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RESUMO
O termo densidade de solo é utilizado para caracterizar a estrutura do solo fisicamente, constituindo um indicador de
compactação. Cada sistema de produção tem características que imprimem pontos positivos e pontos negativos na
condução das culturas exploradas, bem como nos solos manejados. O presente trabalho teve o intuito de comparar a
densidade do solo em três ambientes, sejam eles o de plantio direto, plantio convencional e em uma mata nativa, na
região de Marialva, através do método do anel volumétrico. Foi feita uma análise da densidade do solo nos diferentes
manejos dentro de uma propriedade. Os dados obtidos foram analisados pelo teste de Tukey através do programa
estatístico SISVAR. Através dos resultados encontrados percebeu-se que o sistema plantio direto proporcionou os
maiores valores de densidade do solo e que os menores valores foram encontrados em ambiente de mata nativa.
PALAVRAS-CHAVE: Física de solo; Plantio convencional; Plantio direto.

1 INTRODUÇÃO
Os diferentes sistemas de manejo de solos têm a finalidade de criar condições favoráveis ao
desenvolvimento das culturas (DE MARIA et al., 1999). Em contrapartida, o manejo inadequado do
solo, como a utilização do solo úmido, cria a chamada crosta superficial que vem a se formar quando
o solo seca. O uso de máquinas cada vez maiores e mais pesadas para essas operações pode
acarretar em modificações na estrutura do solo, causando-lhe maior ou menor compactação,
entretanto o manejo realizado, poderá interferir na densidade do solo, na porosidade, na infiltração
de água e no desenvolvimento radicular das culturas, consequentemente, alterar sua produtividade.
(DERPSCHET et al., 1991; TAVARES FILHO; TESSIER 1998; DE MARIA et al., 1999).
As modificações na estrutura do solo podem ser vistas de diversas maneiras, com diferentes
preparos e implementos, com isso pode-se criar condições para processos erosivos, revolvimento da
matéria orgânica e a formação de camadas físicas abaixo da superfície do solo, conhecida
popularmente o como “pé-de-grade”. A partir disso acredita-se que os sistemas de plantio
convencionais causem as maiores modificações estruturais, como é relatado por Bauder (1981), e
Tavares Filho e Tessier (1998).
O cultivo do solo altera suas propriedades físicas comparado ao solo não cultivado, aquele
encontrado em mata Nativa. Essas modificações são evidenciadas no sistema de plantio
convencional, tais como: densidade do solo, volume e distribuição de tamanho dos poros. O plantio
em preparo convencional tem como característica romper os agregados na camada superficial e
acelerar a decomposição da matéria orgânica (CARPENEDO; MIELNICZUK, 1990). Tal sistema de
preparo aumenta o volume de poros dentro da camada removida (BERTOLET et al., 2000), a maior
porosidade gera maior armazenamento de ar facilitando o desenvolvimento das raízes das plantas
nessa camada (BRAUNACK; DEXTER, 1989).
Segundo Hernani e Salton (1998), o sistema de plantio direto transformou-se em uma prática
de manejo com objetivo de conservação do solo e ganho de matéria orgânica. A ausência no
revolvimento do solo faz com que a cobertura do mesmo se mantivesse intacta até o plantio das
culturas, mantendo e melhorando o ambiente no solo. A rotação de culturas é uma das peças
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chaves para que o sistema de plantio direto consiga mostrar e expor todas suas características e
qualidades, desde que se mantenha a palhada sobre o solo, podendo ser os restos culturais da
cultura anterior ou do plantio de adubos verdes.
A percepção do impacto da forma de uso de manejo do solo na sua qualidade física é
fundamental para analisar a evolução de sistemas agrícolas sustentáveis, deve-se incluir a mata
nativa como uma das bases de estudo como é apresentada por Dexter e Youngs (1992). Como é
afirmado por Sanchez (1981), as avaliações das modificações no solo subsequentes dos anos de
cultivo deveriam ser feitas, submetendo-se a um solo sob uso de vegetação natural às explorações
agrícolas desejadas, assim analisando suas propriedades periodicamente. Como alternativa os
estudos são feitos utilizando solos sob mata nativa, desde que mantidos os critérios genéticos e
topográficos relacionados com a formação dos mesmos. No Brasil, têm sido feitos alguns estudos
avaliando as mudanças nas propriedades dos solos, principalmente a sua densidade, utilizando a
mata nativa como referência, por se caracterizarem como solos de menor densidade o que ajuda a
diferir dos demais sistemas de manejo (DIAS JUNIOR e ESTANISLAU 1999).
Para indicar a densidade do solo nesses três ambientes se utilizou o método de anel
volumétrico (MAV) que é tido como o método padrão para esse tipo de avaliação. Esse método tem
como base um anel cilíndrico de metal de estrutura indeformada, mas com volume conhecido
(EMBRAPA 1997). Diante desses três manejos de solo na região de Marialva-PR, o presente
trabalho teve o objetivo de mostrar em quais deles se tem uma maior densidade no solo.
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MATERIAIS E MÉTODOS

As amostragens do LATOSSOLO Vermelho (58% argila) foram feitas no Sítio Cruzeiro / Lote
142-B que se localiza no município de Marialva-Pr, seguindo a rodovia Luís Macente Km 4, com
altitude média de 602 metros cujo proprietário é o Sr.José Depiere.
A propriedade possui uma área com plantio direto praticado a 16 anos, uma área de plantio
convencional implantada a menos de um ano para o cultivo da soja na safra 2015/2016 e uma área
de mata nativa.
A amostragem do solo foi realizada utilizando-se os seguintes materiais: 42 anéis
volumétricos 5cmx5cm com volume de 98,125m³, 1 trena para medição de profundidade, 1 enxadão,
1 tábua de madeira 15cmx15cm e 42 sacos de papel de 20 litros para guardar as amostras
identificadas após coletadas. Foram coletadas amostras indeformadas em cada sistema de manejo
de 5 em 5 centímetros, em um total de 0-10 cm, sendo 7 amostras em cada sistema de manejo, o
que resultou em um total de 42 amostras.
As amostras foram levadas à estufa no laboratório de solos do Centro Universitário de
Maringá – Unicesumar
Para realização da análise de densidade do solo foram utilizados os seguintes materiais:
estufa com ventilação controlada, balança e dessecador.
Primeiramente todas as amostras úmidas foram pesadas em seguida foram colocadas na
estufa com ventilação controlada com temperatura programada para 65°C, permanecendo por um
período de 24 horas (EMBRAPA 1997). Em seguida as amostras permaneceram por 24 horas no
dessecador, depois de frias foram pesadas novamente
Os dados obtidos foram analisados pelo teste de Tukey, através do programa estatístico
SISVAR 5.6 (Build 86) (FERREIRA e FURTADO 2011).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
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A tabela 1. apresenta os resultados da análise estatística entre os valores médios da
densidade do solo na camada de 0,00-0,05 m, e de 0,05-0,10 m.
Tabela 1: Desdobramento da interação entre tratamento e profundidades referente às medias de
densidade do solo (kg dm-3)
Tratamento
Mata Nativa
Plantio Convencional
Plantio Direto
Coeficiente de Variação (%)

Densidade do solo
0,00 m a 0,05 m
0,76 b B
1,10 a B
1,20 a B
8,61

0,05 m a 0,10 m
1,02 b A
1,29 a A
1,33 a A
9,18

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de significância. Fonte: Zanin, 2016.

Para o solo sob manejo em área de mata nativa observou-se diferença significativa em
relação aos valores dos outros dois tipos de manejo, tal diferença foi observada quando se analisou
tanto os valores de densidade do solo na camada de 0,00-0,05 m quanto na camada de 0,05-0,10
m. A comparação foi capaz de expor uma diferença nos valores, obtidos na camada de 0,00-0,05 m
entre a mata nativa o plantio convencional e direto demonstrando um aumento 41% e 54%
respectivamente na densidade do solo. Já na camada de 0,05-0,10 m quando se comparou a mata
nativa o plantio convencional e direto se observou um aumento de 26,5% e 28% respectivamente da
densidade do solo em relação á mata nativa. Os maiores valores de densidade do solo em plantio
direto se devem ao tráfego acumulativo de máquinas associado à reduzida mobilização do solo
(TORMENA et al., 1998).
Quando comparado os valores médios obtidos no plantio convencional e no plantio direto
tanto na camada 0,00-0,05 m como na de 0,05-0,10 m, observou-se que os resultados não foram
significativos, porém pode-se colocar como uma observação, que os valores são próximos, devido á
área de plantio convencional ser de primeiro ano após vários anos de ser plantio direto.
Entretanto, o solo sob mata nativa diferiu significativamente dos demais manejos, isso se
deve possivelmente pelo teor de matéria orgânica no solo, uma vez que a mata nativa proporciona
uma ciclagem continua de folhas e ramos que por sua vez ao ser decompostos gera matéria
orgânica ao solo. A cobertura vegetal gera canículos, deixados pelas raízes e ramos das plantas,
minhocas, insetos e outros organismos do solo, dessa forma o acumulo de matéria orgânica diminui
a densidade do solo (CALEGARI, 2000).
Resultados parecidos aos observados neste trabalho também foram constatados por outros
autores ao compararem diferentes sistemas de manejo do solo (DE MARIA et al., 1999; STONE e
SILVEIRA, 2001). Os menores valores de densidade do solo neste trabalho podem ser atribuídos ao
revolvimento do solo e à incorporação dos resíduos culturais no sistema de plantio convencional e
ao grande acúmulo de matéria orgânica na área de mata nativa, mostrando que quanto maior
quantidade de matéria orgânica, menor será a densidade do solo (CALEGARI, 2000).
Como se observou, a densidade do solo com textura argilosa sofre influência direta de acordo
com os sistemas de manejos utilizados, onde se obteve estes resultados que evidenciam que a
densidade dos solos refletiu, de forma direta, os efeitos dos sistemas de preparo nas camadas
superficiais amostradas. Considerando que é afirmado por Brady e Weil (2013), onde as densidades
dos solos de superfície argilosos podem variar de 1,00 até 1,60 Mg/m3 dependo das condições de
manejo, podendo chegar até 2,00 Mg/m3 em solos muito compactados, os resultados obtidos
mostram que as densidades do solo presentes neste trabalho se enquadram nos valores verificados
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em trabalhos anteriores, exceto no manejo de área nativa, que os dados diferem devido a grande
concentração de matéria orgânica, que faz com que a densidade do solo se torne ainda menor.
Comparando o manejo na área de mata nativa nas diferentes camadas (Tabela 1) observa-se
que a camada de 0,00-0,05 m apresenta valor densidade menor do que na camada de 0,05-0,10 m,
o que é corroborado por Dias Junior e Estanislau (1999), onde afirmam que a densidade do solo sob
mata nativa é menor que nos demais manejos cultivados.
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CONCLUSÃO

No presente trabalho, conclui-se através das análises que houve aumento significativo da
densidade nos três manejos de solo nas diferentes profundidades.
Os manejos convencional e direto diferem e superam significativamente os valores de
densidade do manejo de solo em mata nativa.
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