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RESUMO
Dentre as principais classes de solos presentes na região de abrangência do Arenito Caiuá destacam-se os Latossolos,
que geralmente ocorrem nas áreas mais altas e planas da topossequência. Conhecer a condição física do solo é uma
informação muito importante para o manejo adequado da propriedade rural. Neste sentido, o presente trabalho teve por
objetivo caracterizar a densidade do solo (Ds), macroporosidade (Ma), microporosodade (Mi) e porosidade total do solo
(Pt), em trincheiras sob áreas submetidas a diferentes usos. Para tanto, foram abertas seis trincheiras em um Latossolo
Vermelho Distrófico, as quais foram divididas em grupos de uso atual do solo, sendo as trincheiras 1; 2 e 3 (T1, T2 e T3)
-  grupo das culturas perenes e,  trincheiras 4;  5  e  6 (T4,  T5 e T6)  -  grupo mandioca (cultura  anual/bianual).  Para
determinação da Ds, Ma, Mi e Pt foram coletadas em cada trincheira, amostras indeformadas através do método do anel
volumétrico,  nas  profundidades  de  0,0-0,10  m  e  0,10-0,20  m,  sendo  coletadas  quatro  amostras  por  trincheira  e
profundidade, totalizando 48 amostras. Conclui-se que a densidade do solo apresentou tendência de indicar valores
menores em áreas com menor intensidade de uso agrícola (culturas perenes).  Os dados de porosidade seguem o
mesmo comportamento da densidade do solo. De maneira geral os resultados obtidos neste estudo indicam uma forte
tendência de piora nos parâmetros físicos avaliados, numa mesma classe de solo, à medida que ocorre a mudança de
grupos de cultivo, do menos invasivos (grupo culturas perenes) para grupos mais invasivos (grupo mandioca).

PALAVRAS-CHAVE: Arenito Caiuá; Coco anão; Qualidade física do solo; Mandioca, Grevílea.

1 INTRODUÇÃO

A  formação  Arenito  Caiuá  corresponde  a  71,40  %  da  região  Noroeste  do  Paraná,
apresentando em sua maior parte, solos de textura superficial, média a arenosa e baixos teores de
matéria orgânica (EMBRAPA, 1970). Dentre as principais classes de solos presentes na região de
abrangência do Arenito Caiuá destacam-se os Latossolos, que geralmente ocorrem nas áreas mais
altas e planas da topossequência, seguido dos Argissolos que ocorrem em condição de declividade
maior. Os Latossolos apresentam como principal característica serem solos bastante desenvolvidos,
profundos  e  que  apresentam  pouca  variação  textural  entre  os  horizontes  A  e  B  sempre
apresentando um horizonte B latossólico (Bw).

Os solos agrícolas funcionam como um sistema complexo que retém e transferem água, ar,
nutrientes  e  calor  às  sementes  e  plantas,  de  maneira  que  é  fundamental  um  ambiente  físico
favorável ao crescimento radicular para maximizar a produção das culturas. Portanto, conhecer a
condição física do solo é uma informação muito importante para o manejo adequado da propriedade
rural.

Quando o assunto é qualidade física, a densidade do solo é uma das medidas mais utilizadas
e difundidas, por ser de fácil determinação e apresentar boa correlação com a compactação do solo
(ARAUJO; TORMENA; SILVA, 2004). Outra medida bastante utilizada para indicar o comportamento
físico  do  solo  é  a  porosidade,  pois  esta  interfere  na  aeração,  condução  e  retenção  de  água,
resistência  à  penetração  e  na  ramificação  das  raízes  no  solo,  com  consequências  sobre  o
aproveitamento de água e nutrientes. Os macroporos são os poros responsáveis pela aeração do
solo e também são considerados os “canais” preferenciais para o crescimento das raízes. Já os
microporos possuem como principal função armazenar água que servirá para suprir as necessidades
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hídricas das plantas. De maneira geral, os efeitos da compactação observados em áreas agrícolas
afetam os macroporos devido ao maior diâmetro desses poros, e possuem pouca influência sobre os
microporos (CAMARGO; ALLEONI, 1997).

De acordo com Camargo e Alleoni (1997), o cultivo frequente do solo, sobretudo com culturas
anuais, sob plantio convencional, tende a promover aumento na densidade do solo e redução da
porosidade  do  solo,  principalmente  na  camada  superficial.  Assim,  as  duas  medidas  são
extremamente úteis para a compreensão do estado físico do solo.

Portanto,  conhecer  a condição física  do solo  é  uma informação muito  importante  para  o
manejo  adequado  da  propriedade  rural.  Neste  sentido,  o  presente  trabalho  teve  como objetivo
avaliar a densidade e porosidade do solo (macro, micro e porosidade total) utilizando para tanto,
trincheiras abertas em um Latossolo submetido a diferentes usos agrícolas, com culturas perenes e
com mandioca.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Em  uma  área  pertencente  ao  Campus  do  Arenito  (CAR)  da  Universidade  Estadual  de
Maringá, no município de Cidade Gaúcha - PR, foram abertas seis trincheiras. O solo das trincheiras
foi classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2013). A primeira trincheira (T1) foi
aberta em uma área utilizada com a cultura do coco anão, implantado a mais de dez anos e que
possuía gramíneas do gênero Brachiaria sp. na entrelinha. A segunda e terceira trincheiras (T2 e T3)
foram  abertas  em  áreas  distintas,  cultivadas  com  grevílea  a  mais  de  quinze  anos,  e  que,  na
entrelinha não existia vegetação, mas sim muitas folhas (material orgânico). Já a quarta, quinta e
sexta trincheiras (T4, T5 e T6), também foram abertas em locais distintos, porém cultivados com
mandioca.

A área onde estava sendo cultivado mandioca, antes era pastagem e no momento da coleta
encontrava-se no seu segundo cultivo consecutivo desta cultura,  utilizando o sistema de plantio
convencional (aração e gradagem).

Devido à natureza das culturas implantadas nas áreas avaliadas e, para fins de avaliação dos
parâmetros físicos do solo, dividiu-se as trincheiras em dois grupos como segue: Trincheiras 1; 2 e 3
(T1, T2 e T3) - grupo das culturas perenes e, trincheiras 4; 5 e 6 (T4, T5 e T6) - grupo mandioca
(cultura anual/bianual).

Para determinação da densidade do solo (Ds), macroporosidade (Ma), microporosidade (Mi) e
porosidade total do solo (Pt), foram coletadas em cada trincheira, amostras indeformadas através do
método do anel volumétrico (KIEHL, 1979), nas profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m, sendo
coletadas quatro amostras por trincheira e profundidade, totalizando 48 amostras.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No gráfico  1  são apresentados os  dados de densidade do solo  para  o  grupo – culturas
perenes (a) e, grupo – mandioca (b), nas duas profundidades avaliadas.
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Gráfico 1: Densidade do solo avaliada no grupo – culturas perenes (a) – trincheiras 1 (T1), 2 (T2) e 3 (T3) e
no grupo – mandioca (b) - trincheiras 4 (T4), 5 (T5) e 6 (T6), nas profundidades de 0,0-0,10 m (P1) e 0,10-

0,20 m (P2)
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme  pode  ser  verificado  no  gráfico  1  (a)  –  grupo  culturas  perenes,  a  trincheira  1
apresentou valores de densidade maiores do que as trincheiras 2 e 3, em ambas profundidades. A
explicação para esses resultados é que a trincheira 1, foi construída em uma área cultivada com
coco  anão,  que  possui  como  vegetação  de  cobertura,  nas  entrelinhas,  gramíneas  do  gênero
Brachiaria sp. Esta vegetação da entrelinha é constantemente roçada com equipamento movido a
tração motomecanizada (roçadeira puxada por trator), e esse tráfego de máquinas e implementos
provavelmente é o grande responsável pelos maiores valores de densidade do solo encontrados
nesta trincheira. Já as trincheiras 2 e 3, por estarem localizadas em área sob plantio de grevílea,
mesmo  apresentando  pouca  cobertura  vegetal  por  gramíneas  nas  entrelinhas,  estas  não  são
submetidas  a  roçadas  constantes  (não  há  trafego  de  máquinas  e  implementos  agrícolas  com
frequência),  por  esse  motivo  apresentam  valores  de  densidade  do  solo  menores  do  que  os
observados na trincheira 1, do mesmo grupo.

Em relação ao grupo mandioca (Gráfico 1 b), os resultados mostraram que nestas trincheiras
(4; 5 e 6),  devido ao cultivo anterior ter  sido pastagem, e no momento da coleta estava sendo
cultivado  com  mandioca  (segundo  cultivo  consecutivo),  no  modelo  convencional  (aração  e
gradagem),  com plantio  mecanizado  das  manivas.  Acredita-se  que  os  resultados  elevados  dos
valores de densidade do solo (valores superiores aos constatados no grupo culturas perenes –
gráfico 1  a),  estejam relacionados ao sistema de manejo empregado na condução da cultura da
mandioca,  uma  vez  que,  é  bastante  consagrado  na  literatura  que  o  tráfego  de  máquinas  e
implementos  agrícolas  promove  efeitos  deletérios  na  qualidade  física  do  solo,  aumenta  a
compactação, a densidade do solo, a resistência do solo a penetração e reduzindo a porosidade do
solo, pela ação do chamado “pé de arado” ou “pé de grade” (CAMARGO; ALLEONI, 1997).

Estes  resultados  corroboram  os  observados  por  Araujo,  Tormena  e  Silva  (2004),  que
constataram maiores  valores  de  densidade  do  solo  em áreas  submetidas  ao  maior  tráfego  de
máquinas e implementos do que aquelas que não sofreram tráfego.

No gráfico 2 são apresentados os dados de porosidade total, microporos e macroporos do 
solo, para os grupos – culturas perenes (T1, T2 e T3) e, grupo – mandioca (T4, T5 e T6), nas duas 
profundidades avaliadas. (P1 = 0,00-0,10 m) e (P2 = 0,10-0,20 m).
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Gráfico 2: Porosidade do solo (macro, micro e porosidade total) avaliadas no grupo – culturas perenes –
trincheiras 1 (T1), 2 (T2) e 3 (T3) e no grupo – mandioca - trincheiras 4 (T4), 5 (T5) e 6 (T6), nas

profundidades de 0,0-0,10 m (P1) e 0,10-0,20 m (P2)
Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados apontados no gráfico 2 mostram que o grupo culturas perenes (T1, T2 e T3) e o
grupo mandioca (T4,  T5 e T6),  corroboraram a tendência do comportamento verificado para os
dados de densidade do solo (Gráfico 1 a e b), para ambas profundidades. Ou seja, onde ocorreram
os maiores valores de densidade verificou-se os menores de macroporosidade do solo.

As linhas de tendência, marcadas em vermelho, inseridas no gráfico 2, apontam para redução
da macroporosidade e porosidade total do solo. Por outro lado, a linha de tendência marcada em
azul, aponta para elevação da microporosidade do solo, quando caminha-se do grupo de culturas
perenes  (T1,  T2  e  T3)  para  o  grupo  mandioca  (cultura  anual/bianual)  -  (T4,  T5  e  T6).  Estes
resultados estão de acordo com os observados por Araujo, Tormena e Silva (2004) e Camargo e
Alleoni (1997), que afirmam que sistemas de cultivo com menor intensidade de tráfego apresentam
melhores condições físicas do solo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a densidade do solo apresentou tendência de indicar valores menores em
áreas com menor intensidade de uso agrícola (culturas perenes). Os dados de porosidade seguem o
mesmo comportamento da densidade do solo.

De  maneira  geral  os  dados  deste  estudo  indicam  uma  forte  tendência  de  piora  nos
parâmetros físicos avaliados, numa mesma classe de solo, à medida que ocorre a mudança de
grupos de cultivo, do menos invasivos (grupo culturas perenes) para grupos mais invasivos (grupo
mandioca).
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