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Resumo - O objetivo do estudo foi avaliar a variabilidade de atributos químicos do solo condicionados pelo 

relevo que possam ser utilizados como indicadores de qualidade do solo. Para tanto, utilizou-se uma área de 

cultivo representativa das condições de cultivo e relevo do café conilon e pastagem da região sul do Estado do 

Espírito Santo, utilizando como referência de ambiente não antropizado uma área de mata com a mesma classe 

de solo e relevo das áreas sob estudo. Os atributos químicos do solo avaliados foram: pH em água, teores de 

carbono orgânico, Ca
2+,

 Mg
2+

, K
+
, Na

+
, Al

3+
 e H

+
 + Al

3+
; cálculo da CTC potencial; CTC efetiva; Saturação por 

bases; Saturação por Al e do estoque de carbono orgânico. Os resultados obtidos no presente trabalho permitiram 

concluir que o sistema de uso influência nos atributos químicos do solo. Dentre as profundidades avaliadas, as 

melhores respostas foram obtidas para a camada de 0-5 cm. Nesta profundidade, de maneira geral, observou-se 

uma melhor fertilidade do solo na área de mata, seguida pela área de café e pastagem, sendo notada pouca 

diferença entre os locais de amostragem. 

.  
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Abstract - The objective of this study was to evaluate the variability of chemical soil conditioners for relief that 

may be used as indicators of soil quality. To this end, we used a cultivation area representative of growing 

conditions and relief conilon coffee and pasture in the south of Espirito Santo, using as reference anthropic 

environment is not an area of forest with the same kind of soil and relief the areas under study. The soil chemical 

properties were: pH, organic carbon, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, Al

3+
 and H

+
 + Al

3 +
, calculation of CTC, effective 

CTC, Base saturation, Al saturation and stock organic carbon. The results of this study indicate that use system 

influence on soil chemical properties. Among the studied depths, the best results were obtained for the 0-5 cm. 

At this depth, in general, there was a better soil fertility in forest area, followed by coffee and pasture area, and 

noticed little difference between the sampling sites. 
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INTRODUÇÃO 

 

A rápida degradação do solo sob exploração agrícola no mundo, especialmente nos 

países tropicais em desenvolvimento, despertou nas últimas décadas a preocupação com a 

qualidade do solo e a sustentabilidade da exploração agrícola. Desde então, vários conceitos 

de qualidade do solo foram propostos: o melhor deles, porém, define a qualidade do solo 

como sendo a sua capacidade de manter a produtividade biológica, a qualidade ambiental e a 

vida vegetal e animal saudável na face da terra [1], [2].  

No Espírito Santo, a ocupação do solo para o desenvolvimento de atividades agrícolas, 

ocorreu, historicamente, de forma predatória, em relação aos recursos naturais, através do 

desmatamento indiscriminado das áreas, sem o planejamento correto do uso do solo e sem a 

utilização de práticas conservacionistas adequadas. Estes fatos têm trazido uma série de 



 

 

consequências econômicas e sociais ao produtor rural, ao setor público e a toda sociedade 

capixaba, como redução da área cultivada e da capacidade produtiva do solo, escassez de 

madeira, assoreamento de cursos d'água, enchentes, irregularidade no fluxo d'água, poluição 

física d'água, destruição de estradas e outros bens públicos, entre outros [3]. 

É preciso destacar que, no contexto dos agroecossistemas capixabas, as pastagens e a 

lavoura cafeeira representam as duas principais formas de uso agrícola do solo no Estado, 

sendo boa parte dos cultivos implantados em local onde o relevo é acidentado. Em nossos 

solos agrícolas, os agroecossistemas de maior sustentabilidade são aqueles que priorizam a 

preservação da qualidade do solo, que pode ser definida pela avaliação de vários de seus 

atributos. Daí a necessidade de se identificar, em diferentes lavouras, quais atributos são mais 

sensíveis na avaliação da qualidade do solo, de forma a manter sua capacidade produtiva por 

um longo período.  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de diferentes formas de uso sobre atributos 

químicos do solo em agroecossistemas de café e pastagem do Sul do Estado do Espírito 

Santo. 

 

METODOLOGIA 
 

O estudo foi conduzido em parceria entre o Instituto Federal de Educação do Espírito 

Santo (Ifes) - Campus de Alegre, e o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Espírito Santo (CCA-UFES). A qualidade do solo foi avaliada em três áreas amostrais, todas 

com declividade em torno de 30 a 40% e distância máxima entre elas inferior a 300 m, nos 

seguinte sistema de uso: Mata, área escolhida como referência para comparação das alterações 

dos atributos de qualidade do solo; café robusta e; pastagem. A amostragem do solo foi 

realizada em dois locais dentro de cada sistema de uso do solo, na metade superior e na 

metade inferior do relevo. As amostras de solo foram coletadas em três profundidades (0-5, 5-

10 e 10-20 cm). Foram coletadas três amostras compostas derivadas de pelos menos 10 

amostras simples retiradas em cada local de amostragem, profundidade do solo e sistemas de 

uso avaliados. Os indicadores químicos avaliados foram: teor de carbono orgânico; pH em 

água, teores de Ca
2+,

 Mg
2+

, K
+
, Na

+
, Al

3+
 e H

+
+Al

3+
; soma de bases; CTC potencial; CTC 

efetiva; saturação por bases; saturação por Al e; estoque de carbono orgânico (t ha
-1

). Os 

atributos químicos foram analisados conforme especificações do Manual de Métodos de 

Análise de Solo [5]. Os atributos químicos e físicos do solo foram analisados considerando-se 

o delineamento inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 3 x 2, sendo três sistemas 

de uso (mata, café e pastagem) e dois locais de amostragem (parte superior e inferior do 

terreno), com três repetições, considerando as profundidades como fator independente. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância para verificação dos efeitos dos sistemas 

de uso do solo e locais de amostragem sobre os atributos avaliados. As comparações das 

médias foram feitas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se o aplicativo 

computacional SISVAR [6].  

 

RESULTADOS 

 

Os resultados das variáveis analisadas nos três sistemas de manejo, nas três 

profundidade independente, e nos dois locais (inferior e superior) são apresentados nas tabelas 

2, 3 e 4.  
 

Tabela 2: Valores de pH e teores de fósforo, potássio e sódio em dois locais de amostragem 

de um Argissolo sob diferentes sistemas de uso, na região Sul do Espírito Santo. 
 



 

 

Sistemas 
pH P (mg/dm3) K (mg/dm3) Na (mg/dm3) 

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. 

 0-5 cm 

Mata 4,6Bb 4,9Aa 10,81Ba 3,30Cb 48,33Aa 47,33Aa 0,86Aa 0,32Ab 

Pasto 5,1Aa 5,0Aa 4,14Cb 5,43Ba 47,00Ab 71,00Aa 0,40Ba 0,32Aa 

Café 5,4Aa 5,1Aa 12,67Aa 11,82Aa 67,33Aa 48,00Aa 0,24Ba 0,16Aa 
 5-10 cm 

Mata 5,0Ba 5,1Aa 5,25Ba 3,29Bb 31,00Ba 26,00Ba 0,69Ba 0,31Ab 

Pasto 5,1Ba 5,2Ab 3,44Ca 3,00Ba 37,33Bb 63,66Aa 0,27BAa 0,51Aa 
Café 5,8Aa 4,7Bb 6,77Ab 8,87Aa 59,66Aa 35,00Bb 0,07Aa 0,27Aa 

 10-20 cm 

Mata 4,8Ba 4,9Aa 3,62Aa 2,42Aa 29,33Ba 18,33Bb 0,66Aa 0,24Ab 
Pasto 5,1Aba 5,2Aa 3,21Aa 2,94Aa 32,33Bb 56,33Aa 0,13Ba 0,33Aa 

Café 5,4Aa 4,3Bb 31,56Aa 6,24Aa 46,33Aa 22,00Bb 0,35ABa 0,31Aa 

Inf.: parte inferior do sistema. Sup.: parte superior do sistema. Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e  minúscula na linha, 

não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 3. Teores de cálcio, magnésio, alumínio e acidez potencial, em cmolc/dm
3
, em dois 

locais de amostragem de um Argissolo sob diferentes sistemas de uso, na região Sul do 

Espírito Santo 
 

Sistemas 
Ca  Mg  Al  H+Al  

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. 

 0-5 cm 
Mata 2,6Aa 3,00Aa 1,80Aa 1,00Aa 0,16Aa 0,16ABa   3,77Aa   3,57Ba 

Pasto 2,00Ba 2,00Ba 1,03Aa 1,02Aa 0,11Aa 0,10Ba 2,60Aa 3,85Ba 

Café 2,00Ba 2,00Ba 1,05Aa 1,08Aa 0,11Ab 0,20Aa 3,99Ab 5,78Aa 

 5-10 cm 
Mata 4,00Aa 3,66Aa 1,25Aa 0,81Aa 0,25Aa 0,16Bb 3,96Aa 3,27Cb 

Pasto 2,00Ba 2,00ABa 1,07Aa 1,76Aa 0,11Ba 0,10Ba 3,08Bb 3,76Ba 

Café 2,00Ba 1,33Ba 0,31Aa 1,11Aa 0,05Bb 0,45Aa 3,13Bb 6,9Aa 
 10-20 cm 

Mata 3,66Aa 3,00Aa 1,22Aa 0,74Aa 0,35Aa 0,20Bb 4,04Aa 3,24Bb 

Pasto 1,40Ba 2,00Aa 0,44Aa 1,09Aa 0,15Ba 0,21Ba 3,21Ba 3,10Ba 
Café 3,00Aba 2,00Aa 1,25Aa 1,12Aa 0,11Bb 1,11Aa 3,44Bb 7,64Aa 

Inf.: parte inferior do sistema. Sup.: parte superior do sistema. Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e  minúscula na linha, 

não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

Tabela 4. Valores de soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions efetiva (t) e total (T), 

saturação por bases (V) e saturação por alumínio (m), em dois locais de amostragem de um 

Argissolo sob diferentes sistemas de uso, na região Sul do Espírito Santo. 
Sistemas SB t T V m 

 -------------------------------- cmolc/dm
3
 ------------------------------- --------------- % --------------- 

 Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. 

0-5 cm 

Mata 2,80Aa 1,46Ab 2,97Aa 1,63Ab 6,57Aa 5,03Ba 42,08Aa 28,93Aa 5,92Aa 10,90Aa 
Pasto 1,82ABa 1,53Aa 1,94ABa 1,63Aa 4,43Ba 5,38ABa 40,16Aa 27,72Aa 7,21Aa 7,02Aa 
Café 1,48Ba 1,38Aa 1,60Ba 1,58Aa 5,47ABa 7,15Aa 28,58Aa 19,27Aa 7,37Aa 12,67Aa 
 5-10 cm 
Mata 2,04Aa 1,21Aa 2,29Aa 1,38Aa 6,00Aa 4,49Ba 33,97Aa 27,15Aa 10,99Aa 12,18ABa 
Pasto 1,45Aa 2,45Aa 1,57Aa 2,55Aa 4,53ABa 6,22Ba 29,03Aa 35,10Aa 10,81Aa 7,90Ba 
Café 0,55Aa 1,47Aa 0,60Aa 1,92Aa 3,68Bb 8,37Aa 15,02Aa 17,43Aa 8,69Ab 24,87Aa 
 10-20 cm 
Mata 1,97Aa 1,05Aa 2,32Aa 1,25Aa 6,02Aa 4,29Bb 32,73Aa 22,24Aa 15,28Aa 23,18Ba 
Pasto 0,64Aa 1,58Aa 0,79Aa 1,80Aa 3,86Ba 4,69Ba 16,12Aa 31,82Aa 21,76Aa 14,77Ba 
Café 1,73Aa 1,50Aa 1,85Aa 2,62Aa 5,17ABb 9,14Aa 33,18Aa 16,09Aa 6,49Ab 44,54Aa 

 
 

Inf.: parte inferior do sistema. Sup.: parte superior do sistema. Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e 
 minúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Os valores de pH foram menores na área de mata, nas profundidades de 0-5 e 10-20 cm, 

para as amostras coletadas na parte inferior do relevo (Tabela 2). Para o P, nos dois locais de 

amostragem, os maiores teores foram encontrados no solo sob café, seguido do solo da área 

de mata e da pastagem. Esses dados refletem as adubações fosfatadas realizadas com 



 

 

freqüência no solo da área de café, o que não ocorre na área de pastagem. Em relação ao K, na 

camada 0-5 cm não houve diferença entre os sistemas de uso do solo, sendo que entre os 

locais de amostragem houve diferença apenas na área de pasto, com maior valor para as 

amostras coletadas na parte inferior do relevo. O Na, na camada 0-5 cm na parte inferior 

apresentou maior valor no solo de mata (Tabela 2). As maiores concentração de cálcio foram 

obtidas nas amostras coletadas na área de mata, nos dois pontos de coleta. Os teores de 

magnésio não foram influenciados pelos sistemas de uso e locais de coleta das amostras de 

solo. Os valores de H
+
+Al³

+ 
foram muito influenciados pelos sistemas de uso e locais de 

amostragem, sendo, em geral, os maiores valores encontrados nas amostras coletadas na parte 

superior do relevo do cafezal (Tabela 3). Para os valores de soma de bases (SB) e CTC efetiva 

(t), as diferenças significativas foram verificadas apenas na camada de 0-5 cm, com os 

maiores valores para os sistemas mata e pasto, nas amostras da parte inferior (Tabela 4). 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem concluir que o sistema de uso 

influência nos atributos químicos e físicos do solo. Dentre as profundidades avaliadas, as 

melhores respostas foram obtidas para a camada de 0-5 cm. Nesta profundidade, de maneira 

geral, observou-se uma melhor fertilidade do solo na área de mata, seguida pela área de café e 

pastagem, sendo notada pouca diferença entre os locais de amostragem. Com relação aos 

atributos físicos avaliados, esses mostram melhor resposta à mudança no manejo do solo e aos 

locais de coleta das amostras. De maneira geral, houve um aumento do teor de argila, da 

argila dispersa em água e da resistência à penetração nas amostras coletadas na parte superior 

do relevo, e aumento nos valores de densidade do solo nas amostras da parte inferior. Ainda 

com relação aos atributos físicos, os dados revelam a seguinte seqüência decrescente de 

melhoria nos atributos avaliados: café > mata > pastagem 
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