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Introdução 

O uso sustentável dos recursos naturais, especialmente do solo e da água, tem-se constituído em tema de crescente 

relevância, em razão do aumento das atividades antrópicas, consequentemente, cresce a preocupação com o uso 

sustentável e a qualidade desses recursos. 

Visando o aumento da capacidade do solo em sustentar uma produtividade biológica competitiva, sem comprometer a 

qualidade da água, as práticas de manejo e conservação do solo e da água devem ser planejadas e executadas 

procurando-se manter ou mesmo melhorar seus atributos. A avaliação de impactos ambientais quando biomas são 

incorporados ao processo produtivo, seja de forma extensiva ou intensiva, se dá através do estabelecimento de índices 

de qualidade do solo. 

Os aspectos e processos relacionados à variação no tempo e espaço do solo são controlados por diversas inter-

relações entre os atributos físicos, químicos e biológicos. Dessa maneira, a estrutura e atividade biológica podem ser 

modificadas por qualquer alteração do solo, bem como sua fertilidade, refletindo nos agroecossistemas [1], o que 

promove prejuízos à produtividade das culturas e qualidade do solo. 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar os atributos químicos de um Cambissolo em diferentes usos.  

 

 

Material e métodos 

Este estudo foi realizado em abril de 2014 no município de Verdelândia no Norte de Minas Gerais. A área localiza-se 

na fazenda Itaporã, próximo ao rio Verde Grande, com latitude de 15
°
40’24’’4 S, longitude 43°36’01’’ W e altitude de 

546 m. O solo foi classificado como Cambissolo Háplico. O clima da região, na classificação de Koppen [2], é do tipo 

Aw (tropical chuvoso, savana, apresentando inverno frio e seco), com precipitação pluviométrica média de 

aproximadamente 876 mm, temperatura média anual de 24,5°C e média das máximas de 30°C, insolação de 2.700 horas 

anuais, umidade relativa média de 65%. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizados, com três repetições, em três usos: mata nativa, pastagem 

plantada de capim Buffel e bananal (cv. Prata-Anã). Em cada ponto (repetição) foram coletadas amostras deformadas 

em três profundidades (0-20; 20-40; 40-60 cm), sendo no bananal, realizada a amostragem na entrelinha irrigada de 

plantio. Todas as áreas apresentaram 5% de declividade e distância máxima entre elas de 500 m, tendo suas 

características apresentadas na Tabela 1. 

Para as análises químicas (macronutrientes) foi coletada uma amostra deformada em cada profundidade e em cada 

ponto. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Solos da Universidade Estadual de Montes Claros – 

Unimontes, para realização das análises químicas, segundo metodologia descrita pela Embrapa [3]. 

 

Resultados e discussão 

Com exceção do N, observa-se que os usos influenciaram todos os outros atributos químicos na profundidade de 0-20 

cm (Tabela 2). O solo sob bananal apresentou alcalinidade com pH de 7,49, enquanto, que a pastagem apresentou 

acidez elevada (4,96). 

Lourente et al. [4] obtiveram resultados semelhantes e sugerem que os menores valores de pH, observados na 

pastagem, podem ser explicados pela ausência de calagem há 15 anos, bem como pela avançada degradação do sistema. 

A soma de bases reduziu com o aumento do pH, tendo o bananal apresentado o maior pH e a menor soma de base. O N 

apresentou valores médios entre 0,13 e 0,15 g kg
-1

, considerados baixos e compatíveis com os baixos teores de matéria 

orgânica [5]. 

Quanto ao potássio, observa-se que foi maior na mata, seguida pelo bananal e pastagem. É possível que valores mais 

elevados deste elemento na mata estejam associados ao contínuo aporte de resíduos vegetais, pois mata e bananal 

apresentavam maior cobertura sobre o solo em relação à pastagem [4]. Além disso, destaca-se o intenso extrativismo 

desse elemento pela bananeira, com reposição pela adubação em cobertura. 
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Apoio financeiro: FAPEMIG, CAPES e UNIMONTES, na concessão de bolsas para os autores. 



 

 

Os teores de Ca foram menores nos sistemas cultivados, sendo o teor de Mg menor apenas no bananal (Tabela 2) na 

superfície. Contudo, a SB foi maior na mata em relação aos outros usos. Na profundidade de 20-40 cm observa-se que 

não houve diferença significativa para o N, K, P. No entanto, houve efeito do uso no pH, Ca, Mg e SB. 

Em relação ao pH obtido, sua alcalinidade está diretamente relacionada com a água de irrigação. Silva e Carvalho [6] 

revelam em estudo realizado comparando o uso de água calcária e não calcária em plantio de bananeira no Norte de 

Minas Gerais que, os solos das bananeiras irrigadas com água calcária apresentaram maior pH. 

Na profundidade de 40 a 60 cm os nutrientes N, K e Mg não diferiram significativamente nos diferentes usos, em 

relação aos outros nutrientes Ca e P o bananal apresentou valores inferiores. Embora o bananal tenha o maior acúmulo 

de matéria seca vegetal, uma pequena parcela desse material fica em contato com o solo, contribuindo com uma baixa 

ciclagem de nutrientes. Desse modo, o cultivo intensivo da bananeira causou o maior impacto negativo nas condições 

químicas do solo. 

 

 

 

Conclusão 

A substituição da vegetação nativa por sistemas de cultivo causa importantes alterações nos atributos químicos do 

solo. 

De modo geral os atributos químicos do solo foram melhores na mata, com poucas diferenças em relação à pastagem. 

Na profundidade de 40-60 cm o bananal teve o pior acúmulo de nutrientes, sugerindo que foi o uso que mais alterou o 

solo 
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Tabela 1. Tabela 1. Histórico e descrição das áreas experimentais (tratamentos). 

Usos Descrição 

Mata Nativa Floresta caducifólia, com serrapilheira levemente espessa, protegida por cerca de arame, às margens do rio 

Verde Grande. Usada como referência. Área total: 8 ha. 

Pastagem Capim Buffel (Cenchrus ciliaris L.) implantado há 15 anos, utilizado em pastejo rotacionado somente no 

período das chuvas, com cinco UA ha-1.Não há adubação em cobertura, tendo sido aplicado calcário há mais 

de 10 anos. A área apresenta erosão laminar e algumas voçorocas. Apresenta estágio moderado a forte de 

degradação, com parte do solo descoberto. Área total: 17 ha. 

Bananal Área anteriormente cultivada com Braquiaria decumbens por 5 anos. A implantação do bananal cv. Prata-Anã 

foi em 2008, após subsolagem, gradagem leve (niveladora) e abertura de sulco de plantio. O bananal (6 anos) 

ainda não foi renovado, sendo irrigado com microaspersão com turno de rega de 3 dias. A água é proveniente 

do rio Verde Grade, com irrigação complementar por água de poço tubular, com características calcárias. A 

adubação em cobertura é realizada na projeção da copa da planta, em formato meia lua. São aplicados 

mensalmente os nutrientes K, Mg, B, Zn, junto com sulfato de amônio (N e S), sendo o fósforo (P) aplicado 

anualmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Atributos químicos, em função do uso e manejo do solo, em diferentes profundidades. Verdelândia, MG, 2014. 

  0-20 cm 

Uso pH N P K Ca Mg SB 

 
(H2O) (g kg-1) ———— mg dm-3 ——— ————— cmolc dm-3 ————— 

Mata 5,58 b 0,25 a 21,10 a 182,38 a 3,56 a 0,73 a 4,72 a 

Pastagem 4,96 c 0,19 a 2,73 b 46,0 c 2,63 ab 0,74 a 3,60 ab 

Bananal 7,49 a 0,15 a 4,24 b 128,13 b 2,21 b 0,48 b 2,87 b 

CV% 3,94 15,65 52,98 9,36 17,72 13,87 14,18 

 

20-40 cm 

 
pH N P K Ca Mg SB 

 (H2O) (g kg-1) ———— mg dm-3 ——— ————— cmolc dm-3 ————— 

Mata 5,50 b 0,13 a 3,08 a 66,25 a 3,79 a 0,37 b 4,74 a 

Pastagem 4,59 c 0,15 a 1,38 a 74,50 a 2,67 b 0,73 a 3,78 b 

Bananal 6,61 a 0,13 a 2,63 a 60,91 a 1,70 c 0,59 a 2,45 c 

CV% 3,05 11,53 31,65 12,37 9,34 11,7 4,41 

 

40-60 cm 

 pH N P K Ca Mg SB 

 (H2O) (g kg-1) ———— mg dm-3 ——— ————— cmolc dm-3 ————— 

Mata 5,52 b 0,12 a 7,12 a 79,70 a 3,90 a 0,88 a 5,07 a 

Pastagem 4,65 c 0,13 a 2,46 b 62,76 a 3,11 a 0,74 a 3,80 b 

Bananal 6,84 a 0,12 a 0,58 c 50,75 a 1,71 b 0,55 a 1,67 c 

CV% 4,65 12,83 13,42 21,61 13,86 20,70 11,52 

Médias seguidas por letra distinta minúscula na coluna dentro de cada profundidade, diferem entre si, pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

Ca2+ e Mg2+ = extração em KCl 1mol L-1; P e K = Mehlich 1. 
 

 


