
O Paraná conta com você! O Paraná conta com você! Conservação dos solos e da água Conservação dos solos e da água 
do meio ruraldo meio rural





Três pilares principais  da agricultura 
sustentável: 

• A conservação do meio ambiente;
• Unidades agrícolas lucrativas;
• Criação de comunidades agrícolas prósperas.



Agricultura sustentável refere-se, portanto, 

à capacidade que uma determinada unidade agrícola  tem de 
continuar a produzir, numa sucessão sem fim, com um 
mínimo de aquisições do exterior. 





1930

64,12%64,12%

Fragmentação de Fragmentação de 
Ecossistemas no ParanáEcossistemas no Paraná



1965

23,92%23,92%



1990

7,59% 7,59% 



ITCG com imagens de 2000/2001. 

1,955 milhões de ha o que corresponde a 9,81% da área do Estado.

9,81%

2000/2001



Lobo- GuaráLobo- GuaráBugioBugio

PreguiçaPreguiça

E os bichos onde vão E os bichos onde vão 

ficar?ficar?



Microbacia Lajeado Bem-te-vi 
(4.100 ha) - Maripá 

Manejo Manejo IntegradoIntegrado do  do solosolo  

em em microbaciamicrobacia

NascentesNascentes

RiosRios

AquíferosAquíferos
subterrâneossubterrâneos



Energia das chuvas Energia das chuvas 
na Europa: na Europa: 

300 a 1.100 MJ300 a 1.100 MJ

Paulo Cesar Waltrik et al. (2010)Paulo Cesar Waltrik et al. (2010)



1.1. Falta de cobertura do solo Falta de cobertura do solo

Condições que limitam o êxito do Condições que limitam o êxito do 

manejo manejo integradointegrado da água e do solo da água e do solo

2. 2. Compactação do soloCompactação do solo

3. Operações agrícolas em desnível 3. Operações agrícolas em desnível 

4. 4. Integração estrada / lavouraIntegração estrada / lavoura



Fonte: EMATER

Formação de crosta na superfícieFormação de crosta na superfície
InfiltraçãoInfiltração

1.1. Falta de cobertura do solo Falta de cobertura do solo



2 2 Compactação do soloCompactação do solo

Solo com camada compactada a 20 cm fornece água Solo com camada compactada a 20 cm fornece água 

para a soja durantepara a soja durante  apenas 5 diasapenas 5 dias

O planeta possui 70.000.000 de ha em processo de O planeta possui 70.000.000 de ha em processo de 
degradação por compactaçãodegradação por compactação

Compactação reduzCompactação reduz  aa  águaágua  no solo, a circulação dosno solo, a circulação dos  gasesgases, , a a 

disponibilidade dedisponibilidade de  nutrientesnutrientes, , crescimento dascrescimento das  raízesraízes,, aa  

produção produção 

(qualidade do solo).(qualidade do solo).



Causas da compactação do soloCausas da compactação do solo

2.2. Número de operações no ano:  Número de operações no ano: Colheita: 2Colheita: 2  

3.3. Umidade do solo  Umidade do solo (Milho safrinha) (Milho safrinha) 

4.4. Matéria orgânica Matéria orgânica  

Plantio: 2Plantio: 2  

Fonte: EMATERFonte: EMATER

1.1. Operações agrícolas Operações agrícolas  

Agrotóxicos: 10Agrotóxicos: 10

Fonte: EMATERFonte: EMATER



Fonte: EMATERFonte: EMATER

  semeadurasemeadura
pulverizaçãopulverização

Fonte: EMATERFonte: EMATER

Tipo do sulcadorTipo do sulcador
Fonte: IAPAR - CalegariFonte: IAPAR - Calegari

3. Operação agrícolas em desnível3. Operação agrícolas em desnível  



Fonte: EMATERFonte: EMATER

4. 4. Integração estrada / lavouraIntegração estrada / lavoura

(papel do terraço)(papel do terraço)

Importância das estradas ruraisImportância das estradas rurais



Boas práticas de manejo Boas práticas de manejo integradointegrado da água e do solo  da água e do solo 

1. Plantio direto com qualidade1. Plantio direto com qualidade

22. Controle da compactação do solo. Controle da compactação do solo

3.3. Controle do escoamento superficial Controle do escoamento superficial

4.  4.  AAdequação das estradas ruraisdequação das estradas rurais



Cobertura permanente do solo Cobertura permanente do solo --  persistência do resíduopersistência do resíduo

Soja Soja  M. safrinha  M. safrinha  Brachiária  Brachiária 

1. Plantio direto com qualidade:1. Plantio direto com qualidade:



22. Controle da compactação do solo. Controle da compactação do solo

Julio Cezar Franchini et al.  (2009)

MPa

Sem camada compactada o Sem camada compactada o 
solo pode fornecer água para a solo pode fornecer água para a 
soja por 15 diassoja por 15 dias



Raiz de soja após brachiariaRaiz de soja após brachiariaBrachiariaBrachiaria

Julio Cezar Franchini et al.  (2009)

Aumento das raízes de soja após brachiaria  Aumento das raízes de soja após brachiaria  
              

Raiz da soja após milho safrinha Raiz da soja após milho safrinha 

25 cm25 cm

50 cm50 cm

75 cm75 cm

100 cm100 cm

Carbono no soloCarbono no solo



Fonte: EMATERFonte: EMATER Fonte: EMATERFonte: EMATER

O Sistema de plantio direto temO Sistema de plantio direto tem

  boa eficiência no controle da erosão, boa eficiência no controle da erosão, 

porém , baixa eficiência no controle das perdas de água.porém , baixa eficiência no controle das perdas de água.

3.3. Controle do escoamento superficial Controle do escoamento superficial

Foto: COPELFoto: COPEL

Eutrofização Eutrofização  Fósforo Fósforo

Proliferação de organismos aquáticosProliferação de organismos aquáticos



Fonte: EMATERFonte: EMATER

3.3. Controle do escoamento superficial Controle do escoamento superficial

3.1 3.1 Terraceamento corretamente dimensionado;Terraceamento corretamente dimensionado;

O Plantio Direto não dispensa o terraceamento devido a ocorrência de chuvas O Plantio Direto não dispensa o terraceamento devido a ocorrência de chuvas 

que ultrapassam a capacidade do solo infiltrar água (EMBRAPA, 2009)que ultrapassam a capacidade do solo infiltrar água (EMBRAPA, 2009)

3.2  Operações em nível3.2  Operações em nível

Resolução 172/2010 LEI Nº 8014 de 1984LEI Nº 8014 de 1984

Sobre a preservação do solo agrícolaSobre a preservação do solo agrícola



M. C. Rondon - M. C. Rondon - 20132013

Fonte: EMATERFonte: EMATER

4.  4.  Adequação das estradas ruraisAdequação das estradas rurais



POTENCIAL FORRAGEIRO

INTEGRAÇÃO 
LAVOURA/PECUÁRIA



17   07  2002

Verão/Outono
. Milho safrinha + braquiária

Outono/Inverno
. Braquiária

Inverno
. Braquiária sob 
pastejo

Verão
. Soja

Fonte: PROTILP



Soja pré-colheita 
com azevém 

vindo por 
ressemeadura 

Pastagem 
estabelecida 50 

dias depois 

Novilhos de 14-15 
meses de idade 

(mercado de 
animais jovens)

12 anos: soja & azevém em sucessão 



Obrigado!!!  Obrigado!!!                      
                            

Fonte: EMATERFonte: EMATER

Oromar João Bertol Oromar João Bertol 
Sérgio Mudrovitsch de BittencourtSérgio Mudrovitsch de Bittencourt
Instituto EMATERInstituto EMATER
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