
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB1464 
 

TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA NOS SOLOS DO VALE DO 
PARAÍBA 

 
 
 

VANILDA LUCIENE DE FARIA SANTOS 
MATEUS PRADO MELO 

JOÃO LUIZ GADIOLI 
ane.luciene@outlook.com 
AGRONOMIA INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
JULIO CESAR RAPOSO DE ALMEIDA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Um solo produtivo, de maneira geral possui entre 15 a 50 g/dm³ de matéria orgânica (MO). 
Esse material serve como substrato para os microrganismos e, além disso, constitui uma fonte 
de nutrientes para os vegetais atuando também como um condicionador. A manutenção da 
fertilidade do solo depende, entre outros fatores, da preservação dos níveis de matéria 
orgânica no solo, sendo este um importante indicador biológico de sustentabilidade do 
ecossistema agrícola nos solos tropicais. Com grande influência sobre parâmetros físicos, 
químicos e biológicos, tais como a permeabilidade ao ar e a água, à formação de agregados e 
estrutura do solo, aumento da CTC (capacidade de troca de cátions); maior disponibilidade de 
macro e micronutrientes; exerce também efeito tampão sobre o pH do solo. A matéria orgânica 
é formada por resíduos de vegetais e de animais em decomposição, onde o carbono orgânico 
participa com 58% na composição da matéria orgânica do solo. Sua composição é formada por 
carboidratos e proteínas que são os compostos mais importantes e se decompõem 
rapidamente, contribuindo para o aumento de N, P e S no solo; lipídios (ceras e resinas) que 
são componentes resistentes a decomposição que contribuem com S e P para o solo; lignina 
que são compostos muito resistentes à decomposição que persiste no solo como um dos 
principais componentes do húmus; entre muitas outras substâncias. Diante da perspectiva do 
emprego dos teores de matéria orgânica no solo como indicador da qualidade do manejo 
realizado no solo, o presente estudo tem por finalidade avaliar os teores de MO nos solos do 
Vale do Paraíba. Para tanto, compilou-se os resultados de 7055 amostras de solos 
encaminhados pela comunidade agropecuária (produtores rurais, casas de agricultura, 
cooperativas, etc.) dos últimos 10 anos (2004 a 2013) ao Laboratório de Análises Solos e 
Nutrição Mineral de Plantas do Departamento de Ciências Agrárias da UNITAU. Para 
interpretação dos resultados foram estabelecidas cinco classes: Muito Baixo < 10 g/dm³; Baixo 
11-20 g/dm³; Médio 21-30 g/dm³; Alto 31-40 g/dm³; Muito Alto > 41 g/dm³. As análises foram 
realizadas conforme a metodologia Dakota do Sul modificado. Dentre as amostras analisadas, 
verificou-se que 4% apresentavam teor Muito Baixo; 26% teor Baixo; 38% teor Médio; 18% teor 
Alto; 16% teor Muito Alto. Estes resultados sugerem que o manejo dos solos do Vale do 
Paraíba tem sido relativamente adequado sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental, 
tendo vista que os teores de matéria orgânica dos solos têm se mantido em níveis satisfatórios 
em 70% das amostras analisadas. 


