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RESUMO: Sistemas de manejo que preconizam 0

revolvimento do solo acarretam em reduyao dos
teores de materia organica, devido a sua oxidayao,
afetando assim sua estrutura fisica. 0 presente
trabalho objetivou a avaliar a agregayao de
Latossolo sobre diferentes sistemas de manejo,
comparando-os a vegetayao nativa de cerrado. 0
estudo foi conduzido na fazenda Capivara
pertencente a Embrapa Arroz e Feijao, em Santo
Antonio de Goias, GO. A estabilidade de agregados
foi medida nas camadas de: 0-10, 10-20, e 20-30 cm
de profundidade, em quatro areas, com quatro
repetiyoes, caracterizadas pelo sistema de uso atual
sendo: soja sob plantio direto, ap6s quatro anos de
pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.) Stapf.,
(Syn. Brachiaria) (L I); arroz sob plantio
convencional, em sucessao a feijao sob plantio
convencional (L2); milho em cons6rcio com U
brizantha (LJ); vegetayao nativa de cerrado (CE). A
maior estabilidade de agregados para as classes AG I
e AG2 foi observada para a area de soja sob sistema
plantio direto (L I), enquanto que a area sob
vegetayao nativa de cerrado (CE) obteve os menores
valores dessas classes de agregados.

Palavras-chave: diiimetro medio ponderado, estrutura do
solo, porosidade do solo.

Sistemas de manejo que preconizam 0

revolvimento do solo acarretam em reduyao dos
teores de materia organica, devido a sua oxidayao,
afetando assim sua estrutura fisica. Assim, a
manutenyao de uma estrutura em born estado de
estabilidade e agregayao sao fundamentais para
obtenyao de elevadas produtividades. Segundo
Castro Filho et a\. (1998), 0 tamanho dos agregados
eo estado de agregayao podem ser influenciados por
diferentes sistemas de manejo e pelas praticas
culturais que alteram 0 teor de materia organica e a
atividade biol6gica.

Dessa forma, urn dos principais efeitos dos

sistemas de manejo que preconizam 0 revolvimento
do solo nos atributos ffsicos do solo e a reduyao do
tamanho medio dos agregados, que
consequentemente, afeta os demais atributos do solo,
como a reduyao da macroporosidade e infiltrayao de
agua no solo, e aumento da densidade e resistencia
do solo a penetrayao. Portanto, estudos que possam
avaliar os efeitos dos diferentes sistemas de manejo
sobre a estrutura e estabilidade de agregados do solo
sao essenciais, uma vez que esta propriedade
governa, de forma positiva ou negativa, diferentes
atributos do solo.

Desse modo, 0 presente trabalho objetivou a
avaliar a agregayao de Latossolo sobre diferentes
sistemas de manejo, comparando-os a vegetayao
nativa de cerrado.

o estudo foi conduzido na fazenda Capivara
pertencente a Embrapa Arroz e Feijao, em Santo
Antonio de Goias, GO. 0 clima da regiao e Aw,
tropical subquente, segundo classificayao de
Koppen. 0 solo foi c1assificado como LATOSSOLO
VERMELHO Acriferrico tipico, textura muito
argilosa, A moderado, fase floresta tropical
subcaducif6lia, relevo plano (Santos et a\., 2010).

A estabilidade de agregados foi medida nas
camadas de: 0-10, 10-20, e 20-30 cm de
profundidade, em quatro areas, com quatro
repetiyoes, caracterizadas pelo sistema de uso atual
sendo: L I - soja sob plantio direto, ap6s quatro anos
de pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.) Stapf.,
(Syn. Brachiaria); L2 arroz sob plantio
convencional, em sucessao a feijao sob plantio
convencional; L3 - milho em cons6rcio com U
brizantha; CE - vegetayao nativa de cerrado.

A caracterizayao dos agregados foi determinada
pelo metoda via umida, conforme descrito no
Manual de Metodos de Analise de Solo da Embrapa
(Claessen, 1997). As classes de agregados foram
separadas de acordo com as peneiras, obtidas na
seguinte ordem: c1asse de agregados >4,00 mm
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(AG1); classe de agregados entre 4-2,00 mm(AG2);
classe de agregados entre 2,00 -1,00 mm (AG3);
classe de agregados entre 1,00 -0,50 mm (AG4);
classe de agregados entre 0,50-0,25mm (AG5) e
classe de agregados <0,25mm (AG6). 0 diametro
medio ponderado (DMP), tambem foi obtido
conforme Claessen (1997).

Para comparayao dos resultados obtidos nos
diversos sistemas de manejo do solo, empregou-se 0

intervalo de confianya para a media m, com nivel de
probabilidade de 5%; este intervalo determina uma
faixa de valores estabelecida por urn limite inferior
(LI) e por urn limite superior (LS).

o intervalo de confianya para a media m da
variavel X em estudo com nivel de confianya I-a, foi
calculado por meio da Eq. 1 (Figueiredo et a\.,
2009).

S
ICCu)'_a : X ± ta/2 .i

em que:
Sx - desvio-padrao da amostra; a - nivel de
significancia; tal2 - valor tabelado de "t" a nivel a
com n-1 graus de liberdade.

No geral, observa-se pela Figura 1 que a classe
de agregados dominantes nas quatro areas estudadas
foi a AG I, seguido pela AG2, enquanto a que
apresentou menor percentual de agregados estaveis
foi verificada para a classe AG6. Nesse sentido, a
area que apresentou maior porcentagem de
agregados da classe AG 1 foi a L 1, seguida pela L2 e
L3, respectivamente. A maior porcentagem de
agregados das classes AG1 e AG2 observada para a
area L I pode estar relacionada ao sistema de plantio
da cultura da soja, que foi 0 plantio direto e, ainda,
ao fato de que anteriormente, essa area permaneceu
sob pastagem de U. brizantha por quatro anos
consecutivos.

Ja a menor porcentagem de agregados da classe
AG1 foi verificada para a area CE que, de acordo
com Santos et a\. (20 I0), apresentava estrutura forte,
pequena, granular e blocos subangulares. Assim,
verifica-se que, para a area CE, os maiores valores
de agregados estaveis observados para as classes
AG3, AG4, AG5 e AG6 sao condizentes com
aqueles verificados pelos autores citados.

Quanto ao DMP (Figura 2), as areas sob
diferentes sistemas de manejo (L 1, L2 e L3)
apresentaram maiores valores, quando comparadas a

area de vegetayao nativa de cerrado (CE), 0 que
corrobora com resultados obtidos por Salton et al.
(2008), que tambem observaram maior DMP em
sistemas de soja em rotayao com pastagens, quando
comparado com plantio convencional, plantio direto
e mata nativa.

Figura 2. DMP: diametro medio ponderado; L1:
soja sob plantio direto, ap6s quatro anos de
pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.)
Stapf., (Syn. Brachiaria); L2: arroz sob
plantio convencional, em sucessao a feijao
sob plantio convencional; L3: milho em
cons6rcio com U brizantha e; CE:
vegetayao nativa de cerrado.

No que diz respeito as diferentes classes de
agregados estaveis em agua, em fun9ao das camadas
avaliadas, observa-se por meio da Figura 3, que nao
houve diferenyas significativas, fato semelhante
detectado para a variavel DMP (Figura 4). Esses
resultados diferem daqueles obtidos em experimento
de longa durayao, com 20 anos de implantayao, onde
Oliveira et a\. (2003) observaram, na camada
0-5 em, DMG de agregados maior em area de
cerrado, do que em areas sob plantio direto e plantio
convencional. Correa (2002) tambem observou
maior diametro medio de agregados em mata,
quando comparado com primeiro ana de cultivo
convencional de arroz. De acordo com LIanillo et al.
(2006), agregados maiores e mais pesados conferem
maior estruturayao, porosidade, condutividade
hidraulica e resistencia a compressao com vantagens
inegaveis a sustentabilidade dos sistemas de
produyao.
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Figura 4. Diametro medio ponderado (DMP) em
funyao das diferentes camadas avaliadas.

I. A maior estabilidade de agregados para as
classes AGI e AG2 foi observada para a area de soja
sob sistema plantio direto (L I), enquanto que a area
sob vegetayao nativa de cerrado (CE) obteve os
menores valores dessas classes de agregados.

2. As classes de agregados e diametro medio
ponderado nao foram influenciadas nas diferentes
camadas de solo estudadas, quando comparadas a
area de vegetayao nativa de cerrado (CE).
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Figura 1. Distribuic;ao da porcentagem de agregados estaveis em agua, por classe de tamanho, sob diferentes
sistemas de manejo do solo. AG I: agregados > 4,00mm; AG2: agregados entre 4,00-2,00 mm;
AG3: agregados entre 2,00-1,00 mm; AG4: agregados entre 1,00-0,50 mm; AG5: agregados entre
0,50-0,25 mm; AG6: agregados <0,25 mm; L1: soja sob plantio direto, apos quatro anos de
pastagem de Urochloa brizantha (Hochst.) Stapf., (Syn. Brachiaria); L2: arroz sob plantio
convencional, em sucessao a feijao sob plantio convencional; L3: milho em consorcio com U
brizantha e; CE: vegetac;ao nativa de cerrado.
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Figura 3. Distribuic;ao da porcentagem de agregados estaveis em agua, por classe de tamanho, de acordo
com a camada do solo avaliada. AG1: agregados > 4,00mm; AG2: agregados entre 4,00-2,00 mm;
AG3: agregados entre 2,00-1,00 mm; AG4: agregados entre 1,00-0,50 mm; AG5: agregados entre
0,50-0,25 mm; AG6: agregados <0,25 mm.


