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Introdução 
 

       A região Norte do Estado de Minas Gerais tem como principal atividade rural a pecuária extensiva. A pecuária 

de corte brasileira se baseia principalmente na exploração de pastagens. Entretanto, chamam a atenção 

para a despreocupação do produtor com o manejo correto do solo e da pastagem, o que pode afetar a persistência 

desta atividade de grande importância econômica e comprometer os níveis de produção da pecuária [1]. Apesar de 

serem a base da alimentação animal da pecuária nacional, as áreas de pastagens têm apresentado rápido e 

acentuado declínio em sua capacidade produtiva em decorrência dos processos de degradação que se instalam, 

limitando e inviabilizando a produção de carne e/ou leite em muitas regiões do país. Devido ao manejo inadequado, 

juntamente com os fatores climáticos, que favorecem a degradação das pastagens, causando enormes 

prejuízos econômicos e ambientais para a região.  

     A degradação das pastagens consiste num processo de perdas de vigor, de produtividade, da capacidade 

de recuperação natural da planta forrageira para manter os níveis de produção e qualidade exigida pelos 

animais. Este processo pode, em razão de manejo inadequado, resultar na degradação avançada dos recursos 

naturais, comprometendo a sustentabilidade da exploração econômica [2].  Dessa forma, intensifica- se até o abandono 

da área devido à falta de produção da forrageira e os altos custos que a recuperação dessas áreas em “estado 

avançado de degradação” o que pode levar ao processo de desertificação, principalmente em solos pobres.  

    Portanto este trabalho teve como objetivo avaliar os atributos do solo e da planta que são indicadores da 

degradação do solo e das pastagens da região de Janaúba-MG, que são suscetíveis a desertificação.  

 

Material e Métodos     

      No município de Janaúba, foi escolhida uma classe de solo álico, e dentro de cada classe, foram 

selecionadas cinco áreas, com aproximadamente um hectare cada uma, com os seguintes gradientes de 

degradação da cobertura vegetal: Mata (Mata): remanescente de floresta subcaducifólia, Pastagem de B. brizantha 

bem manejada (PBM): formada por B. brizantha cv. MG5,, Pastagem de Panicum maximum Bem Manejada 

(TANZ.): formada por P. Maximum  cv Tanzânia, Pastagem Brachiaria Muito Degradada (PMD): formada por B. 

brizantha e   Pastagem de B. brizantha pouco degradada (PD). Foi feita a correção do pH na áreas, não sendo 

utilizado nenhum outro tipo de  fertilizante. As áreas de estudo estavam sobre um Latossolo Vermelho, com 

uma taxa de lotação média de 4,4 U.A./ha. O solo foi amostrado no período chuvoso. As áreas escolhidas para 

avaliação foram divididas em quatro parcelas, sendo que constituiu uma repetição. Foram avaliadas nas camadas de 

0-5, 5-10 e 10-20 cm de profundidade, e analisadas laboratórios da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES).  Foram  feitas as seguintes análises químicas: pH em H2O KCl (relação 1:2,5), H + Al 3+ extraído 

com solução de acetato de cálcio a 1,0 mol/L ajustada a pH 7,0, K extraídos com HCl 1,0 mol/L,  Al extraídos com 

HCl 1,0 mol/, Ca 2+  e Mg2+   trocavéis, P extraído por Mehlich-1. Foi utilizado o delineamento estatístico 

inteiramente casualizado e as médias comparadas pelo teste de SCOTT-KNOTT a 5%, as análises 

estatísticas foram  realizadas com o auxilio do Software SAEG.[3] 

 

Resultados e discussão 

 
     Os teores de fósforo mais significativos no ambiente de pastagem pouco degradada (PPD) se deram à 

profundidade de 0-5 cm. A disponibilidade de fósforo no solo não diferiu entre tratamentos. No entanto, pode-se 

inferir que esta ficou abaixo do nível considerado crítico para pastagens (6,6 mg/dm³) e os níveis médios de fósforo 

disponíveis no tratamento mata sugerem a pobreza natural desses solos, em relação a esse nutriente. (Tabela  1) .  Os 

teores de cálcio e magnésio, apenas no tratamento Tanzânia (TANZ.), tiveram valores maiores do que os outros 



 

 

tratamentos nas três profundidades.  Nos tratamentos analisados para valores de Al, não houve variação à medida 

que este foi avaliado em profundidade, provavelmente porque o Al na solução do solo aumenta  com o decréscimo 

do conteúdo de matéria orgânica [4]; no entanto, como os  valores de matéria orgânica permaneceram constantes, 

os valores de Al, mantiveram se de  forma geral também constantes níveis de H+Al mais representativos foram 

encontrados no tratamento (PMD), em decorrência da  ausência de cobertura vegetal em grande parte da área em 

longo período do ano, havendo assim o incremento nos teores da acidez potencial.  

     Analisando a produtividade das pastagens, todos os valores de matéria vegetal seca e matéria vegetal fresca, 

obtidos para todos os tratamentos, foram inferiores aos valores médios preconizados para as espécies em pesquisa; 

entretanto, os valores de produção de matéria seca bem como matéria fresca obtidos nesse trabalho, reduzem no 

sentido de menor para maior grau de degradação da pastagem, chegando a valores que até as descaracterizam 

como uma pastagem cultivada e com condições de produção mínima satisfatória para condução e exploração 

(Tabela 2).   

 

 

Conclusão  

 
    O Latossolo Vermelho (Janaúba), apresenta em média baixos valores para os nutrientes avaliados, com a 

fertilidade comprometida apresenta também baixos níveis de  

produtividade; Os atributos químicos que mais variam indicando a degradação das pastagens  

neste solo são: pH, Ca, Mg e H+Al.  
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Tabela 1.  Caracterização química do Latossolo Vermelho coletado nos ambientes Mata (MATA), Pastagem Muito Degradada 

(PMD), Pastagem bem manejada (PBM), Pastagem Degradada . (PD) e pastagem bem manejada de Tanzânia (TANZ.) em três 

profundidades. Média de cinco repetições.  

 

 
1/ Remanescente de mata subcaducifólia (Mata); Pastagem Muito Degradada (PMD) Brachiaria brizantha; Pastagem bem 

manejada (PBM) Brachiaria MG5; Pastagem Degradada (PD) Brachiaria brizantha e Tanzânia , (TANZ.) Panicum maximum cv. 

Tanzânia. P, K e Na extraído com Mehlich 1 e Ca e Mg extraído por KCl 1 mol  L-¹ H + Al acetato de cálcio. As médias na coluna 

seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste SCOTT - KNOTT, a 5% de probabilidade.  

 

 

.  
Tabela 2.   Resultado da avaliação da quantidade de matéria fresca (M. F.) e matéria seca (M.S.) vegetal coletadas nas áreas de: 

Mata (MATA), Pastagem Muito Degradada (PMD), Pastagem Pouco, Degradada (PPD), Pastagem Degradada (PD) e pastagem bem 

manejada de Tanzânia (TANZ.) em três profundidades. Média de cinco repetições. 

  

 
1/ Remanescente de mata subcaducifólia (Mata); Pastagem Muito Degradada (PMD) Brachiaria brizantha; Pastagem bem 

manejada (PBM) Brachiaria MG5; Pastagem Degradada (PD) Brachiaria brizantha e Tanzânia, (TANZ.) Panicum maximum 

cv. Tanzânia. As médias na coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste SCOTT - KNOTT, a 

5% de probabilidade. nc: não coletado. t (tonelada). 

 

 


