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FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO FAXINAL 

PARANÁ ANTA GORDA EM PRUDENTÓPOLIS-PR. 

 

Aspects of physical quality of soil in a fragment of the 

ombropholic mixed forest in faxinal paraná anta gorda in 

Prudentópolis, Paraná. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo identificar a umidade, densidade 

aparente e de partículas e a porosidade em diferentes camadas do solo em um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista, localizada no Faxinal Paraná Anta Gorda no 

Município de Prudentópolis no Estado do Paraná. A pesquisa foi realizada com a 

coleta de solos após a abertura de uma trincheira na media vertente onde foram 

coletadas três amostras em cada profundidade sendo estas de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 

20, 20 a 30 e 30 a 40 cm, buscando alcançar a melhor representação dos dados 

estatisticamente. Os resultados obtidos variaram conforme a camada da trincheira. 

A taxa de umidade foi significativa nas primeiras camadas do solo comparada com 

a última. Já os valores obtidos na densidade aparente e de partículas foram 

equiparados, isso devido a presença da vegetação e do pisoteio de animais, visto 

que é uma área faxinalense. Houve uma alternância de valores ao analisar a 

porosidade da área, isso devido às características da floresta presente na região.  

 

Abstract:  The scope of this paper is to identify the humidity, density and apparent 

porosity of particles in different layers of soil fragments of the Ombropholic Mixed 

Forest located in Faxinal do Paraná Anta Gorda in the Municipality of Prudentópolis, 

Paraná, Brazil. The research was done in soil samples collected in an opening cavity 

and three samples of soil were collected in different depths varying in 0-5, 5-10, 

10-20, 20-30, 30-40 cm. in order to get a better variety of statistic data. The 

results vary according to layers in the cavity opening. The level of humidity is 

significant in the first layer of soil in comparison to the last layer. The results 

obtained in the apparent density and of particles were equivalent due to the 

presence of vegetation and animal trampling because it is open field and presence 

of animals. There was a difference in the porosity analysis due to the fact that it is 

a forest area.  
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INTRODUÇÃO 

 
O solo pode ser considerado elemento base da sustentação de diversos 

ecossistemas presentes na terra. É fator de fundamental importância para a 

sobrevivência da vida, além de ser o principal substrato utilizado pelas plantas para 

o seu crescimento e disseminação, fornecendo água, ar e nutrientes. 

Segundo Lima, Lima e Melo (2007) o solo tem multiplicidade de funções, 

como regulação da distribuição, escoamento e infiltração da água da chuva e de 

irrigação, armazenamento e ciclagem de nutrientes para as plantas e outros 

elementos, ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. “O solo é a 

parcela dinâmica e tridimensional da superfície, constituído por um conjunto de 

características peculiares internas e externas, com limites definidos de expressão”. 

(GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. p.66).  

O solo é um fator determinante em várias atividades, sejam elas agrícolas 

ou urbanas. Assim podemos constatar que o solo é passível de ser degradado em 

função do uso inadequado, o que acarreta interferências negativas no equilíbrio 

ambiental, diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas.  

Considerando o impacto que essas atividades têm, o solo sofre mudanças 

que podem ser identificadas a partir de estudos técnicos, que avaliam sua 

densidade, umidade, porosidade e compactação, por exemplo. 

A partir de estudos deste tipo, podemos encontrar as variações de 

composição e estrutura do solo, que correspondem as mais variadas áreas, 

compreendendo tais variações de acordo com as ações naturais e humanas que são 

realizadas.  

Sendo assim o presente trabalho esta centrado em caracterizar a umidade, 

densidade aparente e de partículas e a porosidade em diferentes camadas do solo 

em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista, associada ao Sistema Faxinal, no 

município de Prudentópolis-PR.  

Segundo a definição descrita no parágrafo 1º, do art. 1º, do Decreto 

Estadual nº 3.446/97,  

Entende-se por Sistema Faxinal: o sistema de produção 

camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do 

Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra 

para produção animal e a conservação ambiental. 

Fundamenta-se na integração de três componentes: a) 
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produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros 

comunitários; b) produção agrícola – policultura alimentar de 

subsistência para consumo e comercialização; c) extrativismo 

florestal de baixo impacto – manejo de erva-mate, araucária 

e outras espécies nativas (PARANÁ, 1997). 

 
O Sistema Faxinal é um modelo tradicional de produção camponesa. No 

Sistema Faxinal é delimitada toda área do Faxinal, separando assim a área de 

cultivo lavoura, com a área do criadouro comunitário (CHANG, 1985; CARVALHO, 

1994; ANTONELI, 2007). 

No Sistema Faxinal existe fragmentos de florestas, e dentro dessas existe o 

fluxo continuo de animais do criadouro comunitário.  Outros estudos demonstram 

que os “animais influenciam de forma efetiva na exposição do solo em áreas de 

faxinal” (ANTONELI; THOMAZ, 2012. p. 500).  

Sendo assim, fatores como a compactação do solo, aumento do processo 

erosivo e do escoamento superficial, oriundos da presença de animais, são 

discutidos e estudados com mais frequência nos últimos anos por autores como 

Lombardi (2000), Guerra (1994) e Coelho Netto (1994). 

A presença da Floresta Ombrófila Mista é encontrada nos estados sul-

brasileiros e em áreas isoladas no sudeste do país (Leite & Klein 1990). Existem 

vários estudos realizados em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista em diversas 

variáveis geomorfológicas e hidrológicas, mas são poucas as pesquisas realizadas 

em fragmentos de Floresta Ombrófila Mista em Faxinais, pois estes são 

característicos na região Centro-Sul do Paraná (ANTONELI, 2012, p. 491).  

As florestas desempenham um papel importante no que diz respeito às 

características do solo. As raízes agregam partículas e aumentam a resistência do 

solo, reduzindo assim, o transporte de sedimentos. Os caules aumentam a 

rugosidade, reduzindo a energia potencial da água (PEREIRA, 2005). Sendo assim, 

a presença da floresta previne impactos como a erosão no solo, consequentemente 

temos um solo menos danificado e agredido. 

Contudo, definir, qualificar e quantificar um solo como sendo bom ou não, 

não é uma tarefa tão simples, pois a qualidade do solo depende de suas 

características intrínsecas e de fatores como uso e manejo do solo, interações do 

ecossistema, questões econômicas e políticas. Para Doran e Parkin (1994 apud 

FREITAS et al 2012), a qualidade do solo é a capacidade do mesmo funcionar 

http://www.partes.com.br/
mailto:thizoliver@hotmail.com
mailto:solangefrancielem@yahoo.com


Revista Partes  www.partes.com.br  janeiro de 2017 

*Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNICENTRO/G. E-mail: thizoliver@hotmail.com 

**Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNICENTRO/G. E-mail: solangefrancielem@yahoo.com 

 Página 4 

 

dentro dos limites de um ecossistema natural ou manejado de forma a sustentar a 

produtividade biológica, manter ou aumentar a qualidade ambiental e promover a 

saúde das plantas, animais e dos homens. 

Segundo Carvalho et al. (2007) a densidade e a umidade são indicadores da 

qualidade do solo. Entendendo como qualidade do solo a capacidade deste em 

manter a produtividade biológica, a qualidade ambiental e a vida vegetal e animal.  

O estudo sobre a densidade do solo também se faz necessário para que 

possamos identificar as mudanças que ocorrem no mesmo. Ela está associada a 

estrutura a densidade de partículas e a porosidade do solo. 

Viana (2008) aponta que a medição da densidade serve para medir a 

conservação da umidade do solo disponível para as plantas, o autor ainda afirma 

que “a determinação da compactação do solo também pode ser avaliada via 

densidade de solo” (VIANA, 2008, p. 1). 

A obtenção de resultados referentes à densidade do solo se dá a partir da 

utilização do método do anel volumétrico. 

PIRES, L.F.; ROSA J.A. e TIMM, L.C ( 2011, p. 162) destacam que: 

Dentre os métodos de determinação da densidade do solo, o 

de maior utilização e considerado padrão, é o do anel 

volumétrico (MAV), o qual consiste na amostragem de solo 

com estrutura indeformada num anel (cilindro metálico) de 

volume conhecido. (PIRES; ROSA; TIMM, 2011, p. 162 ). 
 

Os índices de matéria orgânica, umidade, porosidade e densidade variam de 

acordo com o uso e manejo do solo, sofrendo várias alterações, enquanto que a 

areia, o silte e a argila não se alteram.  

Bicalho (2011, p.2) salienta que, “a densidade do solo é uma propriedade 

variável e depende da estrutura e compactação do solo. O material constituinte do 

solo tem grande influência sobre o valor da densidade”.   

A granulometria do solo, associada à textura e a cor determinam as 

características e a classificação do solo. Neste sentido, quando se obtém a 

classificação de determinado solo, fica mais fácil analisa-lo, principalmente para fins 

agrícolas, pois a correção do solo se dará a partir desta análise. 

Barcelos, Rodrigues e Santos (2014, p. 6, apud. SUZUKI et al., 2008) 

afirmam que:  
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A granulometria, que representa as proporções relativas das 

frações areia, silte e argila do solo, é uma característica que 

não pode ser alterada pelo seu uso, pois é inerente aos 

fatores de formação do solo, especialmente o material de 

origem interferindo diretamente no grau de compactação 

(BARCELOS, RODRIGUES e SANTOS 2014, p. 6, apud. 

SUZUKI et al., 2008). 

 

O Brasil possui uma grande variedade de solos, os quais são diferentes em 

cada região, pois o processo de formação do mesmo se deu de forma diferente. 

Para Cooper e Vidal Torrado (2005, p. 583), nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

temos a predominância de solos classificados como Latossolos e Nitossolos devido a 

presença do basalto e de outras rochas eruptivas. 

Há uma grande discussão por parte dos pedólogos em torno da classificação 

dos Nitossolos no Brasil, os debates buscam identificar o horizonte B nítico e os 

critérios taxonômicos que determinam a classificação dos Nitossolos, sendo assim, 

Cooper e Vidal Torrado (2005), expõem que há controvérsias em relação aos 

atributos morfológicos que definem estes solos. Pesquisadores indicam que o 

principal fator para definir os Nitossolos é a estrutura, consistência e cerosidade, 

enquanto existe outro grupo que pensa que a distribuição da argila ao longo do 

perfil, o teor de argila e a estrutura são os fatores mais importantes (Cooper e Vidal 

Torrado, 2005, p. 583). 

Neste sentido o presente trabalho tem por objetivo caracterizar a umidade, 

a porosidade dos solos a densidade aparente e de partículas em diferentes camadas 

do solo em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista, associada ao Sistema 

Faxinal, no município de Prudentópolis-PR.  

 

Área de Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Faxinal Paraná Anta Gorda, localizado a 16 

km do centro urbano do Município de Prudentópolis – PR, o qual apresenta uma 

área total de 612 ha, sendo 276,5 ha destinados ao criadouro comunitário.  

O Município de Prudentópolis possui nove Faxinais que apresentam as 

características originais de formação em 1997, dentre eles, o Faxinal Paraná Anta 

Gorda, área de estudo desta pesquisa. Através do Decreto Estadual 3446/97 

tornou-se uma Área Especial de Uso Regulamentado (PARANÁ, 1997). 

http://www.partes.com.br/
mailto:thizoliver@hotmail.com
mailto:solangefrancielem@yahoo.com


Revista Partes  www.partes.com.br  janeiro de 2017 

*Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNICENTRO/G. E-mail: thizoliver@hotmail.com 

**Mestranda em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNICENTRO/G. E-mail: solangefrancielem@yahoo.com 

 Página 6 

 

O local das coletas foi na área de floresta, a qual caracterizamos neste 

trabalho por “Floresta 2”. O procedimento de coleta de solos teve por objetivo 

caracterizar a umidade, densidade aparente e densidade de partículas a porosidade 

dos solos nas diferentes camadas do solo.  

A coleta de solos foi realizada após a abertura de uma trincheira na media 

vertente (Figura 1), onde foram coletadas três amostras em cada profundidade 

sendo estas de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40 cm, buscando alcançar a 

melhor representação dos dados estatisticamente.  

 

Figura 1 – Trincheira para coleta do solo. 

 
Fonte: Autores 2015. 

 

 

MATERIAIS MÉTODOS 

 

Para obter os dados sobre a densidade aparente desse solo foi utilizado o 

método do anel volumétrico (EMBRAPA, 1997). O material coletado foi conduzido 

ao laboratório para secagem.  
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A secagem foi realizada no forno micro-ondas e na estufa, cada amostra do 

micro-ondas foi secada por aproximadamente oito minutos, já as amostras da 

estufa foram secadas durante 24 horas.  

            Para definir a densidade aparente das amostras de solo, foi usada a 

equação abaixo. 

                                                                                                                     

Equação 01: 

                                                                           

                                                                    

 

 

Sendo que: 

Da - Densidade Aparente; 

P - Peso úmido da amostra; 

V - Volume do Anel. 

 

Buscando a densidade real das partículas do solo, utilizou-se o método do 

balão volumétrico, adicionando 20g de solo seco utilizou-se álcool etílico 99,6% até 

atingir o nível de 50 ml. Após 24 horas, vindo a completar novamente o balão com 

álcool até o referido nível. Para o calculo utilizou-se a seguinte formula: 

 

                                                                             Equação 02: 

 

 

                                                      

Correspondendo; 

Dr = Densidade de Partículas. 

P = Peso da Amostra seca. 

V. Álcool = Volume de álcool inserido. 

 

Para calcular os dados da porosidade total foi usada a equação abaixo. 
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                                                                                    Equação 03. 

                                                              

 

Sendo; 

Pt = Porosidade Total. 

Da = Densidade Aparente. 

Dr = Densidade Real. 

 

Ao término do procedimento de laboratório, os dados foram processados 

utilizando o programa Microsoft Excel 2010, para calcular as médias. 

 

RESULTADOS 

 

Na Floresta 2, após as analises das amostras de solo, o valor encontrado de 

Matéria Orgânica1 foi de 38,9 G/ DM³ .  Por se tratar área de floresta com o domínio 

do Sistema Faxinal, cabe considerar que a circulação constante de animais acaba 

influenciando no resultado.  

Os Gráficos a seguir representam os valores encontrados através da 

metodologia acima aplicada, referente à umidade, densidade aparente, densidade 

de partículas e a porosidade do solo da área de estudo.  

Em relação à umidade (Gráfico 1), por ser área com uma vegetação de 

floresta e presença de plantas primária juntamente com a serrapilheira, essas 

podem ter influencia no resultado das diferentes camadas. Referente às 

densidades, o local tem a presença de animais em ordem aleatória, 

consequentemente este acaba por influenciar nos resultados nas diferentes 

camadas do solo de estudo. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Matéria Orgânica: Os dados obtidos foram através de analise em laboratório particular. 
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Gráfico 1 – Umidade. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 
Para a umidade observamos que a camada mais superficial, ou seja, (0-10 

cm) está com o valor de umidade mais elevado comparado com as outras camadas, 

podemos relacionar este fato com o nível de precipitação ocorrido no dia de coleta 

do material. O fenômeno influenciou também as camadas seguintes (10-20 e 20-30 

cm) que também apresentam taxa de umidade significativa, o menor resultado 

encontrado foi na última camada de análise (30-40 cm).   

Para a Densidade Aparente (Gráfico 2), os resultados das camadas (0-10 e 

10-20 cm) tiveram os mesmos valores, sendo assim, podemos relacionar a 

presença da vegetação da floresta que com a influencia de suas raízes, 

ocasionaram similaridade nos resultados. Na camada (20-30 cm) houve uma 

elevação na taxa de densidade, contudo é na camada (30-40 cm) que o resultado 

teve maior expressão, podemos relacionar este maior índice devido o pisoteio de 

longa duração temporal imposta pelos animais presentes na área, pois se trata de 

terreno faxinalense. 

Gráfico 2 – Densidade Aparente. 
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Fonte: Autores, 2016. 

 
Referente aos valores da Densidade de Partículas, nota-se através do gráfico 

3 que os maiores valores foram obtidos nas camadas mais profundas (20-30 e 30-

40 cm). Já nas camadas mais superficiais (0-10 e 10-20 cm), os resultados foram 

próximos, tendo pequena elevação na primeira camada. Neste aspecto físico os 

valores apresentaram dois padrões, menor nas duas primeiras camadas e maiores 

nas duas últimas camadas do solo. 

 

Gráfico 3 – Densidade de Partículas. 

 

Fonte: Autores, 2016. 
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A porcentagem da porosidade do solo (Gráfico 4), apresenta uma variação 

entre a primeira camada (0-10 cm) e a terceira (20-30 cm) onde tiveram 

resultados elevados em comparação com as demais, assim a segunda e quarta 

camada ficaram com índices na casa dos 61 %. A segunda camada nos revela uma 

quebra da logica sequencial promovida pelas raízes das plantas, resultando em uma 

diferença considerável da porosidade comparada com a camada inicial.  

Já a última camada (30-40 cm) teve o menor índice, assim podemos citar 

que a área de floresta juntamente com a classificação do solo da região, 

caracterizou na menor porosidade quando apresentar maior profundidade o solo.  

 

Gráfico 4 – Porosidade. 

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

DISCUSSÃO 

 

Uma área de floresta traz especificidades na estrutura do solo. Segundo 

Souza e Resende (2003), a cobertura do solo com vegetação de floresta, influencia 

positivamente as qualidades físicas, bem como a diminuição da erosão, criando 

condições ótimas para o crescimento radicular das espécies nativas da região.  

A matéria orgânica influencia nas propriedades físicas, químicas e biológicas 

do solo. De acordo com a decomposição da matéria orgânica sobre o solo ocorre a 

liberação de nutrientes minerais que auxiliam na estabilização da temperatura 

superficial do solo, fundamental para o desenvolvimento dos micro-organismos 
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onde ajuda a proteger o solo de erosões, e permite que a água infiltre com mais 

facilidade. 

A área analisada nos propiciou dados singulares em relação a cada análise 

deste trabalho, a precipitação de proporção moderada influenciou na coleta do 

material, contudo Silva et al (2012) encontram valores de umidade do solo mais 

elevados em áreas com mata nativa, assim relevando o agravante da precipitação 

do dia, os índices de umidade seriam altos, pelo motivo da vegetação existente da 

área, isso comparado com áreas abertas como o potreiro, sendo assim na taxa de 

umidade encontramos índices semelhantes em cada uma das camada.  

Para a densidade aparente e de partículas que são indicadores da qualidade 

do solo e da produtividade biológica (CARVALHO et al., 2007), ocorreram 

resultados baixos nas camadas iniciais, elevando-se os resultados quando mais 

profunda, segundo Gliessman (2005) as raízes das árvores, são capazes de 

penetrar mais profundamente no solo do que aquelas das culturas anuais, afetando 

com isso, as relações de estrutura do solo. Podemos assim relacionar a mudança 

crescente dos resultados nas camadas mais profundas analisadas.  

A Porosidade do solo é determinada pela forma como se arranjam suas 

partículas sólidas, sendo assim, ocorrendo à predominância de sólidos na amostra a 

porosidade total é baixa.  Quando as partículas se encontram arranjadas em 

agregados, há a predominância de vazios na amostra de solo e a porosidade é alta 

(RIBEIRO et al., 2006), assim a porosidade das amostras coletadas no Faxinal nos 

revelou dados alternados sendo alto na inicial, baixo na segunda, alto na terceira e 

baixo na quarta camada de análise. Este resultado implica na estrutura vegetal 

presente na área, as raízes das plantas afeta a primeira camada e a compactação 

geradas pelos animais afetam as demais camadas.   

O local retratou a dinâmica do uso do solo no Sistema Faxinal, com isso os 

índices de densidades podem ser relacionados com essa dinâmica, pois a vegetação 

e o pisoteio animal intensificam processos não naturais para o solo.  

 

CONCLUSÕES 

 

A área de estudo Floresta Ombrófila Mista presente no município de 

Prudentópolis, nos revelou especificidades em relação a cada análise deste 
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trabalho, como já citado, a precipitação de proporção moderada influenciou na 

coleta do material, quanto nos dados laboratoriais.  

Na umidade encontramos índices semelhantes em cada camada, contudo os 

resultados obtidos na analise da densidade aparente e de partículas foram baixos 

nas camadas iniciais, elevando-se os resultados nas camadas mais profundas. 

Já na analise da Porosidade, temos dados alternados. Nas camadas 1 e 3 e 2 

e 4 temos taxas elevadas e baixas respectivamente, isso devido a classificação do 

solo da região. 

O local retratou a dinâmica do uso do solo decorrente no Sistema Faxinal, o 

qual não possui muitos estudos na área. Nota-se a importância e a relevância em 

se aprofundar analises nessas áreas bem como ampliar técnicas e aplicar métodos 

para a conservação dos Faxinais.  
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