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RESUMO 

 

A degradação de pastagens é um fato que assola grande parte das terras 
brasileiras, diminuindo consideravelmente a capacidade produtiva das fazendas. A 
diminuição da capacidade produtiva se dá pelo exaurimento químico, por alterações 
físicas desfavoráveis e especialmente pela baixa atividade biológica. O termo saúde 
do solo está frequentemente sendo abordado em diversos trabalhos científicos e 
eventos pelo mundo. Saúde do solo compreende os três aspectos do solo: físico, 
químico e biológico. Os Índices de Qualidade do Solo implicam medir e quantificar. 
Os três aspectos podem ser analisados utilizando indicadores que compõe Índices 
para cada um deles. As funções desempenhadas pela microbiologia do solo são 
bem conhecidas mas pesquisas em pastagens são bastante escassas. As análises 
químicas de macro, micronutrientes, MOS (matéria orgânica do solo - bioindicador) e 
textura foram realizadas pela Universidade Estadual Paulista – UNESP – Ilha 
Solteira. As análises biológicas dos bioindicadores BM (biomassa microbiana) e 
PMN (potencial de mineralização de N) foram realizadas utilizando equipamentos  
Solvita. O presente trabalho avaliou os resultados das análises química, física 
(textura) e biológica do solo a fim de determinar, especialmente, possíveis Índices de 
Qualidade do Solo (IQS) e eventuais correlações entre os bioindicadores que os 
formam, a composição química, a composição textural e IQS, Qmic e Tmin. Para 
formação do IQS usou-se como referência as análises do solo de floresta nativa 
local. Paralelamente calculou-se os índices: Quociente microbiano (Qmic) através da 
divisão da BM pela MOS e taxa de mineralização de N (Tmin) através da divisão do 
PMN pelo N orgânico estimado com base na MOS. Utilizou-se correlação de 
Pearson e significância a 1%. Houve correlação entre: (1 - CO2-C e BM, PMN, MO, 
IQS e Qmic, Tmin); (2 - BM e CO2-C, PMN, MO, IQS e Qmic, Tmin); (3 – PMN e 
CO2-C, BM, MO, IQS e Qmic, Tmin); (4 – MO e CO2-C, BM, PMN, IQS e Qmic, 
Tmin); (5 – IQS e CO2-C, BM, PMN, MO); (6 – Qmic e CO2-C, BM, PMN, MO) e (7 – 
Tmn e CO2-C, BM, PMN) e entre os bioindicadores e micronutrients e CTC: (1 – 
CO2-C e CTC, Zn, Cu, B, Fe); (2- BM e CTC, Zn, Cu, B, Fe); (3 – PMN e CTC, Zn, 
Cu, B, Fe); (4 – MO e CTC, Zn, Cu, B, Fe); (5 – IQS e CTC, Zn, Cu, B, Fe). Não se 
observou correlação entre os demais nutrientes e parâmetros analizados, assim 
como com a textura de solo. A utilização de indicadores de qualidade do solo obtidos 
de análises de solo de floresta nativa da propriedade mostra-se bastante promissor 
como parâmetros para formação dos Índices de Qualidade do Solo. O mau manejo 
das pastagens pode ser o principal elemento determinate dos baixos Índices de 
Qualidade do Solo. O bom manejo associado a aplicações de micronutrientes e 
elevação da CTC do solo podem contribuir positivamente para a elevação dos 
bioindicadores e seus índices, com resultados positivos na eliminação da 
degradação das pastagens. Após dois anos a partir das análises iniciais a 
degradação continua evoluindo. 

 

Palavra chave: Índices de Qualidade do Solo; Microbiologia; Degradação; 
Pastagem; Solvita.  

 



  

ABSTRACT 

 

The degradation of pastures is a fact that devastates great part of the Brazilian lands, 
considerably reducing the productive capacity of the farms. The decrease of the 
productive capacity is due to chemical exhaustion, unfavorable physical alterations 
and especially by the low biological activity. The term soil health is often addressed in 
various scientific works and events around the world. Soil health comprises the three 
aspects of soil: physical, chemical and biological. The Soil Quality Indexes imply 
measuring and quantifying. The three aspects can be analyzed using indicators that 
compose Indexes for each of them. The functions performed by soil microbiology are 
well known but pasture research are rather scarce. The chemical analyzes of macro, 
micronutrients, MOS (soil organic matter - bioindicator) and texture were performed 
by Universidade Estadual Paulista - UNESP - Ilha Solteira. Biological analyzes of BM 
(microbial biomass) and PMN (N mineralization potential) bioindicators were 
performed using Solvita equipment. The present study evaluated the results of the 
chemical, physical (texture) and biological analyzes of the soil in order to determine, 
in particular, possible soil quality indexes (SQI) and possible correlations between 
the bioindicators that form them, chemical composition, composition textural and SQI, 
Qmic and Tmin. For the formation of SQI, the soil analyzes of local native forest were 
used as reference. At the same time, the following indexes were calculated: Microbial 
quotient (Qmic) through the division of BM by MOS and N mineralization rate (Tmin) 
through the division of PMN by the estimated organic N based on MOS. Pearson's 
correlation and significance were used at 1%. There was a correlation between the 
bioindicators: (1 - CO2-C and MB, PMN, OM, SQI and Qmic, Tmin); (2 - MB and 
CO2-C, PMN, OM, SQI and Qmic, Tmin); (3 – PMN and CO2-C, MB, OM, SQI and 
Qmic, Tmin); (4 – OM and CO2-C, MB, PMN, SQI and Qmic); (5 – SQI and CO2-C, 
MB, PMN, OM); (6 – Qmic and CO2-C, MB, PMN, OM) e (7 – Tmn and CO2-C, MB, 
PMN) and between bioindicators and micronutrients and CEC: (1 – CO2-C and CEC, 
Zn, Cu, B, Fe); (2- MB and CEC, Zn, Cu, B, Fe); (3 – PMN and CEC, Zn, Cu, B, Fe); 
(4 – OM and CEC, Zn, Cu, B, Fe); (5 – SQI and CEC, Zn, Cu, B, Fe). No correlation 
was observed between the other nutrients and parameters analyzed, as well as soil 
texture. The use of soil quality indexes obtained from soil analyzes of the native 
forest of the property is very promising as parameters for the formation of the Soil 
Quality Indexes. Poor pasture management can be the main determinate element of 
low Soil Quality Indexes. The good management associated to micronutrient 
applications and soil CEC elevation can contribute positively to the elevation of the 
bioindicators and their indexes, with positive results in eliminating the degradation of 
the pastures. After tow years from the initial analyzes the continuous degradation.        

 

Keywords: Soil Quality Index; Microbiology; Degradation; Pasture; Solvita.  
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1 INTRODUCÃO 

 

A degradação de pastagens é um grande problema para os fazendeiros a 

nível global, diminuindo consideravelmente a capacidade produtiva das fazendas. 

Vários aspectos podem influenciar a qualidade das pastagens, desde a má 

implantação da forrageira até baixo aporte de nutrientes e sobretudo o manejo 

incorreto da forrageira.  

A qualidade do solo pode ser afetada negativamente pelo exaurimento 

químico, por alterações físicas desfavoráveis e especialmente pela baixa atividade 

biológica, resultando em degradação. Assim, ela compreende os três aspectos do 

solo: físico, químico e biológico. Os Índices de Qualidade do Solo implicam medir e 

quantificar e podem representar um dos três aspectos do solo. 

O aspecto biológico, ou seja, os bioindicadores biomassa microbiana e 

potencial de mineralização de nitrogênio estão diretamente relacionados à 

respiração microbiana. Ademais, a atividade dos microrganismos contribui para a 

liberação e disponibilização de nutrientes às plantas. Tais bioindicadores e a matéria 

orgânica do solo podem ser utilizados como bioindicadores de qualidade do solo. 

Os bioindicadores podem ser utilizados para formação de Índices de 

Qualidade de Solo, refletindo o aspecto biológico do solo. As funções 

desempenhadas pela microbiologia do solo são diversas e importantes, contribuindo 

positivamente. Assim, maiores Índices de Qualidade de Solo são atribuídos a 

maiores fertilidades de solo. 

Limitações de ordem química podem reduzir os valores dos Índices de 

Qualidade de Solo na medida que são impedimentos ao crescimento da biomassa 

microbiana. Corrigindo-se os fatores limitantes os Índices de Qualidade de Solo 

voltam a crescer. 

Os estádios de degradação de pastagem podem ser monitorados a partir dos 

Índices de Qualidade de Solo resultantes dos bioindicadores biomassa microbiana, 

potencial de mineralização de nitrogênio e matéria orgânica do solo, em conjunto. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando-se a importância da microbiologia do solo para os sistemas 

produtivos, a formação de Índices de Qualidade de Solo que englobam 

bioindicadores é uma ferramenta importante para a compreensão de seu 

funcionamento e avaliar estádios de degradação, auxiliando os fazendeiros na 

tomada de decisões. 

Avaliar as correlações entre os aspectos biológicos do solo e os parâmetros 

químicos e físicos mostra-se importante na medida que fornece informações para 

determinar as causas que levam a baixos Índices de Qualidade de Solo formados a 

partir dos bioindicadores. Assim, é possível adotar ações no sentido de correção dos 

parâmetros limitantes para elevar os valores dos bioindicadores e dos Índices 

formados pore eles. 

Estudos abordando o tema são escassos, justificando a importância do 

presente trabalho e dada a importância dos resultados. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar química, física e biologicamente o 

solo a fim de determinar, especialmente, possíveis Índices Biológicos de Qualidade 

do Solo e eventuais correlações dos bioindicadores que os formam com os 

parâmetros químicos e físicos das amostras retiradas da pastagem, bem como 

avaliar a evolução de duas áreas de referência. 
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2 DEGRADAÇÃO DE PASTAGEM 

 

A pecuária brasileira caracteriza-se pela criação de seus animais a pasto, 

sendo a maior parte do rebanho nessas condições, que seria a forma mais barata de 

fornecimento de alimentos aos animais. A area total de pastagens naturais e 

plantadas seria de aproximadamente 170 milhões de hectares (IBGE, 2007) não se 

alterando significativamente até o presente, contudo existe uma forte tendência de 

substituição das pastagens nativas por pastagens plantadas e embora tenha 

ocorrido avanços significativos na taxa de lotação, a produtividade de 5,1 

arrobas/ha/ano ainda é considerada baixa (DIAS-FILHO, 2014). 

Segundo o mesmo autor, a nível global, cerca de 20% das áreas naturais ou 

plantadas estão degradadas ou em algum processo de degradação sendo esses 

números três vezes maiores nas regiões áridas do planeta (UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME, 2004 apud DIAS-FILHO, 2014), resaltando que as 

principais causas que levam a alta incidência de pastagens degradadas e 

estigmatização da pecuária desenvolvida a pasto como sendo atividade improdutiva 

e danosa ao ambiente seriam:  

- pouco preparo do solo;  

- baixo aporte de insumos na implantação;  

- a ausência de adubações periódicas;  

- baixo uso de tecnologias;  

- falhas no estabelecimento da pastagem e  

- os problemas bióticos, como o ataque de insetos-praga e, mais 

recentemente, a síndrome da morte do capim-marandu, na região 

Norte.  

Uma das principais causas de degradação das pastagens em clima tropical 

ou subtropical está relacionada ao manejo incorreto e inadequado das pastagens, 

sobretudo através do super pastejo (DIAS-FILHO, 2011).  

As pastagens podem ser consideradas degradadas dentro de um universo 

amplo de condições sendo os seus extremos conceitualmente denominados 

degradação agrícola ou degradação biológica. Na degradação agrícola há um 

aumento na proporção de plantas daninhas que diminui gradualmente a capacidade 

de suporte animal. Por outro lado, na degradação biológica o solo perde a 
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capacidade de sustentar a produção vegetal de maneira significativa, ocorrendo a 

substituição da pastagem por plantas menos exigentes nutricionalmente ou ocorre o 

aparecimento de areas desprovidas de vegetação, ou seja, solo descoberto (DIAS-

FILHO, 1998, 2011b apud DIAS-FILHO, 2014).  

Ao se analisar as diferentes regiões do Brasil através de diversos estudos 

publicados ao longo dos anos e pela compilação de seus dados estima-se que entre 

50% e 70% das pastagens brasileiras apresentam algum estádio de degradação, 

sendo no ecossitema Cerrado o tipo de degradação de pastagem mais frequente a 

degradação biológica (DIAS-FILHO, 2014). 

A capacidade de suporte das pastagens seria um dos principais parâmetros 

para quantificar os estádios de degradação pois considera a  produtividade animal 

(produção de carne, leite, etc.) como parâmetro universal para definir a 

produtividade da pastagem. Por outro lado, as características visuais a exemplo dos 

percentuais ou biomassa de plantas daninhas e de solo descoberto poderiam ser 

usados como indicadores secundários de degradação de pastagens uma vez que 

estariam ligados ao ecossistema onde se encontra a pastagem ou ainda ao tipo de 

degradação, se agrícola ou biológica (DIAS-FILHO, 2011b apud DIAS-FILHO, 2014). 

Assim, consideranto os parâmetros acima citados, especialmente a 

capacidade de suporte, a degradadação de pastegens poderia ser definida como 

acentuada diminuição da produtividade agrícola esperada para aquela área, 

podendo ou não ter perdido a capacidade de manter a produtividade do ponto de 

vista biológico (acumular biomassa) (DIAS-FILHO, 1998, 2011b apud DIAS-FILHO, 

2014). Segundo tais critérios, o autor apresenta a seguinte tabela (Tabela 2.1 – 

Estádios de degradação) de estádios de degradação (DIAS-FILHO, 2011):  

 

Tabela 2.1 – Estádios de degradação 

ED Parâmetro limitante 
QCS 
(%) Nível 

1 Vigor e solo descoberto Até 20 Leve 

2 Estádio 1 agravado + plantas invasoras 21 a 50 Moderado 

3 Estádio 2 agravado ou morte das forageiras 51 a 80 Forte 

4 Solo descoberto + erosão > 80 
Muito 
forte 

 

(ED) estádio de degradação de pastagens segundo parâmetros limitantes, indicadores de queda temporal na 

capacidade de suporte (QCS) e nível de degradação (Nível).  
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A referida tabela pode ser interpretada considerando-se os estádios de 

degradação e divididos em dois grupos. O primeiro grupo compreende o de 

pastagens em degradação (ED 1 e ED 2). O segundo grupo compreende seria o de 

pastagens degradadas propriamente ditas (ED3 e ED 4). Assim, ao se definir os 

estádios de degradação e classificando as pastagens é possível levantar o potencial 

produtivo da fazenda e o planejamento de manejo e recuperação das pastagens. 

Por outro turno, também seria possível: no campo político a criação de políticas 

públicas de melhoria do processo de uso da terra e de criação ou fortalecimento de 

linhas de crédito específicas para a recuperação de pastagens. Na esfera 

acadêmica, contribui para a concepção de metodologias e de estudos científicos que 

visem o maior entendimento dos processos de degradação de pastagens (DIAS-

FILHO, 2014). 
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3 SAÚDE/QUALIDADE BIOLÓGICA DO SOLO 

 

Segundo Haney (2018), a qualidade do solo nos últimos anos esta 

começando a ter um foco mais amplo a nível global, pois está se tornando uma 

questão de qualidade ambiental, saúde humana e política, sendo o solo a pedra 

angular da segurança alimentar e hídrica, bem como da mitigação das mudanças 

climáticas e da proteção da biodiversidade (MCBRATNEY et al., 2014). 

Segundo o NRCS (2018), a saúde do solo, também conhecida como 

qualidade do solo, é definida como:  

 

A capacidade contínua do solo de funcionar como um ecossistema vivo vital 
que sustenta plantas, animais e seres humanos. Essa definição fala sobre a 
importância do manejo dos solos para que eles sejam sustentáveis para as 
futuras gerações. Para fazer isso, precisamos nos lembrar que o solo 
contém organismos vivos que, quando supridas, as necessidades básicas 
da vida - alimento, abrigo e água - desempenham funções necessárias para 
produzir alimentos e fibras (NRCS, 2018). 

 

Winger (2017) explica que a capacidade contínua implica em 

rejuvenescimento e, em seguida, sustentabilidade e o solo como ecossistema vivo 

deve ser reconhecido pelas pessoas.  

O NRCS (2018) ao tartar do solo como um ecossistema vivo expõe que: 

 

Apenas as coisas "vivas" podem ter saúde, portanto, ver o solo como um 
ecossistema vivo reflete uma mudança fundamental na forma como 
cuidamos dos solos de nossa nação. O solo não é um meio de cultivo 
inerte, mas está se unindo a bilhões de bactérias, fungos e outros micróbios 
que são a base de um ecossistema simbiótico elegante. O solo é um 
ecossistema que pode ser gerenciado para fornecer nutrientes para o 
crescimento das plantas, absorver e reter a água da chuva para uso durante 
períodos mais secos, filtrar e impedir que poluentes deixem nossos campos, 
servir como base firme para atividades agrícolas e fornecer habitat para 
micróbios do solo para florescer e diversificar para manter o ecossistema 
funcionando sem problemas. 

 

Segundo Winger (2017), a qualidade está relacionada a análise e 

quantificação, enquanto que sua saúde implica ações de gestão que poderá ser 

realizada de forma positiva. O referido autor alerta para as funções básicas do solo 

para que a produção de alimentos e fibras atenda às demandas. Seriam elas, 

conforme abaixo transcritas: 
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Ciclagem de Nutrientes - O solo armazena e modera a liberação e faz o 
ciclo de nutrientes e outros elementos. Durante esses processos 
biogeoquímicos, análogos ao ciclo da água, os nutrientes podem ser 
transformados em formas disponíveis na planta, retidas no solo ou até 
perdidas no ar ou na água. 

Relações Hídricas - O solo pode regular a drenagem, o fluxo e o 
armazenamento de água e solutos, o que inclui nitrogênio, fósforo, 
pesticidas e outros nutrientes e compostos dissolvidos na água. Com o 
funcionamento adequado, o solo separa a água para recarga de água 
subterrânea e para uso de plantas e animais do solo. 

Biodiversidade e Habitat - O solo suporta o crescimento de uma variedade 
de plantas, animais e microrganismos do solo, geralmente fornecendo um 
habitat físico, químico e biológico diverso. 

Filtragem e Buffering - O solo age como um filtro para proteger a qualidade 
da água, do ar e de outros recursos. Compostos tóxicos ou excesso de 
nutrientes podem ser degradados ou tornados indisponíveis para plantas e 
animais. 

Estabilidade Física e Suporte - O solo tem a capacidade de manter sua 
estrutura porosa para permitir a passagem de ar e água, suportar forças 
erosivas e fornecer um meio para as raízes das plantas. Os solos também 
fornecem suporte de ancoragem para estruturas humanas e protegem os 
tesouros arqueológicos (WINGER, 2017). 

 

Nota-se que as funções do solo estão diretamente relacionadas com o seu 

aspecto tridimensional, ou seja, a saúde do solo deve ser vista sob os aspectos 

físico, químico e biológico. 

A saúde ou a qualidade do solo foram definidas de muitas maneiras que 

geralmente incluem vários aspectos das propriedades físicas e químicas do solo e 

alguns indicadores biológicos (HANEY et al., 2018). 

No que se refere ao aspecto biológico, uma gama de microrganismos de 

interesse agronômico esta prestando serviços de forma positiva aos sistemas 

produtivos. Nos tópicos seguintes seguem os microrganismos e seus serviços, 

segundo Michael T. Holmes, Oregon State University, Corvallis apud WINGER, 

(2017). 

 

3.1 BACTÉRIAS 

 

As bactérias estariam envolvidas nas seguintes funções: decomposição de 

matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, nitrificação, 

desnitrificação, supressão de doenças e quebra de compostos difíceis de decompor. 
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As bactérias seriam organismos unicelulares minúsculos geralmente com 

4/100.000 de uma polegada de largura (1 µm) e um pouco mais de comprimento. 

Em um hectare de hectare poderia existir 2,5 toneladas de bactérias ativas no solo e 

apesar de serem minúsculas seriam extremamente numerosas ao ponto de uma 

colher de chá de solo produtivo geralmente conter entre 100 milhões e 1 bilhão de 

bactérias, sendo tanta massa quanto 2,5 vacas por hectare (WINGER, 2017). 

Ressalta que as bactérias caem em quatro grupos funcionais: 

Primeiro grupo - grupo dos decompositores consomem compostos de carbono 

simples, como exsudatos radiculares e resíduos de plantas frescas convertendo 

energia da matéria orgânica do solo em formas úteis para o resto dos organismos na 

teia alimentar do solo. Também são importantes para a imobilização ou retenção de 

nutrientes em suas células, evitando a perda de nutrientes, como o nitrogênio, da 

zona de enraizamento e ainda vários decompositores podem decompor pesticidas e 

poluentes no solo. 

Segundo grupo - grupo de bactérias mutualistas formam parcerias com as 

plantas sendo as bactérias fixadoras de N as mais conhecidas.  

O terceiro grupo - o de bactérias patogênicas incluem espécies de 

Xymomonas e Erwinia, e espécies de Agrobacterium que causam formação de 

galhas em plantas.  

Quarto grupo - é o litotrófico ou quimioautótrofo que obtém sua energia de 

compostos de nitrogênio, enxofre, ferro ou hidrogênio, em vez de compostos de 

carbono, sendo algumas de suas species importantes para o ciclo do nitrogênio e 

degradação de poluentes. 

As bactérias dos quatro grupos realizam serviços importantes relacionados à 

dinâmica da água, ciclagem de nutrientes e supressão de doenças, sendo que 

algumas bactérias afetam o movimento da água ao produzirem substâncias que 

ajudam a ligar as partículas do solo em pequenos agregados (aqueles com 

diâmetros de 1/10.000-1/100 de uma polegada ou 2-200µm). Assim, os agregados 

estáveis melhoram a infiltração da água e a sua capacidade de retenção no solo. 

Uma comunidade bacteriana diversa contribui para que muitos organismos 

compitam com organismos causadores de doenças nas raízes e nas superficies das 

plantas acima do solo (WINGER, 2017). 

Quanto a contribuição das bactérias no fornecimento de N às plantas, 

destacam-se as bactérias fixadoras de nitrogênio que formam associações 
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simbióticas com as raízes das leguminosas. Por outro lado, as bactérias nitrificantes 

convertem o amônio (NH4
+) em nitrito (NO2

-) e então para nitrato (NO3
-), que é uma 

forma comum de nitrogênio para gramíneas e a maioria das culturas. Por outro lado, 

as bactérias desnitrificadoras convertem nitrato em nitrogênio (N2) ou gás nitroso 

(N2O). As desnitrificadoras são anaeróbicas, ou seja, são ativas onde o oxigênio está 

ausente, a exemplo de solos saturados ou dentro de agregados do solo (WINGER, 

2017). 

 

3.2 ACTINOMICETOS 

 

Os actinomicetos formam um grande grupo de bactérias que apresentam 

estruturas semelhantes às dos fungos, em forma de hifas, sendo responsáveis pelo 

bom cheiro de “terra” do solo do solo recém-transformado e saudável. Sao 

responsáveis por decompor uma ampla variedade de substratos, mas sua maior 

importância reside na degradação de compostos recalcitrantes (difíceis de 

decompor), como quitina e celulose, além de produzirem um bom número de 

antibióticos, a exemplo do Streptomyces. Os actinomicetos preferem ambientes com 

altos níveis de ph onde são mais ativos (WINGER, 2017). 

 

3.3 FUNGOS 

 

Os fungos são responsáveis por promover vários serviços, entre eles: 

decompor a matéria orgânica, secreção de glomalina (glicoproteína) que contribui 

para a estruturação do solo (formação de agregados), extrair e manter nutrientes. 

Assim como os actinomicetos, os fungos são importantes na degradação de 

compostos recalcitrantes (difíceis de decompor) porém, preferem ambientes com 

baixo ph, onde têm maior atividade (WINGER, 2017).  

 

3.4 PROTOZOÁRIOS 
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Os protozoários são responsáveis por promover vários serviços aos sistemas 

produtivos: mineralização de nutrientes, regulação de populações bacterianas e são 

animais unicelulares que se alimentam principalmente de bactérias mas também 

comem outros protozoários, matéria orgânica solúvel e, às vezes, fungos. O seu 

tamanho varia de 1/5000 a 1/50 de polegada (5 a 500 µm) de diâmetro, ou seja, são 

várias vezes maior que as bactérias, sua principal fonte de alimento. Ao se 

alimentarem de bactérias, que possuem N em seus corpos, os protozoários liberam 

nitrogênio em excesso, ou seja, que não necessita para sua manutenção. O N em 

excesso que é liberado pode ser usado pelas plantas e outros membros da cadeia 

alimentar (WINGER, 2017). 

 

3.5 NEMATÓIDES 

 

Os nematóides são responsáveis por promover vários serviços, entre eles: 

controlar doenças, ciclagem de nutrientes e dispersão de fungos e bactérias. São 

vermes não segmentados tipicamente com 1/500 de polegada (50 µm) de diâmetro e 

1/20 de polegada (1 mm) de comprimento. Há poucas espécies responsáveis por 

doenças de plantas e recebem muita atenção, mas muito menos se sabe sobre a 

maioria da comunidade de nematóides que desempenha papéis benéficos no solo. 

Por causa de seu tamanho, os nematóides tendem a ser mais comuns em solos de 

textura mais grossa, movem-se em filmes de água em espaços de poros grandes (> 

1/500 polegadas ou 50 µm) e podem funcionar em vários níveis tróficos da cadeia 

alimentar do solo. Primeiro nível trófico: alimentando-se de plantas e algas; Segundo 

nível trófico: roedores que se alimentam de bactérias e fungos e Níveis tróficos 

superiores: alimentando-se de outros nematóides (WINGER, 2017). 

O autor resalta que os nematóides de vida livre dividem-se, de acordo com 

sua dieta, em quatro grandes grupos: os que se alimentam de bactérias; os que se 

alimentam de fungos, perfurando a sua parede celular para sugar o conteúdo 

interno; os predadores que comem todos os tipos de nemátodos e protozoários e os 

que se alimentam de raízes que são parasitas de plantas e, portanto, não têm vida 

livre no solo. 

Os nematóides são responsáveis por promover vários serviços, entre eles: 
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Ciclagem de nutrientes. Como os protozoários, os nematóides são 
importantes para mineralizar ou liberar nutrientes nas formas disponíveis 
para as plantas. Quando os nematóides comem bactérias ou fungos, o 
amônio (NH4

+
) é liberado porque as bactérias e os fungos contêm muito 

mais nitrogênio do que os nematóides requerem. 

Pastoreio. Em baixas densidades de nematóides, a alimentação de 
nematoides estimula a taxa de crescimento de populações de presas. Ou 
seja, alimentadores de bactérias estimulam o crescimento bacteriano, 
alimentadores de plantas estimulam o crescimento das plantas e assim por 
diante. Em densidades mais altas, os nematóides reduzirão a população de 
suas presas. Isso pode diminuir a produtividade da planta, afetar 
negativamente os fungos micorrízicos e reduzir as taxas de decomposição e 
imobilização por bactérias e fungos. Os nematóides predadores podem 
regular populações de nematóides que se alimentam de bactérias e fungos, 
impedindo o sobre-pastoreio por esses grupos. A pastagem de nemátodos 
pode controlar o equilíbrio entre bactérias e fungos e a composição de 
espécies da comunidade microbiana. 

Dispersão de micróbios. Os nemátodos ajudam a distribuir bactérias e 
fungos através do solo e ao longo das raízes, transportando micróbios vivos 
e dormentes nas suas superfícies e nos seus sistemas digestivos. 

Fonte de alimento. Os nematoides são alimentos para predadores de alto 
nível, incluindo nematóides predadores, microarthropods do solo e insetos 
do solo. Eles também são parasitados por bactérias e fungos. 

Supressão e desenvolvimento de doenças. Alguns nematóides causam 
doenças. Outros consomem organismos causadores de doenças, como 
nematóides que se alimentam de raízes, ou impedem seu acesso às raízes. 
Estes podem ser potenciais agentes de biocontrole (WINGER, 2017). 
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4 ÍNDICES DE QUALIDADE DO SOLO 

 

Segundo Winger (2017), qualidade implica análise e quantificação. 

Mendes et al. (2009), destaca que os conceitos de saúde do solo e da água 

são bastante familiares à sociedade e aos pesquisadores que compreendem como o 

uso inadequado desses recursos pode afetar a sáude humana e o ambiente. 

Contudo, embora o solo desempenhe funções vitais para a humanidade e os 

sistemas produtivos, o tema qualidade de solo passou a despertar interesse no fim 

da década de 1980 e início de 1990, portanto, sendo relativamente recente.  

A qualidade do solo seria: a sua capacidade de funcionar dentro dos limites 

dos ecossistemas para (DORAN; PARKIN, 1994 apud MENDES et al., 2009):  

- sustentar a produtividade biológica;  

- manter a qualidade da água e do ar e  

- promover a saúde humana, de plantas e animais.   

A referida autora destaca que os indicadores químicos de fertilidade de solo 

estão bem definidos nos níveis muito baixo, baixo, médio, adequado e alto, 

considerando-se cada nutriente e tipo de solo e suas características (textura, teor de 

MOS entre outras).  

Todavia, seria a escasses de base de informações sobre dados biológicos 

responsável pela dificuldade na interpretação dos bioindicadores de qualidade, a fim 

de determinar os níveis de qualidade a exemplo da classificação química em níveis. 

Assim, a dificuldade em determinar se os valores indicam ou não um bom solo seria 

um grande obstáculo para o uso dessas variáveis na determinação da qualidade do 

solo (TÓTOLA; CHAER, 2002 apud MENDES et al., 2009). 

Para a autora, outro aspecto a ser destacado é que os valores "ideais" para 

os bioindicadores podem variar conforme o tipo de solo, sistemas de manejo e 

condições climáticas.  

Mendes et al. (2009) sugere Santana e Bahia-Filho (1999), que dão enfoques 

para o estabelecimento de critérios referência, levando em consideração o termo 

“limite de sustentabilidade” proposto pêlos autores para separar a condição 

sustentável da não-sustentável. Sendo que o critério que adota a condição de solo 

nativo o que prevalence (DICK, 1994; DORAN; PARKIN, 1994; TRASAR-CEPEDA et 

al., 1998 apud MENDES et al., 2009). São eles:  
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- Condição de solo nativo; 

- Condições que maximizem a produção e conservem o meio ambiente 

e subsidiariamente; 

- “Comparative assessment” - avaliações comparativas usando-as como 

áreas de referências e 

- “Dynamic assessment” - Avaliações temporais de acompanhamento de 

uma mesma área ao longo do tempo como referência de critérios de 

variação temporal.  

Os parâmetros recomendados como bioindicadores poderiam ser 

estabelecidos a partir de estudos sobre o efeito de diferentes manejos de solo em 

sua microbiota, a partir de avaliações qualitativas e quantitativas da biomassa 

microbiana, sua atividade e diversidade. Assim, os estudos sobre o efeito de 

diferentes manejos de solo na microbiota dos solos tropicais poderia utilizar  

avaliações qualitativas e quantitativas da biomassa, atividade e diversidade 

microbianas, pois permitem avaliar aspectos do componente microbiológico dos 

solos, auxiliando nos estudos (BALOTA et al., 2003; BALOTA et al., 2004a, 2004b; 

MENDES et al., 2003; FRANCHINI et al., 2007; HUNGRIA et al., 2009; SILVA et al., 

2009 apud MENDES et al., 2009).  

Holloway e Stork (1991) apud MENDES et al. (2009), destaca que um 

bioindicador deve:  

- refletir algum aspecto do funcionamento do ecossistema; 

- mostrar uma resposta precisa e rápida a qualquer perturbação; 

- possuir distribuição universal mas com especificidades regionais; 

- ser de simples determinação e barato.  

Sendo assim, a análise que determina o bioindicador não poderia ter custo 

elevado ou possuir procedimento complexo, além do que seria desejável uma maior 

diversidade de parâmetros para descrever e quantificar todos os aspectos da 

qualidade do solo, através da combinação de várias determinações (MENDES et al., 

2009).  
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A mesma autora destaca ainda que a inclusão dos bioindicadores em análises 

de solo será importante para: 

– atestar a sustentabilidade dos sistemas de produção com adoção de 

manejos conservacionistas; 

- alertar agricultores que estejam adotando sistemas de manejo que 

possam levar à degradação do solo;  

- ecocertificação de produtos agrícolas; 

- o monitoramento de programas de recuperação de áreas degradadas; 

- a valoração de serviços ambientais e 

- o monitoramento de transgênicos, entre outros. 

Segundo Winger (2017), testes de saúde/qualidade de solo envolvem, entre 

outros: respiração do solo (CO2 sendo liberada por micróbios do solo); matéria 

orgânica do solo (a MOS geralmente faz parte de um teste de solo padrão, tem 

impacto na maioria das funções do solo necessárias para a produção de alimentos e 

fibras) e potencial de mineralização de N (PMN, medida do potencial de micróbios 

do solo para mineralizar N em formas disponíveis para plantas). 

Seguem adiante os respectivos bioindicadores que formaram os indices de 

qualidade de solo: 

 

4.1 RESPIRAÇÃO DO SOLO (MICROBIANA) 

 

A respiração do solo é reconhecida pelos pesquisadores como um indicador 

de fertilidade do solo há quase 100 anos (GAINEY, 1919; LEBEDJANTZEV, 1924; 

BIRCH, 1960, apud HANEY et al., 2018). 

A respiração do solo é uma medida do dióxido de carbono (CO2) liberado pelo 

solo como resultado da decomposição da matéria orgânica do solo (MOS) e da 

serrapilheira pelos microrganismos do solo, sendo uma indicação da conversão de 

nutrientes da matéria orgânica para formas disponíveis para uso das plantas (por 

exemplo, fosfato como PO4, nitrogênio nitrato como NO3 e sulfato como SO4), bem 

como pela respiração das raízes das plantas e fauna do solo. Assim, podem ser 
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usadas para estimar ciclagem de nutrientes no solo e a capacidade do solo para 

sustentar o crescimento das plantas e atividade biológica (NRCS, 2014). 

Trata-se de um importante indicador da saúde do solo porque mede e está 

relacionado ao nível de atividade microbiana, ao conteúdo MOS e sua 

decomposição, bem como da decomposição da liteira, refletindo as condições 

ambientais física e química de um solo. Uma alta taxa de respiração pode indicar um 

sistema de solo instável e perda de MOS por excesso de preparo do solo ou outros 

fatores. Por outro turno, uma baixa taxa de respiração do solo pode indicar: limitada 

disponibilidade de MOS ou liteira de plantas para os micróbios do solo; condições do 

solo (temperatura, umidade, aeração, porosidade e N disponíveis) que limitam a 

atividade biológica e decomposição. Assim, sob estas condições, nutrientes não são 

liberados da MOS ou liteira das plantas para uso pelas plantas e organismos do solo 

(NRCS, 2014). 

O CO2 liberado pelos microrganismos do solo é também chamado de C 

prontamente mineralizável e pode ser medido por métodos simples ou mais métodos 

laboratoriais sofisticados, sendo um dos métodos mais tradicionais e mais utilizados 

para avaliar a atividade metabólica da população microbiana do solo (ZIBILSKE, 

1994 apud MENDES et al., 2009). 

A respiração depende do estado fisiológico das células, variando diariamente 

e sazonalmente, e é influenciada por diferentes fatores, tais como: umidade, 

temperatura e disponibilidade de nutrientes (MENDES et al., 2009); fatores inerentes 

como clima e textura do solo impactam na respiração do solo (NRCS, 2014); 

porosidade, baixa porosidade também tem uma taxa de respiração mais baixa 

(NRCS, 2014); fatores dinâmicos do solo, incluindo conteúdo de MOS, temperatura, 

umidade, salinidade, pH, e arejamento (NRCS, 2014). 

No que se refere à textura de solo NRCS (2014) preconiza que:  

 

Solos de textura média (solos siltosos e argilosos) comumente têm uma 
taxa de respiração do solo favorável porque eles têm maior porosidade, boa 
aeração e alta capacidade de disponibilizar água. Em solos argilosos, 
grande parte da MOS é protegida da decomposição por partículas de argila 
e outros agregados que limitam a respiração do solo e mineralização 
associada (amonificação) de N orgânico.  

Solos arenosos geralmente têm um baixo teor de MOS e baixa capacidade 
de disponibilidade de água, que limitam a respiração do solo e 
mineralização de N. 
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A temperatura do solo também influencia na respiração microbiana mais que 

dobrando a cada aumento de 10° C (18°F) até um máximo de 35 a 40°C (95 a 

104°F), sendo que temperaturas de solo superiores a 35/40°C limitam o crescimento 

das plantas, a atividade microbiana e a respiração. No que se refere à umidade do 

solo, a respiração microbiana pode ser influenciada. O teor ideal de umidade do solo 

é perto da capacidade de campo, ou seja, quando aproximadamente 60% do espaço 

poroso é preenchido com água. Por outro lado, a respiração do solo reduz a um 

nível mínimo quando mais de 80% do espaço poroso é preenchido por água, 

levando a perdas de N na forma gasosa (N2 e óxidos de N) pois mais 

microrganismos aeróbicos começam a usar nitrato (NO3) em vez de oxigênio, 

acarretando na emissão de potentes gases de efeito estufa, redução dos 

rendimentos e aumento da necessidade de fertilizantes nitrogenados, o que 

aumenta o custo. Solos secos também limitam a respiração em razão da falta de 

umidade para a atividade microbiana e outras atividades biológicas (NRCS, 2014). 

 

4.2 BIOMASSA MICROBIANA - BM 

 

Segundo Mendes et al. (2009) os microrganismos, juntamente com a fauna 

(micro, meso e macro) e as raízes das plantas, constituem a fração viva da matéria 

orgânica do solo e podem ser utilizados como indicadores biológicos ou 

bioindicadores, constituindo a parte mais ativa da matéria orgânica do solo, sendo 

representados, principalmente, por fungos, bactérias e arqueas” (KASCHUK et al., 

2009). 

Segundo a autora, alterações significativas na biomassa microbiana podem 

ser detectadas com maior antecedência quando comparadas a mudanças na 

matéria orgânica” (POWLSON et al., 1987; TURCO et al., 1994), e está intimamente 

relacionada ao funcionamento do solo, com os componentes físicos e químicos, 

sendo responsáveis por diversos serviços ambientais de importância fundamental, 

tais como: 

- os processos de formação do solo; 

- decomposição de resíduos orgânicos (animais e vegetais);  
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- ciclagem de nutrientes; 

- formação da matéria orgânica;  

- biorremediação de poluentes e agrotóxicos, entre outros.  

Ademais, deve-se considerar que o estabelecimento de diferentes 

agroecossitemas influencia a biota do solo e que a biomassa microbiana é um 

bioindicador bastante sensível para detectar, inclusive de forma anterior, alterações 

no ambiente que venham a ocorrer decorrentes do uso e manejo (melhorador, 

mantenedor ou degradador da qualidade), até mesmo de forma superior aos 

parâmetros físicos e químicos quando utilizados para a detecção (DORAN, 1980; 

DICK, 1994; MATSUOKA et al., 2003; SILVA et al., 2009 apud MENDES et al., 

2009).      

Sendo assim, a participação da biomassa microbiana em processos 

relevantes da dinâmica dos solos e somando-se a alta sensibilidade em detectar 

alterações resultantes de uso e manejo dos solos, bem como alterações da MOS, 

ela tem sido proposta pela comunidade científica como um importante bioindicador, 

como uma medida sensível do aumento ou decréscimo de sua quantidade 

(MENDES et al., 2009).   

 

4.3 POTENCIAL DE MINERALIZAÇÃO DE NITROGÊNIO ANUAL – 

PMN 

 

Segundo Mendes et al. (2009), a determinação da atividade microbiana, a 

exemplo das análises realizadas, fornece indicações do N prontamente 

mineralizável. Por outro turno, Winger (2017), ressalta que o potencial de 

mineralização de N (PMN) é a medida do potencial dos micróbios do solo 

mineralizarem N em formas disponíveis para plantas, podendo ser utilizado como 

bioindicador. 

Conforme analizado anteriormente, a mineralização do N é resultado da 

atividade dos microrganismos sobre a decomposição da MOS e outros materiais, 
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assim, o PMN expressa o N liberado e disponível para as plantas a partir da 

atividade microbiológica sobre o reservatório de nutrientes que é a MOS. 

Segundo Franzluebbers et al. (1999, 2000) apud HANEY et al. (2018), a 

mineralização potencial de C e N estão altamente relacionadas à atividade da  

biomassa microbiana que desempenha o papel principal na decomposição da 

matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. 

 

4.4 MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO – MOS 

 

 Segundo Friedman et al. (2001), a MOS do solo fornecer informações sobre 

uma ampla gama de propriedades do solo, razão pela qual é um indicador 

amplamente usado. Tais propriedades são: fertilidade do solo, estrutura, estabilidade 

e retenção de nutrientes. 

A matéria orgânica do solo (MOS) é consistituída de três partes primárias: 

pequenos resíduos vegetais frescos; pequenos organismos vivos do solo; matéria 

orgânica em decomposição e matéria orgânica estável (húmus), desempenhando 

funções importantes para os sistemas produtivos, tais como: no aspecto químico 

(servir como um reservatório de nutrientes para as culturas e aumentar a troca de 

nutrientes); no aspecto físico (proporcionar agregação do solo; reter umidade; 

reduzir a compactação; reduzir o encrustamento da superfície e aumentar a 

infiltração de água no solo) (NRCS, [2015?]). 

No que se refere ao aspecto químico, a determinação do teor de matéria 

orgânica do solo pode fornecer estimativas de mineralização de Nitrogênio, Fósforo 

e Enxofre disponível para a produção de culturas e ajustar as recomendações de 

fertilizantes (NRCS, [2015?]).  

No que se refere ao aspecto biológico, o aumento da MOS aumenta a 

atividade biológica do solo (NRCS, 2014). 

Segundo RICE et al. (1996) apud Mendes et al. (2009), cita que 

diferentemente da BM que constitui a fração viva da MOS e é um bioindicador mais 

sensível a alterações ambientais, cerca de 95% a 99 % da MOS é constituída por 

frações mortas, relativamente estáveis e resistentes a alterações, sendo assim 
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mudanças significativas nessas frações podem levar anos e (ou) décadas para 

serem detectadas. 

 

4.5 QUOCIENTE MICROBIANO – QMIC 

 

Segundo Wardle (1994) apud Mendes et al. (2009), quociente microbiano 

(Qmic) é um índice utilizado para fornecer leituras sobre a qualidade da MOS 

através da relação entre o C da biomassa microbiana e o C orgânico total do solo. 

No que se refere aos fatores que influenciam o Qmic, a referida autora cita 

que fatores estressantes para os microrganismos, tais como ph, deficiências 

nutricionais e presença de metais pesados podem influenciar o índice. Assim, na 

presença de fatores estressantes, a capacidade de utilização do C pêlos 

microrganismos é menor resultando em um Qmic também menor.  

Contudo, o Qmic pode ser aumentado com a adição de MO de boa qualidade 

ou com a eliminação dos fatores extressantes, mesmo se os teores de C orgânico 

permanecerem os mesmos (POWLSON et al., 1987 apud MENDES et al., 2009).  

 

4.6 TAXA DE MINERALIZAÇÃO – TMIN 

 

A taxa de mineralização pode ser definida como uma medida diretamente 

relacionada à atividade dos microrganismos e à sua atividade decompositora da 

MOS.  

Segundo Haney et al. (2018), a população microbiana oxida compostos 

orgânicos da MOS, gerando e liberando CO2, sendo esta liberação de CO2 

relacionada à produção de energia, ciclagem de nutrientes e crescimento 

microbiano.  

Segundo Franzluebbers et al. (1999, 2000) apud Haney et al. (2018), a 

biomassa microbiana desempenha o papel principal na decomposição da matéria 

orgânica e ciclagem de nutrientes, estando altamente relacionada a mineralização 

potencial de C e N. 

Sendo assim, a taxa de mineralização é uma medida do N mineralizado pelos 

microrganismos a partir da decomposição da MOS que contém N na forma orgânica 
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e C orgânico, sendo o C utilizado pela biomassa microbiana para obtenção de 

energia e manutenção.  
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

5.1 ÁREA DO ESTUDO 

 

A área objeto de estudo compreende uma fração de terras de 100 hectares 

cultivados com pastagens da espécie Urochloa decumbens a cerca de 40 anos e 

localizada no Município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul. O sistema de 

pastejo é extensivo sem nenhuma divisão de pasto e a pastagem jamais recebeu 

adubos ou corretivos, contando apenas com sua fertilidade química natural, podendo 

ser classificado como baixa.  

 

5.2 COLETA DE SOLO 

 

A área de 100 hectares de pastagem foi dividida em 22 áreas para coleta de 

solo, simulando a introdução de estruturas para estabelecimento de um projeto de 

pastejo rotacionado, sendo o tamanho médio dos piquetes de 4,5454 hectares. 

O solo foi coletado em 09 pontos em cada um dos 21 piquetes e 05 pontos no 

piquete de menor tamanho. Cada solo coletado nos pontos representou uma 

subamostra a fim de formar uma amostra composta de cada piquete. Os pontos de 

coleta foram previamente estabelecidos em mapa de coleta na forma de gride com 

coordenadas geográficas. Utilizou-se um aparelho de GPS da marca Garmin para 

direcionar aos pontos de coleta das subamostras. Para a coleta de solo das 

subamostras foi utilizado um trado de baixo custo proposto pela EMBRAPA. Utilizou-

se sacos plásticos previamente numerados para armazenar o solo das coletas das 

subamostras. Todas as subamostras foram coletadas a uma profundidade de 15 cm, 

inclusive o solo de floresta utilizado como referência.        
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5.3 ANÁLISE DOS BIOINDICADORES, QUÍMICA E FÍSICA (TEXTURA) 

DO SOLO 

 

Os bioindicadores utilizados foram:  

1 - BM (biomassa microbiana em kg/ha) resultante da respiração 

microbiológica; 

2 - PMN (potencial de mineralização de nitrogênio em kg/ha) resultante 

da respiração microbiológica em mg/kg; 

3 - MOS (matéria orgânica do solo em %) e acessoriamente os índices:  

4 - Qmic (quociente microbiológico em %) e  

5 - Tmin (taxa de mineralização de nitrogênio em %). 

A BM e o PMN foram obtidas utilizando-se os equipamentos da marca 

Americana Solvita através da determinação do CO2-C em mg/kg emitido pela 

biomassa microbiana do solo, ou seja, pela respiração do solo/respiração 

microbiana. 

Mendes et al. (2009), já destacava o uso desses equipamentos nos EUA, ou 

seja, o kit Solvita® produzido pelo Woods End® Research Laboratory, baseado na 

tecnologia de gel colorimetria, que inclusive é comercializado para que os próprios 

agricultores possam avaliar a respiração do solo de uma maneira eficiente, rápida e 

barata1.   

Trata-se de ensaios para determinação da respiração microbiana que são 

comumente realizados em vasos hermeticamente fechados incubados sob 

condições controladas de temperatura e umidade em laboratório, diferentemente de 

testes realizados no campo, utilizando-se uma base para capturar o CO2 (MENDES 

et al., 2009). O CO2-C é emitido pela BM do solo e, após 24 horas de incubação, faz 

a leitura das sondas que estavam dentro dos vasos em equipamento de leitura 

digital de coloração. 

O equipamento permite testes de campo em solos em condições naturais e 

análises em laboratório utilizando a metodologia CO2-C Burst que, Segundo Haney 

et al. (2018) simula as condições de reumedecimento do solo, pois o mesmo é 

previamente seco por 24 horas a 40°C e peneirado. O ciclo de 

                                                
1
 www.solvita.co.uk/products/soil-life-test-kit.htm 
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secagem/reumidificação que ocorre como em eventos de chuva e irrigação cria um 

mecanismo de ciclagem de nutrientes altamente dinâmico e baseado na atividade 

microbiana (HANEY; HANEY, 2010 apud HANEY et al., 2018).  

A MOS foi analisada pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, Ilha 

Solteira, seguindo a metodologia do Instituto Agronômico de Campinas – IAC.  

O Qmic foi estabelecido através da divisão dos valores de BM pelos valores 

de MO, por apresentar certa similaridade com a metodologia baseada no C de 

ambos os bioindicadores e por servir aos propósitos comparativos. 

A Tmin foi estabelecida dividindo-se o PMN pela quantidade de N orgânico 

presente na MOS, assumindo-se a porcentagem de 58% de C orgânico presente na 

MOS e relação C:N de 14:1. Ou seja, para cada 1% de MOS coletada de 0-15 cm 

haverá 15.000 kg de MOS com 8.700 kg de C orgânico que, dividido por 14 

resultaria em 621,43 kg de N orgânico.  

 

5.4 FORMAÇÃO DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DE SOLO – IQS 

 

Os Índices de Qualidade de Solo de cada piquete foram estabelecidos 

utilizando como referências os resultados dos bioindicadores do solo da floresta 

nativa local, classificada como cerrado. Cada bioindicador do solo de floresta 

representou 100% (cem por cento). O resultado de cada bioindicador de cada 

piquete foi dividido pelo seu correspondente do solo de floresta. Ao final, somou-se 

os resultados e dividiu-se pelo número de bioindicadores. Foram usados os 

bioindicadores: BM, PMN (obtidos a partir do CO2-C da respiração microbiana) e 

MOS.  

 

5.5 ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICA (TEXTURAL) DO SOLO 

 

As análises químicas, física (textural) do solo e MOS foram realizadas pela 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, Ilha Solteira, seguinto a metodologia do 

Instituto Agronômico de Campinas – IAC. 
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Foram avaliados os seguintes elementos químicos (macro e microelementos: 

P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, B, Fe e Mn) e parâmetros MOS, Al+H, CTC e ph, sendo a 

MOS utilizada como um dos bioindicadores para a formação dos IQS. 

A análise física compreendeu a textura de solo, ou seja, os teores de areia, 

silte e argila, sendo o solo arenoso predominante. 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Optou-se por estatística descritiva adotando-se o coeficiente de correlação de 

Pearson entre as variáveis, considerando-se apenas as correlações significativas a 

1%, entre os bioindicadores; entre os bioindicadores e os resultados químicos e 

entre os bioindicadores e os resultados texturais. 

 

5.7 ANÁLISES COMPLEMENTARES 

 

Após dois anos das análises iniciais realizou-se duas análises, uma no 

piquete de menor respiração microbiana e outra no piquete de maior respiração 

microbiana, como áreas de acompanhamento temporal, a fim de avaliar a evolução 

da degradação, seguindo as mesmas metodologias anteriores. As primeiras 

avaliações foram feitas em 20/04/2017 juntamente com os demais piquetes. As 

avaliações complementares foram feitas em 04/03/2019. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segue abaixo os resultados gerais dos bioindicadores BM, PMN (obtidos 

através da respiração microbiana CO2-C) e MOS, bem como dos índices IQS, Qmic 

e Tmin.  

 

Tabela 6.1 – Análises dos bioindicadores 

ÀREA CO2-C BM PMN MOS IQS Qmic Tmin 

(mg/kg) (kg/ha) (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 

Floresta 78,4 3920 81,85 2,5 100 10,4 5,27 

Piquete1 11,7 649,6 23,67 1,7 37,83 2,55 2,24 

Piquete2 8,9 492,8 19,26 1,4 30,7 2,35 2,21 

Piquete3 6,5 380,8 15,2 1,4 28,06 1,81 1,74 

Piquete4 8,5 492,8 19,26 1,4 30,43 2,35 2,14 

Piquete5 23 1209,6 38,54 1,5 45,98 5,38 4,13 

Piquete6 39,8 2016 55,44 1,3 57,05 10,34 6,86 

Piquete7 7,1 425,6 16,19 1,4 28,88 2,03 1,86 

Piquete8 17,5 918,4 31,78 1,4 39,42 4,37 3,65 

Piquete9 7,5 425,6 16,19 1,4 29,17 2,03 1,94 

Piquete10 8,9 492,8 19,26 1,4 30,7 2,35 2,21 

Piquete11 10,2 560 21,36 1,5 33,46 2,49 2,29 

Piquete12 12,2 672 24,43 1,3 33 3,45 3,02 

Piquete13 14,6 784 27,88 1,4 36,69 3,73 3,2 

Piquete14 9,3 515,2 19,92 1,4 31,16 2,45 2,29 

Piquete15 23 1209,6 38,54 1,7 48,65 4,74 3,65 

Piquete16 12,2 672 24,43 1,3 33 3,45 3,02 

Piquete17 6,8 403,2 15,66 1,3 27,14 2,07 1,94 

Piquete18 7,8 448 17,41 1,4 29,57 2,13 2 

Piquete19 10,7 582,4 22,14 1,5 33,97 2,59 2,38 

Piquete20 8,5 492,8 19,26 1,4 30,43 2,35 2,14 

Piquete21 8,5 492,8 19,26 1,3 29,1 2,53 2,3 

Piquete22 8,9 492,8 19,26 1,4 30,7 2,35 2,21 

Fonte: Elaborada pelos autores. Sendo: (CO2-C) respiração microbiana, (BM) biomassa microbiana, 
(PMN) potencial de mineralização de N, (MOS) matéria orgânica do solo, (IQS) índice de Qualidade 
de solo, (Qmic) quociente microbiano e (Tmin) taxa de mineralização de nitrogênio.  
 

Nota-se que houve uma grande variação entre os resultados nos piquetes 

(projetados) analisados, denotando a necessidade de melhorias no manejo de forma 

global e áreas prioritárias para intervenções.  
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Sendo assim, em um projeto de pastejo rotacionado a ser implantado, em 

substituição ao pastejo extensivo, poderia haver a necessidade de condutas distintas 

por parte do fazendeiro, sendo as análises de bioindicadores uma importante 

ferramenta na tomada de melhores decisões. 

A Tabela 6.2 traz os resultados das correlações entre as variáveis expressas 

pelos bioindicadores BM, PMN (gerados a partir do CO2-C) e MOS. 

 

Tabela 6.2 – Tabela de correlação de Pearson - bioindicadores 

Indicador CO2-C BM PMN MOS 

CO2-C N 1 0,99 0,82 

BM 1 N 0,99 0,82 

PMN 0,99 0,99 N 0,75 

MO 0,82 0,82 0,75 N 

                                   Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Embora o CO2-C não tenha sido considerado um bioindicador, no presente 

trabalho, para a formação direta dos Índices de Qualidade de Solo, nota-se que 

houve correlação entre BM, PMN e MOS.  

A forte correlação entre CO2-C, BM e PMN se dá em razão do CO2-C ser uma 

medida da respiração dos microrganismos, a partir da qual é possível quantificar a 

BM que está liberando o CO2-C e N que que está sendo mineralizado por ela, 

conforme exposto anteriormente. Assim, na medida em que um aumenta os demais 

também aumentam. Por outro turno, a forte correlação entre CO2-C e MOS se dá em 

razão da tendência de aumento da BM que o está liberando a partir do aumento da 

MOS, conforme anteriormente exposto.   

No que se refere aos bioindicadores BM, PMN e MOS observa-se correlação 

entre eles. Conforme exposto anteriormente, seguem as conclusões: 

Para BM e PMN ela ocorre em razão da atividade dos microrganismos 

relacionada à mineralização de nutrientes presentes na MOS e liteira, 

especificamente N. Assim, uma melhoria quantitative na BM implica em incrementos 

no PMN. 

Para BM e MOS ela esta relacionada à tendência de aumento da quantidade 

de microrganismos em razão do aumento da MOS, uma vez que aumentando-se a 

MOS aumenta-se a disponibilidade de C orgânico que é fonte de energia para 
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manutenção do metabolismo microbiológico. Assim, uma maior oferta de MOS 

resultaria em aumento da BM. 

Para PMN e MOS ela esta relacionada à uma das funções da MOS que é 

atuar como fonte de nutrientes, especialmente N que se encontra em maior 

quantidade do que demais, que é liberado através da ação dos microrganismos.  

Na Tabela 6.3 encontra-se os valores percentuais de cada bioindicador que 

formou os IQS e o valor do IQS de cada piquete projetado, estabelecidos conforme a 

metodologia descrita anteriormente. 

    

Tabela 6.3 – Formação dos Índices de Qualidade de Solo – IQS 
ÀREA BM BM PMN PMN MOS MOS IQS 

(kg/ha) (%) (kg/ha) (%) (%) (%) (%) 

Floresta 3920 100 81,85 100 2,5 100 100 

Piquete1 649,6 16,57 23,67 28.92 1,7 68 37,83 

Piquete2 492,8 12,57 19,26 23,53 1,4 56 30,7 

Piquete3 380,8 9,71 15,2 18,57 1,4 56 28,06 

Piquete4 492,8 12,57 19,26 23,53 1,4 56 30,43 

Piquete5 1209,6 30,86 38,54 47,09 1,5 60 45,98 

Piquete6 2016 51,43 55,44 67,73 1,3 52 57,05 

Piquete7 425,6 10,86 16,19 19,78 1,4 56 28,88 

Piquete8 918,4 23,43 31,78 38,83 1,4 56 39,42 

Piquete9 425,6 10,86 16,19 19,78 1,4 56 29,17 

Piquete10 492,8 12,57 19,26 23,53 1,4 56 30,7 

Piquete11 560 14,28 21,36 26,1 1,5 60 33,46 

Piquete12 672 17,14 24,43 29,85 1,3 52 33 

Piquete13 784 20 27,88 34,06 1,4 56 36,69 

Piquete14 515,2 13,14 19,92 24,37 1,4 56 31,16 

Piquete15 1209,6 30,86 38,54 47,09 1,7 68 48,65 

Piquete16 672 17,14 24,43 29,85 1,3 52 33 

Piquete17 403,2 10,28 15,66 19,13 1,3 52 27,14 

Piquete18 448 11,42 17,41 21,27 1,4 56 29,57 

Piquete19 582,4 14,86 22,14 27,05 1,5 60 33,97 

Piquete20 492,8 12,57 19,26 23,53 1,4 56 30,43 

Piquete21 492,8 12,57 19,26 23,53 1,3 52 29,1 

Piquete22 492,8 12,57 19,26 23,53 1,4 56 30,7 

             Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O resultado médio dos bioindicadores foi: BM 674,04 kg/ha, PMN 23,77 kg/ha 

e MOS 1,42%. No que se refere ao percentual médio de cada bioindicador 

calculados tendo como referência os bioindicadores do solo de floresta native local, 
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conforme metodologia anteriormente exposta, temos: BM 17,19%, PMN 29,12% e 

MOS 56,73%. A soma dos bioindicadores resulta em um IQS médio de 34,32%. 

Entre os bioindicadores o que apresentou maior valor foi a MOS. Contudo, os 

valores mais baixos de bioindicadores foram para BM seguida pelo PMN, que está 

fortemente vinculado ao BM. Tais resultados decorrem do fato da BM ser um 

bioindicador mais sensível a alterações ambientais quando comparado ao 

bioindicador MOS, conforme anteriormente exposto.  

A Tabela 6.4 traz os valores das correlações significativas entre IQS e os 

bioindicadores BM, PMN e MOS. No que se refere aos demais parâmetros, houve 

correlação apenas para CTC, Zn, Cu, B e Fe, conforme exposto a frente.  

     

Tabela 6.4 – Análise estatística dos Índices de Qualidade de solo – IQS  

Parâmetro CO2-C 
(mg/kg) 

BM 
(kg/ha) 

PMN 
(kg/ha) 

MO 
(kg/ha) 

IQS % 0,99 0,99 0,98 0,86 

                       Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Os Índices de Qualidade de Solo foram estabelecidos através da soma da 

média dos bioindicadores dos piquetes (projetados) resultante de sua divisão pelo 

respective bioindicador do solo de floresta nativa local, conforme anteriormente 

exposto.   

A utilização de solo de floresta nativa como referência trata-se de uma 

metodologia amplamente aceita pela comunidade científica, que entre outras, tem 

prevalecido.  

A forte correlação entre os bioindicadores, observada anteriormente, refletiu 

positivamente na formação dos IQS, que seguiu a mesma tendência positiva. Assim, 

uma melhoria nos bioindicadores do solo de pastagem resulta em elevação dos IQS. 

Sendo assim, a metodologia adotada para a formação dos IQS está em 

sintonia com o que a comunidade científica preconiza, ou seja, utilização de solo de 

floresta nativa como referência e a utilização de diversos parâmetros representando 

bioindicadores para a formação dos IQS, conforme preconizado por Mendes et al., 

2009. 

A Tabela 6.5 apresenta os valores de correlação significativa entre Qmic e os 

bioindicadores. 
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Nota-se que melhorias no Qmic seriam resultantes do aumento da atividade 

microbiológica (BM) com relação à MOS, o que acarretaria uma respiração de solo 

maior (CO2-C) e consequente elevação das taxas de mineraliza que resultam no 

PMN.   

 

Tabela 6.5 – Análise estatística Quociente microbiano – Qmic 

Parâmetro CO2-C 
(mg/kg) 

BM  
(kg/ha) 

PMN 
(kg/ha) 

MOS 
(kg/ha) 

Qmic % 0,92 0,92 0,96 0,56 

                   Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 6.6 apresenta os valores de correlação significativa entre Tmin e os 

bioindicadores, exceto para MOS. 

Assim como ocorre com o Qmic, melhorias na Tmin seriam resultantes do 

aumento do aumento da atividade microbiológica (BM), o que acarretaria uma 

respiração de solo maior (CO2-C) e consequente elevação das taxas de 

mineralização que resultam no PMN.  

No que se refere à MOS não houve correlação pelo fato da Tmin ser 

dependente da atividade dos microrganismos que agem na MOS. Assim, analisar a 

MOS isoladamente aplicando-se taxas de mineralização pré-definidas não resultaria 

em estimativas razoáveis da quantidade de N existente.  

 

Tabela 6.6 – Análise estatística da Taxa de Mineralização de N – Tmin 
Parâmetro CO2-C 

(mg/kg) 

BM 

(kg/ha) 

PMN 

(kg/kg) 

MOS 

(%) 

Tmin% 0,8 0,8 0,88 0,37 

                      Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 6.7 traz os resultados das analíses químicas que apresentaram 

correlação com os bioindicadores BM, PMN e MO. São resultados bastante aquém 

do desejado, na maioria dos parâmetros químicos, especialmente quando 
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comparados aos teores existentes no solo de floresta nativa e aos teores adequados 

para as culturas.   

 

Tabela 6.7 – Resultados das análises químicas 

Área 
CTC 

(mmolc/dm3) 
Zn 

(mg/dm3)  
Cu  

(mg/dm3) 
B  

(mg/dm3) 
Fe  

(mg/dm3) 

Floresta nativa 61,6 5,6 2,8 0,28 121 

Piquete 1 37,8 0,8 0,5 0,14 37 

Piquete 2 30,7 0,4 0,6 0,14 25 

Piquete 3 36,4 0,9 1,3 0,16 25 

Piquete 4 28,8 0,5 0,5 0,13 25 

Piquete 5 34,6 0,4 0,4 0,15 28 

Piquete 6 30,3 0,5 1,4 0,15 29 

Piquete 7 30,6 0,4 0,4 0,13 26 

Piquete 8 29,6 0,4 0,4 0,14 22 

Piquete 9 26,8 0,4 0,5 0,13 27 

Piquete 10  24,7 0,6 0,6 0,13 33 

Piquete 11 32,6 0,5 0,4 0,15 31 

Piquete 12 32,6 0,5 0,5 0,12 31 

Piquete 13 36,6 0,6 0,7 0,16 36 

Piquete 14 29,6 0,5 0,4 0,13 37 

Piquete 15 35,6 0,5 0,4 0,13 34 

Piquete 16 29,6 0,4 0,4 0,11 24 

Piquete 17 25,6 0,3 0,3 0,11 26 

Piquete 18 28,5 0,4 0,4 0,12 29 

Piquete 19 25,6 0,4 0,3 0,12 31 

Piquete 20  28,5 0,3 0,4 0,14 38 

Piquete 21 26,6 0,5 0,4 0,12 30 

Piquete 22 29,5 0,4 0,4 0,08 33 

        Fonte: Elaborada pelos autores. 

A Tabela 6.8 apresenta os valores de correlação significativa entre os 

bioindicadores e os parâmetros químicos analizados. 

Os impactos negativos nos bioindicadores podem ser de ordem química. 

Assim, cessadas as causas que impactam negativamente os parâmetros analizados 

como bioindicadores eles evoluem positivamente, o que é válido especialmente para 

BM e por conseqüência para o PMN. 

As análises dos solos das pastagens demosntraram valores baixos para os 

parâmetros químicos correlacionados aos bioindicadores, sugerindo demonstrando 

tartar-se de um caso de fatores limitantes especialmente para BM e PMN. Assim, os 
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dois bioindicadores citados seriam elevados ao se eliminar as restrições de ordem 

química. 

No que se refere à MOS, por tratar-se de uma fonte de nutrientes, a elevação 

de seus teores impactaria os parâmetros químicos analizados, bem como a CTC do 

solo.   

O IQS por ser compostos pêlos bioindicadores BM, PM e MO sofre 

interferência dos mesmos. Assim, a elevação dos bioindicadores, promovida pela 

correção dos parâmetros químicos limitantes, elevaria o IQS.  

  

Tabela 6.8 – Análise estatística dos parâmetros químicos 

Parâmetro CTC Zn Cu B Fe 

CO2-C 0,86 0,88 0,94 0,87 0,85 

BM 0,86 0,88 0,94 0,87 0,85 

PMN 0,82 0,8 0,89 0,82 0,77 

MOS 0,91 0,92 0,78 0,85 0,92 

IQS 0,89 0,89 0,92 0,88 0,87 

                          Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Os piquetes 3 e 6 serviram como áreas de referência para avaliações 

comparativas ao longo do tempo, a fim de verificar eventuais alterações nos 

bioindicadores, como análises complementares, conforme Tabela 6.9. 

As primeiras avaliações foram feitas em 20/04/2017 juntamente com os 

demais piquetes. As avaliações complementares foram feitas em 04/03/2019. 

Segue abaixo a Tabela 6.9. Que traz os resultados dos bioindicadores e do 

IQS para os dois momentos. 

 

Tabela 6.9 – Análises complementares 

Piquete ANO BM 
(kg/ha) 

PMN 
(kg/ha) 

MOS 
(%) 

IQS 
 (%) 

3 2017 380,8 15,12 1,4 28,06 

3 2019 470,4 17,92 1,4 29,96 

6 2017 2016 55,44 1,3 57,05 

6 2019 1568 46,47 1,3 49,59 

                         Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Nota-se que embora tenha ocorrido alterações pouco positivas no piquete 3 

para os bioindicadores BM e PMN a alevação em seu IQS foi pouco expressiva. Por 

outro turno, para o piquete 6 houve decréscimo nos bioindicadores BM e PMN e 

consequentemente em seu IQS. O piquete 6 apresentou nas primeiras avaliações os 

maiores valores para BM, PMN e IQS. 

Observa-se, conforme exposto anteriormente, que alterações nos teores de 

MOS são menos perceptíveis ao longo do tempo. Sendo assim, a BM por tratar-se 

da fração viva do solo é mais sensível a alterações ambientais, por conseqüência, 

os valores de PMN também, o que justifica a utilização desses parâmetros como 

bioindicadores capazes de compor trabalhos de monitoramento dos estádios de 

degradação.    
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7 CONCLUSÕES 

 

A utilização dos bioindicadores BM e PMN originados a partir da respiração 

microbiana, utilizando a metodologia CO2-C adotada pelos equipamentos da marca 

Solvita mostrou-se bastante robusta para, juntamente com a MOS, compor os 

Índices de Qualidade de Solo. 

Os bioindicadores do solo de floresta nativa local utilizados como referência 

mostraram-se robustos para a formação dos IQS, o que justifica a sua utilização a 

fim de determinar a qualidade do solo e possíveis estádios de degradação. 

A elevação da CTC e dos teores de Zn, Cu, B e Fe podem contribuir para a 

melhoria dos IQS das pastagens.  

Os estádios de degradação podem ser monitorados pelos IQS.  
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Anexo A – Mapa de coleta de subamostras de solo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bio Farmer® 

Wood and Soil Health Certification 
 

PASTURE # 23 

 

Grass specie 

 Urochloa brizantha cv. brizantha 

 

Solvita Test 

 CO2-C Burst – 30.3 mg/kg 

 

Grass analysis 

 DM – 8,651 kg/ha 

 Litter – 4,911 kg/ha 

 Grass height - ~ 90 cm 

 

Description: 

 Solvita CO2-C Burst – May, 2019 

 Sample deep – 20 cm 

 Grass stage – reproduction 

 Growth session - five months (jan./may) – no animals 

 Soil texture – medium 

 SOM - ~ 1,8% 

 Seeded – 30y ago 

 Management – no fertilizers and no soil correctives 

 Brazil – State of Mato Grosso do Sul 

 City – Água Clara 

 Coordinates – 22 k 296122.84 m E 79197788.38 m S 
Pasture#23.kmz

 

Cezar Villela 

Soil Health Advisor 



 
Bio Farmer® 

Wood and Soil Health Certification 
 

 

February, 2019 

 

May, 2019 

 

Pasture litter 

 



 
Bio Farmer® 

Wood and Soil Health Certification 
 

 

Soil sample 

 

 

 

 

 

 



 
Bio Farmer® 

Wood and Soil Health Certification 
 

Cover crops # 1 

 

Grass specie 

 Sorghum bicolor # 1 

 

Solvita Test 

 CO2-C Burst – 38.1 mg/kg 

 

Grass analysis 

 Silage – 24,000 kg/ha 

 Height - ~ 3.2 m 

 

Description: 

 Solvita CO2-C Burst – May, 2019 

 Sample deep – 20 cm (9 subsamples/ha – 1 ha) 

 Stage – reproduction 

 Growth session - tree months (feb./may) 

 Soil texture – medium 

 SOM - ~ 1,5% 

 Seeded – Feb. 10, 2019 

 Management – foliar fertilizers (Cu, Zn, B, Si and K) and soil correctives 

(lime and gypsum) 

 Brazil – State of Mato Grosso do Sul 

 City – Água Clara 

 Coordinates – 22 k 295988.11 m E 7919648.79 m S  

 

Cezar Villela 

Soil Health Advisor 

 



 
Bio Farmer® 

Wood and Soil Health Certification 
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Wood and Soil Health Certification 
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Wood and Soil Health Certification 
 

 

 

 

 

 



Correlations (Spreadsheet1) Marked correlations are significant at p < ,01000 N=22 (Casewise deletion of missing data) 
Significativo pelo teste de Person a 1% ** 
Significativo estão em vermelho 
 

 

 



Significativo pelo teste de Person a 5% * 
Significativo estão em vermelho 
 

 

 

 



Valores para copiar e colar 

1,00 1,00 0,99 0,82 0,99 0,92 0,80 0,54 -0,28 0,18 -0,25 0,86 -0,76 0,71 0,87 -0,27 0,88 0,94 0,87 0,85 -0,16 0,03 0,31 -0,19 
1,00 1,00 0,99 0,82 0,99 0,92 0,80 0,53 -0,28 0,18 -0,26 0,86 -0,76 0,71 0,87 -0,26 0,88 0,94 0,87 0,85 -0,16 0,03 0,31 -0,20 
0,99 0,99 1,00 0,75 0,98 0,96 0,88 0,47 -0,33 0,23 -0,20 0,82 -0,70 0,68 0,82 -0,26 0,80 0,89 0,82 0,77 -0,13 0,10 0,41 -0,29 
0,82 0,82 0,75 1,00 0,86 0,56 0,37 0,58 0,13 0,12 -0,09 0,91 -0,57 0,67 0,90 -0,19 0,92 0,78 0,85 0,92 0,07 -0,07 -0,01 0,04 
0,99 0,99 0,98 0,86 1,00 0,90 0,77 0,54 -0,22 0,20 -0,21 0,89 -0,73 0,72 0,89 -0,26 0,89 0,92 0,88 0,87 -0,10 0,04 0,29 -0,19 
0,92 0,92 0,96 0,56 0,90 1,00 0,97 0,38 -0,47 0,25 -0,21 0,67 -0,66 0,56 0,67 -0,28 0,65 0,83 0,71 0,61 -0,19 0,14 0,52 -0,38 
0,80 0,80 0,88 0,37 0,77 0,97 1,00 0,24 -0,54 0,29 -0,13 0,51 -0,53 0,44 0,50 -0,25 0,44 0,68 0,55 0,41 -0,16 0,23 0,63 -0,49 
0,54 0,53 0,47 0,58 0,54 0,38 0,24 1,00 0,26 -0,10 0,02 0,52 -0,31 0,38 0,52 -0,30 0,61 0,60 0,58 0,60 0,01 -0,23 0,06 0,08 
-0,28 -0,28 -0,33 0,13 -0,22 -0,47 -0,54 0,26 1,00 -0,45 0,52 0,01 0,46 0,06 -0,02 -0,36 0,02 -0,19 0,01 -0,04 0,54 -0,10 -0,29 0,22 
0,18 0,18 0,23 0,12 0,20 0,25 0,29 -0,10 -0,45 1,00 -0,08 0,16 -0,12 -0,30 0,07 0,49 0,01 0,09 0,02 0,09 -0,03 0,51 0,39 -0,48 
-0,25 -0,26 -0,20 -0,09 -0,21 -0,21 -0,13 0,02 0,52 -0,08 1,00 -0,14 0,70 -0,15 -0,24 -0,38 -0,28 -0,26 -0,19 -0,33 0,58 0,07 0,10 -0,09 
0,86 0,86 0,82 0,91 0,89 0,67 0,51 0,52 0,01 0,16 -0,14 1,00 -0,70 0,76 0,99 -0,21 0,90 0,83 0,88 0,89 0,17 0,19 0,29 -0,26 
-0,76 -0,76 -0,70 -0,57 -0,73 -0,66 -0,53 -0,31 0,46 -0,12 0,70 -0,70 1,00 -0,64 -0,77 -0,04 -0,76 -0,79 -0,73 -0,78 0,29 -0,11 -0,21 0,18 
0,71 0,71 0,68 0,67 0,72 0,56 0,44 0,38 0,06 -0,30 -0,15 0,76 -0,64 1,00 0,80 -0,41 0,74 0,67 0,80 0,67 0,10 0,02 0,09 -0,06 
0,87 0,87 0,82 0,90 0,89 0,67 0,50 0,52 -0,02 0,07 -0,24 0,99 -0,77 0,80 1,00 -0,21 0,92 0,85 0,89 0,91 0,10 0,13 0,24 -0,21 
-0,27 -0,26 -0,26 -0,19 -0,26 -0,28 -0,25 -0,30 -0,36 0,49 -0,38 -0,21 -0,04 -0,41 -0,21 1,00 -0,23 -0,34 -0,39 -0,10 -0,37 0,19 -0,18 0,01 
0,88 0,88 0,80 0,92 0,89 0,65 0,44 0,61 0,02 0,01 -0,28 0,90 -0,76 0,74 0,92 -0,23 1,00 0,92 0,89 0,98 -0,09 -0,10 0,02 0,04 
0,94 0,94 0,89 0,78 0,92 0,83 0,68 0,60 -0,19 0,09 -0,26 0,83 -0,79 0,67 0,85 -0,34 0,92 1,00 0,88 0,89 -0,14 -0,00 0,26 -0,15 
0,87 0,87 0,82 0,85 0,88 0,71 0,55 0,58 0,01 0,02 -0,19 0,88 -0,73 0,80 0,89 -0,39 0,89 0,88 1,00 0,87 0,09 0,02 0,21 -0,13 
0,85 0,85 0,77 0,92 0,87 0,61 0,41 0,60 -0,04 0,09 -0,33 0,89 -0,78 0,67 0,91 -0,10 0,98 0,89 0,87 1,00 -0,13 -0,08 -0,02 0,05 
-0,16 -0,16 -0,13 0,07 -0,10 -0,19 -0,16 0,01 0,54 -0,03 0,58 0,17 0,29 0,10 0,10 -0,37 -0,09 -0,14 0,09 -0,13 1,00 0,40 0,38 -0,42 
0,03 0,03 0,10 -0,07 0,04 0,14 0,23 -0,23 -0,10 0,51 0,07 0,19 -0,11 0,02 0,13 0,19 -0,10 -0,00 0,02 -0,08 0,40 1,00 0,71 -0,91 
0,31 0,31 0,41 -0,01 0,29 0,52 0,63 0,06 -0,29 0,39 0,10 0,29 -0,21 0,09 0,24 -0,18 0,02 0,26 0,21 -0,02 0,38 0,71 1,00 -0,94 
-0,19 -0,20 -0,29 0,04 -0,19 -0,38 -0,49 0,08 0,22 -0,48 -0,09 -0,26 0,18 -0,06 -0,21 0,01 0,04 -0,15 -0,13 0,05 -0,42 -0,91 -0,94 1,00 

 



 

 

 



 




