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Dentre as atividades agropecu8rias ~ no Estado do Rio Or.mde do Sui, a atividade
leiteira tern se destacado devido a sua imponincia nas unidades de ~ na ~ de renda.
Neste contexto, a regiio noroeste do estado tern experimentado um grande crcscimento na produ~o de .
leite nos ul6mos anos, sendo hoje uma das maiores produtoras do Brasil (PEDROSO. 2001; .
MAIXNER. 2006; IBGE. 2(06). Sendo inquestionivel pam a manut~ desta renda urn adequado .
manejo das areas utilizadas com pastagens. No invemo a area utilizada com tifton 85 suCre .
estacionalidade de ~ devido as geadas e as baixas temperaturas. A sobressemeadura de .
forrageiras hibemais e uma altemativa para minimizar a redu~ao de produ~o neste periodo sem agredir
a ~ ja existe1:tle. Assim, nesse experi.mentG, furmn utilizadas tres espeeies hillemais sendo urna
graminea (Aveia preta) e duas ieguminosas (Ervilhaca e Trevo vesiculoso). A aveia preta (Avena
strigosa Schreb) por apresentar alto potencial forrageiro. precocidade e pouca competitividade com·
especies tropicais. A ervi\baca (Vida sativa L.) que e uma leguminosa que apresenta grande ~
no cons6reio com gramineas devido seu Mbito de crescimento trepador, sendo considerada poua).
resistente ao pisoteio. E 0 trevo vesieuloso (Trifolium vesiculosum savi) que tern um cicIo anual c
destaea-se por produzir par urn periodo mais longo, com alta capacidade de ressemeadura natural
permanecendo no solo por munos anos se hem manejado. E sendo tambCm uma leguminosa como a
ervilhaca (Vida saliva). representa uma estrategia para a inclusao de nitrogemo via fi~ biol6gica·~
nos sistemas pastoris. Sabendo-se que os sistemas de manejo do solo e de pastagem implicam em
mudan~asnos ~s fisicos do solo. 0 objetivo do estudo foi a caracte~ dos parametres
fisicos do solo em pastagem de tifton 85 sobressemeada em area pastejada no perlodo de invemo e
primavera e destinada a ~ de Ceno no verio. Sendo que este esta inserido nos ttabalhos de
pesquisa no 1mbito da Rede Leite. E importante esclarecer que a Reele Leite e um uPrograma de
Pesquisa-Desenvolvimento em Sistemas de ~ com Pecuaria de Leite no Noroeste do Rio
Grande do Sui", que reline atualmente nove institui90es de pesquisa, extensio e organi~ de
agricultores. e busca contribuir para 0 fortalecimento e viabilidade da agricultura familiar na regiio
noroeste do Rio Gnmde do SuI. Os ttabaJOOs de pe:squisa vbn sendo conduzidos em uma area de
pastagem de Cynodon spp. cv. Tifton 85. de'5~5 ha, estabelecida em 2002 e utilizada desde entia com
bovioocu1tuta de leite em pastoreio rotativo. Desta area. foram escolbidos t,O ha para a real~ de
urn trabalho de pesquisa intitulado «~de forragem e qualidade do solo em pastagens perenes de
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~ sobressemeadas com forrageiras hibemais e sob fonnas de utiti~". conduzidas peIo gmpo de
pesquisa ·'Sistemas TCcniros de ~ Agropecu8ria". com aplio financeiro do CNPqIMD~

; j-. implantado em 2010_ 0 experimento fOi amduzido GO InstiWIo Regional de Desenvolvim.ento Rural
(IRDeR), no municipio de Augusto Pes~ localizado oa regiio noroeste do Estado do Rio Grande do
SuI. sob solo classUJCado como Lacossolo Vermelho discroferrico tipico (EMBRAPA, 20(6). 0
eqJerimento reaiizado {oj esttuturado na funna de bIocos ao acaso com tr@s~ dispostos em
parce1as de ISdS 81 (com pastejo) e de 15xS m (sem pastejo), com difaentes cons6n;ios foITageiros:
aveia preta + trevo vesicu1oso; ava. prera + ervilhaca e aveia preta pura, as quais foram
sobressemeadas emjufbo de 2010. ApOsquatro meses de impl~ do experimento, foram cotetadas
amosttas de solo para ~ de padmetros fisicos do solo, como: umidade gravimetrica,
densidade do solo. amidade volum.6crica. densidade de pIIJticuIa. porosidade total, ~ aera:. e 0
grau de ~, em quatro camadas de profundidade do solo (0-0,05; 0,05-0,10; 0.10-0,15; 0, J 5-0,20
m). em que foram utilizados cilindros metilicos de diAmetro de 0.075 m e 0,0398 m de altura. sendo
realizado tres repeti¢es por tratamento. Na tabela t. do apteseutados os resultados do resumo da
aUtise de variiDcia dos parimdJos fisieos do solo em pastagem de tifton 85 sobt'essemeada submetida
aD pasrejo oa ~ de invemo e primavera. destiilada no verio para a ~ de feno. pode-se
observar que houve signifIC8ncia para a densidade de particulas para a profundidade; para a umidade
gravimetrica bouve in~ entre pastejo e cons6rcios e para a porosidade total e ~ aereo para
pastejo; para os demais par3metros tisicos anatisados nIo houve signifidn~ peto teste de Tukey a
5%.Na tabela 2, sio mostradosos resultadosde ~o de ~ observa-se que para 0 pastejo
para porosidade total. estatisticamente nao teve di~ enquanto para 0 e~o aereo houve
dif~ significativa, sendo que a area destinada ao pastcjo apresentou maior ~ aereo (26,2 %).
Esses vakJres sio adequados ao crescimento radicular das plantas, pois sio valores superiores a 10%.
Somente haveria restr~io ao crescimeDto radicular se os valores enoontrados nos diferentes
tratamentos fossem inferiores a 1()oA,.A analise de variincia e teste de medias para as vari8veis
estudadas foi realizada usando 0 prognmm SAS. Na caracteri~ dos parAmetros fisicos do solo, nio
bouvedif~ na porosidade total nas areas com e sem pastejo. Ji para 0 ~o aereo, houve
d~ entre as 8n:as. A an:a com pastejo apresemou maior ~ ~ (26,2%) comparativameme
a area sem pastejo (23,2%). Na camada superficial do solo a densidade de particuJa foj menor,
provavclmente pela ~ de maior conteUdo de mat6ria orginica na fIle'IUN A aveia preta
proporcionou uma maim umidade gravimetrica no sistema sem pastejo devido a quantidade de massa
de forragem que possibilitou uma maior ~ do solo diminuindo a perda de agua pelo sistema. Os
valores encontrados de densidade do solo e de espa~ aereo, nio sao restritivos ao crescimento

, . radicular, nas areas com e sem pastejo.



Tabela 1. Resumo da analise de variAncia dos pammetros fisicos do solo, IRDeRIDEAglUNlJUI,
2010.

Quad:rado Medio
Fonte de GL Ds Dp Ug UV PT EA OS
Varia~o {k eIm- (kgdm- (%) (%) (%) (%) (%)g3 ))
Bloco 2 0.0081 0.0312n 7.47 6.78 52.38 26.55 22.10

s
TP 1 0.0249n 0.02880 2.63ns 0.610s 108.4* 156.6* 273.70n

s s s
CO 2 O.OO94n 0.00080 3.5908 13.71n 15.420 59.2305 143.71n

s s s s s
PROF 3 0.0254n 0.0403· 0.8305 6.4405 4730n 80.88ns 131.520

s s s
TPxCO 2 0.019On O.OOO2n 11.64· 3.49ns 2477n 31.14 os 38.95ns

s s s
TPxP 3 0.0054n 0.00300 1.87ns 3.6505 12.150 29.36 ns 63.6605

s s s
COXP 6 0.0022n 0.00810 2.080s 6.1308 9.17ns 13.81 ns 26.1708

s S

TPxCOxP 6 O.OO6ln 0.0056n 2.1408 4.76ns 8.6705 J439ns 28.78ns
s s

Erro 46 0.0136 0.0084 2.34 4.33 20.88 37.94 68.14
Total 71
Mediageral 1.26 2.59 2l.33 26.41 51.41 24.73 52.55
CV(%) 9.28 3.550 7.18 7.88 8.89 24.90 15.71

*Signifi~tivo a 5% de probabilidade pew teste de TUKEY. Os - Densidade do solo, Dp. Densidade
de particula, Ug - Umidade gravimetrica, Uv - Umidade volUlllitrica. PT - Porosidade total, EA -
Esp890 aereo, GS - Grau de~, TP - pastejo,CO - OOIlS6reio, PROF- profundidade.



Tabela 2. Teste de ~ de medias dos parimetros fisicos do solo, lRDeRIDEAgi UNIJUI.
2D10.

Pastejo
Sem
Com

Camadas deprofundidade
(m)

0$0 -0,05
0,05 -0,10
0.10-0,15
O,lS-O~

Espat;.o ~ (%)
232b
26.2 a

Porosidade total (%)
SO.1 a
526 a

Deasidade de particubls
(kgdm°])
251b
2.60 a
2.61 a
2.61 a

Umidade gravimetrica (g em"
Pastejo

Aveiapreta
Aveia prda + enriIbaca

Aveia preta + trevo
vesiculoso

Sem
2233 a
20.4Sb
20.63 b

Com
21.12 a
21.46 a
21.98 a

• Medias seguidas de letras distintas na colona diferem estatisti<:amcnte entre si em Dive! de 5% de
probabilidade de erro pelo teste de Tukey.
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