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RESUMO 

Dentre as diferentes estratégias de recuperação da qualidade estrutural do solo, 
destaca-se o uso de capim-tifton 85 (Cynodon sp.), o qual apresenta um sistema 
radicular denso, associado à fertilização orgânica. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a estabilidade da estrutura do solo em área de pastejo rotacionado de capim-
tifton 85, em função da aplicação de adubo orgânico e irrigação, a fim de investigar 
se há incremento na qualidade física do solo. Os tratamentos consistiram em 
diferentes formas de suprimento de N, testadas em ambiente irrigado e de sequeiro 
em Prudente de Morais (MG): 400 kg/ha de ureia (T1); 400 kg/ha de esterco bovino 
(T2); 400 Kg/ha de ureia e esterco, na proporção 1:1 (T3) e a testemunha, sem 
adubação nitrogenada (T4). Determinaram-se os seguintes atributos de agregação 
do solo nas camadas 0-5 e 5-10 cm: diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro 
médio geométrico (DMG), índice de estabilidade de agregados da classe <0,25 mm 
(IEA) e índice de floculação do solo (IF). Realizou-se análise granulométrica e de 
carbono orgânico nas mesmas camadas. As variáveis DMP, DMG e IEA não se 
diferirem entre os tratamentos, mas foram superiores com o uso de irrigação; a 
forma de suprimento de N para adubação de capim-tifton 85 foi pouco determinante 
para a estabilidade da estrutura do solo no tempo avaliado, porém o uso da irrigação 
favorece atributos de agregação. 
PALAVRAS-CHAVE: adubação, estrutura do solo, irrigação de Cynodon sp. 
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STABILITY OF AGGREGATES IN SOIL CULTIVATED WITH TIFTON 85 GRASS 
UNDER IRRIGATION AND FORMS OF NITROGEN SUPPLY 

ABSTRACT 
Among the different strategies for recovering soil structural quality, we highlight the 
use of Tifton 85 grass (Cynodon sp.), which has a dense root system associated with 
organic fertilization. The aim of this work was to evaluate the stability of the soil 
structure in rotational grazing area of Tifton 85, as a function of the application of 
organic fertilizer and irrigation, in order to investigate if there is an increase in the soil 
physical quality. The treatments consisted in different forms of N supply, tested in 
irrigated and dry environment in Prudente de Morais (MG): 400 Kg/ha of urea (T1); 
400 Kg/ha of bovine manure (T2); 400 Kg/ha of urea and manure, in the proportion 
1:1 (T3) and the control, without nitrogen fertilization (T4). The following soil 
aggregation attributes were determined in layers 0-5 and 5-10 cm: mean weight-
diameter (MWD), geometric mean diameter (GMD), stability index of aggregates of 
class <0,25 mm (SIA) and flocculation index (IF). Granulometric and organic carbon 
analysis were performed on the same layers. MWD, GMD and SIA did not differ 
among treatments, but were higher with irrigation use. For IF there was no statistical 
difference. The N form for fertilization of Tifton 85 grass was little determinant to soil 
structure stability in the evaluated time, but irrigation use favors aggregation 
attributes. 
KEYWORDS: soil structure, organic fertilization, Cynodon sp irrigation. 
  

INTRODUÇÃO 
A atividade pecuária no Brasil apresentou uma ampla expansão na década de 

1970, notadamente na região do Cerrado, que se tornou a região mais importante de 
produção de carne bovina no país (EMBRAPA, 2002; PERON & EVANGELISTA, 
2004). A maior parcela dessa produção é resultante de sistemas de criação 
extensivos, sendo que as pastagens se destacam como principal fonte alimentar. 
Entretanto, a degradação das pastagens tem sido um entrave para o aumento de 
produtividade, além de afetar a sustentabilidade da produção pecuária.  

A degradação de pastagens pode ser ocasionada por diversos fatores, como 
escolha incorreta da forrageira, adubação ineficiente e manejo inadequado (PERON 
& EVANGELISTA, 2004). Esses fatores implicam em perda da qualidade física, 
química e biológica do solo, o que intensifica o processo de degradação, 
acarretando danos ambientais e perdas financeiras aos produtores. Nesse contexto, 
evidencia-se a importância do desenvolvimento de estratégias que visem ao 
aumento da eficiência dos sistemas produtivos, com destaque para o manejo 
adequado do solo sob as áreas de pastagem no Brasil. 

Na literatura, são encontrados diversos estudos sobre propriedades físicas de 
solos cultivados com espécies forrageiras (RESENDE et al., 2012; SANTOS et al., 
2012; ORTIGARA et al., 2014; FIDALSKI et al., 2013; BORGES et al., 2015; 
FIDALSKI, 2015). Dentre essas espécies, as gramíneas se sobressaem por 
possuírem um sistema radicular robusto e rapidamente renovado, como as espécies 
do gênero Cynodon, a qual pertence o capim-tifton 85. Essa forrageira originou-se a 
partir do cruzamento entre o capim-tifton 68 com a espécie Bermuda Grass da África 
do Sul e é apontada, por alguns autores, como uma alternativa para a reestruturação 
de solos fisicamente degradados (WENDLING et al., 2005; SEVERIANO et al., 2010; 
LIMA et al., 2012; BASSO et al., 2014; COLUSSI et al., 2014). 
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A escolha adequada da espécie forrageira pode ser aliada a outras 
ferramentas de manejo que incrementem a qualidade e a produtividade das 
pastagens, como a adubação de cobertura e o uso de irrigação. A fertilização do 
solo constitui uma prática que estimula o crescimento da planta, com efeitos 
positivos na estrutura do solo (LIMA et al., 2012).  

Em relação às pastagens irrigadas, SANCHES et al. (2015) afirmam que 
áreas de capim-tifton 85 irrigadas têm demostrado aumentos relevantes de 
produtividade, o que também pode favorecer a qualidade física do solo. Além disso, 
o processo de agregação das partículas do solo é afetado pelos seus ciclos naturais 
de umedecimento e secagem, os quais são afetados pelo uso da irrigação. 

Segundo OLIVEIRA et al. (2015), a adição de compostos orgânicos ao solo 
promove melhoria de sua qualidade estrutural. Esse benefício pode ser evidenciado 
pelo uso de indicadores de agregação da fração sólida do solo, uma vez que o 
incremento de matéria orgânica é relacionado ao aumento na estabilidade de 
agregados (CALONEGO & ROSOLEM, 2008). Entre esses indicadores, o diâmetro 
médio ponderado, o diâmetro médio geométrico e o índice de estabilidade de 
agregados com diâmetro inferior a 0,25 mm são alguns dos parâmetros mais 
empregados para a avaliação do nível de agregação e estabilidade da estrutura do 
solo (CASTRO FILHO et al., 1998; WENDLING et al., 2005; SILVA et al., 2014). 

Cada um desses parâmetros reflete um aspecto diferente da qualidade física 
do solo: o valor de DMP está diretamente relacionado à porcentagem de agregados 
com diâmetro superior a 0,25 mm (macroagregados), enquanto o DMG constitui uma 
estimativa do diâmetro de agregados predominante. O IEA, por sua vez, aponta a 
condição de agregação total do solo (CASTRO FILHO et al., 1998).  O índice de 
floculação da argila também pode ser utilizado como indicador, uma vez que permite 
inferir se há condições necessárias para ocorrer o processo de agregação no solo. 

Sabendo-se que as gramíneas do gênero Cynodon apresentam rápida 
resposta a estímulos químicos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade da 
estrutura do solo em área de pastejo rotacionado de capim-tifton 85, com uso de 
adubação orgânica e irrigação. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado no município de Prudente de Morais - MG, localizado 
sob a latitude 19º 28' 29’’ S, longitude 44º 09' 34’’ W e altitude média de 759 m 
(MAPCOORDINATES, 2016). A área de experimento, com aproximadamente 1,8 ha, 
pertence à Fazenda Experimental de Santa Rita da Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais, regional Centro-Oeste (EPAMIG/CTCO). O clima da 
região é tipo Cwa, segundo classificação de Köppen-Geiger, com temperatura média 
de 21,8º C e precipitação anual de 1.329 mm (IBGE, 2013). O solo foi classificado 
como Latossolo Vermelho distrófico (LVd) (EMBRAPA, 2013). 

As amostras de solo foram coletadas em uma pastagem de capim-tifton 85, 
subdividida em 24 piquetes de 18 x 40 m para pastejo rotacionado. A implantação do 
experimento ocorreu em janeiro de 2011, com o uso de grade aradora e niveladora 
para o preparo do solo. Nessa ocasião, também foi realizada a abertura de sulcos 
para o plantio manual da gramínea. Foram aplicadas 02 toneladas de calcário 
dolomítico para fins de correção do solo e a adubação de plantio, aplicada a lanço, 
empregou 578 Kg de adubo 08:28:16 + FTE e 650 Kg de adubo 20:00:20. 

O plantio do pasto ocorreu em março de 2011, com renovação em outubro do 
mesmo ano. A área foi utilizada para pastejo de bovinos por aproximadamente dois 
anos, com a entrada de animais durante o período de agosto de 2012 a abril de 
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2014, com uma média de 50 vacas adultas e bezerros por entrada. Após esse 
período, a pastagem foi mantida em repouso por cerca de um ano até a data das 
amostragens, em setembro de 2015.  

Foram avaliados 16 piquetes em delineamento em blocos casualizados 
(DBC), com 4 repetições. O esquema fatorial foi 2 x 4, testando-se os seguintes 
fatores: uso de irrigação e forma de adubação nitrogenada. Os tratamentos foram: 
400 Kg/ha, de N na forma mineral via ureia (T1); 400 Kg/ha de N, na forma orgânica 
via esterco de bovino (T2); 400 Kg/ha de N, 50% na forma mineral e 50% na forma 
orgânica, com o uso das mesmas fontes (T3) e a testemunha, sem suprimento de N 
(T4). Houve parcelamento da adubação com quatro aplicações a lanço de 30, 25, 20 
e 10% da dose total. Os tratamentos foram replicados em dois ambientes, um 
irrigado por aspersão em malha fixa e outro de sequeiro, sendo a primeira irrigação 
realizada em janeiro de 2012 e, a última, em setembro de 2013, de acordo com o 
ciclo fenológico da forrageira.  

A estabilidade da estrutura do solo foi examinada por meio da coleta de 
agregados nas camadas 0-5 e 5-10 cm. Após secagem ao ar, as amostras foram 
destorroadas, passadas em peneira de 8 mm e retidas em peneira de 4 mm. Para 
cada repetição, foram pesados 25 g de agregados, os quais foram saturados por 
ascensão capilar e submetidos ao tamisamento úmido com oscilação vertical por 15 
min, em agitador do tipo Yoder, equipado com 2 conjuntos de peneiras com malha 
de 2,00; 1,00; 0,50; 0,25 e 0,09 mm (EMBRAPA, 2011). Em seguida, os agregados 
restantes em cada malha foram transferidos para recipientes metálicos e conduzidos 
à estufa de secagem a 105° C, durante 24 horas. A quantificação do conteúdo retido 
em cada peneira permitiu a determinação da porcentagem de agregados por classes 
de diâmetro, associadas às aberturas das malhas. Foram calculados os índices 
diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro médio geométrico (DMG) e índice de 
estabilidade de agregados da classe <0,25 mm (IEA), conforme as expressões 
descritas por CASTRO FILHO et al. (1998): 

 
DMP =  

em que wi = proporção de cada classe em relação ao total; xi = diâmetro 
médio das classes (mm); 
 

DMG =  

em que wp = peso dos agregados de cada classe (g); 
 

IEA = 100 

em que wp25 = peso dos agregados da classe < 0,25 mm (g). 
 
O índice de floculação do solo (IF) foi calculado por meio da determinação da 

argila dispersa em água (ADA). As amostras foram secas ao ar e passadas em 
peneira com malha de 2 mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA). A análise foi 
executada pelo método da pipeta, empregando-se 10 g de solo e agitação lenta em 
agitador mecânico do tipo Wagner a 40 rpm, por 16 horas, sem a utilização de 
dispersantes químicos. Para o cálculo de IF, foi aplicada a seguinte equação 
expressa em EMBRAPA (2011): 
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IF = ((AT - ADA) / AT) 100 

em que: IF= índice de floculação (%); AT = argila total (g/kg); ADA = argila 
dispersa em água (g/kg). 
 
Para a caracterização do solo, foram realizadas a análise granulométrica e a 

determinação do teor de carbono orgânico (C). A porcentagem de matéria orgânica 
do solo (MOS) foi obtida pela multiplicação de C pelo fator de Van Bemmelen, de 
acordo com a equação: 

MOS = 1,724 C 
em que: MOS = matéria orgânica do solo (g/Kg); C = carbono orgânico (g/Kg); 

1,724 = fator de Van Bemmelen. Os resultados da análise granulométrica e da 
porcentagem de MOS são apresentados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 - Teores das frações areia, silte, argila e porcentagem de 

matéria orgânica no solo (MOS) de um LVd nas camadas 
0-5 e 5-10 cm. 

Areia Silte Argila MOS Tratamentos 
---------------------------------- % ---------------------------------- 

Camada 0-5 cm 
T1 21,41 18,24 60,35 4,76 
T2 23,77 16,98 59,25 5,23 
T3 24,54 16,47 58,99 5,28 
T4 22,38 19,06 58,56 4,29 

Camada 5-10 cm 
T1 21,65 17,79 60,56 4,43 
T2 22,12 17,89 59,99 4,49 
T3 22,36 15,66 61,98 4,18 
T4 21,73 16,95 61,32 4,14 

Análise granulométrica: método da pipeta e solução dispersante de NaOH 1,0 
M. Porcentagem de MOS: método Walkley-Black (WALKLEY & BLACK, 
1934). 
 
O procedimento estatístico correspondeu à análise de variância a 5% de 

significância. Quando significativo, foi aplicado o teste de médias Skott-Knott 
também a 5% de significância, com auxílio da linguagem R pacote ExpDes 
(FERREIRA et al., 2014). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição percentual de agregados por classes de diâmetro evidenciou 
ausência de diferença significativa entre as formas de suprimento de N, em ambas 
as profundidades, como pode ser constatado pelas Figuras 1 e 2. Ainda conforme 
essas figuras, para todos os tratamentos, nas duas camadas, mais de 85% dos 
agregados ficaram retidos na malha de maior abertura (2,00 mm), o que indica 
elevado grau de estabilidade da estrutura do solo. 
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FIGURA 1. Distribuição média de agregados estáveis em água por classes de 

diâmetro na camada 0-5 cm. 400 Kg/ha de N na forma mineral via 
ureia (T1); 400 Kg/ha de N na forma orgânica via esterco bovino (T2); 
400 Kg/ha de N, 50% na forma mineral e 50% na forma orgânica (T3) 
e sem adubação nitrogenada (T4). Médias com letras iguais 
comparando os tratamentos para cada classe não diferem entre si, 
pelo teste de Scott-Knott. 

 

 
FIGURA 2. Distribuição média de agregados estáveis em água por classes de 

diâmetro na camada 5-10 cm. 400 Kg/ha de N na forma mineral via 
ureia (T1); 400 Kg/ha de N na forma orgânica via esterco bovino (T2); 
400 Kg/ha de N, 50% na forma mineral e 50% na forma orgânica (T3) e 
sem adubação nitrogenada (T4). Médias com letras iguais comparando 
os tratamentos para cada classe não diferem entre si, pelo teste de 
Scott-Knott.  
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Conforme BATISTA et al. (2013), raízes fibrosas auxiliam na formação dos 
macroagregados, uma vez que as raízes contribuem com a produção de matéria 
orgânica recente no solo (LOSS et al., 2011), o que corrobora com os resultados 
obtidos neste trabalho. Além disso, os bioporos provenientes da decomposição e 
renovação dessas raízes (LIMA et al., 2012), somados à intensa atividade biológica 
e ao acúmulo de MOS, implicam boas condições para a agregação das partículas do 
solo (WENDLING et al., 2012). 

Outros fatores importantes no processo de agregação estão substancialmente 
presentes no solo avaliado, como a fração argila, classificando o solo como argiloso 
a muito argiloso (o limite entre essas classes corresponde a 60% de argila no solo), 
e a matéria orgânica (Tabela 1). Segundo SILVA et al. (2014), a textura do solo 
influencia na formação e na estabilidade de agregados, sendo que solos com maior 
teor de argila contribuem para a agregação. VEZZANI & MIELNICZUK (2011) 
comentam, ainda, que um maior teor da fração argila favorece a aproximação das 
partículas do solo, devido à presença de cargas elétricas em maiores quantidades. 
Em contrapartida, horizontes arenosos dificultam a proteção física da matéria 
orgânica, afetando negativamente a formação de agregados (SANTOS et al., 2011). 

Quanto ao teor de MOS, VEZZANI & MIELNICZUK (2011) defendem que o 
uso de gramíneas perenes pode retardar a degradação da matéria orgânica em 
solos submetidos a manejos conservacionistas, conferindo maior aporte de MOS. 
Contudo, vale ressaltar que o manejo do solo pode ser determinante para a 
manutenção ou perda dessa qualidade, mesmo com o uso de espécies com elevada 
capacidade de estruturação do solo, como o capim tifton-85 (SANTOS et al., 2012; 
COLUSSI et al., 2014; BORGES et al., 2015). 

A predominância de agregados retidos nas peneiras com malhas de maiores 
aberturas confere uma estimativa dos atributos DMP e DMG (BATISTA et al., 2015). 
Dessa forma, como esperado, esses parâmetros apresentaram valores elevados e 
também não diferiram estatisticamente entre os tratamentos, assim como para IEA e 
IF, nas duas camadas avaliadas (Figuras 3 e 4). Contudo, verificou-se entre os 
ambientes que o regime irrigado expressou valores estatisticamente superiores aos 
do ambiente de sequeiro, na camada 5-10 cm, exceto para o atributo IF, que indicou 
ser menos sensível em relação ao uso de irrigação (Figuras 5 e 6). 

Em estudo sobre os atributos físicos de um Latossolo Amarelo caulinítico (LA) 
e um Latossolo Vermelho-Amarelo oxídico-gibbsítico (LVA) submetidos à 
compactação, SILVA et al. (2006), observaram que o DMG dos agregados no LVA 
aumentou com a compactação do solo em função da aplicação de pressões 
intermediárias (até 120 KPa). Considerando a relação direta entre umidade do solo e 
suscetibilidade à compactação (LIMA et al., 2012), é possível que o solo irrigado 
tenha sido mais compactado pelo efeito do pisoteio animal, o que promoveu a 
agregação de partículas. Além disso, tendo em vista o período de repouso da 
pastagem, esses agregados foram se tornando mais estáveis, como demonstrando 
pelo atributo IEA (Figura 6). 
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FIGURA 3. Diâmetro médio ponderado (DMP) e diâmetro médio geométrico (DMG) 
para os tratamentos avaliados nas camadas 0-5 e 5-10 cm. 400 Kg/ha 
de N na forma mineral via ureia (T1); 400 Kg/ha de N na forma orgânica 
via esterco bovino (T2); 400 Kg/ha de N, 50% na forma mineral e 50% 
na forma orgânica (T3) e sem adubação nitrogenada (T4). Médias com 
letras iguais comparando os tratamentos para cada atributo não 
diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott. 

 
FIGURA 4. Índice de estabilidade de agregados da classe <0,25 mm (IEA) e índice de 

floculação do solo (IF) para os tratamentos avaliados nas camadas 0-5 e 5-10 
cm. 400 Kg/ha de N na forma mineral via ureia (T1); 400 Kg/ha de N na forma 
orgânica via esterco bovino (T2); 400 Kg/ha de N, 50% na forma mineral e 
50% na forma orgânica (T3) e sem adubação nitrogenada (T4). Médias com 
letras iguais comparando os tratamentos para cada atributo não diferem entre 
si, pelo teste de Scott-Knott. 
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FIGURA 5. Diâmetro médio ponderado (DMP) e diâmetro médio geométrico (DMG) 
para os ambientes avaliados nas camadas 0-5 e 5-10 cm. Médias com 
letras iguais comparando os ambientes para cada atributo não diferem 
entre si, pelo teste de Scott-Knott. 

 

FIGURA 6. Índice de estabilidade de agregados da classe <0,25 mm (IEA) e índice 
de floculação do solo (IF) para os ambientes avaliados nas camadas 0-
5 e 5-10 cm. Médias com letras iguais comparando os ambientes para 
cada atributo não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott. 

Os valores de DMP, DMG, IEA e IF obtidos neste estudo são 
consideravelmente elevados em comparação aos verificados em trabalhos 
semelhantes (WENDLING et al., 2005; SANTOS et al, 2012; BATISTA et al., 2015), 
com destaque para os resultados de WENDLING et al. (2005), os quais avaliaram 
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propriedades de agregação do solo em um Latossolo Vermelho cultivado com a 
mesma espécie forrageira. Os autores determinaram os valores de 2,13 mm para 
DMP e 1,44 mm para DMG na camada 0-5 cm, e 2,09 mm para DMP e 1,48 mm 
para DMG na camada 5-10 cm. Em relação ao IEA, as médias das camadas foram 
equivalentes a 76,13% (0-5 cm) e 84,83% (5-10 cm). Segundo REIS et al. (2014), a 
exsudação de compostos radiculares, a microfauna rizosférica e a ação mecânica de 
penetrabilidade do sistema radicular no solo são os fatores que explicam a elevação 
dos parâmetros de agregação.  

Dessa forma, esses resultados podem ser atribuídos ao elevado aporte de 
matéria orgânica no solo, além da alta densidade e taxa de renovação de raízes do 
capim-tifton 85, associada ao período de repouso da pastagem, o que, por sua vez, 
favorece o acúmulo de exsudados radiculares e de matéria orgânica proveniente de 
raízes em decomposição. Esses fatores, por sua vez, implicam estímulo à ação de 
micro-organismos, os quais secretam compostos que também atuam como agentes 
cimentantes das partículas do solo (CASTRO FILHO et al., 1998). Todos esses 
processos são, em última análise, viabilizados pela textura argilosa a muito argilosa 
do Latossolo em estudo, através da ação protetiva da matéria orgânica realizada 
pelas argilas (SANTOS et al., 2011), além do próprio efeito cimentante dos óxidos de 
ferro e alumínio presentes em Latossolos muito intemperizados, como o de presente 
estudo (FERREIRA et al., 1999). 

 
CONCLUSÃO 

O uso da irrigação em Latossolo Vermelho distrófico argiloso sob capim-tifton 
85 favorece a estabilidade da estrutura do solo. Em contrapartida, a forma de 
suprimento de N para adubação dessa forrageira indica ser pouco determinante para 
alterações significativas nos atributos físicos avaliados, com aplicação por 
aproximadamente dois anos. 
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