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RESUMO
No Brasil, nos últimos anos, a atividade de integração lavoura-pecuária (ILP) vem ganhando adeptos. Sobretudo, na
região do bioma Cerrado. No Paraná esta prática, mesmo que de maneira tímida, têm aumentado, principalmente pelo
incentivo de órgãos de pesquisa e cooperativas. A ILP preconiza a recuperação dos solos e de pastagens degradadas
através da rotação de culturas (soja e/ou milho com pastagem), visando agregar valor à atividade pecuária, através da
introdução da componente agricultura. O objetivo deste experimento foi avaliar o atributo físico do solo: densidade (Ds),
em duas áreas contíguas sob sistema ILP, sendo que uma delas encontrava-se no 3° ano de implantação do sistema ILP
(Soja2/Pasto1) e a outra no 4° ano de implantação do sistema ILP (Soja2/Pasto2). Em cada uma das duas áreas, foram
demarcados “grids” de 100 x 100 m, onde foram coletados os dados de Ds a cada 25 m, em duas profundidades, 0,00 –
0,10  m  e  0,10  –  0,20  m,  utilizando  o  método  do  anel  volumétrico,  totalizando  50  amostras  por  tratamento.  A
demonstração estatística dos resultados foi realizada por meio do intervalo de confiança da média. Não foi constatada
diferença significativa entre os tratamentos, em ambas profundidades avaliadas. Porém, mesmo com a ausência de
diferença estatística, nota-se que o tratamento Soja2/Pasto2 apresentou, na camada de 0,00 – 0,10 m, tendência de
valores menores de densidade do solo.  Esse comportamento,  pode ser  explicado pelos maiores teores de matéria
orgânica encontrados neste tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Arenito Caiuá; Pastagem; Sistemas integrados de produção; Soja.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Fonseca e Czuy (2005), dentro da região noroeste do Paraná estão situados
107 municípios que tomam cerca de 16% do território estadual. Esta região é constituída por solos
de basalto da formação Serra Geral e em sua maioria por arenito da formação Caiuá, os quais
conferem características, usos e formas de ocupação dos solos para os municípios.

Os solos provenientes da formação Serra Geral, em sua concepção geral, apresentam boas
características  tanto  físicas  quanto  químicas  para  crescimento  e  desenvolvimento  de  plantas.
Enquanto  o  solo  derivado  do  arenito,  comparado  com  solos  de  formação  basáltica,  possuem
menores índices de fertilidade, além de ter altos índices de areia na sua composição, e propriedades
físicas inferiores (FONSECA; CZUY, 2005).

O  cultivo  nessa  região  onde  os  solos  são  provenientes  do  basalto  são  formados
principalmente por culturas anuais como, soja e milho, devido a maior capacidade de suporte desses
solos. Entretanto, em regiões formadas por solos derivados do Arenito, possuem como os principais
cultivos a cana-de-açúcar, pastagens e mandioca, que são menos exigentes e adaptam-se bem ao
solo mais pobre. Porém, novas técnicas de cultivo tem sido testadas, visando mudar o cenário do
Arenito.

De acordo com Kluthcousk et al. (2000), para se ter um setor agropecuário sustentável deve-
se haver  uma evolução no sistema de produção,  através de novas técnicas que proporcionam
melhor  relação entre  produtividade e  equilíbrio  ambiental.  Neste  contexto,  podem ser  citadas o
plantio direto, rotação de culturas e a integração lavoura pecuária.
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Uma das alternativas para o uso e manejo sustentável do solo, da lavoura e das pastagens é
a integração lavoura-pecuária (ILP), que visa aumentar a produtividade com menores índices de
insumos  e  menores  prejuízos  ao  meio  ambiente,  além  de  uma  série  de  benefícios  de  sua
implantação  como,  a  reestruturação  do  solo,  armazenamento  de  água  e  produção  de  matéria
orgânica. Assim, esses aspectos tornam o solo sustentável para a produção agrícola e eficiência
agropecuária (MARCHÃO, 2007; VILELA et al., 2008; CORDEIRO et al., 2015).

A ILP, por se tratar de um sistema de cultivo relativamente novo para a região do Arenito
paranaense, recomenda-se que avaliações do comportamento do solo, ao longo dos anos, devam
ser realizadas. Sobretudo, aquelas relacionadas a qualidade física do solo.

Lima et al. (2007) salientam que, a densidade do solo é de grande relevância para estudos
agronômicos, pois pode ser utilizada como um dos indicadores do grau de compactação do solo.
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a densidade do solo em duas áreas contíguas,
submetidas ao sistema ILP, em diferentes épocas de implantação do mesmo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em uma fazenda de uso comercial situada na região noroeste do
estado do Paraná, no município de Cidade Gaúcha, com as seguintes coordenadas: latitude 23° 24’
42” S e longitude 52° 57’ 16” W. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é
classificado como sendo do tipo Cfa (Clima Subtropical  Úmido Mesotérmico),  com temperaturas
médias por volta dos 22°C nos meses mais quentes e nos meses mais frios 18°C.

Para a realização deste estudo, foram selecionadas duas áreas contíguas, sendo uma área
que entrou no sistema de integração lavoura pecuária (ILP) na safra 2013/14 (Soja2/Pasto2) e a
outra teve sua implantação no sistema ILP na safra 2014/15 (Soja 2/Pasto1). As coletas, para ambas
as áreas, foram realizadas em abril de 2017 e a gramínea forrageira utilizada nas duas áreas era a
Urochloa ruziziensis (na nomenclatura antiga era Brachiaria ruziziensis).

Antes das áreas serem submetidas ao sistema de integração lavoura-pecuária, essas áreas
estavam sob sistema convencional com uma pastagem plantada há mais de 15 anos, que já se
encontrava degradada devido ao pastejo intensivo e ausência de cuidados, tais como calagem e
adubações. Nessas áreas a lotação animal era de 3 a 4 unidades animal.ha -1 antes da implantação
do sistema ILP e depois da ILP essa média passou a ser de 6 a 7 unidades animal.ha -1.

O solo das áreas avaliadas foi  classificado como Latossolo Vermelho Distrófico típico, de
textura média, originado de rocha sedimentar Arenito, formação Caiuá (EMBRAPA, 2013).

Para avaliação do parâmetro físico, densidade do solo foram coletadas amostras em pontos
dispostos em uma grade amostral com medidas correspondentes a 100 x 100 m, em que cada ponto
teve um espaçamento de 25 m um do outro. Em cada ponto, e área (tratamento), as amostras foram
coletadas em duas profundidades distintas, 0,00-0,10 m e 0,10–0,20 m, perfazendo um total de 100
amostras de densidade do solo, nas duas áreas avaliadas. Para determinação da densidade do solo
foi utilizado o método do anel volumétrico (KIEHL, 1979). Também foram feitas, em cada tratamento,
amostragens para que se realizassem a caracterização química do solo.

A  análise  estatística  foi  realizada  através  da  comparação  da  média  das  amostras
individualizadas, em cada tratamento e profundidade, aplicando o teste t. A demonstração estatística
dos resultados,  foi  feita  empregando-se o intervalo de confiança da média ao nível  de 95% de
probabilidade (p<0,05), com auxílio de planilha eletrônica Excel.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para fins de caracterização da fertilidade do solo nas duas áreas estudadas foi realizada a
análise  química  do  solo,  na  profundidade  de  0,00-0,20  m.  Os  resultados  são  apresentados  na
Tabela 1, abaixo.

Tabela 1. Caracterização química das áreas estudadas

 
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme pode ser verificado na Tabela 1, o tratamento Soja2/Pasto2 apresentou valores
superiores de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Estes resultados podem estar relacionados a
maior  ciclagem  e  redistribuição  de  nutrientes  promovida  pelas  raízes  das  pastagens  deste
tratamento, que ficou sob pastagem por dois anos após a soja. Em relação a matéria orgânica pode-
se verificar que no tratamento Soja2/Pasto2 houve ligeiro  incremento em relação ao tratamento
Soja2/Pasto1, comportamento que também pode ser atribuído ao maior intervalo de tempo deste
tratamento sob pastagem.

No gráfico 1 estão demonstrados os valores de densidade do solo que foram obtidas para os
tratamentos, nas duas profundidades amostradas, entre 0,00 - 0,10 m e 0,10 – 0,20 m. As colunas
apresentadas na figura abaixo referem-se aos valores médios por tratamento e profundidade, as
barras em cada coluna, na mesma profundidade, representam o intervalo de confiança da média,
sendo  que  a  sobreposição  das  barras  na  mesma  profundidade,  indica  ausência  de  diferença
estatística entre os tratamentos.

De acordo com Reinert e Reichert (2006), os valores de densidade considerados normais
para solos arenosos, estão em um intervalo de 1,20 a 1,90 g.cm-3, isso mostra que os resultados
obtidos dos tratamentos nas duas profundidades enquadram-se dentro desse limite.

De acordo com os dados do gráfico 1, não houve diferença estatística entre os tratamentos e
profundidades.  É  possível  notar  que  para  o  tratamento  Soja2/Pasto1  houve  pouca  variação  na
densidade para as duas profundidades de coleta. Já para o tratamento Soja2/Pasto2 esta variação
foi mais evidente entre as duas profundidades avaliadas.

Quando se compara os tratamentos, na mesma profundidade de amostragem, mesmo não
havendo diferença estatisticamente significativa, nota-se que o tratamento Soja2/Pasto2 apresentou,
na  camada  de  0,00  –  0,10  m,  tendência  de  valores  menores  de  densidades  do  solo.  Esse
comportamento, na camada de 0 a 0,10 m, pode ser explicado pelo maior valor de carbono orgânico
e teor de matéria orgânica deixados pela pastagem no tratamento Soja2/Pasto2 (Tabela 1), que
ajudam a diminuir o impacto do pisoteio de animais e consequentemente a densidade do solo.
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Gráfico 1: Valores médios de densidade do solo nas profundidades de 0,00 – 0,10 m e 0,10 -0,20 m, para os
tratamentos com sistema de Soja 2 anos/ Pasto1 ano e soja 2 anos/Pasto 2 anos, com barras referentes ao

intervalo de confiança da média
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo Ceccon et al. (2008) as plantas de forragens como a  Urochloa (Syn.  Brachiaria),
podem deixar em torno de 5 a 10 t.ha -1ano-1 de massa seca no solo, que formam uma camada com
resíduos vegetais que por consequência protegem a superfície do solo, assim também deixam uma
grande quantidade de massa de raízes, promovendo a formação de canais para o estabelecimento
de culturas em sucessão, diminuindo o risco de erosão e promovendo aumento no teor de carbono
do solo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  foram  constatadas  diferenças  significativas  entre  os  tratamentos,  em  ambas
profundidades avaliadas. Porém, mesmo com a ausência de diferença estatística, nota-se que o
tratamento Soja2/Pasto2 apresentou, na camada de 0,00 – 0,10 m, tendência de valores menores
de densidade do solo. Esse comportamento, pode ser explicado pelos maiores teores de matéria
orgânica encontrados neste tratamento.

Como o sistema de integração lavoura-pecuária é uma técnica de cultivo que teve seu uso
comercial  iniciado a pouco tempo na região noroeste do Paraná, em especial  no Arenito Caiuá,
recomenda-se  que  sejam  realizadas  novas  avaliações  nas  safras  seguintes  para  confirmar  os
resultados obtidos no presente estudo.
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