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Resumo: Os sistemas de cultivo modificam os atributos do solo, podendo alterar sua 

qualidade, um fator importantíssimo para o desenvolvimento ecológico e sustentável 

para produção agrícola, assim o presente trabalho teve o objetivo de avaliar as 

alterações na dinâmica de matéria orgânica do solo (MOS), em diferentes sistemas de 

cultivo e manejo na agricultura familiar  presente no PDS Porto Seguro, localizado no 

município de Marabá, região sudeste do Pará. Para isso, foram selecionadas duas áreas 

em diferentes agrossistemas, uma área submetida ao sistema agroflorestal (SAF’s) e 

outra em fase de regeneração denominada capoeira secundária. Foram coletadas 

amostras de solos em diferentes profundidades nos dois sistemas, os dados foram 

submetidos à análise de variância, e, quando significativos, analisados pelo teste de 

Tukey. Constatou-se baixos níveis de teores de MO em ambos os sistemas 

caracterizando excesso no uso e manejo do solo, um fator adverso à produção agrícola. 

Ademais observou-se melhores médias no SAF’s por dispor de maior diversidade de 

espécies que torna o sistema mais eficaz. 
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ORGANIC SOIL MATTERS IN DIFFERENT CULTIVATION SYSTEMS IN 

SOUTHEAST PARADISE 

Abstract: Crop systems modify soil attributes and may change soil quality, a very 

important factor for ecological and sustainable development for agricultural production, 

so the present work aimed to evaluate the changes in the dynamics of soil organic 

matter (MOS),  in different farming and management systems in family farming present 
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in PDS Porto Seguro, located in the municipality of marabá, southeastern region of 

Pará. For this purpose, two areas were selected in different agrosystems, one under the 

agroforestry system (SAF’s) and in another phase of regeneration called secondary 

capoeira.  Soil samples were collected at different depths in both systems, the data were 

submitted to analysis of variance, and when significant,analyzed by Tukey test.  Low 

levels of MO were found in both systems characterizing excess soil use and 

management, an adverse factor for agricultural production.  In addition, better measures 

were observed in SAF's because of the greater diversity of species that makes the 

system more effective.  

Keywords: organic matter, soil, agrosystem 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do solo, como indicador ecológico, é na atualidade um 

caracterizador de sustentabilidade de ecossistemas, uma vez que influencia diretamente 

no desenvolvimento de plantas e como suporte para animais e micro-organismos. 

Assim, o uso sustentável e a qualidade desse recurso natural, são temas relevantes, 

principalmente, em função do aumento das atividades antrópicas (ARAÚJO & 

MONTEIRO, 2007; BLECKER et al., 2012; SINHA et al., 2014). Portanto, atualmente 

a importância da qualidade do solo e sustentabilidade agrícola tem sido abordado de 

maneira ampla visto que incluem a necessidade de produtividade e desenvolvimento 

sustentável afim de preservar os recursos naturais e manter a qualidade ambiental. 

Assim, a matéria orgânica do solo (MOS) é considerada um dos indicadores mais úteis 

para a avaliação da qualidade do solo, já que sua interação com diversos componentes 

do solo exerce efeito direto nos fatores que agregam a formação da área.    

Nas modificações da paisagem para fins econômicos, o homem pode colocar em 

risco a capacidade do ambiente em permitir a produção agrícola contínua ou, em casos 

extremos, a sua própria sobrevivência (MARZALL, 2007). Com isso, esta busca pela 

sustentabilidade tem conduzido a abordagens mais ecológicas para a produção de 

alimentos (TOWNSEND et al., 2006), como por exemplo, o emprego de sistemas de 

manejo agroflorestais, e ao monitoramento dos solos manejados. Esse monitoramento é 

necessário para preservação da sua qualidade e consequente manutenção da 

produtividade (GELSOMINO et al., 2006).  

As propriedades do solo, atualmente consideradas como indicadoras da 

qualidade do solo (BENINTENDE ET AL., 2008) são usadas como ferramentas deste 
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monitoramento (Chen et al, 2003). Com isso, o teor de matéria orgânica é um dos 

principais indicadores de qualidade da área, pois a MOS influencia ainda diversas 

propriedades físicas do solo, tais como agregação, porosidade, densidade, retenção 

hídrica, potencial de infiltração e lixiviação, resistência à erosão, entre outros (SIX et 

al., 2002). 

O processo de degradação da MOS se processa de forma rápida, a reconstrução do 

seu conteúdo é lenta e dependente da adoção de sistemas de culturas com alta adição de 

resíduos vegetais ao solo e de um sistema de preparo baseado no mínimo revolvimento 

(PILLON, 2000; BAYER ET AL., 2000). O ciclo da decomposição da matéria orgânica 

se torna muito lento em solos com excesso de água ou ácido como é o caso da maioria 

dos solos na região amazônica.  

Com isso, a degradação da qualidade do solo pela redução do conteúdo de matéria 

orgânica tem reflexos negativos para a produtividade agrícola e para a qualidade 

ambiental. Para isso, é preciso compreender os processos e a dinâmica da MOS no 

ambiente, de modo que se possa optar pelas estratégias de manejo do solo mais 

adequadas para cada condição de solo e clima. Diante deste contexto, objetivou-se 

avaliar as alterações na dinâmica de matéria orgânica do solo (MOS), em diferentes 

sistemas de cultivo e manejo na agricultura familiar no sudeste paraense. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Caracterização da área 

 

O estudo foi realizado no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro, 

Figura 01, (Coordenadas geográficas 5°28'39.55"S e 49° 2'41.86"O, 138 m de altitude), 

no município de Marabá, a 20 Km da sede da cidade, localizado na mesorregião sudeste 

paraense. O local de estudo possui uma área de 1.069 hectares, distribuídos igualmente 

entre os habitantes, atualmente residem 37 famílias, delimitou-se a área em função do 

uso e manejo do solo caracterizando os tratamentos como: Sistema agroflorestal (SAF) 

e Capoeira em estágio secundário (CS). 

 

2.2 Delineamento estatístico 
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O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com três parcelas 

(repetições) em cada sistema de manejo e uso do solo. Dentro de cada área a 

amostragem foi realizada com auxílio de trado ou sonda e marreta, coletou-se amostras 

nas profundidades de 0-20 cm. Foram coletadas 18 subamostras aleatórias dentro de 

cada parcela, perfazendo uma amostra composta, isto é, uma amostra composta por 

parcela, sendo esta última escolhida através de sorteio (casualização) e depositadas em 

balde referente a profundidade.  

Após coletas, as amostras acondiciou-se as amostras imediatamente em sacos 

plásticos, identificadas e levadas para uma caixa para conservação das mesmas. No 

total, coletaram-se 06 amostras compostas, as quais foram submetidas às análises de 

parâmetros químicos do solo no Laboratório de Solo Expresso – Laboratório de Campo.  

Os dados foram submetidos à análise de variância, e, quando significativos, 

analisados pelo teste de Tukey. Adotou-se o nível de significância de 0,05 e os dados 

foram processados pelo programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003; MARCHINI 

et al., 2015).  

 

 
Figura 01 – mapa de localização do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro. 

Fonte: Lima, 2019. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Tabela 1 - Teores de MOS em diferentes sistemas de agricultura familiar. 

Profundidade Manejo no solo Média  
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(cm) 

 

0 - 20 

CS SAF  

1,291 1,11c 1,02c 1,09c 1,66a 1,51a 1,35b 

C.V. (%) 8,56  

Fonte de variação GL Significância 

Tratamento 2 ** 

Profundidade 1 ** 

Tratamento x Profundidade 2 NS2 
1 Médias de mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

2ns: não significativo; *(P<0,05) e **(P<0,01). 

Os maiores níveis de MOS foram observados em SAF (Tabela 01) isso pode ser 

explicado por que a ausência de revolvimento do solo nos SAF e na mata nativa 

proporciona melhores condições para os organismos responsáveis pela fragmentação do 

material vegetal e ciclagem dos nutrientes (CUNHA ET AL., 2012). No entanto, os 

resultados se diferem e essa diferença pode ser explicada pela idade do sistema 

agroflorestal que ainda não está acumulando matéria orgânica similar tão quanto a 

capoeira secundária que está se regenerando a mais tempo. 

 Vários trabalhos têm evidenciado o potencial dos SAF, sobretudo daqueles que 

utilizam o cultivo em aleias na ciclagem de nutrientes (FRANZEL ET AL., 2001), que 

atua no aumento dos teores de MO e seus componentes, como C, P e N. Assim, o SAF 

induz o aumento dos níveis de C do solo em virtude do maior aporte de resíduos que o 

sistema recebe ao longo dos anos (BARRETO & LIMA, 2006) 

Na capoeira secundaria os resultados não se diferem estatisticamente e a quantidade 

de MOS se mantem com valores similares resultando positivamente nos fenômenos. 

Isso pode ser explicado pelo fato do tratamento CS ser uma área em fase de regeneração 

que já foi submetido ao sistema de pousio que é comum na agricultura familiar, 

resultando no acumulo de matéria orgânica o qual se baseia no próprio poder de 

resiliência do solo. Porém, o tempo de pousio praticado na região tem diminuído em 

função da crescente produtividade agrícola. Esta redução no tempo de pousio intensifica 

o uso da terra e reduz a capacidade de recuperação do solo, ou seja, sua resiliência 

(ALMEIDA et al., 2012; RANGEL-VASCONCELOS, 2012). 

3. CONCLUSÕES 
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 Os resultados afirmam que a região em estudo possui solos com baixos teores de 

matéria orgânica, caracterizando excesso no uso e manejo do solo, podendo ser fator 

limitante na agricultura familiar quanto a produção agrícola. 

O sistema agroflorestal demonstrou melhores médias estatísticas quando 

comparada a capoeira secundária, afirmando que práticas sustentáveis como menor 

revolvimento e manutenção de restos culturais mantem o solo com condições favoráveis 

a biota na produção de produtos orgânicos.  
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