bases nesses horizontes variam de 0,80mE/
1OOg de solo a 21, 12m E/ 1OOg de solo. sendo o ca lcio o nutriente
·que participa com m:iis de 70.% desses valores.
Os teores de magnesio e de potassio sao tambem muito alterados pare maior (quadro de analise de solos - perfis de n.0
17 a n.0 27) .
Como consequencia do aumento nos valores da soma de
bases, os valores de satura9ao de bases, va!or V, sao tambem significativamente aumentados. 0 solc.o da floresta, que possuia antes
valores de satura9ao de bases oscilando de 4% a 15% no perfil ,
cambiou para valores compreendidos entre 6% a 100%, salientando-se que os valores ma is elevados, todos acima de 40 % , localizamse nos dois primeiros horizontes .
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A capacidade de troca caticnica altera-se quando os valores de materia organica sao elevados como e o caso do horizonte
Ap de todos os perfis com pastagens .
100 .AI +++
Os valores de saturai;ao de alumlnio, - - - - - . dimiA t+++ + S
nuem proporcionalmente ao acrescimo dos valores de saturai;ao
de bases (quadros de analises perfis n.0 j7 a 27) .
Os teores de nitrcgenio tiveram aumento em quase todos
os perfis de pastagens, fato este verificado no horizonte Ap. 0
mesmo, ocorre com os val ores de materia organica .
A reai;ao do solo, determinada pelos valores de pH, sofreu
tambem alterai;ao principalmente nos primeiros horizontes dos
perfis de pastagens. No perfil da floresta, os Indices de pH (H20) .
estao compreendidos entre 4,1 a 4,7, com os valores mais acidos
localizados nos primeiros horizontes. Nos perfis com pastagens
os tres primeiros horizontes geneticos variam de 5,1 a 7,4. Como
consequencia do aumento de valores nos Indices de pH, houve a
neutralizai;ao do alumfnio t rocavel, principalmente nesses horizontes (quadros de ana lises, perfis n.0 17 a 27) .
Os valores de f6sforo assimilavel, tiveram acresci mo b:istante consideravel em quase todos os horizontes Ap dos perfis
com pastagens, como pode ser obsHrvado nos perfis coletados em
areas de pastos com idades de 1, 3, 4, 6, 9 e 1O anos, cujos teores
variam de 8,70mg/ 100g de solo a 'i9 ,60mg/100g de solo. No perfil de floresta o teor de P20 s no horizonte correspondente Ai, e de
0,76mg/ 1OOg de solo, havendo portanto uma grande alterai;ao.
Paragominas · Para -

Varias Fazendas

Os resultados das analises que se obteve das lnumerers
amostras pertencentes aos horizontes geneticos dos perfis de solos, relat ivos a cada area-tratamento nas Fazendas pesquisadas ..
do mesmo modo como ocorreu em Suia-Missu e Entre Rios, forsm
bem significativos (quadro de analises, perfis n.0 28 a 38).
Nestas Varias Fazendas, a unidade de solo de interesse·
para a pesquisa foi o Latosol Amarelo textura argilosa.
O complexo sortivo no perfil de floresta, apresenta results-dos muito compatlveis com a unidade de solo considerada. A
soma de b::tses permutaveis no horizonte mineral A1 tern valor
acima de 2,00mE/ 100g de solo, como conseqOencia do teor de
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materia organica que esta acima de 3%, comum tambem nestes
solos argilosos. No entanto, logo abaixo desta fina camada, a saturac;ao de bases tern seus valores diminuidos, para nos horizorites 822 e 823, elevarem-se novamente. Esses valores no entanto,
em todo o perfil sao considerados baixos, dai o carater distr6fico
destes solos.
A capacidade de troca cationica tern tambem valores baixos, sendo o valor mais elevado localizado no horizonte Ai, que
tern o maior teor de materia organica. 0 tipo de argila caulinita,
e o responsavel por esta baixa capacidade de troca do complexo
coloidal .
0 calcio e o nutriente que participa com maior percentagem
na saturac;ao de bases, com cerca de 60%, vindo a seguir o magnesio.
Os val ores de materia organica variam no· perfil de 3,46%
determinado para o horizonte Ai a 0,30% no 822, havendo como e
normal, um decrescimo nos valores com a profundidade do solo.
A reac;ao do solo determinada pelos valores de pH , possui
acidez mais elevada nos primeiros horizontes, diminuindo com a
profundidade do perfil. Os indices de pH (H20) variam de 4,3
extremamente acido) a 5,3 (fortemente acido). lnversamente a
esses valores, os teores de aluminio trocavel (Al +: ..... +), sao mais
elevados nos primeiros horizontes e decrescem com a profundidade do perfil.
Os valores de f6sforo assimilavel sao muito baixos em todo
o perfil, o que e normal nestes solos .
Com a derrubada da floresta e consequente queima da vegetac;ao, tern infcio a formac;ao de pastagens e do mesmo modo
como ocorre com os outros locais estudados, o solo sofre m6dificac;6es qufmicas acentuadas, com aumento de teores de varios de
seus nutrientes, bem como nos indices indicativos de fertilidade.
Conforme se pode observar nos quadros de analises relativos aos perfis pertencentes as varias areas de pastagens, os valores de soma de bases permutaveis em todos os solos com pastagem, tiveram sensfvel aumento de valores. De um modo geral,
os dois primeiros horizontes geneticos Ap1 e Ap2, com cerca de
10cm de espessura, sao os que sentlram maiores alterac;6es, principalmente no relativo ao calcio .
A saturac;:ao de bases, valor V, teve um aumento consideravel principalmente nestes dois primeiros horizontes e a capacidade de troca, como consequencia do aumento dos valores de maB . Tee. CPA'l'U, Belem (1): 1-193 dez. 1976.
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terla orgamca no horizonte Ap,, teve tambem um acrescimo em
rela9ao ao solo com floresta.
0 pH, alterou-se desde o momenta da queima da vegeta9ao
primitiva e em todos os solos com pastagens, com aumento de
duas unidades em alguns horizontes. 0 solo contendo pastagem
de 11 anos de idade, por exemplo, os valores de pH (H20) variam
no perfil de 6,2 (ligeiramente acido) a 5,2 (fortemente acido)
(VENEZUELA. Ministerio de Agricultura y Cri a 1965) .
0 alumfnio permutavel nos solos com pastagens, foi praticamente neutralizado nos primeiros horizontes dos perfis, como
consequenci a do aumento de satu ra9ao de bases no complexo coloidal do solo .
0 f6sforo assimilavel tern no primeiro horizonte, Ap,, um
acresci mo consideravel principalmente nos solos com pastagens
em forma9ao (7,10mg/ 100g de solo) ; de 3 anos (16,80mg/ 100g);
de 6 anos (13,00mg/ 100g) e de 7 anos (1 0,90mg/ 100g). Nas outras areas, este nutriente teve tambem acrescimo, porem com menor sign ificancia .

CONCLUSDES
A pesquisa real izada nos locais representativos de duas zonas de crescente desenvolvimento pecuario, Norte de Mato Grosso
e Rodovia Belem-Brasflia - Paragominas, Estado do Para, trouxe
resultados bastante interessantes. Com a· derrubada da floresta
hileiana, seguida da queima da vegeta9ao, processa-se nos solos
altera96es profundas, principalmente em sua composi9ao qufmica.
Com a forma9ao de pastagens cultivadas, utilizando-se um manejo
satisfat6rio, os nutrientes que foram i ncorporados ao solo, sao fixados em uma boa propon;:ao no complexo coloidal do solo e parte
e lixiviado.
0 solo, quando ai nda e revestido pela floresta, mantem-se em
equilibria ecol6gico, havendo a constante reciclagem dos nutrientes. As condi1;:6es qufmicas dos solos caracterizam-se pelos baixos valores de soma de bases, baixa satura9ao de bases e alta satura9ao de alumlnlo trocavel e acidez pronunciada .
Com a forma9ao de pastagens, desde a derrubada da floresta e posterior queima, ocorre um acrescimo de valores na maioria dos nutrientes e mantendo-se mais ou menos estaveis por varlos anos de atlvidade pasta ·1.

-
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terla orgamca no horizonte Ap,, teve tambem um acrescimo em
rela9ao ao solo com floresta.
0 pH, alterou-se desde o momenta da queima da vegeta9ao
primitiva e em todos os solos com pastagens, com aumento de
duas unidades em alguns horizontes. 0 solo contendo pastagem
de 11 anos de idade, por exemplo, os valores de pH (H20) variam
no perfil de 6,2 (ligeiramente acido) a 5,2 (fortemente acido)
(VENEZUELA. Ministerio de Agricultura y Cri a 1965) .
0 alumfnio permutavel nos solos com pastagens, foi praticamente neutralizado nos primeiros horizontes dos perfis, como
consequenci a do aumento de satu ra9ao de bases no complexo coloidal do solo .
0 f6sforo assimilavel tern no primeiro horizonte, Ap,, um
acresci mo consideravel principalmente nos solos com pastagens
em forma9ao (7,10mg/ 100g de solo) ; de 3 anos (16,80mg/ 100g);
de 6 anos (13,00mg/ 100g) e de 7 anos (1 0,90mg/ 100g). Nas outras areas, este nutriente teve tambem acrescimo, porem com menor sign ificancia .

CONCLUSDES
A pesquisa real izada nos locais representativos de duas zonas de crescente desenvolvimento pecuario, Norte de Mato Grosso
e Rodovia Belem-Brasflia - Paragominas, Estado do Para, trouxe
resultados bastante interessantes. Com a· derrubada da floresta
hileiana, seguida da queima da vegeta9ao, processa-se nos solos
altera96es profundas, principalmente em sua composi9ao qufmica.
Com a forma9ao de pastagens cultivadas, utilizando-se um manejo
satisfat6rio, os nutrientes que foram i ncorporados ao solo, sao fixados em uma boa propon;:ao no complexo coloidal do solo e parte
e lixiviado.
0 solo, quando ai nda e revestido pela floresta, mantem-se em
equilibria ecol6gico, havendo a constante reciclagem dos nutrientes. As condi1;:6es qufmicas dos solos caracterizam-se pelos baixos valores de soma de bases, baixa satura9ao de bases e alta satura9ao de alumlnlo trocavel e acidez pronunciada .
Com a forma9ao de pastagens, desde a derrubada da floresta e posterior queima, ocorre um acrescimo de valores na maioria dos nutrientes e mantendo-se mais ou menos estaveis por varlos anos de atlvidade pastoril .
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Observe-se que todos os resultados anaHticos, quer relativos as amostras obtidas de 0-20cm, quer as referentes aos horizontes geneticos de perfis representativos a cada area-tratamento,
possuem valores mais elevados que os das amostras retiradas das
areas de floresta.
E conhecido o que ocorre no solo, ~se derruba a vegeta<:ao florestal primitiva e em seguida implanta-se qualquer
cultura anual. No segundo ou terceiro ano, ha um decrescimo
considfil:_avel na produtividade como conseque1icia da reducao da
~·· <-;'
fert_ilidade do solo .
:,,,. ·.. "
No caso das pasta ens , este fato nao ocorre . Os dados
sao bastante evidentes, comprovan o o aumento da fertilidade do
;;olo, guando manejado satisfatoriamente com o pa·s toreio.
Deve-se no entanto salientar que, principalrnente em Paragominas, observam-se situav6es bem distintas. ..t:La_proprJed~des
com pastagens consolidadas, ocorrendo no entanto, Fazendas com
pastagens mal formadas e infestadas pelas ervas invasoras (juquira) .
Evidencia-se este fato, em uma mesma unidade de solo,
em areas diferentes e tambem em uma mesma Fazenda.
Nas areas onde a pastage~ apresenta-se com born desenvolvimento, houve satisfat6rio manejo e naquelas infestadas pelas
ervas daninhas, nao houve o cuidado de se proceder a um manejo.
lnqueritos realizados em varias empresas pecuarias, na faixa de Paragominas, com o intuito de se conhecer quais as principais causas do sucesso ou do fracasso das pastagens, chegou-se
a uma conclusao ·que, o empresario par varias razoes nao p6de
proceder a um born manejo. lnumeras sao as causas, enumerando-se as seguintes: a) derrubada e queima da floresta mal sucedida, deixando o material vegetal ocupando grande parte da superffcie do solo e incorporando baixa percentagem de nutrientes ao
solo, atraves das cinzas; b) ins.ufici ente numero de cercas divisionarias dos pastas, resultando areas de pastagens muito grandes,
normalmente acima de 100ha, o que prejud ica o manejo dos animais; c) numero de cabevas de gado em quantidade insuficiente
para o pastejo, resultando numa sabra de pasta; d) grande quantidade de animais em relavao a pequena area de pasta; e) irregularidade ou ausencia na administravao de sal mineralizado ao rebanho, distribuido em cochos cobertos em todos os piquetes; f)
irracional distribuivao dos piquetes em relavao as aguadas existentes na propriedade; gJ nos solos de baixa fertHidade da Re9Jao
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Amazonica quando revestidos por uma biomassa do tipo florestal,
ap6s a queima desta, ha uma incorporac;ao de nutrientes no solo,
prlncipalmente do calcio, que participa com mais de 60% na soma
de bases, alem do magnesio, potassio, f6sforo, e elevac;ao do Indice de pH e consequente neutralizac;ao do alumfnio permutavel.
Se o cultivo empregado nestas areas for o tra.dicional sistema de produc;ao primitivo (roc;ados). a fertilidade e rapidamente
reduzida no primeiro ano de utilizac;:ao do solo, coma consequencia
da retirada dos nutrientes pelas plantas e principalmente pela perda atraves da lixiviac;ao. 0 potassio e o magnesio sao as bases
que tern maior declinjo neste prime.iro ano. ao passo gue o calcio
e menos lixiviado.
Com o cultivo de pastagem , logo ap6s a queima, nota-se
que ha tambem um grande aumento da fertilic:fade, decrescendo no
entanto, no prlmeiro e segundo ano, pore_m permanecendo em equilibrio ap6s este perlodo por varios anos, com valores muito acima
dos Indices determinados no solo com floresta (Fig . 6 a 18).
h) A saturac;ao de bases permutaveis que. no solo de floresta apresenta-se com valores muito baixos, altera-se ap6s o cultivo de pastagens aumentando as valores para acima de 50% .
i) Por outro lado a saturac;ao de alumfnio que e elevada no
solo com revestimento de floresta e reduzida para valores inferiores a 10%. coma consequencia da saturac;ao do coloide pelas bases
trocaveis.
j) As pastagens mal manejadas ou simplesmente sem manejo tornam-se totalmente infestadas pelas• ervas invasoras dominando compietamente as gramfneas cultivadas. Neste caso. tor·
na-se diflcil a recuperac;ao dessas pastagens. Somente coma o uso
de corretivos e fertilizantes pode-se recuperar essas pastagens.
No entanto, coma consequencia, principalmente, dos elevados
custos desses insumos, esta pratica e diffcil de ser executada.
E necessario portanto, muito cuidado no procedimento da
formac;ao de pastagens, devendo-se atentar para estes fatores, sem
o que nao havera o sucesso no empreendimento.
Nas Fazendas onde se utilizam um satisfat6rio sistema de
manejo, formam-se boas pastagens concorrendo para a formac;ao
do equilibria solo - sistema de pastagem - solo, e resultando
como consequencia um acrescimo na fertilidade do solo, principalmente relacionddos a determinados nutrientes.
~se_ deve. portanto, rnwonsab.i lizar os ecossistemas de
pastagens amazonicas pelos fracassos que se vem observando,

c-::::--
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pois ao lado de uma area mal formada de pastagens encontram-se
slstemas produtiws de fnrrageiras Deve-se sim. responsabilizar
o _hom ~coma principal componente do sistema , pelo mal empre9Q de manejo na f~rmac;ao da~astagens .
E fato comum o dono da terra derrubar anualmente centenas
e ate milhares de hectares de mata, com o intuito de formar pastagens, no entanto ele desconhece que em sua propriedade ha excesso de pasto e deficiencia de numero de animals, dois importantes componentes do sistema produtivo pastoril .
Como decorrencia deste processo nao ha controle da pastagem e o que se verifica e a invasao das plantas indesejaveis, e
degenerecencia da pastagem. Ouando isto ocorre . diflcil e a recuperac;ao
- eas-assim formadas :--- --A pergunta que se faz e: de onde surgiram. os nutrientes e
/
«_omo sao fixados em grande parte nos solos ?
-~
Alguns fatores podem ser os responsaveis por este processo, entre eles citam-se :
a)

Oueima

Na formac;ao de pastagem ou mesmo para implantac;ao de
qualquer cultivo agrfcola em areas com revestimento florestal, o
recurso mais economico, nao somente para limpeza da area, mas
como meio de incorporar nutrientes ao solo e sem duvida o emprego do fogo. Antes da queima, se o local permitir o aproveitamento economico das principals especies madeireiras, deve-se assi m proceder. No entanto, nem sempre isto
possfvel , por uma
serie de fatores, principalmente pela dificuldade de acesso e escoamento das toras de madeiras .

e

Em ambos os casos, com ou sem aproveitamento das especies nobres, com o processo . de derrubada da mata e posterior
queima, grande parte da biomassa da vegetac;ao primitiva e transformada em nutrientes contidos nas cinzas, que sao partes incorporadas ao solo. Os resultados das analises sao bem evidentes.
Com o aumento da fertilidade do solo, como decorrencia da
queima da vegetac;ao ,e semeado o pasta, utilizando-se gramfneas
resistentes ao fogo, como e o caso do capim coloniao (Panicum
maximum, Jacq) utilizado nas fazendas onde se procedeu a pesquisa, e outros capins, como o Pangola (Digitaria decumbens) e
Jaragua (Hyparrhenia rufa, Nees) .
B. Tee . CPATU, Belem (1): 1-193 dez. 1976.
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£ importante que a gramfnea empregada tenha esta caracterfstica, uma vez que, no decorrer da formac;ao e consolidac;ao da
pastagem, a queima sera um elemento muito importante, principalmente porque destr6i as touceiras maiores, criando condi96es
para o melhor desenvolvimento das sementes .
Para a ·manutenc;ao da pastagem, sem a concorrencia das
ervas invasoras, com a dominancia das gramfneas e necessario o
emprego de queimas sucessivas com intervalos de tempo, variando
com a infestac;ao da vegetac;ao indesejavel. Estas queimas, incorporam atraves das cinzas, nutrientes ao solo, principalmente o calcio, magnesia, potassio, f6sforo e rieutrallzam a acidez nociva do
alumfnio trocavel.
SCOTT (1952). EDWARDS (1942) e WEST (1965). citados
por MATTOS (1971) concluiram que o uso orientado do fogo e a
melhor maneira e mais eficiente meio de manter os campos de
pastagens em born estado.
Por outro lado, EDEN (1924), observou que a queima intensifica os processos de humificac;ao. 0 calor favorece a decomposic;ao da materia organica e alem do mais, a queima estimula as
atividades dos microorganismos no solo (BALDANZI 1959) .
Grande percentagem dos nutrientes minerals localizam-se
na parte vegetativa aerea das plantas, e. bem coma, na manta organica superficial do solo. Os nutrientes nao volateis sao liberados nas cinzas, tornando-se prontamente disponiveis as plantas.
Sem duvida, o fogo uma maneira de acelerac;ao e reciclagem de
nutrientes nos sistemas solo-planta-solo (MOTT & POPENOE 1975).

e

Existem inumeros resultados de pesquisa sobre os efeitos
beneficos da queima no melhoramento das condi96es do solo, no
entanto .neste trabalho, nao se pretende mostrar as vantagens e
desvantagens do fogo, mas indicar com dados concretos, atraves
das inumeras analises realizadas em centenas de amostras coletadas nas areas de solo cultlvados com pastagens, nas condi96es
ja referidas, as altera96es, principalmente as quimicas. que se
produziram no solo.
b)

Resfduos da Pastagem

Nern toda a massa verde da gramfnea e consumida pelos
animais em pastoreio. Uma boa parte de folhas, colmos e paniculas e ma is, a vegetac;ao extra gramfnea forrageira, e depositada
superffcie do solo, formando um colchao, que o reveste quase

a
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que totalmente. Esse material, entra imediatamente em decomposi9ao, tendo em vista as excelentes condi96es ambientais dos
tr6picos umidos, ao ataque dos microorganismos. 0 continuado
processo incorpora ao solo, humus. rico em nutrientes, principalmente calcio, f6sforo e nitrogenio, melhorando deste modo as propriedades quimicas do solo .
c)

Deje96es dos Animais

Os animais submetidos a um manejo rotativo nas pastagens
e alimentando-se nao somente das forrageiras mais tambem de suplementac;ao com sais minerais, colocados a sua disposic;ao em
cochos cobertos, consomem os alimentos, porem devolvem ao solo,
a maior parte dos elementos minerais lngeridos. Somente uma
quarta parte e as vezes ate menos, dos minerals
utilizada para
a formac;:ao de esqueleto 6sseo e demais tecidos dos animais
(ESTADOS UNIDOS. Secretaria de Agricultural.

e

Deste modo, com o desenvolvimento do sistema de criat6rio, o solo recebe continuamente nutrientes que lhe sao devolvidos
atraves das fezes e urina dos animais em pastoreio, melhorando
suas propriedades quimicas.
d)

Sistema Radlcular das Pastagens

A maioria das gramineas forrageiras das reg1oes tropicais
umidas, possui um sistema radicular bem desenvolvido e profundo,
ocupando um consideravel volume oe solo.

-

-

0 sistema expansivo das raizes, produz granies quantidadesj
de materia organica, aumentando a capacidade de reten9ao do solo
e deste modo aproveitando melhor as aguas de precipita<;ao alem
__..,;!
ae, preservar 0 solo contra OS perigos da erosao.
-

---

A grande quantidade de. rafzes da gramfnea forrageira que
se desenvolve no solo, atinge o seu desenvolvimento normal e estao em constante renova9ao, tendo em vista a morte das raizes
mais velhas. Este ciclo-de substitui9ao do sistema radicular, incorpora ao solo boa quantidade de nutrientes, concorrendo para o
aumento da fertilidade do solo .
Observou-se, quando do estudo de campo, nos perfis analisados em todas as areas com pastagens, a grande quantidade de
raizes de coloniao mortas e do mesmo modo o grande numero de
rafzes novas em substitui9ao aquelas.
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Resumlndo:
1) Com a derrubada e queima da floresta ha uma incorporayao consideravel de nutrientes no solo, alterando as suas propriedades quimicas.
2) 0 calcio e o elemento que contribui com a maior percentagem no valor da soma de bases permutaveis do solo. Cerca
de 60%.
3) Os fndices de H do solo tern um aumento de cerca de
2 unidades ogo ap6s a q(.!~ir:na . a,_manten o~.se por . a _s_~s laades
de pasto estudadas ~!~ .1Lauos) ..
4) Os· valores de Al~+~ permutavel do solo. com a queimada, sao totalmente neutralizados.
5) Os valores de satijracao de bases trocaveis (V) tern consideravel acrescimo com a derrubada e queima da vegetac;ao, permanecendo os valores acima de 50% por todas as areas com pastos cultivados (1 a 11 anos).
-~...,--· -- - .
6) lnversamente, a satura9ao de aluminio que e elevada na
solo com revestimento florestal, altera-se e e praticamente neuttralizada ap6s a formac;ao das pastagens.
[]
7) 0 P20s assimilavel, tern valores mu ito baixos no solo com
oresta, :endo eleva9oes em seus teores, embor~rregular, ap6s
formac;ao das pastagens.
•
8) Os valores de materia organica sao mais elevados no
solo de floresta. Com a queima da vegeta9ao, ha um pequeno
decrescimo em seus valores, porem mantendo-se estavel por Ion·
gos anos.
9) Est.as· altera9oes processam-se nas areas onde ha um satisfat6rio emprego de sistemas de manejo do rebanho nas pastagens.
10) A pastagem e um Sistema dinamicQ.• cuja boa forma9ao
depende dos fat.ores: solo - planta - clima - anim:il - agua - cerca sal - homem .
0 homem e o principal fator. Falhando, haven~ reflexo
negativo na formac;ao das pastagens..
11) A queima inicial para o preparo da area e as posteriores
(quando necessaria) e um dos fatores que contribuem p:ira a eleva9ao dos teores de nutrientes do solo.
12) 0 residuo da pastagem
outro fator que interfere na
incC\rporac;ao de nutrientes ao solo.

e
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13) As rafzes das gramfneas forrageiras ap6s sua morte incorporam ao solo nutrientes .
14) As deje96es dos animais em pastoreio, sao tambem elementos de retorno ao solo de nutrientes.
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ABSTRACT: - The Brazilian Amazon r egion has a diversified
ecology . Besides the Amazon forest, oth er types of vegetation
are found in this region . The climate according to Koppen, is
represented by AJ.i, Ami and Awi types and the soils are
dominated by latosols (oxisols) and podzolic (ultisols), both
with low fertility. The agricultural production in these soils
is satisfactory only during the first two or three years after
clearing . The productivity decreases considerably after some
time . For new cropping it is necessary to wait 10 to 12 years
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for the regeneration of the new vegetation, as in the case the
fallow (capoeira), to start preparing the area again with also
low productions. This is the shifting cultivation system. The
Amazon areas of great development for beef cattle are located
in the North of Mato Grosso, North of Goias, South of Para
and the Belem-Brasilia highway, due to Federal Government
incentives. In these areas of cattle raizing it is observed that
the cultivated pasture mainly of "coloniao" grass (Panicum
maximum) and "Jaragua" . (Hyparrhenia rufa), when well
managed, show good development and maintain themselves
for many years. The reason why low fertility soils, without
lime and fertilizer utilization, suport well these pastures, was
studied . The research was done in areas with pasture of
diferent ages . Pasture with six month old (implantation) to
11 years old . The check treatment was the area with natural
vegetatin . Soil samples were taken at 0-20 cm. in each of these
areas, besides the sampling of the profile at l,50m depth. From
the soil analysis it was observed that there was an increase
in several nutrients and index or values in the soil under
pasture improving in this way its chemical properties. The
nutrients which showed the most were: calcium, magnesium,
phosphorus, aluminium and the pH and V (base saturationj,
S (base concentration) index and aluminium saturation. The
tables of nnalysis and figures showed in the text are quite
illustrative showing the changes which happened in the soil.
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