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DENSIDADE DO SOLO E TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA EM SOLO SOB USO 

EM SISTEMA AGRÍCOLA CONVENCIONAL E VEGETAÇÃO NATIVA NO 

NOROESTE DO PARANÁ 

 

Wilson Martelócio Júnior, Alan Martelocio, Anny Rosi Mannigel  

 

RESUMO 

A remoção da cobertura vegetal original e a implantação de culturas, conciliadas ás práticas 

de manejo não conservacionistas, impulsionam o rompimento do equilíbrio entre o solo e o 

meio, alterando suas propriedades químicas, físicas e biológicas. O objetivo foi realizar uma 

análise comparativa da densidade do solo e matéria orgânica em dois sistemas de manejo e 

ocupação do solo. Para isso, foram selecionadas áreas de uma propriedade rural que compõem 

o arenito Caiuá, sendo uma com uso agrícola intensivo e desgastante do solo, e outro em área 

de vegetação nativa. Foram levantados os históricos de uso das áreas e a coletas de amostras 

de solos para análises laboratoriais em diferentes profundidades, sendo elas de 0-0,05; 0,05-

0,10; 0,10-0,15 metros ao longo do perfil. Para avaliar a densidade foi usado o método do anel 

volumétrico. Para matéria orgânica da Calcinação “loss of ignition”. Foram realizadas 

analises estatísticas pelo Sisvar e gráficos pelo Statistic. Os resultados mostraram maior teor 

de matéria orgânica na área com vegetação nativa e maior densidade na área com sistema 

agrícola convencional. As profundidades de 0,05 a 0,10 m apresentaram os maiores teores de 

MO. Com os resultados foi possível concluir que a presença de MO é importante para se 

combater os processos erosivos e melhorar a agregação dos solos do arenito.  

Palavras-chave: conservação, matéria orgânica, densidade  

 

ANALYSIS OF SOIL ATTRIBUTES UNDER CONVENTIONAL AGRICULTURAL 

SYSTEM AND NATIVE VEGETATION IN NORTHWEST PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 

The removal of the original vegetation cover and the implantation of crops, conciliated with 

non-conservationist management practices, propel the disruption of the soil-environment 

balance, altering its chemical, physical and biological properties. The objective was to 

perform a comparative analysis of soil density and organic matter in two soil management and 

occupation systems. To this end, areas of a rural property that make up the caiua sandstone 

were selected, one with intensive and soil-intensive agricultural use and the other in native 

vegetation. The historical use of the areas and soil samples were collected for laboratory 

analysis at different depths, from 0-0.05; 0.05-0.10; 0.10-0.15 meters along the profile. To 

evaluate the density, the volumetric ring method was used. For organic matter from loss of 

ignition calcination. Statistical analyzes were performed by Sisvar and graphs by Statistic. 

The results showed higher content of organic matter in the area with native vegetation and 

higher density in the area with conventional agricultural system. The depths from 0.05 to 0.10 

m presented the highest OM contents. With the results it was possible to conclude that the 

presence of OM is important to combat the erosive processes and improve the aggregation of 

the sandstone soils. 

Keywords: Conservation, organic matter, density  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

Os atributos físicos vêm sendo utilizados para estudar o efeito da conversão de áreas 

nativas em lavouras ou pastagens, além da comparação entre os sistemas de manejo e de uso 

do solo. Os ecossistemas naturais apresentam integração harmoniosa entre a cobertura vegetal 

e os atributos do solo, decorrentes de processos essenciais de ciclagem de nutrientes e 

acumulação de decomposição da matéria orgânica. Contudo, a ação antrópica promove 

mudanças nesses atributos e, na maioria das vezes, causa impacto ambiental negativo 

(IMHOFF et al., 2000; BALBINO et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2004; LEÃO et al., 2006; 

SILVA et al., 2007). A matéria orgânica do solo se encontra na fração estável em ambientes 

onde há presença de vegetação natural. Quando o solo é submetido ao uso e exploração 

agrícola, pode ocorrer uma queda relativamente alta no seu teor e presença no solo, mais 

evidenciado, quando utilizados métodos de preparo com intenso revolvimento do solo e 

sistemas de cultura com baixo retorno ou aporte de resíduos (BAYER & MIELNICZUK, 

2008). 

A presença de matéria orgânica no solo atua como agente de agregação das partículas, 

sendo que quanto maior o teor de carbono na forma orgânica, maior será o índice de 

estabilidade dos agregados. Além disso, o controle de processos erosivos coloca os sistemas 

de vegetação nativa ou agroflorestais como um dos maiores mantenedores do estado de 

equilíbrio e estabilidade de agregados do solo. A serapilheira depositada sobre a superfície do 

solo, e a matéria orgânica presente na fração constituinte do solo atuam na redução dos 

processos erosivos de forma decisiva. O solo protegido pela camada de resíduos reduz o 

impacto da gota da chuva, não ocorrendo à desagregação do solo, quando desprotegido, 

amortecendo o impacto. Assim, seus agregados não são desintegrados em suas partículas 

básicas: areia, silte e argila, evitando o desencadeamento do processo erosivo. Os resíduos 

orgânicos atuam como uma força contraria a velocidade das enxurradas, reduzindo sua 

velocidade e sua cinética (CASTRO FILHO et al., 1998; ASSAD et al., 2013; CANAKCI et 

al., 2016; DOS SANTOS et al, 2019; SONG et al., 2019; TIAN et al., 2019; ZHANG et al., 

2019; ZHONG et al., 2019). O Estado do Paraná, mesmo sendo referência em conservação do 

solo, possui regiões muito suscetíveis a erosão. A região noroeste, derivados da formação 

Arenito Caiuá representam 15% da área paranaense, constitue uma das regiões críticas quanto 

a sua susceptibilidade à erosão hídrica (EMBRAPA, 1984; FASOLO et al., 1988; FIDALSKI, 

2008). 

A remoção da cobertura vegetal original e a implantação de culturas, conciliadas ás 

práticas de manejo não conservacionistas, impulsionam o rompimento do equilíbrio entre o 
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solo e o meio, alterando suas propriedades químicas, físicas e biológicas, além de limitar sua 

utilização agrícola e torná-lo mais suscetível à erosão. O debate acerca da erosão vem sendo 

discutido no mundo todo, atenuando a conservação do solo para a manutenção da 

sustentabilidade agrícola e manter a capacidade dos solos em produzir alimentos 

(CENTURION et al., 2001; MULLER, 2001; VICENTE et al., 2016; DAZZI et al, 2018; 

SINORE et al., 2018; XIONG et al., 2018; ASFAW e WORKINEH, 2019; ERBAUGH et al., 

2019; LAL, 2019; LEONHARDT et al., 2019; LI et al., 2019; LIU et al., 2019; PARSONS, 

2019; RANDRIAMBANONA et al., 2019; VIGNOZZI et al., 2019; XIN et al., 2019; ZHAO 

et al., 2019). E a retirada das áreas de vegetação nativa para a expansão da agricultura 

contribui para o desequilíbrio climático. As florestas nativas, áreas de proteção desempenham 

papel importante na biodiversidade e na preservação da fauna e flora, além de captura o CO², 

um dos gases que interfere diretamente na temperatura da superfície terrestre (DHILLON e 

VON WUEHLISH, 2013; RASMUSSEN et al., 2017; PRĂVĂLIE, 2018; WAHEEED et al., 

2018; YAMAMOTO et al., 2019).  

Portanto a avaliação das propriedades do solo que estimam a sua qualidade assume 

papel fundamental no monitoramento de sua conservação, sob pena de a degradação do solo 

comprometer irreversivelmente a sustentabilidade dos agroecossistemas. Nesse sentido, o 

objetivo do trabalho foi avaliar as alterações em alguns atributos físicos do solo, como a 

densidade e o teor de matéria orgânica, em razão da conversão da vegetação arbórea nativa 

em sistemas agrícola, bem como avaliar suas diferenças, as possíveis correlações destes 

atributos com o relevo e, descrever o comportamento dos solos desses sistemas no combate a 

erosão. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

A área de estudo está localizada na Mesorregião Noroeste do Estado do Paraná, no 

município de Cruzeiro do Sul. As coletas procederam numa propriedade rural de economia 

familiar, de 24,2 hectares ou 242.000 m2. O clima da região possui grande parte de sua área 

com classificação do tipo “cfa”, caracterizado como subtropical, sem estação seca e verão 

quente, conforme classificação climática de Köppen de 1936 (NITSCHE et al, 2019). Boa 

parte da influência na caracterização climática da região é devido ao relevo e a altitude. A 

distribuição das chuvas é bem elevada, variando de 1200 a 1420 mm anuais, porém uma das 

menores do estado. As chuvas são concentradas nas estações da primavera e do verão, 
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estabelecendo o padrão típico sazonal. As temperaturas médias anuais oscilam de 22º a 23ºC 

(CALDANA et al, 2019; NITSCHE et al., 2019). 

A altitude da região onde se encontra a área de estudo oscila de 250 a 400m, e o solo é 

derivado da rocha do Arenito Caiua. Apresentam textura que varia de arenosa à média, com 

elevado teor de areia e baixa porcentagem de argila, os quais aparecem nos setores mais 

elevados da região. São solos extremamente friáveis e, conseqüentemente, com alta 

suscetibilidade à erosão. Os teores de areia atingem 85% a 90% e possuem níveis críticos e 

não raro, níveis de matéria orgânica, cerca de 1%. Em geral, predominam na região as 

seguintes classes de solos: Latossolos Vermelho eutróficos e distróficos, Nitossolos 

Vermelhos eutroférricos, Argissolos Vermelho-amarelo eutróficos e distróficos, Podzólicos 

Vermelho-Amarelo, Neossolos Quartzarênicos, dentre outros, nos quais são resultados da 

relação existente entre o substrato geológico, o relevo e as condições climáticas locais 

(FONSECA & CZUK, 2005; BHERING, 2007; ITCG, 2019a, CALDANA et al., 2019).  

Utilizou-se como área amostral os principais sistemas de uso do solo adotados na 

propriedade rural. Sendo a área de referência, um fragmento remanescente de Mata Atlântica, 

área preservada compondo a área de preservação e de reserva legal. Constituí vegetação 

nativa com aproximadamente 4,84 hectares, é formada por espécies arbóreas de grande porte, 

dentre frutíferas e espécies nativas. Está posicionada na porção mais baixa da propriedade, 

margeando um córrego de aproximadamente 2 metros de largura, sob coordenadas 

geográficas. A área permeia parte da sustentabilidade dos cultivos e da exploração rural local, 

assegurando a biodiversidade e protegendo os cursos d’água. É uma área do tipo Floresta 

Estacional Semidecidual, representando parte do Bioma Mata Atlântica (RODERJAN et al., 

2002; PARRON et al, 2015; ITCG, 2019b).  

A outra área, é constituída de um sistema de cultivo consorciado com culturas do tipo 

perene e semi-perene. Há predominância de Urucum (Bixa orellana) com aproximadamente 

365 dias de idade, e cultivado mandioca (Manihot esculenta) nas entre linhas da cultura 

principal. A área conta com aproximadamente 7,26 hectares. O preparo do solo para plantio 

sempre seguiu as práticas convencionais, com gradagens e operações mecanizadas, e o trafego 

intenso de maquinas. As culturas antecessoras eram eucalipto (Eucalyptus) por 5 anos com 

intervalo de 1 ano para as atuais culturas. A área vem sendo utilizada com fins agrícolas a uns 

20 anos, sendo o cultivo de pastagens nos anos 1990, onde ocorreu a conversão de mata para 

atividades agrícolas. Trata-se de uma área com históricos graves de erosão possuindo apenas 

terraço como prática de conservação do solo. A declividade está entre 6% a 8%, com 

característica de ondulado a leve ondulado. As amostras foram coletadas entre as culturas.  
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As áreas são adjacentes e serão divididas em 3 pontos, por sistema analisado, de onde 

as amostras serão coletadas aleatoriamente. Foram coletadas 05 amostras de solo por níveis de 

profundidades de 0-5 e 5-10 e 10-15 cm. A coleta será realizada por meio de aberturas de 

trincheiras de até 30 cm de profundidade. Na área com vegetação nativa, antes da coleta das 

amostras, procederá com a remoção da serapilheira presente na superfície do solo. Será 

realizada então a avaliação dos atributos físicos do solo, sendo eles: a densidade, a presença 

de matéria orgânica na fração estável ao longo do perfil. 

Para estimar o teor de matéria orgânica das amostras coletadas, foi utilizado o método 

da Calcinação “loss of ignition”. Para tal procedimento, é amostrado 4g de solo previamente 

seca a 105ºC é levado a mufla e aquecida por 5h a 250ºC. Posteriormente a amostra é pesada 

e a diferença entre o peso inicial (4g) e final corresponde ao teor de matéria orgânica.  A 

determinação obedece à equação %MO= (Os-Pm/Ps)*100 Onde: Pm: massa após ser 

submetida a combustão.  

Para estimar a densidade, foi usado o método do anel volumétrico, descrito pela 

Embrapa em 1997. O princípio consiste na coleta de amostras de solo e com estrutura 

indeformada através de um anel de aço (kopecky) de bordas cortantes e volume interno de 

50cm3. Para isso é preciso determinar ou anotar o volume do anel ou cilindro que contém a 

amostra. Pesar o conjunto e anotar o peso, ou transferir a amostra para lata de alumínio 

numerada e de peso conhecido e pesar (CLAESSEN, 1997; MATSUOKA et al., 2003). 

Colocar na estufa a 105ºC e, após 24 e 48 horas, retirar, deixar e esfriar e pesar. 

Calculo para o procedimento de densidade aparente: (g/cm3 = a / b) Onde: “a” peso da 

amostra seca a 105ºC (g) e “b” volume do anel ou cilindro (cm3). 

Foi utilizado software Sisvar (FERREIRA, 2014)  para realizar as comparações das 

médias entre as profundidades e entre os sistemas analisados. Foram elaborados gráficos para 

analisar o comportamento da matéria orgânica em profundidade utilizando o software 

Statistic.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Área com Mandioca 

 A densidade do solo foi analisada em comparação aos diferentes níveis de 

profundidade do solo. Pelos valores contidos na tabela 01 é possível observar que as maiores 

densidades estão concentradas nas camadas superficiais da área analisada, diminuindo 

conforme aumenta a profundidade. Porém, há uma diferença significativa para a profundidade 

de 0,15 m, onde obteve as menores médias de densidade. 
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Tabela 1: Valores médios de densidade do solo (kg dm-3) em função da                        

profundidade (m) na área com cultivo de mandioca 

Profundidade Densidade do solo 

0,10-0,15 1,37 a1 

0,05-0,10 1,43 a2 

0-0,05 1,45 a2 

Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de 

Skott-Knott.  

Na ocasião das coletas, o solo se encontrava numa condição de deficiência hídrica 

severa, intensificada pela condição arenosa de sua textura e composição. Tal situação 

observada a campo, explica as maiores médias estarem mais concentradas na superfície, pois 

a umidade aumenta conforme aumenta a profundidade do solo. Além dessa análise, pelo 

intenso revolvimento do solo em superfície e o trafego de maquinários pesados intensifica a 

degradação e o fechamento dos poros do solo em superfície, além de evidenciar problemas 

futuros com compactação. De maneira geral, pode-se afirmar que, quanto mais elevada for a 

densidade do solo, maior será sua compactação e a estrutura degradada, menor sua porosidade 

total e, consequentemente, maiores serão as restrições para o crescimento do sistema radicular 

e desenvolvimento das plantas. 

Silva et al (2008) estudando os atributos físicos e teor de matéria orgânica na camada 

superficial de um argissolo vermelho cultivado com mandioca sob diferentes manejos 

concluiu que o sistema convencional de cultivo da mandioca provoca redução na densidade e 

aumento na porosidade total do solo, chegando a valores de 1,41 e 1,39 kg dm-3 sob tal 

sistema, confirmando assim os valores encontrados nesse trabalho.  

Avaliando as propriedades físicas e teor de matéria orgânica em um Latossolo 

Vermelho de Cerrado sob diferentes usos e manejos, Souza e Alves (2003) encontraram 

valores de densidade do solo sob sistema de manejo convencional 1,39, 1,46 e 1,35 kg dm-3 

em 0,10, 0,20 e 0,40 m de profundidade respectivamente e em vegetação nativa (cerrado) 

observou valores de 1,17, 1,29 e 1,28 kg dm-3. Concluiu que o preparo convencional induziu a 

degradação dos atributos físicos do solo em relação a vegetação nativa.  

A matéria orgânica do solo contrapõe os dados de densidade (Tabela 02). Apenas a 

profundidade de 0,10-0,15 apresentou semelhanças, com o menor teor de MO e a menor 

densidade. Apesar dos resultados, o atributo não teve diferenças significas entre as médias, 

nota-se que a faixa intermediaria concentra as maiores porcentagens de matéria orgânica. É 

um dos elementos do solo mais importantes quando se deseja estimar a fertilidade dos solos, 

além de ser um contribuinte no combate aos processos erosivos. 
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Tabela 2: Valores médios de matéria orgânica (%) em função da profundidade (m) na área 

com cultivo de mandioca 

Profundidade (m) 
MO (%) 

0,10-0,15 0,51 a1  

0,00-0,05 0,63 a1 

0,05-0,10 0,75 a1 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem  

entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5%. 

 

Silva et al. (2008) também estudando os teores de matéria orgânica observou valores 

bem elevados no sistema convencional de cultivo, encontrando em torno de 7,77 e 6,47 g kg -1  

na profundidade de 0,00 a 0,10 m, enquanto que no presente trabalho os valores oscilaram 

entre 4,00 g kg -1 na mesma profundidade, contrastando com os valores encontrados aqui.  

 

Área com Vegetação  

Para área remanescente de vegetação nativa foi avaliado o atributo físico do solo, 

sendo a densidade em 3 níveis de profundidade: entre 0,05, 0,10 e 0,15 (Tabela 3). Não houve 

diferença significativa entre as médias, sendo que a densidade aumenta conforme aumenta a 

profundidade do solo, por conta da estabilidade dos agregados e o aumento do teor de matéria 

orgânica em profundidade (Tabela 4, Figura 01).  

Tabela 3: Valores médios de densidade do solo (g dm-3) em função da                        

profundidade (m) no solo sob Vegetação 

Profundidade Densidade do solo 

0,00-0,05 1,38 a1 

0,05-0,10 1,42 a1 

0,10-0,15 1,42 a1 

Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de 

Skott-Knott.  

 

Os resultados obtidos na área com vegetação se aproximam com os observados por 

Souza e Alves (2003), numa área de vegetação nativa do tipo cerrado.  
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 Tabela 4: Valores médios de matéria orgânica (%) em função da profundidade (m) na área 

sob Vegetação 

Profundidade (m) 
MO (%) 

0,0-0,5 1,16 a1 

0,10-0,15 1,28 a1 

0,05-0,10 2,00 a1 

Médias seguidas de mesma letra, maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem  

entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5%. 

 

Matéria Orgânica entre Sistemas  

Foi elaborado um gráfico para entender o comportamento da Matéria orgânica em 

profundidade nos dois sistemas avaliados (Figura 01). Existe uma discrepância entre os teores 

do elemento entre os sistemas avaliados e entre os diferentes níveis de profundidade. É 

possível notar que a matéria orgânica apresentou o mesmo comportamento em ambos os 

ambientes. Houve um acréscimo na transição de profundidades da superfície para a 

subsuperficie, onde que, voltou a cair quando atingindo a zona de 0,15m de profundidade.  

Os teores de MO sob condição de estabilidade, ambiente visto no sistema de vegetação 

nativa é disparadamente maior que nos sistemas que predomina o cultivo de mandioca e 

urucum, chegando a 1,8% de diferença, quando analisado na profundidade de 0,05 a 0,10. 

Essa maior concentração pode ser explicada pelo fato da matéria orgânica presente nas 

camadas mais superfícies estar ainda em decomposição, ou seja, não estando na sua fração 

estável, que é a condição avaliada nesse trabalho, aumentando assim os seus teores conforme 

aumenta a profundidade.  

Para o Estado de São Paulo, Lepsch (1982) definiu os teores de matéria orgânica para 

os solos arenosos, cultivados, bem drenados, profundos e argila de atividade baixa, em locais 

de clima “Cwa” sendo entre 0,6 e 1,2%. Os teores do sistema de uso agrícola estão bem 

abaixo, necessitando de incrementos para aumentar a disponibilidade de MO, como a 

utilização de plantas de cobertura num plano de rotação bem elaborado visando a formação de 

MO. Uma rotação de culturas, principalmente entre gramíneas e leguminosas, é benéfica não 

só nos aspectos químicos do solo, mas também nos constituintes físicos e biológicos, além de 

controlar doenças, pragas e plantas invasoras. A matéria orgânica seria beneficiada não 

somente pela adição de restos culturais, mas também pela ativação da matéria orgânica, isto é, 

pelo aumento da CTC.  

Vale reforçar, que a presença de matéria orgânica e restos culturais é importante para 

combater os processos erosivos, ainda mais em solos arenosos, que possui uma erodibilidade 
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maior, baixa fertilidade, e uma menor agregação entre as partículas. São solos frágeis e muito 

suscetíveis ao desprendimento das partículas e o arraste delas. A cobertura vegetal aliada a 

outras práticas de manejo que visam a conservação dos solos são fundamentais para conter os 

processos erosivos.  

  
Figura 01: Valores médios do teor (%) de Matéria Orgânica do Solo em Profundidade entre 

sistema de vegetação e área agrícola 

 

Nos agroecossistemas, os estoques de MOS podem ser influenciados por diversas 

práticas de manejo. As alterações na MOS têm consequências sobre as propriedades químicas, 

físicas e biológicas do solo e se mostram dependentes das condições do solo, do clima e das 

práticas culturais adotadas (LAL, 2004; RANGEL et al., 2008; CARIDE et al., 2012). 

Sistema de cultivo com Mandioca e Vegetação Nativa 

Na comparação entre os sistemas observa-se que a densidade do solo e os teores de 

matéria orgânica são estatisticamente diferentes entre si. Para a densidade, a área sob 

condição de mata apresentou médias em torno de 1,38 kg dm-3 enquanto a área com mandioca 

mostrou valores de 1,45 kg dm-3. Para os teores de matéria orgânica, os valores são 

inversamente proporcionais ao da densidade, pois a área com sistema agrícola (mandioca) tem 

os menores média de teores de matéria orgânica, sendo 0,63% e 1,16% respectivamente. Tais 
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valores são para a profundidade de 0,05 m. Concentrações elevadas de matéria orgânica 

deixam os solos com densidade menor na superfície.  

Para a profundidade de 0,10 m e 0,15 m não houve diferença significativa para a 

densidade, entretanto com densidade maior para a área com mata. Porém houve diferença nas 

médias para a MO nas mesmas profundidades, com os teores de 0,75% para área agrícola e 

2,00 para vegetação nativa em 0,10 m de profundidade e 0,51% e 1,28% em 15 m 

 

3 CONCLUSÕES 

1. Os efeitos dos sistemas de manejo na densidade do solo foram notórios, sendo que na 

vegetação a densidade foi menor que na área submetida com uso agrícola e preparo 

convencional do solo;  

2. O sistema convencional de cultivo da mandioca provoca redução drástica nos teores de MO 

no solo em todos os níveis de profundidade, comparados ao da mata, provocando aumento na 

densidade pela redução do elemento;  
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