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RESUMO 

 

Para que ocorra o desenvolvimento do setor agrícola no Nordeste destaca-se a importância dos 

perímetros irrigados, pois, além do crescimento econômico gerado no âmbito local, ainda inclui 

socialmente os pequenos agricultores na cadeia produtiva. À medida que os centros urbanos 

crescem a demanda por alimentos e matérias primas nos diversos setores aumentam, fazendo com 

que a pressão sobre o setor agrícola estabeleça estratégias e tecnologias para o uso dos recursos 

naturais disponíveis como água, solo e as propriedades existentes entre eles. O objetivo deste 

trabalho foi estudar alguns atributos físicos e químicos dos solos utilizados nos cultivos com áreas 

de maracujazeiro (Passiflora edulis sims), pimenteira malagueta (Capsicum frutensens L), 

consórcio entre pimenteira e maracujazeiro e pastagem (Brachiaria decumbens )  no perímetro 

irrigado Piauí, município de Lagarto-SE. Os solos apresentam-se em relativo estado de 

conservação, com capacidade para desempenhar suas funções de suprimento e armazenamento de 

água para as plantas; a porosidade total está acima dos valores considerados normais para esse tipo 

de solo, principalmente na camada superficial; a macroporosidade na área de solo sob pastagem 

encontra-se nos níveis considerados críticos para a boa aeração e para o desenvolvimento das 

raízes; os valores de densidade mostram modificações na estrutura do solo à medida que se 

aumenta a profundidade estudada e o intervalo hídrico ótimo mostrou restrições físicas dos usos ao 

desenvolvimento radicular. O manejo empregado no uso do solo com as culturas da pimenteira e do 

consórcio entre pimenteira e maracujazeiro contribuiu para o aumento dos atributos de fertilidade 

no solo; os valores da PST e condutividade elétrica encontrados nas profundidades estudadas não 

caracterizaram indícios de salinização para os diferentes usos; o fósforo encontrado nos solos 

cultivados com pimenteira e do consórcio é considerado alto, sendo desnecessária a aplicação desse 

nutriente nesses solos. 

 

Palavras chaves: física do solo, irrigação, manejo do solo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Comitê Orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS. 
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 ABSTRACT 

 

Irrigated perimeters are of great importance for Northeast region of Brazil due to adverse climate 

and social-economic conditions. In that region predominate small farms that serve both as 

subsistence agriculture and as small suppliers for urban population. The expansion of urban areas 

increases the demand for food and other supplies, putting pressure on both agricultural activities 

and the use of environmental resources such as water, soil, and vegetation. The system reacts by 

increasing the technological levels. This research aimed to evaluate some of the most important soil 

physical and chemical attributes in soils submitted to different land uses (passion fruit (Passiflora 

edulis sims) cultivation; pepper (Capsicum frutensens L) cultivation; passion fruit and pepper 

consortium; and grazing pasture of Brachiaria decumbens, in the Piauí irrigated perimeter, Lagarto 

county-SE.  Except for the pasture area, land uses in the perimeter showed relative estate of soil 

physical conservation, enabling the soils to function as a good environment for root growth and 

water storage and supply to plants. Soil total porosity is higher than other surface sandy soils of the 

same type. Land use for pasture decreased soil macroporosity  at near critical levels for aeration 

and root development. Soil fertility was enhanced in soils cultivated with pepper and pepper and 

passion fruit consortium.  PST values were low enough to present risk of soil salinization. One 

important finding was that P levels were excessively high under all soil uses but pasture, showing 

that there must be mismanagement in fertilizer application. 

 

Keywords: Soil Physical, Irrigation, Soil Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS.
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CAPÍTULO 1 

 

1. Introdução Geral 

 

O desenvolvimento do setor agrícola no Nordeste brasileiro depende, em grande parte, das 

atividades desenvolvidas nos perímetros irrigados, pois, estes além de promoverem o crescimento 

econômico gerado em âmbito local ainda incluem socialmente os pequenos agricultores na cadeia 

produtiva.  

O Nordeste destaca-se por apresentar muitos problemas no que diz respeito aos recursos 

hídricos. Essas regiões apresentam uma alta variabilidade temporal e espacial das precipitações, 

sendo que a prática da irrigação, quando adequadamente empregada, pode ser uma das melhores 

formas de promover a ocupação e o aproveitamento econômico dos seus recursos naturais 

(MONTEIRO e PINHEIRO, 2004). 

À medida que os centros urbanos crescem, a demanda por alimentos e matérias primas 

desses setores aumenta, fazendo com que a pressão sobre o setor agrícola estabeleça estratégias e 

tecnologias para o uso dos recursos naturais disponíveis como água, solo e as propriedades 

existentes entre eles. 

 O perímetro irrigado torna-se uma das estratégias para o uso desses recursos, 

principalmente quando estes são escassos nos locais como o Nordeste, onde naturalmente seria 

impossível o desenvolvimento dessas atividades. Para que esses perímetros tenham um 

desempenho satisfatório, se faz necessário que a tecnologia de irrigação seja trabalhada de forma 

correta, com critérios técnicos e que os fatores com o solo, água e as culturas introduzidas sejam 

sustentáveis ao longo dos anos.   

A demanda hídrica para irrigação supera a soma de todas as demandas dos demais setores 

usuários da água no contexto de uma bacia hidrográfica. Em termos globais, 70% dos recursos 

hídricos disponíveis são derivados para irrigação, em detrimento dos demais setores. A medida que 

estes se desenvolvem, a disponibilidade de água para irrigação tende a diminuir no futuro. Por 

outro lado, a importância da agricultura irrigada é inegável, tendo em vista que 36% da produção 

mundial de alimentos e fibras originam-se de áreas irrigadas que correspondem apenas 15% da área 

total cultivada (PAZ, 2003). 

A maioria dos perímetros irrigados são considerados rentáveis, porém, com o passar do 

tempo, os problemas surgem devido ao uso inadequado da tecnologia de irrigação, do manejo do 

solo e excesso de insumos que de forma combinada promovem quedas significativas na 

produtividade e elevação dos custos de produção (SANTOS, 2009). 

Existem vários fatores, além da irrigação, que devem ser levados em conta para se avaliar a 

sustentabilidade dos projetos de irrigação e estes fatores dependem do uso da terra, geologia, 
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qualidade da água de irrigação, drenagem natural do solo, condições climáticas locais, 

comercialização, nível educacional do irrigante, entre outros (WICHELNS et al., 2002). A 

complexidade desse sistema torna difícil estabelecer uma única variável como um indicador padrão 

para qualquer projeto de irrigação (GALLOPIN, 1997; TOLEDO e NICOLELLA, 2002).  

Os perímetros irrigados sergipanos têm apresentado problemas com salinidade como é o 

caso do Califónia, Jabiberi, Jacarecica e Piauí. Entretanto, a agricultura irrigada também pode 

desempenhar funções diretas importantes no encaminhamento de soluções para os problemas 

ambientais de escala global, regional e local, à medida que envolva mecanismos de controle e 

conservação de recursos ambientais. Além disso, pode contribuir também de maneira indireta ao 

demandar o desenvolvimento e a adaptação de tecnologias ambientais (CARMO, MAGALHÃES, 

1999). 

 O perímetro irrigado Piauí em Lagarto- SE, tem se destacado como um dos perímetros 

públicos de maior diversidade de culturas implantadas, isso demanda estudos específicos de 

avaliação do manejo do solo e da água nos lotes. Esse monitoramento é necessário para que se 

garanta a sustentabilidade desses agroecossistemas.   

 O objetivo deste trabalho foi estudar alguns atributos físicos e químicos dos solos 

utilizados para diferentes cultivos com áreas de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis sims), de 

pimenteira malagueta (Capsicum frutensens L), de consórcio entre pimenteira e maracujazeiro e de 

pastagem (Brachiaria decumbens )  no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.   

 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 - Perímetros irrigados em Sergipe 

 

O ambiente semi-árido do Nordeste brasileiro é diversificado nos seus recursos naturais, e 

complexo na convivência do homem com seu clima seco e quente. Se por um lado, o regime 

hídrico irregular constitui-se num sério fator limitante para a produção agropecuária, por outro 

existem áreas com boa disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas, bem como recursos de 

solo e quantidade de energia solar apropriados para desenvolver agricultura irrigada, em condições 

competitivas com outras regiões semi-áridas do mundo (AGUIAR NETTO et al, 2006a)  

A partir da segunda metade da década de 60, a concentração de investimentos Federais no 

vale do rio São Francisco, para criação de infra-estrutura de irrigação e geração de energia elétrica, 

provocou novos investimentos voltados para o fortalecimento da infra-estrutura sócio-econômica. 

Contribuiu para isso, o desenvolvimento que a região passou a apresentar com os impactos da 

agricultura irrigada na produção de alimentos, na criação de empregos e no aumento da renda 
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regional. Nas décadas de 80 e 90, houve maior liderança do setor privado, através da organização 

dos empresários, motivado pela necessidade de competição nos mercados nacionais e 

internacionais, que passou a pressionar o Governo pela ampliação da infra-estrutura (CODEVASF, 

2010). 

Os perímetros irrigados desenvolvidos pelo governo Federal através da CODEVASF no 

Estado de Sergipe são: o Perímetro Irrigado Propriá, Betume e Cotiguiba/Pindoba além dos 

projetos de implementação dos Perímetros Irrigado Jacaré-Curituba e o Canal de Xingó.                                                                         

Em Sergipe, as principais ações ligadas à promoção da irrigação pública, foram 

desenvolvidas pelo Governo Federal no final da década de 70, em áreas da bacia do rio São 

Francisco, todas coordenadas pela CODEVASF (FONSECA, 1988).  

O Governo do Estado reconheceu o papel da irrigação a partir da década de 80 quando 

aderiu substancialmente ao Programa Nacional de Irrigação do Nordeste – PROINE, pois entendeu 

a irrigação como fator de viabilização da produção na pequena, média e grande propriedade. 

Promoveu então vários estudos para avaliar o potencial das bacias hidrográficas do Estado para 

utilização na irrigação (LOPES e MOTA, 1997). 

Os estudos constataram a disponibilidade de 30.000 Ha potencialmente irrigáveis. O 

Governo do Estado, então, priorizou as ações relativas à política de irrigação, e no período de 

1984/87 foram lançadas as bases de um esforço sistemático para aproveitamento dos recursos 

hídricos do Estado através do projeto Chapéu de Couro. Foram então construídos e implantados 

neste período pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – 

COHIDRO seis perímetros irrigados (ARAÚJO, 1997). 

O perímetro irrigado Piauí está localizado no município de Lagarto, no Território Centro 

Sul, distando 69 Km de Aracaju, 6 Km da sede municipal e 93 Km para o Porto. Os estudos iniciais 

de viabilidade econômica e social foram realizados em 1984 sendo que o projeto executivo de 

irrigação ficou concluído 1985 iniciando-se em seguida, a implantação da obra, que foi inaugurada 

em 1987. Este projeto foi implantado sem intervenção fundiária, aproveitando a estrutura existente, 

sendo mantidos os produtores ali instalados (PINTO, 1997) 

 O perímetro é constituído por minifúndios, onde as propriedades com menos de 5 ha 

correspondem a 95% da área total, razão pela qual sua implantação ocorreu sem intervenção 

fundiária. É formado por 539 propriedades, abrangendo uma área de 1.106 hectares. Dessas 

propriedades, 421 apresentam condições de irrigação, com uma superfície total equivalente a 703 

hectares, sendo 331 totalmente irrigáveis e 90 parcialmente irrigáveis. Atualmente, existem 236 

propriedades que adotam a agricultura com irrigação, ou seja, 61,0% do total das propriedades 

(COHIDRO, 2010) 

A área do perímetro abrange uma superfície da ordem de 1.450 ha, considerando-se as 

áreas compreendidas pela bacia hidráulica (345 ha) e pelo perímetro irrigado (106 ha), sendo que a 
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área do projeto está totalmente contida dentro da bacia do Rio Piauí. Este Perímetro Irrigado, está 

situado à leste da margem esquerda do lago, tem a sua rede de drenagem natural constituída pelos 

pequenos riachos tributários do Piauí. 

As principais culturas produzidas são: Batata Doce, Inhame,  Mandioca, Repolho, Pimenta 

Malagueta e Jalapenã, Pimentão,  Quiabo,Tomate, Maracujá, Amendoim, Mamão, Laranja e Mudas 

Citrícolas, e a produção total chegou em 2008 com 3.768 toneladas (COHIDRO, 2010) 

A infra-estrutura do perímetro compõe-se de uma barragem de alvenaria de pedra e 

concreto, no rio Piauí, com 20 metros de altura e 465 metros de comprimento formando um 

reservatório de acumulação normal de 15,0 milhões de metros cúbicos de água, inundando uma 

área de 345 ha.  

Além do perímetro irrigado Piauí no centro sul do estado, estão sob responsabilidade do 

governo estadual os perímetros irrigados Jabiberi localizado em Tobias Barreto sudoeste do estado 

pertencente à microrregião homogênea sertão do Rio Real, o Califórnia entre os municípios de 

Canindé do São Francisco e Poço Redondo no extremo noroeste do estado no sertão sergipano, 

Jacarecica I e Poção da Ribeira no município de Itabaiana agreste central e Jacarecica II abragendo 

os municípios de Malhador, Areia Branca e Riachuelo no agreste central do estado.  

  

2.2 - Parâmetros Físicos do solo 

 

O conhecimento das propriedades físicas do solo é fundamental para o estabelecimento de 

boas práticas agrícolas, como técnicas de irrigação e drenagem, preparo e manejo do solo. 

Segundo Corrêa et al. (2009), o acompanhamento das alterações nos atributos dos solos em 

perímetros irrigados fornecerá informações importantes sobre a qualidade do solo e sua capacidade 

produtiva, sendo esta modificada pelo uso, subsidiando a implantação de novos perímetros e o 

manejo do solo em perímetros em atividade. 

Este monitoramento de atributos, trazendo informações para tomada de decisão relativa ao 

manejo do solo, pode ser observado no trabalho de Cunha et al. (2001), que constataram tendência 

de aumento na densidade do solo nos horizontes superficiais e subsuperficiais nos perfis cultivados 

durante um (soja), dois (soja-milho) e três anos (soja-milho-soja), em comparação com o solo sob 

vegetação nativa de cerrado; tal alteração decorreu, sem dúvida, da ação de implementos agrícolas 

utilizados (arados e grades), destruindo os agregados nos horizontes superficiais e aumentando a 

densidade de acomodação do solo, além de promover a compactação mecânica dos horizontes 

subsuperficiais (pé de grade/arado). 

Segundo Mota et al. (2008), por atributos físicos entende-se um conjunto de caracteres que 

delineiam o comportamento do solo como um todo. Dentre eles, merecem destaque a 
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granulometria, densidade de partícula, densidade do solo, porosidade (total, macro e micro), 

retenção de água, estrutura e consistência (limites de Atterberg). 

A densidade de partículas tem valor considerável, uma vez que é requisitada na maioria das 

expressões matemáticas em que o volume ou peso da amostra do solo estão sendo considerados 

(RANDO, 1981). Desse modo, inter-relações da porosidade, densidade do solo e taxa de 

sedimentação das partículas em meio fluido dependem da densidade destas. A densidade de 

partículas é um atributo estático, considerando-se que mudanças só seriam perceptíveis em um 

tempo bastante considerável. Por sua vez, a densidade do solo é um atributo que varia com o tempo 

(por processos naturais de adensamento) e, ou, com práticas de manejo. 

Conforme Amaro Filho (1991), a variabilidade de solos da região e suas limitações quanto 

à mecanização, fertilidade, salinidade, drenagem e profundidade efetiva fazem com que a 

exploração dessas terras seja variável, necessitando, portanto, de estudos localizados para cada tipo 

de solo. 

Avaliando as alterações que o manejo do solo provoca nas propriedades físicas de um 

Latossolo Vermelho, Klein e Libardi (2002) concluíram que o manejo do solo irrigado, comparado 

ao solo de mata e sequeiro, aumentou a densidade do solo até a profundidade de 40 cm, alterando, 

conseqüentemente, a distribuição do diâmetro dos poros e a porosidade de aeração. 

Com relação à infiltração, definida como o processo pelo qual a água penetra no perfil do 

solo, é em geral um processo desacelerado, começa com uma velocidade alta e vai decrescendo 

gradativamente, no tempo, até atingir certo equilíbrio dinâmico. Nessas condições, quando a 

velocidade praticamente não varia com o tempo, passa a ser chamado de infiltração básica. É uma 

medida importante para predizer o comportamento da água no solo em condições de campo. Solos 

adensados e compactados reduzem a infiltração, aumentando o escoamento superficial e reduzindo 

a conservação da água (SILVA, 1998).    

Outro atributo físico do solo para se quantificar o nível de compactação é a resistência à 

penetração, pois o solo compactado influencia o crescimento de raízes e serve como base à 

avaliação dos efeitos dos sistemas de manejo do solo sobre o ambiente radicular (TORMENA e 

ROLOFF, 1996). 

A compactação do solo pelo uso de práticas inadequadas de manejo resulta diretamente em 

aumento na densidade do solo e, por consequência, em alterações detrimentais em outras 

propriedades físicas, tais como:  porosidade do solo,  retenção de água,  aeração e  resistência do 

solo à penetração das raízes (LETEY, 1985). 

São muitos os atributos físicos do solo que se pode determinar, entretanto, a textura do solo 

auxilia o entendimento das propriedades físicas e químicas do solo, nutrição mineral de plantas, 

assim como a caracterização de perfis de solos para uso de levantamentos e classificação 

(EMBRAPA, 1999). Possui, também, estreita relação com a fixação de íons (íons fosfato, como 



 

11 
 

    
 

exemplo) e moléculas, retenção de água e manifestação de forças físicas de adesão e coesão além 

de troca catiônica (RESENDE et al., 1999). Além disso, a textura do solo pode influenciar e 

modificar outras propriedades como porosidade total, macro e microporosidade, densidade do solo, 

consistência do solo, e superfície especifica (COSER et al., 2007). Desta forma, a determinação da 

textura do solo é de extrema importância agrícola, ambiental e civil. 

Segundo Zucoloto et al. (2007), solo é um corpo tridimensional formado por uma parte 

sólida e pelos espaços porosos. As partículas sólidas do solo variam, enormemente, quanto a sua 

natureza e tamanho, sendo que a distribuição do tamanho das partículas ou granulometria do solo 

define a sua textura (EMBRAPA, 1997). 

A porosidade do solo interfere na aeração, condução e retenção de água, resistência à 

penetração, à ramificação das raízes no solo e, consequentemente, no aproveitamento de água e 

nutrientes disponível (TOGNON, 1991). O solo ideal deve apresentar um volume e dimensão dos 

poros adequados para entrada, movimento e retenção de água e ar para atender as necessidades das 

culturas. 

 

2.3- Salinidade em perímetros irrigados 

 

O sucesso da agricultura irrigada depende, além da qualidade da água fornecida às plantas, 

da drenagem da área e do manejo da fertilidade do solo (CHAVES, et al., 2004).  

Solos afetados por sais contêm sais solúveis e/ou sódio trocável em quantidades suficientes 

para reduzir ou interferir no desenvolvimento vegetal e, conseqüentemente, na produção das 

culturas. Sendo esta uma das limitações da produção agrícola mundial, sobretudo em áreas 

irrigadas localizadas em zonas áridas e semi-áridas (MELO et al., 2008). 

Segundo Machado et al. (2007) a prática da agricultura irrigada, apesar dos seus êxitos, 

quando má empregada pode provocar o surgimento de vários problemas, dentre os mais graves 

destaca-se a salinização dos solos, que diminui a produtividade da maioria das culturas e, contribui 

para o processo de possível desertificação. 

A necessidade de se produzir alimentos impõe a recuperação e o manejo dessas áreas. A 

recuperação de solos afetados por sais tem por objetivo a redução da concentração dos sais solúveis 

e do sódio trocável no perfil do solo (MELO et al., 2008). 

Porém, segundo Medeiros (2001), um dos inconvenientes da irrigação é salinizar o solo. 

Isso ocorre pelo fato de a água de irrigação apresentar sais dissolvidos que, mesmo em baixa 

concentração, podem ser incorporados ao solo, o qual pode se tornar salino em poucos anos. 

Segundo Barreto (2001), o principal problema ambiental causado pela má condução da 

irrigação e que atinge os perímetros irrigados do Nordeste é a degradação de extensas áreas, pelo 

processo físico-químico da salinização. Em regiões de clima semi-árido é comum a ocorrência de 
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solos com elevadas concentrações de sais, sendo que alguns deles apresentam-se salinizados 

independente da ação do homem, ou seja, são salinos por natureza. Contudo, a salinização dos 

solos de áreas irrigadas ocorre principalmente, devido aos seguintes fatores: uso de irrigação com 

alta concentração salina, elevação do lençol freático devido ao manejo inadequado de irrigação, 

ausência ou deficiência de drenagem, elevação do lençol freático em decorrência da perda de água 

por infiltração nos canais e reservatórios e acumulação de água de irrigação nas partes mais baixas 

do terreno (GHEYI et al., 1997). 

A existência de sais em águas utilizadas na irrigação do Nordeste está relacionada às 

características do substrato, natureza e tipo de solo, com o qual elas têm contato, ficando suas 

concentrações na dependência da evaporação existente em sua forma de jazimento. O teor absoluto 

de sais de uma água é um fator limitante de seu uso na agricultura, uma vez que age tanto sobre as 

plantas, interferindo em seu processo osmótico, como sobre o solo (SUASSUNA e AUDRY, 

1995). 

Sobre o solo, a salinização atua afetando suas propriedades físicas como estrutura e 

infiltração. A estrutura é um indicador qualitativo das condições do solo, é altamente dinâmica, 

podendo variar muito com o tempo em função das mudanças nas condições naturais ou práticas de 

manejo do mesmo. A acumulação de sais solúveis torna o solo floculado, friável e bem permeável, 

já o aumento do sódio trocável poderá torná-lo adensado, compactado em condições secas, disperso 

e pegajoso em condições molhadas (GHEYI et al., 1997, ANDRADE e SILVA, 1998).  

A salinização do solo tem como conseqüência a redução do rendimento dos cultivos, 

tornando necessário realizar uma lavagem de recuperação e adição de condicionadores químicos, 

como o gesso agrícola, o que leva a custos adicionais (AGUIAR NETTO et al, 2007a). 

Os Perímetros Irrigados sergipanos tem apresentado problemas com salinidade como é o 

caso do Califónia, Jabiberi, Jacarecica e Piauí (CARMO, MAGALHÃES, 1999). 

 

2.4- Parâmetros Químicos 

 

Para os parâmetros químicos do solo, a capacidade de troca catiônica constitui-se num 

indicador de fundamental importância para a definição de padrões de qualidade do solo, por refletir 

a capacidade do solo de reter cátions essenciais às plantas, entre eles o potássio, o cálcio e o 

magnésio, numa matriz de cargas trocáveis, ou seja, disponibilizáveis para as culturas (SIQUEIRA, 

2007).  

Sampaio et al. (1995) apresentaram uma sistematização de dados referentes à fertilidade do 

solo na região semiárida do Nordeste brasileiro. Os autores observaram que o P é um elemento 

limitante da prática da agricultura, devido aos baixos teores encontrados nos estados Nordestinos 

de modo geral. Ainda nesta sistematização, observou-se que os solos apresentam necessidade 
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média de reposição de K, e baixa de calcário para atender a cultivos agrícolas. O monitoramento 

dos atributos químicos do solo é uma atividade muito importante dentro do contexto de 

sustentabilidade dos agroecossistemas, pois, para que haja um equilíbrio, todos os fatores que 

influenciam na qualidade dos solos como boa infiltração da água no solo, ausência de escoamento 

superficial, adequada porosidade de aeração, adequada retenção de água no solo e um intervalo 

hídrico ótimo devem propiciar um bom desenvolvimento das plantas. 

 

2.5- Qualidade do solo 

 

Uma área agrícola é um ecossistema artificial (agroecossistema), que exige intervenção 

humana constante. Este fato pode resultar em danos ao meio ambiente, principalmente se for 

conduzida sem conhecimento detalhado do funcionamento  e da interação entre seus componentes 

(LOUZADA et al., 2000). Algumas das condições que podem interferir na interação de 

componentes vivos presentes nos sistemas, são a disponibilidade de nutrientes, e a aeração no solo, 

onde o preparo e o cultivo do solo influenciam, principalmente, nas populações da comunidade 

microbiana, podendo ocasionar diminuição da biodiversidade, que é uma das propriedades 

fundamentais na natureza pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, e fonte de imenso 

potencial de uso econômico (ANDERSEN e SPARLING, 1997).  

A preocupação com a degradação acelerada do solo tem sido direcionada para a 

determinação da sustentabilidade do solo cultivado. As definições de sustentabilidade e qualidade 

do solo podem ter como base questões políticas, sociais, econômica e ecológica. 

Segundo Silveira (2005) a qualidade do solo (QS) pode ser definida como a capacidade de 

um específico tipo de solo funcionar, dentro dos limites naturais ou controlados do ecossistema, 

para dar suporte à produtividade da planta e do animal, manter ou melhorar a qualidade da água e 

do ar, e dar suporte à saúde e habitação humanas, cobrindo uma faixa de saída incluindo a 

produtividade do ecossistema, a qualidade de água e os contrapesos de energia (KARLEN et al., 

1997; CARTER, 2002).  

Apesar do grande número de trabalhos científicos que enfocam a qualidade do solo, 

somente alguns apresentaram tentativas de quantificar esses níveis. Todavia, a definição específica 

para qualidade do solo deve ser subjetiva e dependente dos objetivos do usuário e/ou na função 

específica do ecossistema. Por exemplo, o objetivo pode ser rendimento da colheita, biodiversidade 

ou proteção ambiental. Conseqüentemente, a seleção dos indicadores pode ser diferente para cada 

objetivo (BOUMA, 2002). 

Muitas funções do solo do ecossistema são difíceis de ser determinadas diretamente, dessa 

forma, a qualidade do solo pode ser inferida a partir de algumas propriedades desse (WEIL e 

MAGDOFF, 2004). Os indicadores físicos (ex. densidade, textura, agregação etc.), químicos (ex. 
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pH, salinidade, CTC etc.) e biológicos (ex. biomassa microbiana, atividade enzimática, respiração 

basal etc.) podem ser sugeridos como indicadores da qualidade do solo cultivado. 

De acordo com Goulding et al. (2000), se o objetivo é indexar a qualidade do solo para 

produção agrícola, então a matéria orgânica, agregados do solo, densidade, infiltração, 

profundidade, pH, biomassa microbiana, formas de N, condutividade ou salinidade e macro e 

micronutrientes disponíveis, podem representar bons indicadores da sustentabilidade do 

ecossistema. Haynes (2005) e Goulding et al. (2000) consideram a matéria orgânica do solo um 

atributo do solo extremamente importante, pois tem papel sobre a manutenção da estrutura do solo, 

retenção de umidade, microorganismos e a ciclagem de nutrientes. 

 

2.6- Intervalo Hídrico Ótimo 

 

Um dos principais parâmetros para se avaliar as condições físicas do solo é chamado de 

Intervalo Hídrico Ótimo que tem como conceito a incorporação de uma faixa de quantidade de 

água, as limitações ao desenvolvimento das plantas por aeração, água disponível e resistência do 

solo à penetração das raízes.  

O intervalo hídrico ótimo (IHO) é considerado um índice de qualidade estrutural do solo, 

pois, integra num só índice os fatores físicos que estão diretamente relacionados com o 

desenvolvimento das plantas. Tais fatores são: porosidade de aeração superior a 10 %, água no solo 

a tensões entre a capacidade de campo e ao ponto de murcha permanente e teor de água no solo 

onde a resistência mecânica do solo é inferior a 2 MPa. O IHO integra quatro fatores relacionados 

diretamente com o crescimento das plantas determinado pelas propriedades intrínsecas e pela 

estrutura do solo (Silva et al., 1994). 

Segundo Fontanela (2008) a principal vantagem da utilização do IHO na avaliação da 

qualidade física do solo é que ele integra num único parâmetro os efeitos do potencial mátrico, da 

porosidade de aeração e da resistência à penetração no crescimento das plantas. 

Ainda em seu trabalho, Fontanela considera o IHO como um parâmetro adequado para 

avaliação da qualidade física do solo em culturas anuais de solos tropicais. Com a quantificação do 

IHO, obtém-se o valor de densidade do solo em que o IHO é zero, denominado como densidade 

crítica (Dsc) do solo. Esse parâmetro, além da facilidade de obtenção, tem grande importância ao 

crescimento e desenvolvimento das plantas em diferentes manejos de solo. 

Segundo Pacheco (2010) citando Cavalieri et al. (2006), o IHO aprimora o tradicional 

conceito de água disponível entre capacidade de campo (CC) e ponto de murcha permanente 

(PMP), adicionando as limitações associadas com a aeração e resistência à penetração. Nos solos 

em que os sistemas de manejo propiciam melhoria da sua qualidade estrutural, o IHO é 

numericamente igual a AD. Por outro lado, em situações de degradação estrutural, percebe-se 
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redução na porosidade total, bem como, alterações na distribuição do tamanho dos poros. Isto 

implica, que valores de porosidade com ar de pelo menos 0,1 m3. m-3 ocorrem em teores de água 

inferiores a CC, enquanto teores de água não restritivos à resistência à penetração são superiores ao 

ponto de murcha permanente. Nestes casos, o IHO tem seu limite superior e inferior 61 

estabelecidos pela umidade referente porosidade de aeração (θpa) e resistência do solo à penetração 

≥ 2000 kPa (θrp), respectivamente, podendo ser considerada a pior situação possível. 

 

 

3. Referências  

 

AGUIAR NETTO, A. de O.; GOMES, C. C. S.; LINS, C. C. V.; BARROS, C. B.; CAMPECHE, 
L. F. de S. M.; BLANCO, F. F. Características Químicas e salino-sodicidade dos solos do 
perímetro irrigado Califórnia,SE, Brasil. Ciência Rural, Santa Maria-RS, v. 37, n. 6, p. 1640-1645. 
Nov-dez, 2007a.   
 
AGUIAR NETTO, A. O. ; MACHADO, R. ; VARGAS, M. A. M. Sustentabilidade do perímetro 
irrigado Jabiberi. RA EGA (UFPR), v. 12, p. 153-159, 2006a. 
 
AMARO FILHO, J. Contribución al estudio del clima del Rio Grande do Norte. Madrid, 
ETSIA/UPM, 1991. 311p.  
 
ANDERSEN, A.N. e G.P. SPARLING. Ants as indicators of restoration success: 
relationship with soil microbial biomass in the Australian seasonal tropics. Restor. Ecol. v. 
5: 109-114, 1997. 
 
ANDRADE, C. T., SILVA, J. O. Parâmetros de solo-água para a engenharia de irrigação e 
ambiental. In: FARIA, M. A. et al. (orgs) Manejo de irrigação. Poço de Caldas: UFLA, 1998. P. 1-
45. 
 
ARAÚJO, C. A. S. Projeto Califónia – avaliação econômica e ambiental do projeto de irrigação. 
Aracaju, 1997. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – UFS. 
 
BARRETO, A. N.; Eficiência global do uso de água na agricultura irrigada. In: Simpósio Brasileiro 
de Recursos Hídricos, 14; Simpósio de hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial 
Portuguesa, 5., 2001, Aracaju: Associação Brasileira de Recursos Hídricos; Associação Portuguesa 
de Recursos Hídricos, 2001. Meio Virtual: 1 CDrom. 
 
BOUMA, J. Land quality indicator of sustainable land management across scales. 
Agriculture, Ecosystems & Environment, v.88, p.129-136, 2002. 
 
CARMO, M. S., MAGALHÃES, M. M. Agricultura sustentável: avaliação da eficiência técnica e 
econômica de atividades agropecuárias selecionadas no sistema não convencional de plantio. 
Revista Informações Econômicas. São Paulo, v. 29, n. 7, p. 7-98, julho – 1999.  
 
CARTER, M. R. Soil quality for sustainability land management: organic matter and aggregation 
interactions that maintain soil functions. Agronomy Journal, v. 94, p. 38-47, 2002. 
 



 

16 
 

    
 

CAVALIERI, K.M.V.; TORMENA, C.A.; VIDIGAL FILHO, P.S.; GONÇALVES, A.C.A.; 
COSTA, A.C. da. Efeito de sistemas de preparo nas propriedades físicas de um Latossolo 
Vermelho distroférrico. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.30, p.137-147, 2006. 
 
CODEVASF- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 
WWW.CODEVASF.GOV.BR, acessado em 06/01/2010. 
 
COHIDRO- Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe. 
WWW.dehidro.se.gov.br, acessado em 06/01/2010. 
 
CORRÊA, R. M.; FREIRE, M.B.G. dos; FERREIRA, R.L.C.; FREIRE, F.J.; PESSOA, L.G.M.; 
MIRANDA, M.A.; MELO, D.V.M.de; Atributos químicos de solo sob diferentes usos em 
perímetro irrigado no semiárido de Pernambuco. Revista Brasileira de Ciências do solo, 33: 305-
314, 2009. 
  
CUNHA, T. J. F.; MACEDO, J. R.; RIBEIRO, L. P.; FREITAS, F. P. P. L.; AGUIAR, A. C. 
Impacto do manejo convencional sobre propriedades físicas e substâncias húmicas de solos sob 
cerrado. Ciência Rural, v.1, n.1, p.27-36, 2001. 
 
DEHIDRO – Departamento de desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe. 
WWW.dehidro.se.gov.br – 2004. , acessado em 06/01/2010. 
 
COSER, S. M.; MESQUITA, L. F.; PASSOS, R. R.; ANDRADE, F.V. Analise textural do solo 
utilizando métodos de dispersão física com agitação lenta e rápida . XXXI Congresso Brasileiro de 
Ciência do Solo, Gramado – RS, 2007. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisas de 
Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de janeiro, 1999. 412p. 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Instrumentação Agropecuária. Análise granulométrica por raios gama. São 
Carlos – SP , 1997 . 13p. 
 
FONSECA, V.;  A intervenção do Estado no Baixo São Francisco Sergipano. Rio Claro, 1988. 
Tese (Doutorado em Geografia) Departamento de Geografia do Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas, Universidade Estadual Paulista. 
 
FONTANELA, E. Parâmetros físico-hídricos de um Latossolo sob diferentes sistemas de manejo e 
níveis de tráfego. Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria-RS, 2008. (Dissertação de 
Mestrado) 
 
GALLOPIN, G. C. Indicators and their use: information for decision-making. In: MOLDAN, B.; 
BILLHARZ, S. Sustainability indicators: report of the project on indicators of sustainable 
development. New York: J. Wiley and Sons, 1997. cap. 1, p. 13-27. 
 
GHEYI, H. R., QUEIROZ, J. E., MEDEIROS, J. F. Manejo e controle da salinidade na agricultura 
irrigada. Paraíba: UFPB, 1997. 
 
HAYNES, R.J. Labile organic matter fractions as central components of the quality of agricultural 
soils: an overview. Advances in Agronomy, v.85, p.221-268, 2005. 
 
KARLEN, D.L.; MAUSBACH, M.J.; DORAN, J.W.; CLINE, R.G.; HARRIS, R.F.; SCHUMAN, 
G.E. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of 
America Journal, v.61, p.4-10, 1997. 



 

17 
 

    
 

KLEIN, V.A. e LIBARDI, P.L. Densidade e distribuição do diâmetro dos poros de um Latossolo 
Vermelho, sob diferentes sistemas de uso e manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 26:857-
867, 2002. 
 
LOPES, E. S. A., MOTA, D. M., Tecnologia e renda na agricultura familiar irrigada de Sergipe. 
São Cristóvão: UFS, Aracaju: EMBRAPA-CPATC, 1997. 
 
LOUZADA, J.N.C.; SANCHES, N.M.; SCHINDWEIN, M.N. Bioindicadores de qualidade e de 
impactos ambientais da atividade agropecuária. Informe Agropecuário. 21: 72-77, 2000. 
 
MACHADO, R.; AGUIAR NETTO, A. de O.; CAMPECHE, L. F. de S. M.; BARROS, A. C.; 
Efeito da Salinidade em Características Físico-Hídricas em Solos Salino-Sodilizados no Perímetro 
Irrigado Jabiberi-SE. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada. Fortaleza- CE, v.1, n.1, p.15–19, 
2007 
 
MEDEIROS, J.F. Salinização em áreas irrigadas: manejo e controle. In: FOLEGATTI, M.V. et al. 
Fertirrigação: flores, frutas e hortaliças. Guaíba: Agropecuária, 2001. V.2, cap.2, p.201-240. 
 
MELO, R. M.; BARROS, M. de F. C.; SANTOS, P. M. dos; ROLIM, M. M.; Correção dos solos 
salino-sódicos pela aplicação de gesso mineral. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental. v 12, n 4, p. 376-380, Campina Grande-PB, 2008.   
 
MONTEIRO, V. P.; PINHEIRO, J. C. V. Critério para implantação de tecnologias de suprimentos 
de água potável em municípios cearenses afetados pelo alto teor de sal. Revista de Economia e 
Sociologia Rural, Brasília, v. 42, n. 2, p. 365-387, 2004. 
 
MOTA, J. C. A., JÚNIOR, R. N. de A., FILHO, J. A.; LIBARDI, P. L. Algumas propriedades 
físicas e hídricas de três solos na chapada do Apodi, RN, cultivados com melão. Revista brasileira 
de ciência do solo, 32: 49-58, 2008. 
 
PACHECO, E. P.; Estudo da compressibilidade e qualidade de um argissolo amarelo cultivado com 
cana-de-açúcar nos tabuleiros costeiros de Alagoas. UFRPE- Tese de doutorado, 2010. 
 
PAZ, V.P.S.; OLIVEIRA, A.S.; PERREIRA, F.A.C. Irrigação: tecnologia e produtividade. Bahia 
Agrícola, Salvador, v.5, n.3, p. 30 – 37, 2003. 
 
PINTO, J. E. S. S., Os refletos da seca no Estado de Sergipe. Rio Claro, 1997. Tese (Doutorado em 
Geografia) Departamento de Geografia do Instituto de Geociências e Ciências exatas, Universidade 
Estadual Paulista. 
 
RANDO, E.M. Alterações nas características e propriedades físicas de um Latossolo Roxo 
distrófico, ocasionadas pelo cultivo convencional. Lavras, Escola Superior de 
Agricultura de Lavras, 1981. 161p.  
    
RESENDE, M.; CURI , N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para distinção de 
ambientes. Viçosa, NEPUT, 1999. 304p. 
 
SANTOS, R. P. dos; Avaliação e qualidade da irrigação no projeto Formoso em Bom Jesus da 
Lapa – Bahia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Dissertação de mestrado, Cruz das 
Almas – BA, 2009. 
 
SAMPAIO, E.V.S.B.; SALCEDO, I.H. e SILVA, F.B.R.Fertilidade de solos do semiárido do 
Nordeste. In: PEREIRA, J.R. e FARIA, C.M.B., eds. Fertilizantes:Insumos básicos para a 
agricultura e combate à fome. Petrolina, Embrapa, 1995. p.51-71. 



 

18 
 

    
 

 
SILVA, C. L. Avaliação de modelos para previsão da infiltração de água em solos sob cerrado. 
Revista Pesquisa agropecuária Brasileira. Brasília, v. 33, n.7, p. 1149-1158, jul. 1998. 
 
SILVA, A.P.; KAY, B.D.; PERFECT, E. Characterization of the least limiting water range of soils. 
Soil Sci. Soc. Am. J., 1994. 
 
SILVEIRA, M.L.A. Dissolved organic carbon and bioavailability of n and p as indicators of soil 
quality. Sci. Agric., Piracicaba, v. 62, n .5, p.502-508, 2005. 
 
SUASSUNA, J. ; AUDRY, P.; A salinidade das águas disponíveis para a pequena irrigação no 
sertão nordestino: caracterização, variação sazonal e limitações de uso. Recife: 
CNPq/FUNDAJ/ORSTON. Jun. 1995. 
 
TOLEDO, L. G.; NICOLELLA, G. Índice de qualidade de água em microbacia sob uso agrícola e 
urbano. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 59, n. 1, p. 181-186, 2002. 
 
TORMENA, C.A.; ROLOFF, G. Dinâmica da resistência à penetração de um solo sob 
plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.20, p.333-339, 1996. 
 
WEIL, R.R.; MAGDOFF, F. Significance of soil organic matter to soil quality and health. In: 
MAGDOFF, F.; WEIL, R.R. (Ed.) Soil organic matter in sustainable agriculture. Boca Raton: CCR 
Press, 2004. cap.1, p.1-43. 
 
WICHELNS,D.; CONE, D.; STUHR, G. Evaluating the impact of irrigation and drainage policies 
on agricultural sustainability. Irrigation and drainage systems Nethlands, v. 16, n. 1, p. 1-14, 2002. 
 
ZUCOLOTO, M.; SENNA, R. S. DE; POLASTRERI, R.; PASSOS, R. R.; GRIFFO, E. Analise 
Granulométrica de uma latossolo vermelho-amarelo em três diferentes coberturas vegetais. XI 
Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VII Encontro Latino Americano de Pós-
graduação – Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos – SP, p. 3424-3427, 2007.             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

    
 

CAPÍTULO 2 

 

SILVA, T. L. da; Atributos físicos de um Latossolo amarelo sob diferentes usos no perímetro 

irrigado Piauí, município de Lagarto-SE. In: Efeito do uso do solo nos atributos físicos e 

químicos nos lotes do perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-se.   2011. Cap. II. 

Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-

SE. 

 

1. Resumo 

 

Os atributos físicos do solo são fortemente afetados pelas práticas intensivas de cultivo, 

principalmente para solos naturalmente susceptíveis à degradação, a exemplo dos Latossolos 

Amarelos coesos e dos Argissolos encontrados no estado de Sergipe, nas áreas onde ocorrem os 

Tabuleiros Costeiros. Esses solos são muito intemperizados e com baixa fertilidade natural, 

possuindo ainda uma camada de impedimento (camada coesa) em subsuperfície, característica que 

favorece ainda mais os processos de degradação. O objetivo deste trabalho foi estudar alguns 

atributos físicos como densidade do solo, distribuição do espaço poroso (porosidade total, macro e 

microporosidade), as características da água no solo e o intervalo hídrico ótimo dos solos utilizados 

para cultivos de pastagem, de maracujazeiro amarelo, de pimenteira malagueta e consórcio entre 

maracujazeiro e pimenteira no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE. Os solos 

mostraram-se em relativo estado de conservação, com capacidade para desempenhar suas funções 

de suprimento e armazenamento de água para as plantas, exceto no uso com pastagem; a 

porosidade total está acima dos valores considerados normais para esse tipo de solo, principalmente 

na camada superficial; a macroporosidade na área de solo sob pastagem encontra-se nos níveis 

considerados críticos para a boa aeração e para o desenvolvimento das raízes. Os valores do 

intervalo hídrico ótimo mostram que, em profundidade todos os usos apresentam restrições ao 

desenvolvimento do sistema radicular, sendo que, a pastagem e o consórcio apresentam essa 

restrição já na profundidade de 0-0-15m. 

 

Palavras chaves: Porosidade, Densidade, Curva de retenção. 

 
 
 
 
 
 
 

Comitê Orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS. 
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SILVA, T. L. da; Physical attributes of an Oxisol under different land uses on Piauí irrigated 

perimeter, Lagarto city, SE. In: Effect of land use on physical and chemical attributes of the 

irrigated  perimeter Piauí, city of Lagarto-SE. 2011. Chapter II. Dissertation in Agroecosystems - 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE. 

 

2. Abstract 

 

Soil physical attributes are often strongly affected by the intensive management practices. This is 

particularly true for soils naturally susceptible to degradation, as the case of Yellow Oxisols with 

cohesive layers as well as Ultisols which are extensively found in Sergipe State, in tablelands areas. 

Those are very wheathered soils with low natural fertility and a subsurficial cohesive layer that 

increases the risk of soil degradation. This research aimed to evaluate some of the most important 

soil physical attributes in soils submitted to different land uses (passion fruit (Passiflora edulis 

sims) cultivation; pepper (Capsicum frutensens L) cultivation; passion fruit and pepper consortium; 

and grazing pasture of Brachiaria decumbens, in the Piauí irrigated perimeter, Lagarto county-SE.  

Except for the pasture area, land uses in the perimeter showed relative estate of soil physical 

conservation, enabling the soils to function as a good environment for root growth and water 

storage and supply to plants. Soil total porosity is higher than other surface sandy soils of the same 

type. Land use for pasture decreased soil macroporosity  at near critical levels for aeration and root 

development.  

Keywords: Porosity, Soil density, Water retention curves 

 

 

 

 

 

 

 

Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS.
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3. Introdução  

O solo desempenha importantes funções tanto nos ecossistemas naturais, quando nos 

antropizados, incluindo a sustentação da produtividade biológica e a manutenção da qualidade 

ambiental. Os inúmeros processos e importantes ciclos de transformações que ocorrem no solo e 

em suas interfaces fazem desse componente uma parte vital dos agroecossistemas. Contudo, o bom 

desempenho do solo nesses ambientes depende sobremaneira das condições de seus atributos 

físicos, químicos e biológicos, os quais podem ser conservados, melhorados ou degradados, de 

acordo com o uso e com os manejos adotados. Essa compreensão é fundamental para o 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. 

Os atributos físicos do solo são fortemente afetados pelas práticas intensivas de cultivo, 

principalmente para solos naturalmente susceptíveis à degradação, a exemplo dos Latossolos 

Amarelos coesos e dos Argissolos encontrados no estado de Sergipe, nas áreas onde ocorrem os 

Tabuleiros Costeiros. Esses solos são muito intemperizados e com baixa fertilidade natural, 

possuindo ainda uma camada de impedimento (camada coesa) em subsuperfície, característica que 

favorece ainda mais os processos de degradação.  

Dentre os vários atributos físicos do solo, alguns como a densidade do solo e a distribuição 

do tamanho de poros são os mais extensivamente utilizados para avaliar a qualidade do solo em 

função de responderem com relativa rapidez às práticas de manejo adotadas, pois estão diretamente 

relacionados com a estrutura do solo. Outros atributos físico-hídricos como o armazenamento da 

água no solo são também usados com freqüência para este fim por estarem relacionados com a 

estrutura (DORAN e PARKIN, 1994). O arranjamento da macro e da microagregação, que 

compõem a estrutura do solo, forma labirintos de espaços porosos de diferentes tamanhos com 

variada conectividade. Dentro desse sistema de poros, os processos hidrológicos e mecânicos 

operam, determinando o armazenamento e o fluxo de água, de oxigênio e de nutrientes no solo. O 

armazenamento e o suprimento dos requerimentos essenciais para o crescimento das plantas são 

influenciados primeiramente pelo tamanho dos poros e pelo nível de conexão entre eles. Portanto, a 

distribuição dos poros por tamanho, sua conectividade, juntamente com a densidade do solo e 

agregação são importantes propriedades físicas do solo que podem ser intensivamente 

influenciadas pelo cultivo (CELIK, 2005). 

A curva de retenção da água no solo, além de ser um importante indicador da qualidade, é 

de suma importância para o manejo da irrigação e nos estudos do movimento da água no solo. É 

um parâmetro que permite determinar o teor de água disponível no solo e outras variáveis 

necessárias ao manejo adequado da água de irrigação (COSTA et al., 2008) 

Solos desestruturados e compactados geralmente apresentam valores altos de densidade do 

solo e baixos de porosidade, principalmente macroporosidade, dificultando a penetração das raízes 
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e a difusão de oxigênio, impedindo o desenvolvimento das plantas e a produtividade pela 

deficiência na absorção de água e nutrientes do solo pelas raízes, e apresentam também 

modificações no ponto de inflexão das curvas de retenção de água no solo. A porosidade pode ser 

considerada por dois componentes; porosidade textural e porosidade estrutural (GUE´RIF et al., 

2001). A porosidade textural ocorre entre as partículas primárias do solo, enquanto a porosidade 

estrutural compreende as microrrachaduras, rachaduras, os bioporos e as macroestruturas 

produzidas pelo preparo do solo. A porosidade textural é pouca afetada pelo manejo e a porosidade 

estrutural é muito sensível às operações de preparo e à compactação do solo (DEXTER, 2004). 

Portanto, o monitoramento dos atributos físicos do solo é uma atividade muito importante 

dentro do contexto de sustentabilidade das áreas sob cultivo, principalmente em perímetros 

irrigados, pois, para que haja um equilíbrio, todos os fatores que influenciam na qualidade dos 

solos como boa infiltração da água, ausência de escoamento superficial, adequada porosidade de 

aeração, adequada retenção de água no solo e um intervalo hídrico ótimo devem propiciar bom 

desenvolvimento das plantas (SILVA et al., 2005). 

As áreas favorecidas pelos programas de irrigação, como é o caso do Perímetro Irrigado 

Piauí, são cultivadas por uma variedade de culturas e, a grande maioria, é manejada de forma 

intensiva, através do preparo convencional do solo. Muitas referências são encontradas na literatura 

a respeito dos impactos negativos provocados por esses tipos de atividades sobre os atributos 

físicos do solo, principalmente em áreas irrigadas (CAMPOS et al., 1995; MARCHÃO et al., 2007; 

NIERO et al., 2010 ). As mudanças evidenciadas nos atributos físicos afetam a movimentação de 

água, ar, nutrientes e raízes no perfil do solo, pois atuam diretamente na densidade, na porosidade e 

na resistência mecânica do solo à penetração, além de acelerarem os processos erosivos. 

Outro fator que influencia na modificação das propriedades físicas do solo é a matéria 

orgânica. Wall e Heiskanen (2003); Celik (2005) e Li et al. (2007), avaliando esses efeitos,  

observaram que uma redução na quantidade de matéria orgânica do solo provocou aumento na 

densidade e na redução da porosidade total. Bormann e Klasseen (2008) também verificaram 

impactos negativos na densidade do solo e condutividade hidráulica em função do tipo de uso do 

solo. 

 Na maioria dos estudos sobre os impactos do uso do solo sobre seus atributos, sejam eles 

de natureza física, química ou biológica, utiliza-se um ambiente de referência, sendo o mais 

comum uma área de reserva natural situada nas proximidades das áreas avaliadas. Isto não foi 

possível neste trabalho em função da inexistência da referida área, fato que revela um índice 

elevado de desmatamento e degradação das áreas naturais no estado de Sergipe. Segundo 

Håkansson (1990), comparações entre solos são facilitadas quando a densidade ou porosidade é 

relacionada à densidade ou porosidade do solo em algum estado de referência. Contudo, outra 
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estratégia, e a que foi usada neste estudo, é avaliar modificações nos atributos do solo entre áreas 

manejadas.  

O objetivo deste trabalho foi estudar alguns atributos físicos como densidade do solo, 

distribuição do espaço poroso (porosidade total, macro e microporosidade), as características da 

água no solo e o intervalo hídrico ótimo dos solos utilizados para diferentes cultivos no perímetro 

irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.  

4. Material e Métodos 

4.1 Caracterização da área de estudo  

O estudo foi realizado no município de Lagarto (Figura 1) localizado no centro-sul do 

Estado de Sergipe, a 78 km da capital, possui uma área de 1.036 km² e a população total é de 

83.190 habitantes, sendo 40.490 residentes na área urbana e 42.700 na zona rural, com uma 

densidade demográfica de 86,43hab/km2 (SEPLANTEC, 2002). O município está inserido entre 

duas bacias hidrográficas, a do rio Vaza-Barris e a do Piauí. Constituem a drenagem principal, além 

do rio Vaza-Barris e do Piauí, os rios, Jacaré, Piauitinga, Caboclo, Machado. 

 

Figura 1 – Representação espacial do perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto, em Sergipe e 
Brasil.  
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O clima do município de Lagarto é do tipo megatérmico seco e sub-úmido, temperatura 

média anual de 24,5ºC, precipitação pluviométrica média no ano de 1.032,1mm. O relevo é de 

superfície pediplanada e dissecada, com aprofundamento de drenagem muito fraca a mediana. Os 

solos são Planossolos, Litossolos eutróficos, Argissolos Vermelho Amarelo e Latossolos, cobertos 

por uma vegetação de Campos Limpos, Campos Sujos, Capoeira e Caatinga (SEPLANTEC, 2002). 

Nas áreas avaliadas, predominam os Latossolos Amarelos, profundos e bem drenados, 

compreendendo as paisagens de tabuleiros costeiros de topos mais amplos e com relevo plano a 

quase plano, formados por sedimentos do Grupo Barreiras (GOMES et al., 2007).  

4.2. Delineamento experimental e descrição dos usos  

 

 O estudo foi desenvolvido em blocos casualizados, com 5 repetições. Foram selecionados 

4 diferentes tipos de usos do solo que tivessem diferentes manejos agrícolas no perímetro Piauí e 

três profundidades 0-0,15m; 0,15-0,30m e 0,30-0,45m trabalhadas nesses sistemas. Os usos foram: 

a) área sob cultivo de pimenteira malagueta (Capsicum frutensens L); b) área sob cultivo de 

maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis sims);  c) área sob cultivo de maracujazeiro em consórcio 

com pimenteira malagueta; d) área sob pastagem (Brachiaria decumbens)  (Figuras 2, 3, 4 e 5). 

Nas parcelas cultivadas com pimenteira cultivadas há 3 anos na área, utiliza-se o 

espaçamento de 1,20m entre linhas e 1,00m entre plantas, com aproximadamente 1 hectare. Na 

implantação da cultura, utilizou-se uma gradagem leve a 0,30m e, o plantio das mudas foi feito em 

sulcos e adubadas com esterco e 300 kg/ha de P2O5. O cultivo do solo para o controle das ervas 

infestantes é feito com o auxílio de enxada e, manualmente, sempre que necessário nas entrelinhas 

das plantas. Com 120 dias, a cultura entra em período de produção onde são colhidos os frutos 

semanalmente até o final do ciclo, o período de colheita concentra-se depois do período chuvoso e 

ocorre de forma manual. As adubações de cobertura, quando são realizadas, ocorrem na projeção 

da copa, com sulfato de amônia e cloreto de potássio na dosagem de 30 a 50 g/planta, aplicando-se 

quinzenalmente até o ponto de senescência, sem auxílio de análise de solo para fins de fertilidade. 

 Nas parcelas cultivadas com maracujazeiro há 3 anos, utiliza-se o espaçamento de 4m 

entre linhas e 2m entre plantas, totalizando uma área produtiva de, aproximadamente, 1 hectare. Na 

implantação da cultura, utilizou-se uma gradagem, e o plantio das mudas foi feito em covas de 

0,30m x 0,30m x 0,30m, adubadas com, 2,0 kg de esterco, 0,5 kg torta de mamona e 0,05 kg de 

super simples com 18% de P2O5. O cultivo do solo para o controle das ervas infestantes é feito com 

enxada e, de forma manual, sempre que necessário nas entrelinhas das plantas. A primeira colheita 

ocorre com 6 meses após plantio e concentra-se nos meses de junho e julho, sendo que, após a 

primeira colheita os frutos são semanalmente colhido durante todo ano, feita de forma manual.  
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       Figura 2. Área com pimenteira                                 Figura 3. Área consorciada  

 

  Figura 4. Área cultivada com maracujazeiro                  Figura 5. Área de pastagem 

                                                                            

As adubações de cobertura ocorrem na projeção da copa, com formulação comercial do 

tipo N-P-K 10-10-10 e o 18-18-18 na proporção, aplicando-se 0,05 kg por planta, sem análise de 

solo para fins de fertilidade. 

Nas parcelas cultivadas com maracujazeiro em consórcio com pimenteira, utiliza-se o 

espaçamento de 4 m entre linhas e 2 m entre plantas para o maracujazeiro e na entre linha apenas 

uma fileira de pimenteira com 1,0 m entre plantas com aproximadamente, 1 hectare. Na 

implantação da cultura, utilizou-se uma aração, uma gradagem, e o plantio das mudas foi feito em 

covas de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, adubadas com 2,0 kg de esterco, 0,5 kg torta de mamona e 0,05 

kg de super simples com 18% de P2O5. 

O cultivo do solo para o controle das ervas infestantes é feito manualmente sempre que 

necessário durante o ano nas entrelinhas das plantas. A primeira colheita de maracujá  ocorre com 6 

meses após plantio  e concentra-se nos meses de junho e julho. As adubações de cobertura, quando 
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são realizadas, ocorrem na projeção da copa, com formulação comercial do tipo N-P-K 10-10-10 e 

0 18-18-18 na proporção, aplicando-se 50g por planta, sem análise de solo para fins de fertilidade.  

 As áreas sob pastagem estão sob esse tipo de uso há mais de 5 anos sendo adubadas 

somente antes do período chuvoso.  

 As avaliações foram feitas entre os meses de agosto a dezembro de 2010. 

4.3 – classificação e determinação dos atributos físicos do solo  

4.3.1. Classificação do solo  

A classificação do solo foi feita através da caracterização dos perfis daqueles solos 

localizados nas áreas de estudos (Tabela 1).  

Tabela 1. Classificação dos perfis do Latossolo Amarelo distrófico no Perímetro irrigado Piauí, município 
de Lagarto-SE. 

 
Horizontes 

 
Prof. (m) 

 
Textura 

 
Estrutura 

Cor Consistência 
Seco Úmido Seco Úmido Molhado 

 
 
 

A 

 
 
 

0-0,16 

 
 
 

Areia Franca 

 
Blocos 

Subangulares/muito 
pequena a pequena, 

Moderada 
 

 
 
 

2,5 Y 6/4 

 
 
 

2,5 Y 5/4 

 
 
 

Macia 

 
 
 

Friável 

 
 
 

Não plástico e não 
pegajoso 

 
B1 

 
0,16-0,45 

 
Franco-
arenosa 

Blocos 
Subangulares/pequena 

a média, Moderada 
 

 
2,5 Y 7/6 

 
2,5 Y 5/6 

 
Macia 

 
Friável 

 
Não plástico e não 

pegajoso 

 
B2 

 
0,45-0,90 

 
Franco-
arenosa 

Blocos 
Subangulares/pequena 

a média, Moderada 

 
2,5 Y 7/6 

 
2,5 Y 6/8 

 
Macia 

 
Friável 

 
Não plástico e não 

pegajoso 
 
 

C 

 
 

+ 0,90 

 
 

Franco-
arenosa 

 
 

Blocos angulares/ 
pequena a média, 

Forte 

 
 

2,5 Y 7/6 

 
 

2,5 Y 5/6 

 
 

Ligeiramente dura 

 
 

Firme 

 
Ligeiramente 

plástico, 
ligeiramente 

pegajoso 

 

O parâmetro de escolha da localização da trincheira dependeu da proximidade das parcelas 

entre si, ou seja, os lotes foram divididos em quatro grupos próximos e escolhidos para a 

classificação dos solos, visto que pela proximidade  não houve diferença do solo dentro dos grupos. 

As trincheiras foram abertas na profundidade de 1,50m, e após feita a análise de textura tátil e da 

cor com a carta de Munsell, foram retiradas amostras dos perfis diagnósticos (Figura 6) para 

determinação da textura em laboratório e a análises químicas. 

As frações granulométricas do solo foram quantificadas a partir das amostras deformadas 

coletadas nos horizontes delimitados nas trincheiras e analisadas pelo método do densímetro 

(Bouyoucos), como descrito por EMBRAPA (1997). Os resultados da classificação textural 

determinada no laboratório estão apresentados na Tabela 2.  
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            Figura 6 – Perfil de Latossolo Amarelo distrófico no perímetro irrigado Piauí, em Lagarto-SE.                             
    

4.3.2. Determinação dos atributos físicos do solo 

Foram avaliados os seguintes atributos físicos do solo: porosidade total, macro e 

microporosidade, densidade do solo e retenção de água, segundo metodologia descrita pela 

Embrapa (1997). Amostras de solo indeformadas foram coletadas em cilindros (anéis) 

volumétricos, nas profundidades de 0 a 0,15m; 0,15 a 0,30m e 0,30 a 0,45 cm.  

Tabela 2. Análise granulométrica e classificação textural do solo sob diferentes usos, em diferentes 
profundidades, no Perímetro Irrigado Piauí-SE. 

 

Profundidade 
(m)/Horizontes 

 
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULA (g kg-1)  

 
Classificação 

textural AMG AG 
 
AM 

 
AF 

 
AMF 

 
Areia 
total 

 
Silte 

 
Argila 

 
0-0,16/ A 

 
26,572 

 
48,314 

 
114,141 

 
 

384,297 

 
 

185,203 

 
 

758,530 

 
 

201,207 
 

 
40,261 

Areia-franca 

0,16-0,45/ Bw1 12,588 38,984 182,944 389,441 118,781 742,741 196,345 60,913 Franco-arenosa 

0,45-0,90/ Bw2 26,358 35,814 89,939 353,31 193,561 698,993 220,523 80,482 Franco-arenosa 

0,90 +/ C 16,733 33,266 225,000 327,822 76,612 679,435 159,274 161,290 Franco-arenosa 

AMG=Areia Muito Grossa(2 a 1mm), AG=Areia Grossa(1 a 0,5mm), AM=Areia Média(0,5 a 0,25mm), AF=Areia Fina(0,25 a    0,1mm), 
AMF=Areia Muito Fina(0,1 a 0,05mm). 

           A densidade do solo foi determinada pela relação entre a massa do solo seco à 105 oC e o 

volume do anel. 
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Para a porosidade total, macro e microporosidades, as amostras foram saturadas com água 

destilada durante 24 h, e levadas à mesa de tensão sob uma tensão de 6 kpa (macroporosidade).   

Após atingirem o equilíbrio na mesa de tensão, as amostras foram novamente pesadas (M2) e 

levadas à estufa para secar a 105º C (microporosidade).                     . 

 Para a avaliação da capacidade de retenção de água no solo sob diferentes usos, foram 

confeccionadas curvas características de retenção de água no solo. O método se baseia na  

determinação da umidade após dessorção (secamento) de amostras indeformadas quando 

submetidas a diferentes tensões, simulando o potencial mátrico no solo.  

 As amostras indeformadas coletadas utilizando-se aparelho tipo Uhland e usadas para 

determinação da porosidade e densidade do solo, foram também usadas para determinação das 

curvas características do solo.  

 Para elaboração da curva de retenção, utilizaram-se as tensões -1, -4, -6, -10, -33, -100, -

500 e -1500 kPa.  Para tensões de -1 a -10 kPa foi utilizada a mesa de tensão.  Câmaras de baixa 

tensão foram usadas para os pontos -33 e -100 kPa e de alta tensão para os pontos -500 e -1500 

kPa. As amostras foram mantidas tanto na mesa de tensão como nas câmaras de pressão pelo tempo 

necessário para atingir o equilíbrio, ou seja, o momento em que não houvesse mais drenagem de 

água. O ajuste das curvas de retenção da água no solo se deu com base na equação de Van 

Genuchten (1980), utilizando o programa CURVARET versão 2.16 (Departamento de Agricultura 

– ESALQ), e plotados em função das tensões de sucção aplicadas (DOURADO-NETO, 2000). 

 Para determinação da disponibilidade total de água no solo, foi considerado a capacidade 

de campo (CC) como a umidade do solo obtida com a aplicação da tensão de -10 KPa e, como 

ponto de murcha permanente (PMP), a tensão obtida em -1500 KPa. A disponibilidade total de 

água no solo foi calculada pela diferença entre CC e PMP e os valores da densidade do solo.  

 As amostras indeformadas, com umidade estabilizada em oito sucções de tensões matriciais 

(-1, -4, -6, -10, -33, -100, -500 e -1500 kPa) foram submetidas ao ensaio de resistência à penetração 

em laboratório (RPL) utilizando um penetrógrafo de bancada da marca Marconi, equipado com 

célula de carga contendo haste com cone de 4 mm de diâmetro e ângulo de 45º. A velocidade de 

penetração constante foi calibrada para 10 mm min-1, tendo cada ensaio uma duração de 144 

segundos. Para o cálculo da resistência à penetração média, de cada ensaio, foram considerados os 

dados de força de penetração entre 60 e 120 s, sendo que, o equipamento registra, por meio de 

software e PC, um dado de força de penetração (kgf) a cada segundo. A resistência à penetração foi 

calculada conforme equação apresentada a seguir: 

RPL= (FP/0,1275)* 98,0665, em que: 

RPL = resistência à penetração em laboratório (kPa);  

Fp = força de penetração média (kgf);  

0,1257 = área do cone (cm2);  
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98,0665 = transformação de kgf cm-2 para kPa. 

 O intervalo hídrico ótimo foi determinado conforme metodologia descrita por Wu et al. 

(2003), por meio da curva de resistência à penetração e da curva de retenção da água no solo. 

 A determinação do IHO segue as seguintes condições:  

 (a) Se (θpa ≥ θcc) e (θrp ≤ θpmp) => IHO = θcc – θpmp;  

 (b) Se (θpa ≥ θcc) e (θrp ≥ θpmp) => IHO = θcc – θrp; 

 (c) Se (θpa ≤ θcc) e (θrp ≤ θpmp) => IHO = θpa – θpmp;  

 (d) Se (θpa ≤ θcc) e (θrp ≥ θpmp) => IHO = θpa – θrp. 

 Onde: 

 IHO = intervalo hídrico ótimo. 

 θpa = umidade volumétrica do solo em que a porosidade de aeração é ≤ 0,1 m3 m-3.

 θcc = umidade volumétrica na capacidade de campo (água retida a -10 kPa); 

 θpmp = umidade volumétrica no ponto de murcha permanente (água retida na tensão de -

 1500 kPa); 

 θrp = umidade volumétrica quando a resistência do solo a penetração é maior ou igual a 

 2000 kPa. 

 Os Valores de θpa, θcc e θpmp foram estimados por meio da curva característica de 

retenção de água, e os valores de θrp estimados por meio dos modelos de regressão ajustados para 

estimativa da resistência do solo à penetração em função da umidade conforme seguinte equação:      

 θrp= a ebu.  

5.  Resultados e Discussão 
 

 Os diferentes usos aos quais os solos são submetidos podem melhorar a sua estrutura, como 

também, levá-los a processos de degradação. Neste trabalho, a qualidade do solo foi avaliada por 

meio da sua estrutura do solo indiretamente através da determinação de alguns atributos físicos 

como a distribuição de poros por tamanho e a densidade do solo, parâmetros que refletem o efeito 

direto das atividades humanas em áreas de cultivo, e características de armazenamento de água e o 

intervalo hídrico ótimo.  

  Foram então comparados os atributos físicos dos solos entre áreas de cultivo de 

maracujazeiro, pimenteira, pastagem e consórcio de maracujazeiro com pimenteira.  

5.1. Porosidade total macroporosidade, microporosidade, e densidade do solo 

Não houve diferença significativa da densidade do solo entre os diferentes usos, nas 

profundidades estudadas (Tabela 3).  
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Tabela 3. Porosidade total, macro e microporosidade e Densidade do solo, em diferentes 

profundidades, dos solos sob diferentes usos no Perímetro Irrigados Piauí, município de Lagarto-

SE. 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem a 5 % de probabilidade pelo teste de Scott-knott. 
 

Embora a densidade do solo nas áreas de pastagem tenha sido ligeiramente maior, as 

diferenças entre tipos de uso do solo não foram significativas, e os valores encontrados na 

profundidade de 0 -15 cm estão próximos da faixa encontrada para a maioria dos solos arenosos 

(1,4 a 1,5 kg dm-3) (BRADY e WEIL, 2002). 

Observou-se também  aumento da densidade do solo em profundidade, em todas as áreas, 

fato que ocorre naturalmente não só como resultado da influência antrópica, mas, sobretudo, pela 

pressão exercida pelas camadas sobrejacentes e pela própria arrumação das partículas do solo 

quando se deslocam verticalmente no perfil.  

Costa et al. (2008) estudando a densidade do solo em diferentes usos e sistemas de manejo 

em Latossolo Amarelo, também observaram que, a medida que se aumentava a profundidade 

estudada, a densidade aumentava nos manejo agrícola de milho, cana-de-açúcar e pastagem, porém 

 
TIPO DE USO DO 

SOLO 

 
DENSIDADE DO 
SOLO (Kg.dm-3) 

 
 POROSIDADE (m3.m-3) 

  TOTAL MACRO MICRO 

                   PROFUNDIDADE 0-0,15 m 

MARACUJAZEIRO 1,47 a 0,46 a 0,18 a 0,28 b 

PASTAGEM 1,54 a 0,42 a 0,09 b 0,33 a 

PIMENTEIRA 1,50 a 0,49 a 0,14 b 0,35 a 

CONSÓRCIO 1,47 a 0,44 a 0,18 a 0,26 b 

CV (%) 3,17 11,20 28,55 7,18 

     

                                                                      PROFUNDIDADE 0,15-0,30 m 

MARACUJAZEIRO 1,57 a 0,40 a 0,14 a 0,25 c 

PASTAGEM 1,57 a 0,44 a 0,10 b 0,34 a 

PIMENTEIRA 1,55 a 0,41 a 0,10 b 0,31 b 

CONSÓRCIO 1,55 a 0,42 a 0,17 a 0,24 c 

CV (%) 1,47 5,20 21,37 6,18 

     

                     PROFUNDIDADE 30-45 cm 

MARACUJAZEIRO 1,59 a 0,42 a 0,16 a 0,26 b 

PASTAGEM 1,59 a 0,42 a 0,10 b 0,32 a 

PIMENTEIRA 1,58 a 0,43 a 0,11 b 0,32 a 

CONSÓRCIO 1,58 a 0,45 a 0,17 a 0,28 b 

CV (%) 1,87 8,35 23,46 6,87 
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isso não foi observado na mata nativa estudada onde a densidade continuou a mesma em maiores 

profundidades. 

Aguiar Netto et al. (2006) estudando o processo de salino-sodificação no perímetro irrigado 

Jabiberi-SE, também observaram que existe uma tendência de aumento da densidade com o 

aumento da profundidade em todos os lotes estudados, segundo os autores, isso ocorre 

provavelmente em decorrência da compacidade ocasionada pelo peso de camadas sobrejacentes; 

pode ser também devido a presença de sais como o sódio trocável, que  propicia a dispersão do solo 

por meio do processo de lixiviação do material desagregado pode forma uma camada mais densa 

nas maiores profundidades. 

Segundo Bertol et al. (2001), em solos intensamente cultivados, o surgimento de camadas 

compactadas determina a diminuição do volume de poros ocupado pelo ar e o aumento na retenção 

de água. Em decorrência disto, foi observado pelos autores diminuição da taxa de infiltração da 

água no solo, com conseqüente aumento das taxas de escoamento superficial e de erosão. 

A densidade do solo é variável para um solo de acordo com a sua estruturação, permitindo 

avaliar outras propriedades como drenagem, porosidade, condutividade hidráulica, a 

permeabilidade à água e ao ar e a capacidade máxima de retenção de água (DORAN e PARKIN, 

1994).  

Não houve diferença significativa da porosidade total entre os diferentes usos, nas 

profundidades estudadas. Quando ocorre a degradação da estrutura do solo, tem-se como efeito 

imediato o aumento da sua densidade, diminuição da macroporosidade e armazenamento de água 

ao longo do perfil, caracterizando a compactação desse solo (STONE e MOREIRA, 2000; ALVES, 

2001). 

Segundo Souza et al. (1997), a maioria  das culturas é seriamente afetada quando a 

densidade do solo ultrapassa 1,5 g.cm-3, essencialmente por duas razões, primeiro, pela escassez de 

O2 para a respiração das raízes, devido à baixa porosidade e má drenagem e, segundo, por 

impedimento mecânico para o crescimento das raízes, limitando-se à zona de absorção de água e 

nutrientes.  

Observa-se, ainda, que as áreas sob pastagem apresentam maiores médias de densidades já 

nas primeiras profundidades, isso provavelmente é decorrente do pisoteio diário dos animais 

durante o pastejo. Levando-se em consideração que os lotes do perímetro Piauí são pequenos, 95% 

deles não passam de 5 hectares, o processo de compactação, principalmente nas primeiras camadas, 

pode ocorrer de forma rápida pois alia à densidade de animais por lotes, que tem como 

recomendação o limite de um animal por hectare, a pressão do pisoteio e ao solo irrigado. 

Kondo e Dias (1999) também encontraram maiores valores de densidade do solo nos 

primeiros centímetros de profundidade em áreas de pastagem. 
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Quando as operações agrícolas são desenvolvidas sem que haja um controle da umidade do 

solo no estado de friabilidade, existe uma grande possibilidade de compactação deste, o qual 

consequentemente, influencia em outros parâmetros físicos como a densidade, água disponível, 

porosidade, retenção da água no solo e resistência à penetração, causando queda de produtividade e  

assim, elevando o custo de produção, isso pode está ocorrendo nos lotes de pastejo no perímetro 

irrigado Piauí-SE. 

Embora empíricos, alguns valores críticos de parâmetros físicos têm sido indicados na 

literatura na tentativa de responder à necessidade de orientar no diagnóstico de condições físicas 

limitantes ao crescimento das raízes de plantas e auxiliar na tomada de decisão sobre quando 

intervir para recuperar essas condições. Assim, para Brady e Weil (2002), valores de densidade do 

solo próximos de 1,65 kg dm-3 são restritivos para solos de textura franco arenosa, quando úmidos. 

Já a porosidade de aeração ou macroporosidade começa a restringir o crescimento das raízes da 

maioria das plantas quando se encontra no intervalo de 0,10 a 0,15 m3 m-3 (COCKROFT e 

OLSSON, 1997). Segundo Collares (2005), para solos de textura franco arenosa, como o 

apresentado neste trabalho, os limites críticos para a densidade do solo estão entre 1,76 e 1,84 kg 

dm-3, e para a macroporosidade, entre 0,08 e 0,09 m3 m-3.   

Os valores de porosidade total encontrados neste estudo estão dentro da faixa aceitável para 

solos arenosos que se encontram entre 0,35 a 0,50 m-3 m-3, para solos argilosos encontra-se faixas 

entre 0,40 a 0,60 m-3. m-3 (BRADY e WEIL, 2002), sendo pertinentes com a baixa porosidade total 

em solos arenosos. Santos (1997) relata que a porosidade total é maior em solos argilosos e menor 

em solos arenosos. Os argilosos têm um número elevado de microporos, que contribuem para uma 

elevada capacidade de retenção de água e baixa permeabilidade, ao contrário dos arenosos. Valores 

mais baixos de porosidade total (0,30 a 0,38 m3 m-3) foram encontrados por Cintra et al. (2009) 

quando avaliaram atributos físicos do solo no perímetro irrigado Platô de Neópolis.  

O mesmo não foi observado para os valores de macro e microporosidade (Tabela 3). Na 

profundidade de 0-15 cm, a macroporosidade foi significativamente maior nas áreas cultivadas com 

maracujazeiro e maracujazeiro consorciado com pimenteira. A maior macroporosidade na área de 

maracujazeiro na camada superficial deve-se provavelmente a constantes revolvimentos do solo 

durante as operações de capina para limpeza das plantas infestantes, que também contribuem para 

melhorar a estrutura através de seus sistemas radiculares. Já na área de consórcio, isso pode ser 

atribuído à maior cobertura do solo e maior aporte de resíduos culturais. Geralmente, maiores 

valores de macroporosidade em cultivos convencionais estão relacionados com grande mobilização 

na camada superficial. Nas outras camadas, a presença de agentes cimentantes como os óxidos e 

hidróxidos de Fe e de Al contribuem para aumentar a agregação e a estruturação em solos como os 

Latossolos (KLEIN, 2008). 
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As áreas sob pastagem foram as que apresentaram os menores valores de macroporosidade, 

abaixo do valor considerado limitante à boa aeração do solo (0,10 m-3 m-3). A mesma tendência foi 

observada nas profundidades de 15-30 cm e de 30-45 cm. Já era esperado que o solo sob pastagem 

apresentasse menor macroporosidade, sobretudo devido ao impacto causado pelo pisoteio de 

animais de pastejo. Além disso, são áreas manejadas sem muita preocupação com relação à 

capacidade de suporte da área e nem com as condições de umidade do solo inadequadas para o 

pisoteio. Então, mesmo com a grande contribuição dessa gramínea (Brachiaria decumbens) para a 

estrutura do solo, seja diretamente através da grande quantidade de raízes seja indiretamente 

através do aporte de matéria orgânica, o manejo inadequado reduz a macroporosidade e 

compromete funções importantes do solo e o crescimento de plantas.  

Cintra et al. (2009) estudando os atributos fisicos-hídricos no platô de Neópolis-SE, 

concluiram que a redução no volume de poros do solo e, principalmente, da quantidade de 

macroporos se constitui um dos principais fatores negativos do caráter, por sua influência na 

aeração, no movimento e retenção de água no solo e, conseqüentemente, no suprimento de água 

para as plantas.  

Os menores valores de macroporosidade entre os tipos de usos do solo são acompanhados 

de maiores valores de microporosidade em todas as profundidades, fato que explica a não variação 

da porosidade total, e não compromete de forma significativa a relação adequada de distribuição  

entre macro (1/3) e microporos (2/3). 

 

5.2.  Curvas de retenção da água no solo 
 
 

Observando-se as curvas de retenção da água no solo para os diferentes tipos de usos do 

solo nas três profundidades estudadas (Figuras 7, 8 e 9), conclui-se que são típicas de solos 

arenosos, com a umidade caindo bruscamente com a elevação do potencial. Contudo, a umidade 

volumétrica nos primeiros potenciais (mais baixos) (aproximadamente 0,39 – 0,52 m3 m-3) está 

acima daquelas observadas para os solos arenosos (0,25 m3 m-3) (BRADY e WEIL, 2002). Os 

trabalhos de Cintra et al. (2009) com atributos físicos e hídricos no platô de Neópolis, também 

reportaram menores teores de umidade para os solos avaliados quando comparados com os solo 

usado neste trabalho. 

 A inflexão das curvas, na maioria dos tipos de usos, exceto para a pastagem, também 

mostra que o Latossolo avaliado não sofreu grandes impactos na sua estrutura. Com o aumento da 

tensão (potencial matricial) nos primeiros pontos, a inflexão das curvas se apresenta mais 

acentuada, principalmente na camada superficial, característico de solos com maior concentração 

de frações de areia, o que pode ser confirmado pelos resultados das análises granulométricas 

apresentados na Tabela 2. A textura e a estrutura do solo são importantes fatores na determinação 
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das características dos poros, onde a água e o ar são retidos, e esses dois atributos físicos do solo 

têm papel predominante em diferentes porções da curva característica de retenção de água 

(DEXTER, 2004). Por exemplo, a forma da curva de retenção em potenciais mais baixos (-10 a -

100 kPa) é influenciada principalmente pela estrutura do solo. Em solos de estrutura granulada, o 

espaço poroso total é maior e maior, também, será a sua capacidade de retenção de água, embora a 

mesma possa ser retida com pouca tenacidade. Para potenciais maiores do que -10 a -100 kPa, 

predomina a influência da textura e das forças de adsorção. De uma forma geral, pode-se afirmar 

que, o secamento do solo entre a saturação e o ponto de inflexão da curva ocorre nos poros 

estruturais. Enquanto que, o secamento abaixo do ponto de inflexão da curva ocorre nos poros 

texturais. Esse efeito é melhor observado no solo cultivado com pimenteira, na profundidade de 0 a 

0,15m (Figura 7). 
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Figura 7. Curvas de retenção da água na profundidade de 0 a 0,15m em Latossolo Amarelo sob diferentes 
usos, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto, SE. 

 

O solo sob cultivo da pimenteira possivelmente apresenta maior quantidade de poros 

estruturais e por isso uma maior inflexão da curva, consequentemente uma melhor qualidade do 

solo (DEXTER, 2004). O mesmo pode ser observado no solo sob cultivo de maracujazeiro.  

Richard et al. (2001), estudando as características da retenção de água em um solo franco 

siltoso, observou que, quando compactado, a porosidade estrutural, composta de poros maiores do 

que aqueles correspondentes ao ponto de inflexão, é destruída, ocorrendo um ganho simultâneo no 

efeito da porosidade textural, cujos poros são menores do que aqueles que correspondem ao ponto 

de inflexão. Na profundidade de 0 a 0,15m, as áreas cultivadas com maracujazeiro e pimenteira 

apresentaram maiores volumes de água (aproximadamente 0,52 e 0,45 m3 m-3, respectivamente) 
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nos potenciais mais baixos quando comparados com as áreas de consórcio e de pastagem 

(aproximadamente 0,39 e 0, 40 m3 m-3, respectivamente). Isso se deve, provavelmente, aos maiores 

valores de porosidade total nas áreas de pimenteira e de maracujazeiro (49 e 46 %), embora as 

diferenças entre tipos de usos não tenham sido significativas.  

 Para todos os tipos de uso do solo, a inflexão das curvas está próxima do potencial de – 10 

kPa. Por outro lado, em uma mesma classe textural, solos ou camadas destes podem reter água com 

maior ou menor intensidade em uma mesma tensão, dependendo do teor e do tipo de argila 

dominante. O fato de solos de mesma classe textural reterem diferentes conteúdos de água em uma 

mesma tensão deve-se, em parte, à ampla variação nos teores das frações granulométricas que uma 

classe pode abranger e também às variações na densidade do solo (KIEHL, 1979; REICHARDT, 

1990). Além disso, o teor de matéria orgânica e a agregação do solo exercem influência sobre a 

retenção de água, principalmente pelo efeito na porosidade.  

Existe uma estreita relação entre a porosidade do solo e a concentração de matéria 

orgânica. Uma das maneiras de melhorar a retenção de água por este solo é a incorporação de 

resíduos orgânicos, embora os efeitos só possam ser sentidos à longo prazo, bem como o uso de 

cobertura morta como forma de reduzir as perdas de água para a atmosfera (REICHARDT, 1990). 

Observam-se nas Figuras 8 e 9 que mostram as curvas características de retenção de água 

no solo nos diferentes tipos de uso e na profundidade de 0,15 a 0,30m e 0,30 a 0,45m 

respectivamente.  
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 Figura 8. Curvas de retenção da água na profundidade de 0,15 – 0,30 m em Latossolo Amarelo sob                          
diferentes usos, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto, SE. 
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Figura 9. Curvas de retenção da água na profundidade de 0,30 a 0,45m em Latossolo Amarelo distrófico sob 
diferentes usos, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto, SE. 

 

   Observa-se que não houve diferenças entre tipos de usos, no entanto, a inflexão das 

curvas é bem menos acentuada em relação à camada superficial, o que possivelmente se deve à 

menor influência da estrutura e maior influência da textura, como também um maior grau de 

compactação do solo, confirmada pelo aumento da densidade nessa camada (média 1,56 kg dm-3) 

quando comparado com a camada superficial (média 1,49 kg dm-3). A menor macroporosidade  

nessa camada (média de 0,12 m3 m-3) também contribuiu para maior horizontalização das curvas. 

Segundo Mota et al. (2008)  não é regra geral horizontes de mesma classe textural 

apresentarem curvas semelhantes, pois existem outros aspectos que interferem no comportamento 

das curvas como observado.  

Já na profundidade de 0,30 a 0,45m, a forma das curvas volta a ser mais semelhante à 

camada superficial, reflexo da menor influência das operações de preparo. 

 

5.3 - Intervalo Hídrico Ótimo 

  

 Os resultados do intervalo hídrico ótimo estão apresentados na Tabela 4. Observa-se que, 

na profundidade de 0-0,15m, o uso da pastagem apresentou maiores volumes de água retida na 

capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, além de maior intervalo hídrico ótimo, 

que nesta profundidade foi menor que a água disponível. 

 Pacheco (2010) encontrou em seu estudo o intervalo hídrico ótimo maior em áreas 

plantadas com cana-de-açúcar em comparação com uma mata nativa, segundo o autor, o cultivo 

dessa espécie favoreceu maior disponibilidade de água no horizonte estudado. 
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Tabela 4. Porosidade de aeração (θPA), capacidade de campo (θCC), ponto de murcha permanente 

(θPMP), resistência à penetração em laboratório (θRPL) e o intervalo hídrico ótimo (IHO), em 

diferentes profundidades, dos solos sob diferentes usos no Perímetro Irrigados Piauí, município de 

Lagarto-SE. 

 
USO DO SOLO 

 

θPA 
    (m3.m-3) 

θCC 
    (m3.m-3) 

θPMP 
    (m3.m-3) 

θRPL 
    (m3.m-3) 

IHO 
     (m3.m-3) 

R2 

                                                                                      Profundidade de 0-0,15m  
Maracujazeiro 0,306 0,200 0,025 0,018 0,175 0,85 

Pastagem 0,305 0,257 0,055 0,058 0,199 0,57 
Pimenteira 0,362 0,187 0,046 0,045 0,141 0,58 
Consórcio 0,296 0,192 0,050 0,104 0,088 0,78 

                                                                                      Profundidade de 0,15-0,30m  
Maracujazeiro 0,219 0,203 0,023 0,079 0,124 0,81 

Pastagem 0,272 0,227 0,018 0,080 0,147 0,83 
Pimenteira 0,252 0,169 0,027 0,085 0,084 0,89 
Consórcio 0,279 0,199 0,071 0,117 0,082 0,74 

                                                                                      Profundidade de 0,30-0,45m  
Maracujazeiro 0,232 0,188 0,029 0,087 0,101 0,82 

Pastagem 0,286 0,229 0,021 0,089 0,140 0,92 
Pimenteira 0,360 0,157 0,038 0,049 0,108 0,96 
Consórcio 0,317 0,216 0,070 0,110 0,106 0,94 

  

 Quando a umidade da porosidade de aeração é maior que a capacidade de campo, e o ponto 

de murcha permanente é maior que a umidade de resistência à penetração, então o intervalo hídrico 

ótimo é igual à água disponível no solo, ou seja, quanto maior esse intervalo, maior disponibilidade 

hídrica para a cultura, sendo o ideal para o desenvolvimento do sistema radicular. 

 Apesar do uso da pastagem na profundidade de 0-0,15m apresentar maior intervalo hídrico 

ótimo, observa-se que a umidade da resistência à penetração em laboratório é maior que o ponto de 

murcha permanente, neste caso o intervalo hídrico ótimo foi menor que a água disponível, isso 

também ocorre no uso do consórcio. Segundo Pacheco (2010), nas áreas, mesmo havendo umidade 

acima do ponto de murcha permanente para desenvolvimento de raízes, a resistência à penetração 

se torna restritiva ao crescimento radicular, portanto, o IHO é menor do que a água disponível, ou 

seja, é o volume de água contido entre a θrp e θcc. Já nos usos da pimenteira e do maracujazeiro o 

intervalo hídrico ótimo foi igual à água disponível, que é o ideal para um bom desenvolvimento do 

sistema radicular por não apresentar restrições ao desenvolvimento do sistema radicular.   

A contribuição do sistema radicular fasciculado das gramíneas na estruturação do solo, seja 

pela adição de matéria orgânica ou pelo seu crescimento, pode ter influenciado para um maior 

intervalo hídrico ótimo, principalmente nas primeiras profundidades avaliadas. O uso da pastagem 

apresentou maiores médias de densidade do solo em comparação com os outros usos, segundo Dias 

Junior (2000), um dos efeitos benéficos da compactação, até certo nível, pode ser atribuído ao 

aumento da disponibilidade de água em períodos mais secos, em função do maior contato do solo 

com sementes ou raízes. Segundo Trimble e Mendel (1995), essa característica de compactação em 

pastos é observada devido à força aplicada pelos cascos dos animais que é normalmente 
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subestimada por ser concebida como estática; no entanto, ao se movimentar, o animal transfere a 

massa do corpo para uma ou duas de suas patas, além do efeito agravante da aceleração 

desenvolvida no movimento, o que pode está ocorrendo no uso da pastagem no perímetro irrigado 

Piauí-SE. 

O armazenamento de água no solo depende do tamanho e quantidade de poros, 

principalmente dos microporos. Segundo Libardi (2000), quanto menor o tamanho dos poros mais 

intenso será o fenômeno de capilaridade e, portanto, maior será a retenção de água no solo.  

 Nas outras profundidades avaliadas 0,15-0,30m e 0,30-0,45m, os usos apresentam médias 

dos intervalos hídricos ótimos menores que na profundidade de 0-0,15m, porém observa-se que em 

profundidade todos os usos apresentam o IHO menor que a água disponível, ou seja, a resistência à 

penetração se torna restritiva ao crescimento radicular. Segundo Cavalieri et al. (2006), nos solos 

em que os sistemas de manejo propiciam melhoria da sua qualidade estrutural, o IHO é 

numericamente igual a água disponível. Por outro lado, em situações de degradação estrutural, 

percebe-se redução na porosidade total, bem como, alterações na distribuição do tamanho dos 

poros.  

 A Figura 10 mostra as curvas de resistência à penetração em função da umidade do solo na 

profundidade de 0-0,15m. Observa-se que o uso do consórcio apresentou maior resistência à 

penetração quando a umidade do solo está no ponto de murcha permanente, ou seja, quando a 

umidade se aproxima do ponto de murcha a resistência à penetração oferece restrições físicas ao 

desenvolvimento da cultura. Os usos da pastagem e do consórcio apresentaram, nesta umidade, 

resistência acima de 2000 kPa.  
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Figura 10. Curvas de resistência à penetração na profundidade 0-0,15m em função da umidade do solo, para 

quatro usos em um Latossolo Amarelo distrófico, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.   
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O valor de resistência à penetração igual a 2000 kPa tem sido amplamente utilizado como 

crítico para o desenvolvimento das plantas, segundo Richart et al. (2005) e Reichert et al. (2007) e 

principalmente para definir um limite inferior de água no solo na quantificação do intervalo hídrico 

ótimo (SILVA et al., 1994). Nesta profundidade os usos da pimenteira e do maracujazeiro não 

apresentaram umidade de resistência à penetração maior que a umidade de ponto de murcha, isso 

propicia um desenvolvimento sem restrições ao desenvolvimento radicular das culturas. Quando 

isso ocorre a faixa ideal de umidade é a água disponível, ou seja, os limites ideais estão entre a 

capacidade de campo e o ponto de murcha permanente.  

A Figura 11 apresenta as curvas de resistência à penetração dos usos na profundidade de 

0,15-0,30m em função da umidade do solo. Observa-se que, em todos os usos, a resistência à 

penetração ultrapassa 2000 kPa, ou seja, no intervalo da água disponível existem restrições para o 

desenvolvimento do sistema radicular, e o intervalo hídrico ótimo é menor que a disponibilidade de 

água, sendo que, na menor umidade do solo, o uso que apresenta menor resistência que, neste 

trabalho foi o da pastagem, ele apresenta duas vezes mais resistência que o limite crítico 

considerado de 2000 kPa.          

0

2000

4000

6000

8000

10000

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400

R
P

L 
(k

P
a

)

Umidade (m3m-3)

Pimenteira

Pastagem

Consórcio

Maracujazeiro

 

 

Figura 11. Curvas de resistência à penetração na profundidade 0,15-0,30m em função da umidade do solo, 

para quatro usos em um Latossolo Amarelo distrófico, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.   

 

Alguns trabalhos, porém, consideraram outros valores de RP como limitantes. Leão et al. 

(2004) consideraram limitante a RP igual a 2,5 MPa em solos sob pastagem. Silva (2003) utilizou 

os valores de 1, 2 e 3 MPa, em solo sob plantio direto com diferentes estados de compactação. 
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Aguiar Netto et al. (2006) estudando o processo de salino-sodificação no perímetro irrigado 

Jabiberi-SE, observaram que existe influencias físicas de camadas superficiais nas de maior 

profundidade, isso ocorre provavelmente em decorrência da compacidade ocasionada pelo peso 

dessas camadas sobrejacentes, a presença de sais como o sódio trocável, pode  propiciar a dispersão 

do solo por meio do processo de lixiviação do material desagregado pode forma uma camada mais 

densa nas maiores profundidades o que pode oferecer uma maior resistência em determinada 

umidade do solo. 

A Figura 12 apresenta os resultados das curvas de resistência à penetração dos usos na 

profundidade de 0,30-0,45m. Observa-se que todos os usos apresentaram resistência acima de 2000 

kPa também nesta profundidade, sendo que o uso do maracujazeiro foi quem apresentou maior 

resistência e menor IHO. Umidades próximas ao ponto de murcha permanente apresentam já 

apresentam restrições ao desenvolvimento da raiz, isso indica que, mesmo o solo apresentando 

densidades baixas, a resistência dele à penetração pode restringir o crescimento radicular das 

plantas quando a umidade do solo ficar próxima ao ponto de murcha permanente, como observado 

por Kaiser (2009), Além disso, à medida que o solo vai secando, a disponibilidade de água reduz e, 

nessas condições, a planta encontra maior dificuldade para o crescimento aéreo e radicular, pois a 

turgescência celular é reduzida nos meristemas de crescimento (DAVIES e ZHANG, 1991).   
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Figura 12. Curvas de resistência à penetração na profundidade 0,30-0,45m em função da umidade do solo, 

para quatro usos em um Latossolo Amarelo distrófico, no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.   
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É fundamental para o crescimento da planta que o solo apresente condições favoráveis ao 

crescimento das raízes, o que permite explorar um maior volume de solo em profundidade, 

aumentando o acesso à água e reduzindo os riscos de deficiência hídrica (KAISER, et al., 2009). 

Ainda em Kaiser, et al. (2009), a resistência do solo à penetração tem sido apontada como a 

principal restrição física ao crescimento radicular das plantas (Streck, 2003; Collares et al., 2006). 

O efeito da resistência à penetração, principalmente em profundidade, depende da umidade do solo   

No uso do maracujazeiro e do consórcio, o solo foi preparado em maior profundidade que 

nos outros usos, devido às condições de seu sistema radicular, isso pode ter influenciado nos 

resultados de resistência e IHO. Segundo Bengough et al., (2006), o revolvimento e o tráfego de 

máquinas alteram a estrutura do solo, aumentando a densidade e reduzindo a macroporosidade do 

solo; nessas condições, as limitações físicas ao crescimento de plantas podem ser atingidas com 

menores variações no conteúdo de água do solo. 

As raízes das plantas exercem uma pressão de crescimento de 0,2 a 1,2 MPa (Bengough e 

Mullins, 1990; Clark et al., 1999, 2003). A força motora do crescimento radicular é a pressão de 

turgescência celular na zona de elongação celular da raiz, sendo fundamental a disponibilidade de 

água para a ocorrência desse processo (Bengough et al., 2006). Portanto, a capacidade de uma 

planta vencer a resistência do solo depende da espessura da raiz e da sua habilidade em sintetizar 

substâncias mucilaginosas na coifa, que atuarão como lubrificantes, facilitando o crescimento 

(Bengough et al., 2006). Em umidades antes do ponto de murcha permanente, todos os usos na 

profundidade de 0,15-0,30m e 0,30-0,45m apresentaram acima de 2000 kPa, acima dos limites 

críticos de desenvolvimento das plantas. Podemos inferir que, a falta de manejo adequado durante o 

preparo do solo, pode estar causando o aumento da resistência principalmente em profundidade 

nestes solos, isso pode levar a utilização de escarificadores e subsoladores nos lotes para que as 

culturas tenham um desenvolvimento das raízes, como recomendado por PACHECO (2010).   

 

 

 

6. Conclusão 

 

De acordo com a avaliação dos atributos físicos do solo como a porosidade total, a macro e 

a microporosidade, a densidade do solo e as propriedades de retenção de água, e considerando 

valores críticos encontrados na literatura para esses atributos, bem como resultados de outros 

trabalhos realizados em manchas de solos arenosos em perímetros irrigados, o Latossolo Amarelo 

utilizado para diferentes tipos de cultivos no perímetro irrigado Piauí, exceto o uso para pastagem, 

mostrou-se relativo estado de conservação, com capacidade para desempenhar suas funções de 

suprimento e armazenamento de água para as plantas, assim como a de propiciar um ambiente 
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adequado para o crescimento de raízes.  A porosidade total está acima dos valores considerados 

normais para esse tipo de solo, principalmente na camada superficial. No entanto, a 

macroporosidade na área de solo sob pastagem encontra-se muito próxima dos níveis considerados 

críticos para a boa aeração e para o desenvolvimento das raízes. Os valores de densidade mostram 

um fechamento da estrutura em profundidade, sinal de que maiores precauções devem ser tomadas 

em relação às práticas de manejo adotadas. Os valores do intervalo hídrico ótimo mostram que, em 

profundidade todos os usos apresentam restrições ao desenvolvimento do sistema radicular, sendo 

que, a pastagem e o consórcio apresentam essa restrição já na profundidade de 0-0-15m.  
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CAPÍTULO 3 

 
SILVA, T. L. da; Atributos químicos de um Latossolo amarelo sob diferentes usos no 

perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE. In: Efeito do uso do solo nos atributos 

físicos e químicos nos lotes do perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.   2011. Cap. III. 

Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-

SE. 

 

1. Resumo 

 
 
O conhecimento dos atributos químicos de solos irrigados sob diferentes usos fornece informações 

para conhecimento da dinâmica desses sistemas, principalmente se estiverem em processo de 

degradação. Esse conhecimento contribui para orientação nas técnicas de manejo dos solos, 

evitando a escassez dos recursos naturais. Esses atributos do solo devem ser considerados como 

indicadores do seu uso nos agroecossistemas, visto que a atividade agrícola altera essas 

propriedades constantemente e podem trazer problemas para a sustentabilidade do sistema. O 

objetivo deste trabalho foi estudar alguns atributos químicos dos solos através da avaliação de 

alguns atributos químicos do solo como os teores de matéria orgânica, o pH, as concentrações de 

Ca, Mg, K, P e Na, a porcentagem de saturação por sódio e a CTC do solo e condutividade elétrica. 

utilizados para cultivos de pastagem, maracujazeiro, pimenteira e consórcio maracujazeiro com 

pimenteira no perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE. O manejo empregado no uso do 

solo com as culturas da pimenteira e o consórcio entre pimenteira e maracujazeiro contribuiu para o 

aumentaram os atributos de fertilidade no solo; os valores da PST e condutividade elétrica 

encontrados nas profundidades estudadas não caracterizaram indícios de salinização para os 

diferentes usos; o fósforo encontrado nos uso da pimenteira e do consórcio é considerado alto, 

sendo desnecessária a aplicação desse nutriente nesses solos. 

 

Palavras chaves: Matéria orgânica, Condutividade elétrica, Macronutrientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê Orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS. 
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SILVA, T. L. da; Soil chemical attributes of an Oxisol under different land uses in the Piauí 

irrigated perimeter, Lagarto county, SE. In: Effect of land use on physical and chemical 

attributes of the irrigated  perimeter Piauí, city of Lagarto-SE. 2011. Chapter III. Dissertation in 

Agroecosystems - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE. 

 

 
2. Abstract 

 
The assessment of soil chemical attributes in irrigated lands under different uses are of 

great significance for the monitoring and conservation of those systems, mainly if those soils are 

potentially susceptible to degradation. Those soil attributes are often considered as indicators of 

soil quality in agroecosystems because tillage and other agricultural practices alter soil functions 

and can threaten environmental sustenainability of those systems. This research aimed to evaluate 

some of the most important soil chemical attributes in soils submitted to different land uses 

(passion fruit (Passiflora edulis sims) cultivation; pepper (Capsicum frutensens L) cultivation; 

passion fruit and pepper consortium; and grazing pasture of Brachiaria decumbens, in the Piauí 

irrigated perimeter, Lagarto county-SE.  Soil fertility was enhanced in soils cultivated with pepper 

and pepper and passion fruit consortium.  PST values were low enough to present risk of soil 

salinization. One important finding was that P levels were excessively high under all soil uses but 

pasture, showing that there must be mismanagement in fertilizer application. 

 

Keywords: Soil organic matter, Electrical conductivity, Macronutrients. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto - UFS (Orientador), Maria Isidória Silva 
Gonzaga- UFS e Pedro Roberto Almeida Viégas- UFS.
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3 . Introdução 

 

 As avaliações dos efeitos do uso agrícola continuado do solo são importantes ferramentas 

para o diagnóstico e monitoramento de sua qualidade e para a avaliação de sistemas produtivos 

com o objetivo de adaptar tecnologias ou propor usos do solo mais sustentáveis. As atividades 

agrícolas alteram os atributos químicos do solo, os quais por sua vez, podem ser usados como 

indicadores de qualidade do solo nos agroecossistemas. 

A prática da agricultura irrigada em regiões do Nordeste,torna produtivas áreas de grande 

significância geográfica e social, mas por outro lado, é também uma atividade de risco potencial 

para a qualidade dos solos, sobretudo quando mal planejada e mal manejada. A sustentabilidade de 

um perímetro irrigado está condicionada, entre outros aspectos, à manutenção da produtividade dos 

solos, que dentro dos sistemas de produção, sofrem modificações nos seus atributos pela aplicação 

de fertilizantes e defensivos agrícolas, tráfego de máquinas e alteração do regime hídrico nas bacias 

hidrográficas (CORRÊA, 2007). 

No Brasil, existem várias e extensas áreas degradadas e desertificadas, além daquelas com 

alto potencial para desertificação, em conseqüência principalmente da degradação química 

(incluindo salinização e sodificação) e física causada pelas atividades de irrigação (CORRÊA et al., 

2009). 

 Aguiar Netto et al.(2006), em estudo no perímetro irrigado Califórnia, observaram que, dos 

lotes de amostras analisadas para diferentes profundidades, 54% apresentaram porcentagem de 

sódio trocável acima de 15.  Ainda em seu estudo, observaram que o aumento da porcentagem de 

sódio trocável (PST) resultou em um significativo aumento do pH do solo, somente na 

profundidade 0-0,2m, na qual o valor do pH chegou a 9,5 e o PST a 57 mmolc L
-1. Sob condições 

de pH elevado, ocorre a mudança de cargas líquidas das argilas, que passam de positivas para 

negativas; com isso, ocorre um aumento no valor da floculação do solo, o que resulta num aumento 

da dispersão das argilas (Richards, 1954), reduzindo a permeabilidade do solo (SHAINBERG e 

LETEY, 1984). Além disso, a elevação do pH resulta na alteração da disponibilidade e absorção de 

alguns nutrientes, principalmente os micronutrientes,  e isso vai influenciar diretamente no 

desenvolvimento e produção das culturas. 

Segundo Corrêa et al. (2009), em seu estudo no perímetro irrigado Icó-Mandantes no 

semiárido de Pernambuco, o critério adotado mundialmente para a classificação de solos sódicos é 

a avaliação da PST. Considerando-se como limite o valor de 15 % de PST (Richards,1954), os 

valores médios da PST para todos os usos nas camadas avaliadas foram baixos, não excedendo 3,5 

%. No entanto, dependendo do tipo de solo, este limite pode não ser adequado, pois valores de PST 

bem inferiores aos 15 % preconizados por Richards (1954) já foram suficientes para reduzir a 

condutividade hidráulica de solos, tornando-os inaptos para irrigação (FREIRE et al., 2003). 
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A capacidade de troca catiônica do solo (CTC), quantidade total de cátions retidos nos 

colóides minerais e orgânicos do solo (Chaves et al., 2004), diz respeito à capacidade do solo em 

manter os elementos essenciais disponíveis às plantas, sendo um importante indicador químico da 

fertilidade do solo. Em solos arenosos, os valores de CTC são naturalmente baixos e dependem 

fortemente do aporte de matéria orgânica. Da mesma forma, os teores de nitrogênio total, fósforo 

disponível, e as formas trocáveis de K, Ca e Mg indicam se as reservas do solo atenderão às 

necessidades nutricionais das plantas. 

A redução nos teores de matéria orgânica é outro problema que leva à degradação química 

de solos, com efeito negativo principalmente sobre a CTC, disponibilidade de nutrientes e atividade 

microbiana (BAYER e MIELNICZUK, 1999); (BAYER e MIELNICZUK, 2008). A presença de 

matéria orgânica em solos tropicais, intemperizados e de baixa fertilidade natural, é um fator de 

grande relevância para o fornecimento de nutrientes e para a sustentabilidade das áreas cultivadas, 

principalmente em solos arenosos, onde a matéria orgânica é rapidamente decomposta e de difícil 

acumulação (Rawls et al., 2003) por fornecerem menor proteção coloidal do carbono. As 

modificações nos teores de matéria orgânica em solos cultivados são os principais indicadores de 

qualidade do solo. 

Em áreas intensamente cultivadas, com constante aporte de fertilizantes e defensivos 

agrícolas, o estudo dos atributos químicos do solo é importante também na detecção de elementos 

em excesso, especialmente aqueles cuja presença pode ter efeito prejudicial tanto à planta quanto 

aos microorganismos do solo. A contaminação de solos por metais pesados em áreas agrícolas é um 

problema que tem se intensificado nas últimas décadas em todo mundo.  O acúmulo de metais 

pesados no solo pode inviabilizar a capacidade do mesmo em desempenhar suas funções no 

agroecossistema, causar toxidez em plantas, animais e em seres humanos. Produtos químicos como 

fungicidas, pesticidas e herbicidas contêm Cu, Zn, Fe, Mn e As (KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS, 2001). Pulverizações com agrotóxicos em áreas de fruticultura podem adicionar aos 

solos anualmente de 1 a 2 kg ha-1 de Cu e As, e de 5 a 9 kg ha-1 de Zn e Pb, respectivamente (HE et 

al., 2005). 

O objetivo deste trabalho foi comparar os diferentes usos (cultivos de maracujazeiro, 

pimenteira, consórcio de maracujazeiro com pimenteira e pastagem) de um Latossolo Amarelo, no 

perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE, através da avaliação de alguns atributos 

químicos do solo como os teores de matéria orgânica, o pH, as concentrações de Ca, Mg, K, P e 

Na, a porcentagem de saturação por sódio e a CTC do solo e condutividade elétrica. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1. Caracterização da área de estudo  

 

O estudo foi realizado no município de Lagarto (Figura 13) localizado no centro-sul do 

Estado de Sergipe, a 78 km da capital; possui uma área de 1.036 Km² e a população total é de 

83.190 habitantes, sendo 40.490 residentes na área urbana e 42.700 na zona rural, com uma 

densidade demográfica de 86,43hab/km2. 

O município está inserido entre duas bacias hidrográficas, a do rio Vaza-Barris e a do rio 

Piauí. Constituem a drenagem principal, além do rio Vaza-Barris e do Piauí, os rios, Jacaré, 

Piauitinga, Caboclo, Machado. 

 
Figura 13 – Localização do Perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.  

 

O clima é do tipo megatérmico seco e sub-úmido, temperatura média anual de 24,5ºC, 

precipitação pluviométrica média no ano de 1.032,1mm. O relevo é de superfície pediplanada e 

dissecada, com aprofundamento de drenagem muito fraca a mediana. Os solos são Planossolos, 

Litossolos eutróficos, Argissolos Vermelho Amarelo e Latossolos, cobertos por uma vegetação de 

Campos Limpos, Campos Sujos, Capoeira e Caatinga (SEPLANTEC,2002). Nas áreas avaliadas 
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predominam os Latossolos Amarelos, profundos e bem drenados, compreendendo as paisagens de 

tabuleiros costeiros de topos mais amplos e com relevo plano a quase plano, formados por 

sedimentos do Grupo Barreiras (GOMES et al., 2007).  

 

4.2. Delineamento experimental e amostragem do solo 

 

 O estudo foi desenvolvido em blocos casualizados, com 5 repetições. Foram selecionados 

4 tipos de usos do solo no perímetro Piauí: a) área sob cultivo de pimenteira malagueta (Capsicum 

frutensens L); b) área sob cultivo de maracujazeiro (Passiflora edulis sims);  c) área sob cultivo de 

maracujazeiro em consórcio com pimenteira; d) área sob pastagem (Brachiaria decumbens). 

Informações sobre as áreas estudadas bem como seus manejos estão apresentadas no capítulo 2 

deste trabalho. 

As avaliações dos atributos químicos foram realizadas em amostras deformadas coletadas 

com o auxílio de um trado Holandês nas profundidades de 0-0,15 m, 0,15-0,30 m e 0,30-0,45m. 

Cada amostra composta foi formada pela junção e homogeneização de 10 amostras simples, no 

total de três amostras compostas por parcela e por profundidade. As amostras foram secas ao ar, 

destorroadas, passadas em peneira de malha 2 mm e acondicionadas em sacos plásticos para 

posterior análise. 

 

4.3. Parâmetros químicos 

 

O pH foi determinado em água (1:2,5) solo:água destilada e leitura por potenciometria.  A 

acidez potencial (H+Al) foi determinada pelo método SMP, no qual o solo, em contato com a 

solução tampão, provoca decréscimo do valor original do pH da solução. Os teores de fósforo (P), 

potássio (K) e sódio (Na) foram extraídos pelo método Mehlich 1 e quantificados por 

espectrofotometria de absorção atômica, exceto P que foi analisado por colorimetria. Cálcio (Ca), 

magnésio (Mg) e alumínio (Al) trocáveis foram extraídos em solução de  KCl 1N, sendo a 

quantificação do Al determinada por titulação com NaOH 0,025 mol L-1, segundo metodologia 

descrita pela EMBRAPA (1997).  As concentrações de cobre (Cu), zinco (Zn), manganês (Mn) e 

ferro (Fe) foram determinadas após extração com solução Mehlich 1 e leitura em espectofotômetro 

de absorção atômica. A CTC foi calculada pela soma das concentrações de Ca, Mg, Na, K, H + Al. 

A porcentagem de saturação por bases (S) foi calculada pela fórmula: S = (Ca + Mg + K + 

Na/CTC)*100. A porcentagem de sódio trocável (PST) foi calculada pela fórmula: PST = 

(Na/CTC)*100. O teor de matéria orgânica total (MOT) foi determinado pelo método volumétrico 

de Walkley – Black (Nelson e Sommers, 1982) , com titulação do excesso de bicromato de potássio 

pelo sulfato ferroso amoniacal, conforme descrito por Embrapa (1997b):  
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MOT = CO*1,724 

Em que:  

MOT = matéria orgânica total (g kg-1);  

CO = carbono orgânico (g kg-1);  

1,724 => na composição média da MO do solo o carbono participa com 58%.  

 Todas as análises de fertilidade foram determinadas no Instituto Tecnológico de Pesquisa 

de Sergipe - ITPS. 

 

4.4. Condutividade Elétrica 

 

 As análises de condutividade elétrica foram analisadas no laboratório de água e solo (LAS) 

do departamento de Engenharia Agronômica da UFS, onde as amostras foram de solo foram 

secadas ao ar, destorroado e passado em peneira de 2mm. Para o preparo das soluções diluídas 

(CE1:2,5) foram pesadas amostras de solo para 2,5 partes de água destilada, deixando-se a 

suspensão em repouso por 2 horas para medida da condutividade elétrica no sobrenadante, 

utilizando-se condutivímetro de bancada. Com os valores obtidos foram ajustadas equações de 

regressão, para estimativa de CEes como função da CE1:2,5. A equação obtida para relacionar a 

CEes e a CE1:2,5, utilizando-se a mesma unidade em ambas as variáveis, foi: 

CEes = 4,5392*(CE1:2,5) – 0,13. 

 

4.5. Análise dos dados 

 

Para os cálculos das médias de cada variável estudada, para cada uso, foi utilizado o 

programa estatístico Sisvar 5.1, com probabilidade de 5% para o teste de Scott-knott. 

Foram realizadas análises de NMS (Nonmetric Multidimensional Scaling) (Kruskal, 1964) 

ou Ordenação Multidimensional Não-Métrica, com o objetivo de avaliar o efeito das variáveis 

sobre a qualidade do solo, por meio da correlação dos escores das amostras com as variáveis dos 

atributos químicos do solo. Também foi realizada análise de significância da correlação de cada 

variável analisada com a qualidade do solo. Para realização das análises de NMS foi utilizado o 

programa PC-ORD 4.0. O programa SAEG 9.1 foi utilizado para as análises de significância das 

correlações. 

 O conhecimento da associação entre duas variáveis é de grande importância nos trabalhos 

de ciência do solo. No entanto, uma vez que nesta ciência os fatores ambientais se relacionam de 

maneira interativa e complexa, o estudo da correlação simples torna-se insuficiente (Gomes, 1996). 

Esse tipo de análise, também permite desdobrar coeficientes de correlação simples em seus efeitos 

diretos e indiretos (Cruz et al., 2004). 
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5. Resultado e Discussão 
 

 
A maioria dos atributos químicos das áreas avaliadas foram modificados pelos diferentes 

usos no Latossolo Amarelo. Os resultados das análises dos atributos químicos do solo pH, matéria 

orgânica, soma de bases, CTC, PST e V, nas três profundidades avaliadas e para os quatro tipos de 

usos do solo estão apresentados na Tabela 5. Não houve diferença significativa no pH do solo sob 

diferentes cultivos e todos os valores se encontram na faixa ácida de pH. Contudo, a variação de 

5,24 para 6,15 entre a área de maracujazeiro e a área de pastagem na profundidade 0 a 0,15m 

mostra que na área de maracujazeiro o solo possui uma concentração de H+ quase 10 vezes superior 

à área de pastagem, e conseqüentemente a disponibilidade de nutrientes e outros elementos que 

dependem do pH pode ser significativamente influenciada (Lopes, 1989).  

 

Tabela 5. Valores médios de pH, matéria orgânica (MO), soma de base (SB), capacidade de troca 
catiônica (CTC), percentagem de saturação de sódio (PST) e percentagem de saturação de bases 
(V), em diferentes profundidades, no solo sob diferentes usos no perímetro irrigado Piauí, 
município de Lagarto, SE. 
 

Atributos  
 

Unidade 
                                Tipos de uso do solo  
Maracujazeiro 

(1) 
Pastagem (2) Pimenteira 

(3) 
Consórcio (4) CV % 

  Profundidade 0-0,15m   
pH em água - 5,24 a 6,15 a 5,59 a 5,74 a 14,40 

M.O. (g/dm3) 8,64 b 14,23 a 13,63 a 13,28 a 14,53 
SB (cmol/dm3) 2,64 d 3,17 c 4,86 a 4,26 b 16,88 

CTC (cmol/dm3) 3,56 d 4,52 c 7,01 a 5,44 b 14,32 
PST % 5,97 a 2,54 c 3,53 b 0,57 d 34,59 
V % 74,48 a 70,00 b 69,28 b 78,37 a 9,02 

 
             Profundidade 0,15-0,30m 

pH em água - 5,11 b 6,15 a 5,25 b 5,51 b 16,52 
M.O. (g/dm3) 6,76 c 8,76 b 8,47 b 9,90 a 16,15 
SB (cmol/dm3) 1,84 b 3,13 a 2,97 a 3,02 a 21,68 

CTC (cmol/dm3) 3,28 b 4,53 a 4,97 a 4,43 a 17,18 
PST % 7,90 a 1,79 c 6,01 b 0,57 d 37,95 
V % 56,23 b 68,58 a 60,20 b 67,92 a 9,15 

 
            Profundidade 0,30-0,45m 

pH em água - 4,94 b 6,24 a 5,19 b 5,34 b 16,58 
M.O. (g/dm3) 7,84 a 5,66 c 6,86 b 8,35 a 22,21 
SB (cmol/dm3) 1,75 c 2,49 b 3,20 a 2,18 b 21,38 

CTC (cmol/dm3) 3,21 d 3,91 c 5,16 a 4,45 b 17,74 
PST % 10,91 a 3,91 c 7,52 b 0,60 d 31,42 
V % 54,16 d 62,87 a 61,96 a 50,14 b 13,27 
Médias seguidas pela mesma letra na horizontal não diferem significativamente a 5 % pelo teste de Scott-
knot. 

 

Portanto, uma pequena diferença no pH, especialmente na faixa de solos ácidos, pode ser 

bastante significativa. A maioria das culturas se desenvolve bem na faixa de pH entre 5,5 e 6,5 

sendo que, em meios alcalinos, há maior disponibilidade de macronutrientes e menos 
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micronutrientes. Em profundidade, observa-se uma redução do pH em todos os tipos de usos, 

exceto na pastagem.  

Os solos sob pastagem, pimenteira e consórcio apresentaram maiores teores de matéria 

orgânica (37 % superior) em relação ao solo sob cultivo do maracujazeiro na camada de 0 a 0,15m. 

Em todos os tipos de usos ocorreu redução dos teores de matéria orgânica em profundidade. Isto se 

deve ao menor aporte de resíduos pela cultura do maracujazeiro e menor cobertura vegetal do solo, 

resultado também das capinas freqüentes adotadas na área. O revolvimento causado pelas práticas 

de limpeza da área de maracujazeiro possivelmente estimularam a decomposição da matéria 

orgânica. Apesar dos valores encontrados para matéria orgânica nos solos do perímetro irrigado 

Piauí estarem classificados como baixos (<1,5 %) (Siqueira, 2007), vale ressaltar que estes são 

condizentes com os solos arenosos em regiões de clima quente e ainda,  que os teores de matéria 

orgânica nos solos sob pastagem, pimenteira e consórcio estão acima daqueles encontrados para a 

maioria dos solos arenosos sob cultivo intensivo. Muitos trabalhos reportam valores similares ou 

mais baixos para matéria orgânica em solos com textura arenosa: 1,37 dag kg-1 (TIESSEN et al., 

1998); 0,41 dag kg-1 (SILVA e CHAVES, 2001); 0,82 dag kg-1 (SU et al., 2004).  

A dinâmica da matéria orgânica no solo sofre influência, entre outros, do clima e de 

características do solo, com destaque para a textura. Partículas de argila aumentam a estabilidade 

dos substratos orgânicos e a biossíntese microbiana, de forma que em solos mais argilosos há maior 

proteção da matéria orgânica, pela formação de complexos organo-minerais, o que resulta em 

acúmulo da matéria orgânica com o aumento no teor de argila (Bayer, 1996). Segundo este autor, 

estudos em solos arenosos e de textura média demonstram que o teor de matéria orgânica pode ser 

recuperado e até mesmo aumentado com a freqüente adição de resíduos orgânicos, redução de 

mobilização e tempo de utilização dos sistemas de manejo do solo e planta. 

Corrêa et al.(2009) encontraram teores de matéria orgânica inferiores a 1% nas áreas 

avaliadas do perímetro irrigado em Pernambuco. Isso demonstra que, exceto para o cultivo de 

maracujazeiro, os demais usos do solo contribuem para o aporte e a conservação da matéria 

orgânica do solo nas áreas avaliadas. Com relação à matéria orgânica no solo o uso do 

maracujazeiro apresentou menor valor desse atributo, cerca de 6,76g/dm3. Fidalski et al. (2007), 

estudando a espacialização dos indicadores de qualidade de um Latossolo cultivado com citros, 

observaram que a fertilidade do solo estava concentrada na camada superficial, concordando com 

os resultados deste estudo, em que, na camada de 0 a 0,15m, foram verificados resultados mais 

elevados de matéria orgânica, cálcio, magnésio, potássio, SB, fósforo, CTC e V para os usos 

estudados. 

Esses mesmos autores comparando diferentes usos em perímetro irrigado observaram que, 

dentre os solos cultivados, aqueles com usos de cultura de ciclo curto e os solos descartados pelo 

perímetro apresentaram maiores teores de carbono orgânico total, enquanto os usos da fruticultura e 
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pastagem apresentaram valores inferiores, resultado contrário ao esperado, uma vez que o manejo 

normalmente associado a esses usos apresenta menor revolvimento do solo por aração e gradagem, 

tornando o ambiente menos oxidativo e propício a um maior acúmulo de carbono orgânico total. 

Esses valores confirmam os encontrados nesse trabalho onde a pimenteira, o consórcio e a 

pastagem apresentaram maiores médias de matéria orgânica. As baixas concentrações de matéria 

orgânica no uso do maracujazeiro podem estar ocorrendo devido ao manejo empregado desta 

cultura no perímetro irrigado, ou seja, a falta de incorporação de resíduos (folhas e frutos) durante 

os tratos culturais faz com que não se acumule material orgânico para uma futura decomposição e 

ciclagem de nutrientes, principalmente nesta profundidade. 

Esses resultados de matéria orgânica refletem, também, nos valores mais satisfatórios da 

CTC do solo, sendo que a menor capacidade de armazenamento de cátion foi observada no solo 

sob maracujazeiro. Corrêa et al., (2009) encontraram valores de 3,06 Cmolc kg-1 para a CTC do 

solo na camada superficial, que recebe maior influência da matéria orgânica. Os valores da CTC e 

soma de bases (SB) foram maiores no solo sob cultivo de pimenteira, seguidos do consórcio, da 

pastagem e do maracujazeiro (Tabela 5). No presente trabalho, o solo sob pimenteira apresentou 

CTC quase duas vezes maior do que a CTC do solo sob maracujazeiro. Em solos de textura arenosa 

a maior parte da CTC está associada à matéria orgânica que normalmente é baixa. Neste estudo, 

outros fatores além da matéria orgânica podem estar contribuindo para a variação na CTC entre os 

diferentes usos do solo, como variações nos teores de argila. 

No geral, os baixos valores de CTC do solo sob diferentes usos propiciaram que uma 

moderada quantidade de bases trocáveis (Tabela 5) correspondesse a uma elevada V nos solos (> 

70%) classificado como “alto” por Siqueira (2007). Essa reduzida reserva mineral está associada à 

baixa CTC dos solos arenosos, que por sua vez facilita as perdas de bases por processo de 

lixiviação.  Houve uma redução no valor V em profundidade para todos os tipos de cultivo. Solos 

submetidos a calagens e adubações no preparo e durante o ciclo das culturas sofrem elevação no 

valor V, o que ocorre predominantemente na camada superficial do solo.  

As áreas de solo cultivadas com pimenteira e consórcio de maracujazeiro com pimenteira 

apresentaram maiores teores de Ca2+, Mg2+, K+ e  P em relação às outras áreas estudadas (Tabela 6).  

Corrêa et al. (2009) em Icó-Mandantes, em Petrolândia-Pe, encontrou valores próximos aos 

encontrados neste trabalho e observaram que as práticas agrícolas modificaram os atributos 

químicos dos solos incorporados aos sistemas produtivos, que, possivelmente, antes do início dos 

cultivos, apresentavam atributos químicos semelhantes ao uso da mata nativa. Observaram ainda, 

que os usos relacionados aos sistemas produtivos pastagem, culturas anuais, fruticultura e áreas 

descartadas apresentaram maiores teores de Ca2+, Mg2+, K+ e P em relação ao solo sob vegetação 

nativa.  
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Tabela 6. Valores médios de cálcio, magnésio, alumínio, sódio e potássio trocáveis, acidez 

potencial (H+Al) e fósforo disponível, em diferentes profundidades, no solo sob diferentes usos no 

perímetro irrigado Piauí, município de Lagarto, SE. 

 
Atributos  

 
Unidade 

                              Tipos de uso do solo  
Maracujazeiro 

(1) 
Pastagem (2) Pimenteira 

(3) 
Consórcio (4) CV % 

  Profundidade 0 - 0,15m   
Cálcio (cmol/dm3) 1,68 b 1,64 b 2,70 a 2,60 a 22,38 

Magnésio (cmol/dm3) 0,64 c 1,27 b 1,61 a 1,52 a 22,80 
Alumínio (cmol/dm3) 0,08 b 0,08 b 0,10 a 0,08 b 24,83 

Sódio (cmol/dm3) 0,21 a 0,11 b 0,24 a 0,03 c 36,34 
Potássio (cmol/dm3) 0,11 b 0,14 b 0,30 a 0,11 b 52,08 
H + Al (cmol/dm3) 0,91 c 1,35 b 2,15 a 1,18 b 26,41 
Fósforo (mg/dm3) 48,84 c 9,66 d 142,31 b 165,01 a 30,96 

              Profundidade 0,15 – 0,30m 
Cálcio (cmol/dm3) 0,87 b 1,45 a 1,70 a 1,58 a 35,31 

Magnésio (cmol/dm3) 0,57 d 1,51 a 0,80 c 1,28 b 23,99 
Alumínio (cmol/dm3) 0,10 b 0,08 b 0,33 a 0,08 b 81,61 

Sódio (cmol/dm3) 0,25 a 0,08 b 0,30 a 0,02 c 39,82 
Potássio (cmol/dm3) 0,13 b 0,08 c 0,16 a 0,12 b 29,02 
H + Al (cmol/dm3) 1,43 b 1,39 b 2,00 a 1,41 b 22,20 
Fósforo (mg/dm3) 44,94 b 8,33 c 110,47 a 105,76 a 42,48 

             Profundidade 0,30-0,45m 
Cálcio (cmol/dm3) 0,74 b 1,09 b 1,48 a 1,02 b 39,97 

Magnésio (cmol/dm3) 0,53 c 1,11 a 1,16 a 0,92 b 29,77 
Alumínio (cmol/dm3) 0,41 a 0,11 c 0,32 b 0,14 c 43,75 

Sódio (cmol/dm3) 0,34 a 0,15 b 0,38 a 0,02 c 36,19 
Potássio (cmol/dm3) 0,12 b 0,14 a 0,16 a 0,10 b 23,82 
H + Al (cmol/dm3) 1,46 b 1,41 b 1,96 a 2,27 a 30,87 
Fósforo (mg/dm3) 38,35 c 9,06 d 68,50 a 52,74 b 25,62 

Médias seguidas pela mesma letra na horizontal não diferem significativamente a 5% pelo teste de Scott-

Knot. 

Considerando valores normais para os solos arenosos do estado de Sergipe, em região 

semelhante à da área estudada, os resultados deste trabalho mostram que, para Ca e Mg, os valores 

são considerados de médio (maracujazeiro) a alto (pimenteira e consórcio). Possivelmente, os tratos 

culturais como calagem e adubações dispensadas ao cultivo de pimenteira são mais intensos do que 

aqueles dispensados ao cultivo do maracujazeiro e, provavelmente acarretaram a elevação da SB, 

pela adição de fertilizantes sem critérios técnicos, isso pode ser o caso de outras variáveis como o 

cálcio e o magnésio que são adicionados na tentativa de uma correção do alumínio e adequado 

suprimento de nutrientes, além do fósforo que é aplicado também em cobertura neste tipo de 

cultura de ciclo curto. 

No uso da pimenteira, os valores de fósforo e potássio foram menores na profundidade de 

0,15 a 0,30m do que na profundidade de 0 a 0,15m, isso pode ocorrer pela baixa mobilidade do 

fósforo aplicado em superfície e, no caso do potássio, houve uma maior quantidade de matéria 

orgânica na profundidade de 0 a 0,15 m. Segundo Ernani et al. (2007)  a mobilidade de potássio em 

solos cultivados com maior material orgânico provavelmente é menor, caso o teor de água no solo 

não varie. Isso se deve ao fato de que a mobilidade de potássio, assim como a de outros cátions, 
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diminui com o aumento da densidade de cargas negativas quando a quantidade destas for maior do 

que a concentração do nutriente no solo. Já no uso do consórcio os teores de fósforo foram maiores 

na profundidade 0 a 0,15m e  houve provavelmente uma mobilidade do potássio para as camadas 

mais profundas, pois não houve diferença entre as profundidades. 

A concentração de Al trocável na camada de 0 a 0,15m foi superior no cultivo de 

pimenteira (0,1 Cmolc kg-1), mas ainda considerado baixo (<0,5 Cmolc kg-1), sendo não expressivo, 

principalmente  por se tratar de áreas de solo com pH acima de 5,5. Houve uma tendência de 

aumento do Al trocável em profundidade em todos os usos do solo, acompanhando a redução do 

pH, porém as concentrações são classificadas como baixa (SIQUEIRA, 2007). Exceção foi 

observada para a área com pastagem, onde não ocorreu variação de pH (Tabela 5) e 

conseqüentemente de Al em profundidade (Tabela 6).  

O teor de P extraível diferiu significativamente em todos os tipos de usos do solo, sendo a 

maior concentração respectivamente no consórcio, pimenteira, maracujazeiro e pastagem. Em 

todos os usos o P foi considerado alto em todas as camadas, exceto para o solo sob pastagem, onde 

foi considerado médio. Mais uma vez pode-se observar que a adição de insumos ao cultivo de 

pimenteira é feito de forma inadequada e sem avaliação prévia das condições de fertilidade do solo, 

levando a um gasto desnecessário com adubações. Comparando solos sob diferentes usos, Corrêa et 

al. (2009) também encontraram altas concentrações de P na camada de 0 a 0,10m, médio na 

camada de 0,10 a 0,30m e baixo na camada de 0,30 a 0,60m. Porém, os valores encontrados neste 

trabalho são em, em média, 65 %  maiores do que os observados por Corrêa et al. (2009) para áreas 

sob cultivo de ciclo curto e em, média, 70 % menores para áreas sob pastagem.  

No solo sob pastagem, o teor de P é relativamente homogêneo em profundidade, mas nos 

demais cultivos observam-se um decréscimo desse elemento nas camadas de 0,15 a 0,30m e 

principalmente na camada de 0,30 a 0,45m, comprovando o caráter pouco móvel do P, apesar de os 

solos serem de textura arenosa. Contudo, os elevados teores de P na camada de 0,15 a 0,30m 

mostram que houve uma contribuição da camada superficial que recebe adubação e, em menor 

proporção, pela movimentação de P para esta camada. O baixo teor de argila, que atua na fixação 

do P, e a movimentação de água no perfil do solo, devido à irrigação, possivelmente contribuíram 

para esta movimentação do elemento. 

 Para melhor o entendimento das diferenças entre tipos de usos do solo e quais variáveis 

desempenharam papel mais importante no contexto das modificações sofridas pelo solo, já que 

foram vários os parâmetros estudados, os dados foram submetidos à análise de ordenação 

multivariada. As Figuras 14, 15, 16, 17, 18 e 19 representam a variabilidade da qualidade do solo 

obtida por meio da análise das amostras no espaço das variáveis dos atributos químicos, nas 

profundidades de 0 a 0,15m, 0,15 a 0,30m e 0,30 a 0,45m, respectivamente. 
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Figura 14. Ordenação multidimensional das amostras no 
espaço das variáveis de atributos químicos para 
profundidade 0- 0,15m. 
 

Figura 15. Ordenação multidimensional das variáveis de 
atributos químicos no espaço das amostras, para  
profundidade de 0 a 0,15m. 
 

 

A análise de ordenação multidimensional das amostras, para a profundidade de 0 a 0,15m, 

93,9% da variabilidade foi representada por um gráfico em duas dimensões. Os Eixo 1 e 2 (Figura 

14) contribuíram com 64,6% e 29,3% da variabilidade da qualidade do solo, respectivamente. 

Portanto, para a profundidade de 0 a 0,15m, pode-se considerar o Eixo 1 como o mais importante 

na explicação da variabilidade da qualidade das amostras.  

Observa-se que as variáveis nos espaços das amostras (Figura 14) diferenciaram 

claramente os usos dos solos em quatro grupos. As variáveis mais importantes relacionadas à 

melhor fertilidade dos usos dos solos como a matéria orgânica, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, 

soma de bases e capacidade de troca catiônica apresentaram correlação significativa e sinal 

negativo no eixo 1. Isso significa que à medida que se aumenta os valores dos escores da esquerda 

para a direita, os valores dessas variáveis diminuem tomando direção da direita para esquerda, 

essas variáveis foram significativas a 1% de probabilidade com os escores da Figura 14.  

Rebatendo os usos no eixo 1, observa-se que estes que estão mais da direita para a esquerda 

no eixo 1 são os uso como valores de fertilidade do solo maiores, neste trabalho verificou-se o uso 

da pimenteira e do consórcio.  

No eixo 2, o qual que representa 29,3% da variabilidade da qualidade do solo no gráfico 

NMS, apresentaram maiores valores da correlação significativos e de sinal negativo para as 

variáveis relacionadas a salinidade como o sódio, potássio e o PST. Rebatendo as amostra no eixo 2 

observa-se que como a correlação entre esses elemento foi negativa, ou seja,  a medida que 

aumenta os valores dos escores diminui esses elementos que se posicionam no gráfico na ordem de 

cima para baixo no eixo 2. Nesta figura observa-se que os usos da pimenteira e do maracujazeiro 
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apresentam maiores valores significativos desses elementos, ou seja, dos usos estudados os que têm 

maiores tendências a uma salinização seriam esses uso. 

Para uma interpretação da importância de cada variável dos atributos químicos na 

separação das amostras, foi realizada uma análise de ordenação multidimensional das variáveis 

dentro do espaço das amostras (Figura 15) na profundidade de 0 a 0,15m. Quanto mais próxima da 

origem a variável se encontra, significa que menor foi sua importância na separação das amostras 

em diferentes usos. 

 Observa-se na Figura 15 que para separação dos usos, as variáveis que mais influenciaram 

significativamente foram o fósforo e o potássio para os usos de melhor fertilidade e o sódio e PST 

para os usos com maiores valores desses elementos, observadas também na tabela de correlação 

(Tabela 7). 

A Tabela 7 representa a significância e o sinal dos coeficientes de correlação de Pearson, 

entre as variáveis no espaço das amostras na profundidade de 0 a 0,15m, com os escores das 

amostras obtidos pela análise de ordenação multidimensional. 

Tabela 7. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de atributos químicos do solo 

versos escores (Eixo 1 e Eixo 2) das amostras,  obtidos pela de ordenação multidimensional, para a 

profundidade de 0 a 0,15 m. 

                                        

Variáveis 

Coeficientes de correlação 

Eixo 1 Eixo 2 

pH em água -0,194ns 0,151ns 

M.O. (g/dm3) -0,589**  0,444**  

Cálcio (cmol/dm3) -0,827**  -0,105ns 

Magnésio (cmol/dm3) -0,835**  0,214ns 

Alumínio (cmol/dm3) 0,008ns -0,229ns 

Sódio (cmol/dm3) 0,284* -0,930**  

Potássio (cmol/dm3) -0,491**  -0,403**  

H + Al (cmol/dm3) -0,526**  -0,246ns 

Fósforo (mg/dm3) -0,833**  -0,043ns 

SB (cmol/dm3) -0,917**  -0,104ns 

CTC (cmol/dm3) -0,879**  -0,174ns 

PST % 0,685**  -0,805**  

V % -0,101ns 0,088ns 

         **  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 1 % de probabilidade;  
           *  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 5 % de probabilidade;  
         Ns  Coeficiente de correlação de Pearson não significativo. 
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A Figura 16 representa a variabilidade obtida por meio da análise ordenação multivariada 

(NMS), das amostras no espaço das variáveis de atributos químicos na profundidade de 0,15 a 0,30 

m dos diferentes usos do solo. 

 
Figura 16. Ordenação multidimensional das amostras no 
espaço das variáveis de atributos químicos para 
profundidade 0,15 a 0,30m. 
 

 Figura 17. Ordenação multidimensional das variáveis de 
atributos químicos no espaço das amostras, para 
profundidade de 0,15 a 0,30m. 
 

 

A análise de ordenação multidimensional, para a profundidade de 0,15 a 0,30m, mostra que 

86,2% da variabilidade da qualidade das amostras do solo foi representada por um gráfico em duas 

dimensões. Os Eixo 1 e 2 contribuíram com 61,4% e 24,8% da variabilidade das amostras, 

respectivamente (Figura 16). Portanto, para a profundidade de 0,15 a 0,30 m, pode-se considerar o 

Eixo 1 como o mais importante na explicação da variabilidade da qualidade das amostras. 

Observa-se que as variáveis nos espaços das amostras (Figura16) diferenciaram claramente 

os usos dos solos em três grupos. O uso do consórcio e o da pastagem para essa profundidade 

mostrou-se semelhantes pelo gráfico de ordenação multidimensional as correlações das variáveis 

no eixo 1 negativa, ou seja, a medida que os escores das amostras aumentam há um decréscimo 

dessas variáveis.  

A Tabela 8 representa a significância e sinal dos coeficientes de correlação de Pearson, 

entre as variáveis no espaço das amostras na profundidade de 0,15 a 0,30m, com os escores das 

amostras obtidos pela análise de ordenação multidimensional.  

 

 



 

62 
 

    
 

Tabela 8. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de atributos químicos do solo 

versos escores (Eixo 1 e Eixo 2) das amostras,  obtidos pela de ordenação multidimensional, para a 

profundidade de 0,15 a 0,30m. 

                                        

Variáveis 

Coeficientes de correlação 

Eixo 1 Eixo 2 

pH em água 
-0,397**  0,018ns 

M.O. (g/dm3) 
-0,523**  0,412**  

Cálcio (cmol/dm3) 
-0,259* 0,771**  

Magnésio (cmol/dm3) 
-0,794**  0,167ns 

Alumínio (cmol/dm3) 
0,443**  0,491**  

Sódio (cmol/dm3) 
0,934**  0,226ns 

Potássio (cmol/dm3) 
0,467**  0,476**  

H + Al (cmol/dm3) 
0,389**  0,635**  

Fósforo (mg/dm3) 
0,072ns 0,752**  

SB (cmol/dm3) 
-0,449**  0,694**  

CTC (cmol/dm3) 
-0,197ns 0,846**  

PST % 
0,954**  -0,060ns 

V % 
-0,692**  0,147ns 

       **  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 1 % de probabilidade;  
        *  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 5 % de probabilidade;  
     Ns  Coeficiente de correlação de Pearson não significativo. 

No eixo 1 verifica-se que a as variáveis mais importantes  para  a separação dos usos na 

Figura 16 foram a matéria orgânica e o magnésio com correlações negativas e o sódio e PST com 

correlações positivas, ou seja, rebatendo as variáveis no eixo 1 observa-se que os usos posicionados 

mais da direita para a esquerda apresentam mais qualidade com relação a Matéria Orgânica e o 

magnésio que é o caso dos uso do consórcio e da pastagem, já para variáveis como o sódio e o PST  

eles apresentam correlação positivas, ou seja, a medida que os escores aumentam há um aumento 

dessas variáveis. Rebatendo ainda no eixo 1 os usos se posicionam mais da esquerda para a direta 

apresentam maiores valores dessas variáveis que nesse trabalho foi o uso da pimenteira e do 

maracujazeiro.  Esses elementos foram significativos a 1% de probabilidade com os escores da 

Figura 16 e confirmados na Tabela 8. 

Rebatendo os usos no eixo 2 (Figura 16) verifica-se que o fósforo diferenciou os manejos, 

onde a pimenteira e o consórcio ficaram posicionados mais a cima, demonstrando uma correlação 

significativa e positiva com os usos da pimenteira e consórcio, ou seja, esses manejos mostraram 
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uma quantidade maior desses atributos nas amostras avaliadas, assim também como a soma de 

bases, CTC e PST.  

Para uma interpretação da importância de cada variável de atributo químico na separação 

das amostras, foi realizada uma análise de ordenação multidimensional das variáveis dentro do 

espaço das amostras (Figura 17) na profundidade de 0,15 a 0,30m. Quanto mais próxima da origem 

a variável se encontra, significa que menor foi sua importância na separação das amostras em 

diferentes usos. 

Observa-se na Figura 17 que o fósforo, alumínio, sódio e PST foram as que mais 

contribuíram para separação das variáveis no espaço das amostras provavelmente pela influência de 

camadas anteriores e as menos Significativas foram o pH e a saturação por bases (V), observada na 

tabela de correlação (Tabela 8). 

A análise NMS, para a profundidade de 0,30 a 0,45 m, 77,4% da variabilidade das amostras 

do solo foi representada por um gráfico em duas dimensões. Os Eixo 1 e 2 contribuíram com 

53,6% e 23,8% da variabilidade, respectivamente (Figura 18). Portanto, para a profundidade de 

0,30 a 0,45 m, pode-se considerar o Eixo 1 como o mais importante na explicação da variabilidade 

das amostras. 

 
Figura 18. Ordenação multidimensional das amostras no 

espaço das variáveis de atributos químicos para 

profundidade 0,30 a 0,45m. 

 

 Figura 19. Ordenação multidimensional das variáveis de 

atributos químicos no espaço das amostras, para 

profundidade de 0,30 a 0,45m. 

 

Observa-se que as variáveis nos espaços das amostras (Figura 18) diferenciaram 

claramente os usos dos solos em três grupos. O uso do consórcio e o da pastagem para essa 

profundidade mostrou-se semelhantes pelo gráfico ordenação multidimensional as correlações das 

variáveis no eixo 1 negativa, ou seja, a medida que os escores das amostras aumentam há um 

decréscimo dessas variáveis.  
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A Tabela 9 representa a significância e sinal dos coeficientes de correlação de Pearson, 

entre as variáveis no espaço das amostras na profundidade de 0,30 a 0,45m, com os escores das 

amostras obtidos pela análise de ordenação multivariada. 

Observa-se na Tabela 9 que as variáveis mais significantes foram o sódio, alumínio e PST 

que apresentaram correlação positiva no eixo 1, ou seja, a medida que os escores aumentam os 

valores dessas variáveis aumentam juntos. Para o posicionamento no gráfico NMS os usos que se 

encontram da esquerda para a direita apresentam maiores significância com relação a essas 

variáveis, que nesta profundidade o uso do maracujazeiro e da pimenteira.  

No eixo 2 as variáveis com maior importância foram o cálcio, magnésio, soma de bases e 

capacidade de troca catiônica que tiveram correlações positivas e significativas a 1%, ou seja, 

rebatendo as variáveis no eixo 2  de baixo para cima os usos que se posicionaram  acima da origem 

são os que obtiveram melhores valores dos atributos acima relacionados, que neste trabalho, foram 

o caso do uso de pimenteira e do consórcio, que pela análise de variância apresentaram valores 

maiores que dos outros usos, observando também as correlações na Tabela 9. 

Tabela 9. Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis de atributos químicos do solo 

versos escores (Eixo 1 e Eixo 2) das amostras, obtidos pela de ordenação multidimensional, para a 

profundidade de  0,30 a 0,45m.  

                                        

Variáveis 

Coeficientes de correlação 

Eixo 1 Eixo 2 

pH em água 
-0,322* 0,174ns 

M.O. (g/dm3) 
0,030ns 0,224ns 

Cálcio (cmol/dm3) 
-0,033ns 0,752**  

Magnésio (cmol/dm3) 
-0,272* 0,702**  

Alumínio (cmol/dm3) 
0,758**  -0,284* 

Sódio (cmol/dm3) 
0,923**  0,040ns 

Potássio (cmol/dm3) 
0,260* 0,388**  

H + Al (cmol/dm3) 
-0,239ns 0,569**  

Fósforo (mg/dm3) 
0,266* 0,493**  

SB (cmol/dm3) 
0,043ns 0,799**  

CTC (cmol/dm3) 
-0,115ns 0,921**  

PST % 
0,952**  -0,307* 

V % 
0,182ns 0,153ns 

       **  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 1 % de probabilidade;  
        *  Coeficiente de correlação de Pearson significativo ao nível de 5 % de probabilidade;  
     Ns  Coeficiente de correlação de Pearson não significativo. 
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Observa-se na figura 19 que o fósforo, cálcio, soma de bases, ctc, alumínio, sódio, PST 

foram as que mais contribuíram para separação das variáveis no espaço das amostras 

provavelmente pela influência de camadas anteriores e as menos significativas foram o pH, matéria 

orgânica e a saturação por bases (V), observado na tabela de correlações (Tabela 9).  

Considerando a freqüência das aplicações de defensivos agrícolas em áreas de perímetro 

irrigado, para o combate de pragas e doenças, levando em conta a composição e característica 

acumulativa dessas substâncias químicas no solo, e atribuindo as poucas investigações sobre esses 

elementos nos solos do estado de Sergipe, as concentrações extraíveis de alguns micronutrientes, 

também considerados metais pesados, foram avaliadas neste estudo e estão apresentadas na Tabela 

10. Siqueira (2007) afirma que, para avaliação desses micronutrientes no estado de Sergipe é 

necessário a utilização de padrões adotados em estados vizinhos por falta de um levantamento 

desse tipo no estado. 

Tabela 10. Valores médios das concentrações de ferro (Fe), cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco 
(Zn), em diferentes profundidades, no solo sob diferentes usos no perímetro irrigado Piauí, 
município de Lagarto, SE. 
 

Atributos 
 

Unidade 
              Tipos de uso do solo profundidade 0 - 0,15m 
Maracujazeiro 

(1) 
Pastagem (2) Pimenteira 

(3) 
Consórcio (4) CV % 

Ferro (mg/dm3) 57,55 b 251,65 a 58,36 b 25,10 b 53,31 
Cobre (mg/dm3) 1,15 a 0,51 b 1,59 a 0,70 b 45,17 

Manganês (mg/dm3) 10,44 b 11,81 b 22,06 a 11,06 b 30,04 
Zinco (mg/dm3) 7,03 b 4,58 b 10,62 a 5,44 b 40,70 

               Profundidade 0,15 - 0,30m 
Ferro (mg/dm3) 69,16 b 171,64 a 57,15 b 33,36 b 60,39 
Cobre (mg/dm3) 1,00 b 0,81 b 2,02 a 1,00 b 53,06 

Manganês (mg/dm3) 4,00 b 6,99 a 5,07 b 4,17 b 41,21 
Zinco (mg/dm3) 3,15 b 2,23 b 4,60 a 2,62 b 41,50 

                    Profundidade 0,30 – 0,45m 
Ferro (mg/dm3) 68,93 b 151,76 a 66,35 b 42,43 c 32,95 
Cobre (mg/dm3) 0,90 b 0,57 b 2,04 a 0,94 b 63,57 

Manganês (mg/dm3) 3,05 a 3,54 a 2,97 a 2,28 a 41,96 
Zinco (mg/dm3) 2,54 b 1,47 c 4,25 a 2,44 b 42,11 

Médias seguidas pela mesma letra na horizontal não diferem significativamente a 5 % de probabilidade para 
o teste de Scott-Knot. 

 

As concentrações de Fe foram significativamente superiores (em média 80 %) nos solos 

sob pastagem em relação aos outros usos, na profundidade de 0 a 0,15cm. Os demais tipos de usos 

do solo não diferiram entre si. Essa tendência foi observada para todas as profundidades avaliadas.  

Com relação ao Cu, as maiores concentrações foram observadas nas áreas cultivadas com 

pimenteira e maracujazeiro, na camada superficial, e na área de Pimenteira nas demais 

profundidades. Mn e Zn foram encontrados em maiores concentrações nos solos sob cultivo de 

pimenteira e na camada superficial. A área sob cultivo de pimenteira apresentou maiores 

concentrações de Zn em todas as profundidades avaliadas. A área sob pastagem apresentou maior 

concentração de Mn na camada de 0,15 a 0,30m em relação aos outros usos, mas na profundidade 
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de 0,30 a 0,45m, todos os tipos de usos apresentaram concentrações semelhantes do elemento. 

Observa-se então, que as áreas cultivadas com pimenteira possuem maior quantidade desses 

micronutrientes, exceto Fe, principalmente na camada superficial, onde também existe maior aporte 

de matéria orgânica. 

As elevadas concentrações de Fe em relação aos demais micronutrientes avaliados se 

justificam naturalmente, pois este elemento está entre os 12 mais abundantes na litosfera, e o mais 

abundante no solo, com concentração média de 38 000 mg kg-1 (Kabata Pendias e Pendias, 2001), 

fazendo parte dos óxidos componentes minerais. 

 A concentração total do Cu em solos varia de 10 a 80 mg kg-1 (Kabata pendias e Pendias, 

2001). Dentre os micronutrientes, o Cu é o menos móvel no solo devido à sua forte adsorção com 

colóides orgânicos e inorgânicos. Na matéria orgânica, o Cu é retido principalmente pelas frações 

húmicas e fúlvicas, formando complexos estáveis, exercendo papel importante tanto na mobilidade 

como na disponibilidade deste elemento para as plantas (Abreu et al., 2007).  

Os baixo valores dos micronutrientes encontrados neste trabalho podem estar relacionados 

aos valores de pH. O pH afeta a distribuição dos micronutrientes que estão associados aos 

diferentes componentes do solo, sendo que seu aumento reduz a presença de Cu, Zn, Mn e Fe na 

solução do solo e nos pontos de troca de cátions. Por exemplo, um aumento de uma unidade de pH 

reduz em 100 vezes a disponibilidade de Mn na solução do solo (Lindsay, 1979).  

Borges e Coutinho (2004) observaram uma redistribuição do Cu, Mn e do Zn das frações 

trocáveis para as frações mais estáveis da matéria orgânica do solo e dos óxidos, tornando esses 

elementos menos disponíveis, em função do aumento do pH do solo quando adicionaram 

biossólido. 

Os problemas de salinidade do solo são decorrentes principalmente das altas taxas de 

evaporação e da baixa precipitação pluviométrica, aliados ao manejo inadequado da água de 

irrigação (Oliveira et al., 2002). De acordo com Silva Filho et al. (2000) e D'Almeida et al. (2005) a 

salinização do solo está ligada também às características físico-químicas do solo em seu estado 

natural e das técnicas de manejo a ele aplicado, visto que é comum o surgimento da salinidade em 

áreas irrigadas cujas técnicas de manejo não visam a conservação da capacidade produtiva dos 

solos, bem como onde há uso excessivo de fertilizantes. 
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Os resultados da análise de condutividade elétrica estão apresentados na Tabela 11.  

Tabela 11. Resultado da análise de Condutividade elétrica, pH e PST dos diferentes usos em 

Latossolo Amarelo distrófico no Perímetro Irrigado Piauí, município de Lagarto-SE.  

Uso do solo pH (em água) Condutividade 
elétrica (dS.m-1) 

           PST (%) 

                   Profundidade 0-0,15m 
Maracujazeiro 5,24 a   0,78 aA*  5,97 a 

Pastagem 6,15 a 0,58 aB  2,54 c 
Pimenteira 5,59 a 0,76 aA  3,53 b 
Consórcio 5,74 a 0,76 aA  0,57 d 

                        Profundidade 0,15-0,30m 
Maracujazeiro 5,11 b 0,65 bA  7,90 a 

Pastagem 6,15 a 0,47 bB  1,79 c 
Pimenteira 5,25 b 0,48 cB  6,01 b 
Consórcio 5,51 b 0,45 bB  0,57 d 

                       Profundidade 0,30-0,45m 
Maracujazeiro 4,94 b 0,62 bA  10,91 a 

Pastagem 6,24 a 0,38 cB  3,91 c 
Pimenteira 5,19 b 0,62 bA  7,52 b 
Consórcio 5,34 b 0,44 bB  0,60 d 

*Comparações entre médias na mesma coluna por letras minúsculas e na mesma linha seguidas por letras maiúsculas que 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Observa-se que, na profundidade de 0-0,15m os usos do solo maracujazeiro, pimenteira e 

consórcio não diferiram entre si, apresentando maiores médias, porém foram diferentes 

estatisticamente do uso da pastagem. 

Os valores de pH, condutividade elétrica e PST encontrados nesse trabalho são 

considerados baixos para caracterização de solos salinos-sódicos.  

As quantidades de fertilizantes adicionadas nos usos de maracujazeiro, pimenteira e 

consórcio podem ter contribuído para uma maior concentração de sais, principalmente na camada 

de 0-0,15m onde os usos apresentam maiores médias. Segundo Pizarro (1996), condutividades 

elétricas do solo superiores a 2 dS.m-1 podem ocasionar danos à produção de cultivares sensíveis.  

Porém, Klar (1988), afirma que as culturas respondem diferentemente às concentrações 

salinas, podendo ser quantificadas de acordo com os valores dessa condutividade. Segundo esse 

autor, os efeitos da salinidade para as plantas são negligenciáveis entre 0 e 2dS m-1; de 2 a 4dS m-1, 

pode ocorrer restrição do desenvolvimento de algumas culturas; de 4 a 8dS m-1, muitas culturas 

diminuem a produção; de 8 a 16dS m-1, só algumas plantas produzem satisfatoriamente e, acima de 

16dS m-1, somente as culturas tolerantes produzem satisfatoriamente. 

Aguiar netto et al. (2007), estudando o perímetro irrigado Califórnia-SE, observaram que 

do lote de amostras analisadas para ambas as profundidades amostradas, 64% apresentaram valores 

de condutividade elétrica acima de 2dS m-1, o que caracteriza risco iminente para a produção 

satisfatória das culturas, enquanto 54% das amostras apresentaram porcentagem de sódio trocável 

acima de 15. 
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Segundo Aragão et al. (2009), os efeitos do excesso de sais solúveis se manifestam 

mediante pressão osmótica elevada e da ação tóxica de alguns elementos, (em especial Na+, Cl- ) 

que promovem distúrbios fisiológicos à planta, podendo ocasionar a sua morte. Essa desordem 

nutricional pode levar a um desenvolvimento abaixo do normal, o que é afetado, em grande parte, 

pelos processos metabólicos da planta (VIANA et al., 2001). 

As profundidades de 0,15-0,30m e 0,30-0,45m apresentaram menores médias quando 

comparadas com a profundidade de 0-0,15m, isso pode ocorrer devido a aplicação de fertilizantes 

se concentrar na superfície do solo e não haver a incorporação em outras camadas subsuperficiais. 

 Aguiar netto et al. (2007), também encontrou em seu trabalho valores médios maiores de 

condutividade elétrica na profundidade inicial de 0-0,20m, cerca de 3,9 dS m-1 ,enquanto que, na 

camada de 0,20-0,40m a condutividade decresceu para 2,9 dSm-1. Segundo o autor, o maior 

acúmulo de sais na camada superior é um indicativo de que o manejo da irrigação nessas áreas não 

vem sendo realizado de forma a evitar o acúmulo de sais na profundidade efetiva do sistema 

radicular das plantas, uma vez que a aplicação de uma fração de lixiviação deveria resultar em 

maior acúmulo de sais nas camadas mais profundas de solo. 

Os valores médios da PST para todos os usos variaram de 0, 57 % no consórcio a 5,97 % 

no solo sob maracujazeiro, não sendo considerado como de risco de sodificação do solo (PST > 15 

%) (RICHARDS, 1954).  Freire et al. (2003) ressaltam que, a depender do tipo de solo, esse limite 

de 15 %  não pode ser adequado visto que valores menores do que este de PST contribuíram para a 

redução da condutividade hidráulica de solos. No entanto, a área sob cultivo de maracujazeiro 

merece atenção especial no manejo da irrigação e na qualidade da água utilizada para tal finalidade. 

Para McBride (1994) o critério mais utilizado para se estimar a tendência à dispersividade e à 

instabilidade de agregados tem sido a PST. Para porcentagem de sódio trocável alta, pode ocorrer 

reduções na permeabilidade e drenagem do solo, deficiência de aeração, encrostamento superficial 

e processos de contração e expansão sob ciclos de umedecimento e secagem.  

 

6. Conclusão 

O manejo empregado no uso do solo com as culturas da pimenteira e o consórcio 

contribuiu para o aumentaram dos atributos de fertilidade no solo. Os parâmetros como 

porcentagem de sódio trocável, pH e condutividade elétrica avaliados neste estudo diagnosticaram 

baixa salinidade para caracterização de solos salino-sódicos sob diferentes usos no perímetro 

irrigado Piauí-SE.  

 Para a fertilidade, o teor de P extraível encontrado é considerado alto em todos os tipos de 

usos do solo e camadas estudadas, sendo maior nos usos do Consórcio, Pimenteira, Maracujazeiro 

respectivamente exceto para o solo sob pastagem, onde foi considerado médio.   
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O manejo empregado no uso do solo com a cultura da pimenteira aumentou as 

concentrações de micronutrientes, exceto do ferro. 

Os usos do solo no perímetro irrigado Piauí mostraram-se diferentes para a maioria dos 

parâmetros avaliados com influência direta do manejo empregado. 
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