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RESUMO 
 
 
MAGALHÃES, Leila Thaís Soares. Qualidade dos solos nas áreas de nascentes do 
alto curso do rio Piauitinga, Lagarto-SE. 2009. 88p. (Dissertação de Mestrado em 
Agroecossistemas). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE. ∗∗∗∗ 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga está localizada na porção centro-sul do estado de 
Sergipe, sendo responsável pelo abastecimento de água de alguns municípios 
sergipanos, o que não evitou que as áreas do entorno de nascentes, enquadradas como 
de proteção ambiental (conforme código florestal), estejam quase em sua totalidade 
desmatadas. Assim, o presente estudo procura caracterizar os solos locais na sua 
ambiência para servir como um referencial em futuras comparações entre áreas de 
nascentes degradadas e em processo de recuperação e avaliar atributos físicos, químicos 
e microbiológicos do solo no entorno de nascentes deste rio, para maior entendimento 
da dinâmica do meio-físico. As nascentes foram classificadas quanto a sua recarga e 
quanto ao seu estado de conservação. Foram selecionadas as áreas de revegetação de 
cada nascente e estas foram agrupados de acordo com a sua posição na paisagem. A 
caracterização ambiental e pedológica dos sítios de estudo foi realizada pela observação 
da paisagem local, pela abertura de micro-trincheiras e por tradagens dos solos. Os solos 
foram descritos morfologicamente e classificados. Foram confeccionadas lâminas para a 
difração de raios-x da fração argila. Foi possível o agrupamento das nascentes de acordo 
com suas posições de paisagem e das características dos solos locais em baixada (BA), 
encosta com horizonte A (EA), encosta sem horizonte A (ES), encosta com 
hidromorfismo (EH) e sopé de encosta suave (SE). Os atributos foram analisados em 
amostras nas profundidades de 0 a 0,1m e 0,1 a 0,3m. Foram determinados: textura, 
matéria orgânica particulada, estabilidade de macro agregados, diâmetro médio de 
agregados, valor da cor, pH, C orgânico, Ca, Ca+Mg, Mg, Al, Na, K, P, H+Al, N, soma 
de bases, capacidade de troca catiônica, saturação de bases, saturação de Al, respiração 
microbiana, C e N da biomassa microbiana e atividade enzimática (FDA). A 
similaridade e/ou, dissimilaridade entre os sítios (ordenamento) foi averiguada pela 
análise multivariada “non-metric multidimensional scaling” (NMS), a partir da distância 
de Sorensen. Determinaram-se os coeficientes de correlação de Pearson entre os eixos 
da ordenação por NMS e entre os diferentes atributos. Os sítios do entorno das 
nascentes do alto curso do rio Piauitinga estão distribuídos em posições erosicionais 
(quebra-de-relevo), baixadas e um único caso de sopé de encosta suave de topo de 
tabuleiros costeiros. Suas principais características são o forte hidromorfismo 
(Gleissolos e Cambissolos Háplicos gleissólicos) e/ou, o baixo grau de desenvolvimento 
(Cambissolos Háplicos e Plintossolos, ambos com muito material esquelético – quartzo 
e petroplintita – muitos com fase erodida). As variáveis físicas, químicas e biológicas 
estudadas, por meio da análise multivariada, permitiram a construção de um gradiente 
ambiental, com a qualidade dos solos decrescente na seqüência: BA, EH, EA e ES.  
Acredita-se que seja possível redefinições de estratégias para a revegetação das 
nascentes do alto curso dessa bacia hidrográfica, extrapolar a qualidade do solo para 
áreas de nascentes de cursos d’água com características semelhantes e refletir sobre 
estratégias para restauração de áreas degradadas. 

                                                           
∗ Comitê orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador) e João Bosco Vasconcellos 
Gomes (Embrapa Tabuleiros Costeiros). 
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ABSTRACT 

  

MAGALHÃES, Leila Thaís Soares. Quality of soil in areas of high source of the River 
Piauitinga, Lagarto-SE. 88p. (Dissertation – Máster Program in Agroecossistems). Federal 

University  of Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

The basin of the river Piauitinga is located in south-central portion of the state of 
Sergipe, being responsible for water supply in some municipalities Sergipe, which did 
not avoid the areas around the springs, framed as environmental protection (as forestry 
code ) are almost in its entirety cleared. Thus, this study seeks to characterize the soils 
in their local environment to serve as a benchmark for future comparisons between 
areas of nascent and degraded in the process of recovery and assess physical attributes, 
chemical and microbiological soil around the springs of this river for more 
understanding the dynamics of semi-physical. The sources were classified as its 
recharge and about their conservation status. We selected the areas for revegetation of 
each source and these were grouped according to their position in the landscape. The 
environmental and pedological characteristics of the study sites was performed by 
observing the local landscape, the opening of micro-trenches and tradagens soil. The 
soils were described and classified morphologically. Slides were prepared for x-ray 
diffraction of clay. Could a group of springs according to their positions of landscape 
and local soil characteristics below (BA), with slope horizon A (EA), slope without 
horizon A (ES), with slope hydromorphic (EH) and foothills of gentle slope (SE). 
The attributes were analyzed in samples at depths of 0 to 0.1 m and 0.1 to 0.3 m. Were 
determined: texture, organic particulate matter, stability of macro aggregates, mean 
diameter of aggregates, the value of color, pH, organic C, Ca, Ca + Mg, Mg, Al, Na, K, 
P, H + Al, N, sum of bases, cation exchange capacity, base saturation, Al saturation of, 
microbial respiration, C and N microbial biomass and enzyme activity (FDA). The 
similarity and / or dissimilarity among sites (spatial) was investigated by multivariate 
analysis "non-metric multidimensional scaling (NMS), from the distance of Sorensen. 
Were determined by Pearson's correlation coefficients between the axes of the NMS 
ordination by and between the different attributes. The sites around the headwaters of 
the River High Piauitinga positions are distributed in erosicionais (breaking-of-focus), 
and download a single case of foot gentle slope of the top of coastal tablelands. Its main 
features are the strong hydromorphic (Gleissolos Cambisols and Haplic Gleissolos), and 
/ or the low level of development (Cambisols and Haplic Plinthosols, both with much 
skeletal material - quartz and petroplinthite - many with eroded phase). The physical, 
chemical and biological studied by means of multivariate analysis allowed the 
construction of an environmental gradient, with decreasing quality of soil in the 
sequence: BA, EH, EA and ES. It is believed that it is possible redefinitions of 
strategies for the revegetation of the upper course of the spring basin, extrapolate soil 
quality in areas of springs of water bodies with similar characteristics and reflect on 
strategies for restoring degraded areas. 
 

                                                           
∗ Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Major professor) e João Bosco 
Vasconcellos Gomes (Embrapa Tabuleiros Costeiros).   
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

As bacias hidrográficas compreendem um conjunto de elementos físicos, 

bióticos e sócio-econômicos que se relacionam e são cada vez mais utilizadas como 

unidade de estudo e planejamento, sendo analisadas como um sistema aberto de 

interação antrópica com o meio físico (PINTO E AGUIAR NETTO, 2008). 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga localiza-se na região centro-sul do estado 

de Sergipe e é responsável pelo abastecimento de água de alguns municípios sergipanos 

(Estância, Salgado, Lagarto e Boquim), o que não impediu um alto grau de 

desmatamento de suas terras, incluindo áreas consideradas de preservação permanente, 

dentre elas, as zonas ripárias (MOREIRA, 2008). 

A zona ripária é, segundo Kobiyama (2008), a faixa de vegetação ao longo dos 

rios, considerada uma das partes mais importantes dos mananciais e deve ser protegida 

e, ou, recuperada para que haja a conservação do ambiente fluvial. Dentre as funções 

desempenhadas por ela está a estabilização dos taludes e encostas, a manutenção da 

morfologia do rio, retenção de nutrientes e sedimentos, entre outros (SILVA, 2003), 

necessárias à manutenção da sustentabilidade das bacias hidrográficas e, 

consequentemente, dos agroecossistemas nela presentes. 

Existem no Brasil leis como Código das Águas, Lei dos Recursos Hídricos e 

Código florestal, que foram instituídos como forma de garantir legalmente a proteção 

dos recursos hídricos, o que também inclui as áreas em seu entorno. Entretanto, a falta 

de conhecimento e sensibilidade da população para a importância da preservação desses 

recursos acaba por dificultar ações com esse propósito. 

A retirada da cobertura vegetal de uma área implica em várias alterações no 

meio ambiente, dentre elas modificações no solo. Os atributos físicos, químicos e 

microbiológicos do solo estabelecem relações fundamentais com os processos 

hidrológicos, pois, de acordo com o seu estado, podem influenciar em características 

como taxa de infiltração, escoamento superficial, drenagem, suprimento e 

armazenamento de água no solo, oxigênio, pH, capacidade de troca catiônica, teor de 
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nutrientes, aspectos estes necessários ao desenvolvimento satisfatório das plantas 

(GOMES E FILIZOLA, 2006).  

Assim, o estudo dos atributos do solo das áreas de preservação permanente, ao 

possibilitar a construção de gradientes de qualidade ambiental, pode tornar mais eficaz 

as ações de conservação e, ou, regeneração de áreas degradadas. Esse conhecimento 

construído pode, por exemplo, aumentar a taxa de êxito de regeneração de vegetações 

implantadas. 

Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi realizar análises pedológica e 

ambiental de áreas de replantio de nascentes do rio Piauitinga, bem como avaliar a 

qualidade desses solos por meio das análises dos seus atributos físicos, químicos e 

microbiológicos, visando servir como referencial de comparação com outras áreas de 

nascente, bem como fazer o monitoramento da qualidade destes solos ao longo do 

processo de recuperação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 RECURSOS HÍDRICOS, BACIAS HIDROGRÁFICAS E NASCENTES 

Com a situação de destruição dos recursos naturais, entre eles os recursos 

hídricos, seja por suas formas de uso, pelo aumento da sua demanda, entre outros, 

gerou-se a necessidade de gerenciar e controlar estes recursos. Esse gerenciamento pode 

ser realizado na medida em que haja uma conscientização da sociedade no que se refere 

à necessidade de preservação do meio ambiente e que esta mesma população, 

juntamente com os órgãos responsáveis por esta fiscalização, possam agir de modo que 

a legislação existente para a preservação da vegetação, solo e água venha a ser 

cumprida. 

Existem no Brasil leis que se referem ao uso e proteção das águas, sendo elas o 

Código das Águas (Decreto n° 24.643/34), a Lei dos Recursos Hídricos (n° 9.433/97), o 

Código Florestal (Lei 4.771/65) e a Lei de proteção a florestas existentes nas nascentes 

dos rios (Lei 7.754/89). 

O Código das Águas trata do conceito de propriedade da água, procurando evitar 

o uso danoso das águas subterrâneas. Nele classificam-se como águas públicas aquelas 

presentes em limites de propriedades privadas, bem como os rios que venham a 

delimitar duas propriedades. Águas particulares são aquelas nascentes e águas que 

estiverem em terrenos particulares e que não tenham características que as classifiquem 

como públicas (BRASIL, 2009a).   

A Lei dos Recursos Hídricos trata do uso da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e da gestão integrada dos recursos hídricos de forma participativa e 

descentralizada, com atuação também dos usuários. Para ajudar na implementação dessa 

lei foram criados o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, a Agencia Nacional de 

Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os 

Comitês de bacias Hidrográficas e a Agência de Águas, todos integrantes do Sistema 

Nacional dos Recursos Hídricos (BRASIL, 2009b). 

No Código Florestal, as áreas próximas aos corpos d’água, cobertas ou não por 

vegetação nativa, são consideradas como áreas de preservação permanente (APP).  
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Essas APP têm por objetivo proteger recursos hídricos, paisagens, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de flora e fauna, além de proteger o solo e 

assegurar o bem estar da população humana. As florestas, e outras formas de vegetação 

natural, são consideradas de preservação permanente se estiverem ao longo dos rios ou 

qualquer outro curso d’água, variando a faixa de proteção de 30 a 600 m, dependendo 

da largura destes cursos. A vegetação localizada em nascentes, mesmo que 

intermitentes, e nos chamados “olhos d’água”, em qualquer situação de topografia, 

também é considerada APP, sendo obrigatório a preservação de um raio mínimo de 

50 m de vegetação em seu entorno (BRASIL 2009c).  

Complementando o código Florestal, a Lei 7.754 de 14 abril de 1989, estabelece 

que, para que seja feita a proteção da vegetação das nascentes, “será constituída, nas 

nascentes dos rios, uma área em forma de paralelograma, denominada Paralelograma de 

Cobertura Florestal, na qual são vedadas a derrubada de árvores e qualquer forma de 

desmatamento” e em caso de “antes da vigência desta Lei, tenha havido derrubada de 

árvores e desmatamento na área desta cobertura, deverá ser imediatamente efetuado o 

reflorestamento, com espécies vegetais nativas da região” (BRASIL, 2009d). 

Além das APP ligadas aos corpos d’água, o Código Florestal também define 

APP nas áreas responsáveis pelas recargas dos aqüíferos, como topo de morros, montes, 

montanhas e serras, encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 

equivalente a 100% na linha de maior declive (BRASIL, 2009c), com o intuito de 

garantir um maior abastecimento de água pelos lençóis freáticos e com isso assegurar a 

qualidade e quantidade de água drenada pela bacia hidrográfica. 

A bacia hidrográfica pode ser visualizada como sendo um sistema aberto e seu 

funcionamento e estabilidade relativa refletem, em sua maior parte, as taxas de influxos 

e ciclos de energia da água e de materiais ao longo do tempo. As causas e as soluções de 

degradação ambiental não são diagnosticadas olhando-se apenas para a água da bacia 

hidrográfica em si, mas também para o gerenciamento que está sendo feito da utilização 

dos seus recursos naturais, ou seja, a bacia hidrográfica inteira deve ser a unidade de 

gerenciamento (ODUM, 1988). Desta forma, as bacias hidrográficas acabam sendo 

sistemas abertos com entradas e saídas dinâmicas de energia, que conduzem as 

transformações no seu interior por estímulos vindos exteriormente (ESTEVAN, 2001). 
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O conceito de Bacia Hidrográfica também tem sido disseminado como a unidade 

de gestão de paisagem na área do planejamento ambiental, tendo como base o conjunto 

de terras drenadas por um corpo d’água principal e seus efluentes representando a 

unidade apropriada ao estudo quantitativo e qualitativo do recurso água e dos fluxos de 

sedimentos e nutrientes. Desta forma, sua definição vai além dos aspectos hidrológicos, 

envolvendo também a estrutura biofísica, das mudanças nos padrões do uso da terra e 

suas implicações ambientais (PIRES, 2002). 

A bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem, é um conjunto de terras que fazem a 

drenagem da água das precipitações por um determinado curso de água. Ela está 

delimitada no espaço geográfico pelo divisor de águas que é a linha imaginaria que une 

pontos de cotas mais elevadas. Desse modo a água precipitada tem seu escoamento 

direcionado no sentido de um ou outro córrego ou rio assim que atinge a superfície do 

solo (VALENTE e GOMES, 2005). 

As características naturais (cobertura vegetal, geologia, geomorfologia, solos e 

clima) da bacia hidrográfica ajudam a definir sua fragilidade ambiental, sendo esta 

fragilidade agravada pela ação antrópica. Sendo a bacia hidrográfica uma unidade 

integradora dos setores naturais e sociais, esta deve ser gerenciada de modo a minimizar 

os impactos nela causados (LACERDA e ALVARENGA, 2000). Bem manejadas, estas 

propiciam a infiltração e a percolação de água e garantem o correto uso do solo, 

minimizando sua perda e degradação, tendo como conseqüência a produção de água 

necessária à demanda urbana e a maior produtividade para o seu uso agrícola 

(VALENTE e DIAS, 2001).  

Sendo assim, o manejo das bacias hidrográficas deve se dar de modo que 

envolva o uso de todos os recursos naturais (LIMA, 1986) promovendo a “saúde” das 

bacias e tendo como um dos seus aspectos a proteção dos canais intermitentes (ZAKIA, 

1998) e perenes, por meio da preservação, conservação ou implantação de vegetação 

ripária, que deve ser iniciada desde a sua cabeceira (nascentes). 

De acordo com Castro (1999), as nascentes são aberturas naturais na superfície 

do terreno onde escoam as águas subterrâneas. Elas são também conceituadas por Pinto 

(2003) como sendo olhos d’água, fios d’água, minas d’água, cabeceira ou fonte, pontos 

nos quais a água subterrânea aflora naturalmente através da superfície do solo, mesmo 
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que de forma intermitente. Já Calheiros (2004), conceitua as nascentes como o 

afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo 

(represa) ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). 

As nascentes são responsáveis pela produção de água que circula na superfície e, 

como são abastecidas pelo lençol freático, sua vazão depende da quantidade de água 

armazenada no mesmo, dependendo, assim, da quantidade de água de chuva infiltrada e 

percolada até ele (VALENTE e DIAS, 2001). 

A perenidade de uma nascente resulta da manutenção do nível de água do lençol 

freático na sua área de recarga, bem como a qualidade da sua água dependerá das ações 

realizadas nos solos destas áreas de recarga (PINTO, 2003).O desaparecimento de uma 

nascente levará a redução do número de cursos d’água e, conseqüentemente, do volume 

de água doce de uma bacia hidrográfica (CASTRO, 2001). 

Valente e Gomes (2003) definem as nascentes quanto à sua origem, podendo ser 

formada tanto por lençóis freáticos quanto artesianos, surgindo a partir do encontro de 

camadas impermeáveis com a superfície, pelo afloramento dos lençóis em depressões 

do terreno, por falhas geológicas ou por canais cársticos. Essa diferenciação é 

importante, pois a forma de abastecimento de cada uma define o manejo a ser realizado.  

Quanto ao regime hídrico, Castro (2001) classifica as nascentes como perenes, 

temporárias e efêmeras. As nascentes perenes apresentam fluxo de água continuo em 

todas as épocas do ano, as temporárias apresentam seu fluxo apenas durante a estação 

chuvosa e as efêmeras surgem também nesta estação, contudo sua durabilidade é curta, 

desaparecendo em poucos dias.  

Castro (2001) também classifica as nascentes quanto ao tipo de reservatório, 

podendo ser elas pontuais ou difusas. As nascentes pontuais acontecem em encostas e 

sua camada impermeável tem inclinação menor que a da encosta, gerando um ponto de 

congruência onde surge então o aparecimento do lençol freático. Já as nascentes difusas 

tem a sua camada impermeável paralela e próxima a superfície e aparecem quando o 

nível do lençol freático é elevado até a superfície, provocando encharcamento do solo e 

com isso o aparecimento de grande número de pequenas nascentes em todo o terreno. 

Dependendo do seu estado de conservação, as nascentes foram classificadas por 

Pinto (2003) como preservadas, perturbadas ou degradadas. As nascentes preservadas 
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são aquelas em que a área de entorno da nascente pontual ou da nascente principal, 

quando a nascente for difusa, apresenta uma faixa de 50 m de vegetação natural. 

Nascentes perturbadas são aquelas que não apresentam vegetação natural na faixa de 

50 m do seu entorno, contudo, apresentam-se conservadas, apesar de estarem sob ação 

antrópica (produção de pastagens e/ou produção agrícola). As nascentes que encontram-

se com alto grau de perturbação (vegetação escassa, solos compactados e presença de 

erosões e voçorocas) são as classificadas como degradadas.  

Inúmeras são as causas de degradação nas áreas de entorno das nascentes. O 

desmatamento dessas áreas, por exemplo, expõe os solos ao impacto das gotas das 

chuvas (BRADY, 1989), provocando compactação, menor infiltração da água no solo 

(DIAS JÚNIOR, 2000), maior escoamento superficial, maiores perdas de solo e 

nutrientes, além de aumentar a turbidez e a quantidade de sedimentos em suspensão das 

águas de drenagem (MENDES e ZOTTELI, 2000).  

O reflorestamento também pode causar degradação de nascentes, por diminuir o 

volume de água nas mesmas. Além da quantidade e distribuição de chuvas, a escolha 

das espécies plantadas deve ser criteriosa, observando-se a sua evapotranspiração 

(menor que a precipitação anual) e evitando espécies freatófitas (que estendem as raízes 

abaixo do nível freático, retirando água eficientemente da zona saturada) (CASTRO, 

2001). A densidade do plantio, tratos e métodos silviculturais aplicados e a colheita 

também devem ser monitorados (REFOSCO e PINHEIRO, 1992). 

A contaminação dos mananciais geralmente é ocasionada pelo mal uso da terra, 

sendo comuns problemas com o transporte de sedimentos e nutrientes de áreas agrícolas 

e de mineração, entre outras (SIMÕES, 2001). Esse tipo de poluição tem ligação estreita 

com a erosão (BARROSO e SILVA, 1992) e pode atingir águas superficiais e 

subsuperficiais (GUILHERME et al., 2000 e CURI et al., 1992).   

 

2.2 ZONAS RIPÁRIAS E OS AGROECOSSISTEMAS  

Muitos são os nomes dados à vegetação e às áreas de entorno dos recursos 

hídricos, estando entre eles: área ripária (GREGORY & ASHKENAS, 1990), zona 

ripária (GREGORY et al., 1991; BREN, 1993; HUPP & OSTERKAMP, 1996; THE 

JAPAN SOCIETY OF EROSION CONTROL ENGINEERING, 2000), floresta ciliar 
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(SALVADOR, 1987), floresta ripária (MANTOVANI, 1989; RODRIGUES, 1991), 

floresta de galeria (SCHIAVINI, 1997; BARBOSA, 1997), mata ciliar (RODRIGUES, 

1991; SELLES et al., 2001), vegetação ripária (SOUZA, 1999). 

Contudo, no presente trabalho, será utilizado o termo vegetação ripária e zona 

ripária para tratar das áreas de entorno dos recursos hídricos e sua vegetação, pois o 

termo vegetação engloba as florestas, arbustos e gramíneas e o termo ripário significa 

próximo ao corpo d’água, levando-se em consideração conceitos de distância e água 

(KOBIYAMA, 2008), sendo mais adequado ao estudo em questão. 

De acordo com The Japan Society of Erosion Control Engineering (2000), zona 

ripária é a “zona próxima a rios, lagos, pântanos, etc. Esta zona influencia fortemente a 

transferência de energia, nutrientes, sedimentos etc., entre os ecossistemas terrestre e 

aquático. Incluem planície, vertente, vegetação, e a estrutura subterrânea onde a água 

subterrânea se movimenta” e pode ser resumidamente definida como o espaço 

tridimensional que contém o solo, vegetação e rio, formando um sistema aberto 

denominado ecossistema ripário (KOBIYAMA, 2008). 

Kobiyama (2008) afirma que a zona ripária sofre drástica evolução 

geomorfológica e esta ocorre frequentemente em nascentes. Segundo Gregory et al. 

(1991) e Hupp e Osterkamp (1996), a vegetação ripária ocupa uma das áreas mais 

dinâmicas da paisagem e a distribuição da vegetação reflete o histórico de inundação 

que interfere no desenvolvimento fisiológico das espécies, bem como dificulta o seu 

estabelecimento pela erosão superficial.  

Ainda assim, os ecossistemas ripários têm a função hidrológica de estabilizar as 

ribanceiras dos rios pelo desenvolvimento das raízes da sua vegetação, de servir como 

tampão e filtro entre os terrenos mais altos e o ecossistema aquático, onde participam do 

controle do ciclo de nutrientes, tanto no escoamento superficial, quanto na absorção 

destes pela vegetação ripária. Têm, também, a função de diminuir o escoamento 

superficial e filtragem do mesmo, contribuindo para a manutenção da qualidade da água 

na bacia hidrográfica, servir como cobertura e alimentação para a fauna aquática, 

proporcionar a estabilidade térmica dos pequenos córregos por interceptar a radiação 

solar e exercer influência sobre a geomorfologia fluvial (LIMA, 1989). 
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A influência exercida pela vegetação ripária, segundo Vannote et al. (1980), é 

maior na porção montante da bacia, onde os seus cursos de água são mais estreitos, tem 

menor vazão, velocidade, profundidade entre outros, diminuindo relativamente mais a 

jusante. Isso faz com que, a partir deste aspecto, Kobiyama et al. (1998) concluam que a 

influência exercida por essa vegetação na hidrologia é maior quanto menor for a bacia. 

Segundo Lima e Zakia (2000), as zonas ripárias são de suma importância para a 

manutenção da saúde da bacia hidrográfica e conseqüentemente dos recursos hídricos, 

mas para que possa exercer essa função estas áreas devem ser protegidas pela cobertura 

da vegetação ripária ou qualquer outra forma de vegetação que venha a se desenvolver 

nela.   

Ainda assim, somente a preservação das zonas ripárias não é suficiente para que 

as bacias hidrográficas continuem “produzindo” água, fazendo-se necessário também o 

manejo da utilização dos seus recursos naturais, de modo que o uso do solo seja 

realizado de acordo com sua capacidade e que as zonas de recargas acima das nascentes 

sejam preservadas, afim de que seja feito o abastecimento do lençol freático 

(BOTELHO e DAVIDE, 2002). 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga é amplamente ocupada por atividades 

agropecuárias, sendo estas muitas vezes realizadas em áreas de preservação permanente, 

principalmente aquelas associadas aos corpos de água. A preservação de áreas de 

preservação permanente associadas aos corpos de água deve ser uma prioridade, desde 

que estas áreas sejam essenciais para a manutenção dos recursos hídricos. 

O uso e a ocupação da terra muitas vezes estão associados a práticas agressivas 

ao meio ambiente, levando danos irreversíveis aos ecossistemas, às paisagens, à biosfera 

e sua diversidade biológica, ou seja, impossibilitando a sustentabilidade dos 

agroecossistemas da região.  

Um sistema, segundo Rosnay (1975), é um conjunto de elementos ligados entre 

si por relações dinâmicas, organizados em função de um objetivo e que são totalidades 

integradas, não podendo suas propriedades serem reduzidas às de unidades menores 

(CAPRA, 1982). Na ecologia, a relação entre os organismos e o ambiente abiótico, 

formando uma unidade, é chamado de ecossistema. Odum (1988) define um sistema 

ecológico ou ecossistema como “ qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os 
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organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, 

interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza 

estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes 

vivas e não-vivas”. 

Os agroecossistemas, segundo Conway (1987), são sistemas ecológicos 

modificados pela ação humana para a produção de alimentos, fibras e outros produtos 

de origem agrícola. Para Gleissman (1995), a partir do momento em que a manipulação 

humana e a alteração do ecossistema dão lugar ao propósito do estabelecimento da 

produção agrícola essa unidade passa a chamar-se agroecossistema. Essa manipulação 

do ambiente introduz diversas mudanças na estrutura e funcionamento do ecossistema 

natural, desequilibrando o fluxo de energia no sistema e, consequentemente, 

determinando um limite máximo à produtividade do agroecossistema. Quando este 

limite é ultrapassado, o sistema pode entrar em colapso, reduzindo o número de pessoas 

que possam usufruir dos recursos restantes (SILVA, 1998). 

Para que esse limite não seja ultrapassado faz-se necessário o uso dos recursos 

naturais dos agroecossistemas de forma sustentável. Sustentabilidade é, segundo Altiere 

(1999), a “habilidade de um agroecossistema manter a produção através do tempo, em 

face de distúrbios ecológicos e pressões socioeconômicas de longo prazo”. 

Gleissman (2001) afirma que a sustentabilidade deve ter uma base ecológica, 

representando “a condição de ser capaz de perpetuamente colher biomassa de um 

sistema, porque a sua capacidade de se renovar ou ser renovada não é comprometida.”   

Entre as práticas aplicadas nos agroecossistemas sustentáveis citadas por este 

autor estão a prevenção contra a erosão e manutenção da saúde ecológica dos solos e a 

racionalização no uso da água permitindo a recarga dos aqüíferos, satisfação das 

necessidades humanas e do ambiente. Estas práticas devem atender não somente as 

áreas agricultáveis dos agroecossistemas como também as áreas de preservação 

presentes nos agroecossistemas, como as áreas de reserva florestal legal e áreas de 

preservação permanente. 
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2.3 INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO  

A expressão qualidade do solo apresenta inúmeras conceituações na literatura 

científica. Karlen et al. (1994) definiram qualidade do solo como sendo a capacidade 

que um solo tem de desempenhar sua função em um ecossistema para suportar plantas e 

animais, resistir a erosão e reduzir impactos negativos associados aos recursos de água e 

ar. Para Silveira (2005), qualidade do solo é 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. 

A qualidade do solo, sendo um estado funcional complexo, não pode ser medida 

de forma direta e sim inferida a partir de propriedades indicadoras de qualidade do solo 

(ISLAN & WEIL, 2000; WEIL & MAGDOFF, 2004), quais sejam, os atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo (KARLEN et. al.,1994). 

Propriedades muito importantes do ponto de vista da distinção de ambientes, por 

não sofrerem trocas em função do uso e, ou, manejo, podem não se constituir em 

indicadores de solo passíveis de serem monitorados. Um bom exemplo é a textura, que 

exceto casos muito específicos (uma erosão laminar muito forte), é basicamente 

inalterável (DORAN E PARKIN, 1994). Por outro lado, existem atributos bastante 

sensíveis, como a densidade do solo, que varia muito com o manejo ou outra medida da 

dureza do solo, por exemplo o uso do penetrômetro (POWERS et al., 1998), mas 

também é importante lembrar que o atributo perde importância em áreas irrigadas. 

Dentre os atributos estudados, o C orgânico é, sem dúvida, o atributo de 

resultados mais palpáveis como indicador de qualidade de solo, refletindo ou atuando na 

ciclagem de nutrientes, na macro e microporosidade, na agregação, na retenção de água, 

na densidade do solo e, conseqüentemente, no desenvolvimento radicular das plantas 

(BRADY, 1989; MELLO, 2006). Na agregação, o C orgânico atua aumentando o 

tamanho e a resistência dos agregados, através da biomassa microbiana, das raízes 

mortas, dos exudatos e da decomposição de material vegetal diverso (TISDAL & 

OADES, 1982). A agregação do solo é de grande importância para o desenvolvimento 

dos vegetais, já que se relaciona com a aeração do solo, o desenvolvimento radicular, a 

resistência mecânica do solo à penetração e a retenção e armazenamento de água 
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(KOHNKE, 1968). Dessa forma, solos com boa estabilidade estrutural estão menos 

sujeitos à compactação (RUSSEL, 1973), bem como tem potencializada a sua 

capacidade de armazenamento de água, diminuindo as perdas por processos erosivos e 

facilitando a proteção física e o acúmulo de matéria orgânica no solo. 

Os atributos químicos também são influenciados pela matéria orgânica, sua 

perda reflete negativamente na capacidade de troca de cátions (SILVA et al., 1994) e na 

complexação de elementos tóxicos como o alumínio (MENDONÇA, 1995), o que 

interfere diretamente na nutrição da cobertura vegetal. 

A microbiota do solo, evidentemente muito associada à matéria orgânica do 

solo, também atua na melhoria da estrutura deste. Polissacarídeos extracelulares 

provindos de hifas e de bactérias diminuem a destruição dos agregados formados e 

aumentam sua resistência ao umedecimento, através do chamado efeito adesivo 

(HARRIS et al., 1966; GUGGENBERGER et al., 1999). A microbiota do solo é 

considerada, por muitos autores, como mais sensível às mudanças na qualidade do solo 

do que o carbono orgânico total do solo, caso de Powlson et al., 1987, mas nem sempre 

os resultados espelham essa hipótese. 

A biomassa microbiana do solo é o componente microbiano vivo (bactérias, 

fungos, microfauna e algas) responsável pela decomposição dos resíduos orgânicos, 

ciclagem de nutrientes, fluxo de energia, transformação da matéria orgânica e 

imobilização temporária de nutrientes (GAMA-RODRIGUES,1999). Através da 

avaliação da biomassa microbiana pode-se obter informações rápidas sobre mudanças 

nas propriedades da fração orgânica do solo em função dos cultivos, desflorestamentos, 

revegetações e outras ações que representem impactos negativos ou positivos sobre o 

indicador (POWLSON et al.,1987). Determinações da biomassa correspondem a uma 

estimativa quantitativa da população microbiana, ou seja, não fornecem indicações 

sobre os níveis de atividade destas populações. Assim, faz-se necessária a utilização de 

outros parâmetros que estimem a atividade microbiana, tais como a respiração 

microbiana e a atividade enzimática, tornando possível verificar o estado metabólico das 

comunidades de microrganismos do solo (OLIVEIRA, 2000). 

Segundo Alef (1995), a respiração microbiana é definida como a respiração sem 

adição de substrato orgânico ao solo e pode ser avaliada através da produção de CO2 ou 
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o consumo de O2 variando de acordo com o estado fisiológico da célula e com fatores 

como a umidade, temperatura, estrutura do solo e disponibilidade de nutrientes. Uma 

alta taxa de respiração pode significar, a curto prazo, liberação de nutrientes para as 

plantas e, a longo prazo, perda de C orgânico para a atmosfera (PARKIN et al., 1996), 

ou seja, nem sempre indica uma condição desejável. De acordo com Chander e Brookes 

(1993) e Leita et al. (1995), um valor mais alto de respiração microbiana deve-se a uma 

maior ciclagem da comunidade microbiana, necessitando de um maior consumo de 

energia para sua sobrevivência. 

A atividade enzimática do solo é um aspecto associado à biologia do solo e 

considerado com potencial para atuar como indicador da qualidade desse. As enzimas 

respondem rápido às mudanças de manejo e são de fácil avaliação (BANDICK; DICK , 

1999). Várias são as formas de determinação das atividades enzimáticas, entre elas está 

o método da hidrólise de diacetato de fluoresceína (FDA), que avalia a atividade 

hidrolítica de varias enzimas (lípases, proteases e esterases) presentes nos 

microrganismos (ADAM & DUCAN, 2001). Segundo Carvalho (2005), o método da 

hidrólise de FDA é rápido, simples e sensível em medir (inferir) a atividade microbiana 

total, podendo ser utilizado para avaliar alterações decorridas do efeito de degradações 

ou recuperação de solos e estabelecer correlações com outras propriedades e atributos 

ambientais. 
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CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA E AMBIENTAL DE ÁREAS DE 
NASCENTE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUITINGA, S ERGIPE 

 

1. RESUMO 

MAGALHÃES, Leila Thaís Soares Magalhães. Caracterização pedológica e 
ambiental de áreas de nascente da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Sergipe. 
2009. 19p. (Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas). Universidade federal de 

Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

 

A Bacia hidrográfica do rio Piauitinga é responsável pelo abastecimento de água de 
alguns municípios sergipanos estando localizada na porção centro-sul do estado de 
Sergipe. Mesmo com tal importância suas terras, inclusive áreas do entorno de 
nascentes e outras enquadradas como de proteção ambiental (conforme código 
florestal), estão quase em sua totalidade desmatadas. Assim, considerando a necessidade 
de recuperação das áreas do entorno das nascentes da sub-bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga, em Lagarto-Sergipe, e ações de recomposição da vegetação do projeto 
“Adote um manancial”, o presente estudo procura caracterizar os solos locais na sua 
ambiência para servir como um referencial em futuras comparações entre áreas de 
nascentes degradadas e em processo de recuperação. As nascentes foram classificadas 
quanto a sua recarga e quanto ao seu estado de conservação. Para o estudo dos solos 
locais foram selecionadas as áreas de revegetação de cada nascente. A caracterização 
ambiental e pedológica dos sítios de estudo foi realizada pela observação da paisagem 
local, pela abertura de micro-trincheiras e por tradagens dos solos. Os solos foram 
descritos morfologicamente e classificados. Foram confeccionadas lâminas para a 
difração de raios-x da fração argila. Os sítios do entorno das nascentes do alto curso da 
bacia hidrográfica do rio Piauitinga estão distribuídos em posições erosicionais (quebra-
de-relevo), baixadas e um único caso de sopé de encosta suave de topo de tabuleiros 
costeiros. As características mais marcantes dos solos locais são o forte hidromorfismo 
(Gleissolos e Cambissolos Háplicos gleissólicos) e, ou, o baixo grau de 
desenvolvimento (Cambissolos Háplicos e Plintossolos, ambos com muito material 
esquelético – quartzo e petroplintita – muitos com fase erodida). 
                                                           
∗
 Comitê orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador) e João Bosco Vasconcellos 

Gomes (Embrapa Tabuleiros Costeiros). 
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1. ABSTRACT 

 

MAGALHÃES, Leila Thaís Soares Magalhães. Pedological and environmental 
characterization of source areas of the basin of the river Piauitinga, Sergipe. 2009. 
19p. (Dissertation – Máster Program in Agroecossistems). Federal University  of 

Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

 

The basin of the river Piauitinga is responsible for water supply in some municipalities 
are located in Sergipe mid-southern state of Sergipe. Even with such importance his 
land, including areas around the springs and other framed as environmental protection 
(as forest code), are almost in its entirety cleared.Thus, considering the need for 
rehabilitation of areas around the headwaters of the sub-basin of the river Piauitinga, in 
Lagarto-Sergipe, and recovery actions of the vegetation of the project "Adopt a spring", 
this study seeks to characterize the soils in their local environment to serve as a 
benchmark for future comparisons between areas of degraded and springs in the 
recovery process. The sources were classified as the recharge of agreement and on its 
state of preservation. For the study of the soil local areas were selected for the 
revegetation of each source and these were grouped according to their position in the 
landscape. The environmental and pedological characteristics of the study sites was 
performed by observing the local landscape, the opening of micro-trenches and 
tradagens soil. The soils were described and classified morphologically. Slides were 
prepared for x-ray diffraction of clay. The sites around the headwaters of the upper 
course of the river basin Piauitinga are divided into positions erosicionais (breach-of-
focus), and download a single case of foot gentle slope of the top of coastal tablelands. 
The most striking characteristics of local soils are the strong hydromorphic (Gleissolos 
Cambisols and Haplic Gleissolos) and / or the low level of development (Cambisols and 
Haplic Plinthosols, both with much skeletal material - quartz and petroplinthite - many 
with eroded phase). 

 

 

 

                                                           
∗
 Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Major professor) e João Bosco 

Vasconcellos Gomes (Embrapa Tabuleiros Costeiros). 
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3. INTRODUÇÃO 

 

A notoriedade existente a respeito da necessidade da preservação ambiental 

cresce a cada dia, no entanto, as necessidades humanas continuam, muitas das vezes, 

sendo satisfeitas através da exploração desmedida do meio ambiente. Para suprir essas 

demandas, o homem passa a explorar os recursos naturais de forma exacerbada, 

esquecendo que estes uma vez degradados terão dificuldades para a recuperação ou não 

poderão ser renovados, significando uma redução da quantidade e qualidade destes 

recursos como o solo e a água. 

Dentre as áreas que mais sofrem com os impactos causados por atividades 

antrópicas estão as bacias hidrográficas que, para Magalhães Junior (2007) e Pinto e 

Aguiar Netto (2008) compreendem um conjunto ambiental integrado de elementos 

físicos, bióticos e socioeconômicos inter-relacionados. Assim, vem sendo cada vez mais 

utilizada a bacia hidrográfica como unidade básica de estudos e planejamento; sendo 

analisada como um sistema aberto, resultante da interação entre as ações humanas os 

elementos e as formas do meio físico. 

Nesse contexto, a bacia hidrográfica do rio Piauitinga, localizada na porção 

centro-sul do estado de Sergipe, que é responsável pelo abastecimento de água de 

alguns municípios (Estância, Salgado, Lagarto e Boquim), encontra-se com suas terras, 

inclusive aquelas enquadradas como de proteção ambiental (conforme o código 

florestal), quase em sua totalidade desmatadas (MOREIRA, 2008). Esse desmatamento, 

que não respeita matas ciliares e, principalmente, áreas de nascentes, tem causado 

problemas ambientais que comprometem o volume e a qualidade das águas geradas pela 

unidade de planejamento em questão. 

Nascentes são locais onde a água subterrânea aflora através da superfície do solo 

formando um curso d’água (PINTO et al., 2004), ou seja, um ponto de recarga dos 

canais de drenagem das sub-bacias. Essas características tornam comum a presença de 

hidromorfismo nos solos que envolvem as nascentes. A presença de hidromorfismo a 

jusante é quase uma constante, apenas não ocorrendo se o canal de drenagem que 

começa nesse local for muito encaixado (GUERRA, 1993). A montante são comuns 
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áreas de surgência (também solos com hidromorfismo), mas também podem ocorrer 

solos de posições erosicionais, de baixo grau de desenvolvimento ou típicos de quebra 

de relevo de elevações sedimentares (MOTTA et al., 2002a). 

Tendo em vista a necessidade de recuperação das áreas do entorno das nascentes 

da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, em Lagarto-Sergipe, o presente trabalho 

caracteriza os solos locais na sua ambiência para servir como um referencial em futuras 

comparações entre áreas de nascentes degradadas e o processo de recuperação 

ambiental. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga, afluente do rio Piauí, está situada no 

centro-sul do estado, compreendendo os municípios de Boquim, Estância, Lagarto, 

Salgado e Itaporanga D’Ájuda. Ela integra a meso-região geográfica do Agreste 

Sergipano (microrregião de Lagarto) e do Leste Sergipano (microrregiões de Boquim e 

Estância) (Figura 1) e está localizada entre as coordenadas geográficas de 10° 34’ e 10° 

45’S e 37° 22’ e 37° 34’W (SANTANA, 2004). Compreende uma área de 411,98km² e 

seu perímetro é de 121,22km (MOREIRA, 2008). A nascente do principal curso d’água 

desta bacia está localizada no povoado Brasília, pertencente ao município de Lagarto. 

Este curso recebe contribuição de 1724 canais, com destaque para os riachos Grotão, 

Capivara, Riachão e Grilo. O rio Piauitinga possui 59,28km de extensão e sua foz 

localiza-se próximo a sede do município de Estância, desembocando no rio Piauí. 

A região escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa concentra-se no alto 

curso do rio Piauitinga entre as coordenadas 37° 32’ e 37° 36’W e 10° 54’ e 10° 57’S, 

estando contida em sua totalidade no município de Lagarto. 

O clima da região do município de Lagarto é classificado como Megatérmico 

Subúmido, segundo a classificação de Thornthwaite e Mather (1955), conforme 

resultados obtidos por Fontes e Santos (1999). A temperatura média anual é de 28°C, 

variando entre 22,3°C, para os meses mais chuvosos e frios (julho a agosto), e 26°C 

para o período mais seco e quente (dezembro a março). De acordo com dados de 

Sergipe (2004) o valor médio anual da precipitação para o período de 1985 a 2005 foi 

de 1182,8mm.  

A área de estudo engloba 22 nascentes, que também estão inseridas no projeto 

“Adote um Manancial” (Figura 2), coordenado pelo Ministério Público, por meio da 

Promotoria de Meio Ambiente da Comarca de Lagarto, e pela Universidade Federal de 

Sergipe.   
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Figura 1. Representação espacial da bacia hidrográfica do rio Piauitinga e sua 

localização no estado de Sergipe (SERGIPE, 2004). 

 

Essas 22 nascentes encontram-se cercadas e nelas foi realizado o plantio de 

mudas nos meses de junho e julho de 2007 visando à recuperação ambiental. As 

espécies utilizadas foram Angelim (Andira fraxinifolia Benth.), Angico (Anadenanthera 

colubrina (Vell.). Brenan), Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi.), Caju (Anacardium 

occidentali L.), Canafístula (Cassia grandis L. f.), Cedro (Cedrela fissilis Vell.), Ingá 

(Inga uruguensis Hook. et Arn.), Jatobá (Hymenaea courbaril  L.), Jenipapo (Genipa 

americana L.), Maria-preta (Vitex polygama Cham.), Mau-vizinho (Machaerium 

aculeata Raddi), Mulungu (Erythrina velutina Willd .), Pau-brasil (Caesalpinia echinata 

ESTADO DE SERGIPE 
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Lam.), Pau-ferro (Caesalpinia leiostachya Benth.), Pau-pombo (Tapirira guianensis 

Aubl.), Saboneteria (Sapindus saponaria L.), Tamboril (Enterolobium contortisiliquum 

(Vell). Morong.). 

Parte das áreas de replantio abrange mais de uma nascente pela proximidade de 

seus vales de origem, podendo ocorrer a presença de nascentes em dupla ou tripleto 

dentro dessas áreas. Assim, tem-se 18 áreas de estudo, sendo três delas formadas por 

duas nascentes e uma por três nascentes.  

 

4.2 MÉTODOS 

As nascentes foram classificadas de acordo com Castro (2001) no que se refere a 

sua recarga como pontuais ou difusas, ou seja, pontuais aquelas que surgem na 

superfície em um único ponto e difusas as que surgem na superfície em vários pontos 

diferentes. As nascentes também foram classificadas em relação ao seu estado de 

conservação em conservadas (presença de pelo menos 50m de vegetação natural em seu 

entorno, a partir do olho d’água), perturbadas (quando não apresenta 50m de vegetação 

natural em seu entorno, mas apresenta bom estado de conservação) e degradadas (alto 

grau de perturbação, muito pouco vegetada, solo compactado, presença de gado, erosões 

e voçorocas) (PINTO et al., 2004).  

Para o estudo dos solos locais foram selecionadas as áreas de revegetação de 

cada nascente (sítio). Se a nascente (de forma isolada, dupla ou tripleto) apresenta áreas 

de um plantio de muda a montante e a jusante da nascente em si, ela foi subdividida em 

parte alta e parte baixa (caso das nascentes 3-4, 10, 12 e 19-20-21). 

A caracterização ambiental e pedológica dos sítios de estudo foi realizada pela 

observação da paisagem local, pela abertura de micro-trincheiras (0,5 x 0,5 x 0,5 m) e 

por tradagem dos solos. Os solos foram descritos morfologicamente conforme Santos et 

al. (2005) e classificados conforme Embrapa (2006), a partir das observações de campo. 

Foram confeccionadas lâminas para a difração de raios-x da fração argila. 
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Figura 2. Nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Lagarto-SE, englobadas pelo estudo (código das nascentes 
como números).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os valores obtidos para a classificação das nascentes, bem como as atividades 

desenvolvidas nas suas áreas e/ou proximidades podem ser vistas na Tabela 1. Verifica-

se que de um total de 22 nascentes analisadas, apenas duas (9%) são consideradas em 

relação à recarga como difusas e vinte (91%) como pontuais. Em relação ao estado de 

conservação foram identificadas cinco nascentes (22%) como perturbadas e as demais 

como degradadas (88%). Isto significa que no alto curso da bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga não há registro de nascentes conservadas. 

Uma situação um pouco mais branda, porém, não menos preocupante, foi 

observada na bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, em Minas Gerais, onde de um 

total de 117 nascentes, 60,4% foram classificadas como perturbadas e 24,9% como 

degradadas, restando 15,7% em estado preservado (PINTO et al., 2004). 

A conservação da vegetação nas áreas de nascentes assegura a conservação de 

sua perenidade e a qualidade de suas águas por propiciar maior infiltração das águas das 

chuvas no solo e, consequentemente, a recarga do lençol freático e alimentação das 

nascentes, ajudando a conservação dos recursos hídricos. PINTO et al. (2004) ao 

realizarem analise das vazões das nascentes observou que as classificadas como 

preservadas apresentaram, em média, os maiores valores de vazão, destacando-se as 

nascentes pontuais.  

Todas as nascentes estudadas estão associadas com elevações dos tabuleiros 

costeiros, formados por sedimentos terciários de formação Barreiras (SILVA, 2005). O 

grupo Barreiras é constituído por sedimentos terrígenos (cascalho, conglomerados, areia 

finas e grossa e níveis de argila), sendo esses pouco consolidados e estratificados 

irregularmente (SANTOS et al., 1998). A fração grosseira do sedimento é basicamente 

constituída de quartzo e a matriz argilosa possui baixos teores de óxidos de Fe e é 

denominada por caulinita (DUARTE et al., 2000).  
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Tabela 1. Classificação das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto-SE, 
quanto ao tipo de recarga, ao estado de conservação e uso e/ou ocupação do 
solo das respectivas áreas e ou proximidades 

Nascentes Recarga 
Estado de 

conservação 
Uso e/ou ocupação do solo 

1 Pontual Degradada Cultivo de cana-de-açúcar 

2 Pontual Degradada Cultivo de cana-de-açúcar 

3 Pontual Degradada Extração de areia e pastagem 

4 Pontual Degradada Extração de areia e pastagem 

5 Difusa Perturbada Pastagem 

6 Pontual Degradada Área em regeneração natural 

7 Pontual Degradada Pastagem 

8 Difusa Degradada Pastagem 

9 Pontual Degradada Área em regeneração natural 

10 Pontual Degradada Cultivo de coco e pastagem 

11 Pontual Degradada 
Cultivo de coco, macaxeira, banana, maracujá e 

pastagem 

12 Pontual Degradada Pastagem 

13 Pontual Degradada Agricultura, pastagem e ocupação urbana 

14 Pontual Degradada Agricultura, pastagem e ocupação urbana 

15 Pontual Degradada Pastagem e ocupação urbana 

16 Pontual Degradada Pastagem 

17 Pontual Degradada Cultivo de cana-de-açúcar e pastagem 

18 Pontual Degradada Área em regeneração natural 

19 Pontual Perturbada Área em regeneração natural 

20 Pontual Perturbada Área em regeneração natural 

21 Pontual Perturbada Área em regeneração natural 

22 Pontual Perturbada Cultivo de coco, laranja, limão, tangerina e banana 

 

Difrações de raios-X mostraram uma mineralogia amplamente dominada por 

caulinita na fração argila dos solos estudados, aparecendo ainda algum quartzo (Figura 

3). Essa mineralogia é típica de materiais do Barreiras (FERREIRA et al., 1999; 

DUARTE et al. 2000) e se repetiu mesmo nas amostras das encostas após quebras de 

relevo (ES1, EH2 e EA2) e na baixada (BA6), onde o sedimento local poderia se revelar 

rejuvenescido, ou seja, com a presença de argilo-minerais do tipo 2:1. 
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Figura 3. Difratogramas de raios-X de amostras em pó da fração argila de solos do 
entorno de nascentes do alto rio Piauitinga, Lagarto-SE. Amostras de 0,1 a 
0,3m de profundidade. TP – sopé de encosta, ES1 – encosta sem horizonte 
A, EH2 – encosta com hidromorfismo, EA2 – encosta com horizonte A e 
BA6 - Baixada. 

A nascente 22 aparece em vale muito estreito (encaixado) ao sopé da encosta 

suave de elevação de topo amplo cultivada com citrus (Figura 4A). As outras nascentes 

representam situações que ocorrem após a quebra de relevo das elevações de tabuleiros 

costeiros. As encostas dessas quebras de relevo ocorrem em relevo ondulado a forte 

ondulado, podendo ocorrer níveis intermediários planos a quase planos (Figuras 4B e 

4C). Os vales tendem a ser abertos, com formação de baixadas com a presença de 

hidromorfismo. 

As áreas de estudo foram reagrupadas a partir de suas posições na paisagem e 

das características dos solos locais em cinco classes: baixada (BA), encosta com 

horizonte A na superfície do solo (EA), encosta sem horizonte A na superfície do solo 

(ES), encosta com hidromorfismo (EH) e sopé de encosta (SE), conforme as Tabelas 2 e 

3. 

Na área de baixada, apenas BA5 não é da classe Gleissolo (Tabela 4), sendo 

classificado como um Cambissolo Háplico gleissólico. Independente disto, o excesso de 

água (hidromorfismo) é a característica marcante dos solos locais. As cores neutras, ou 

de cromas baixos, são característicos de áreas mal drenadas (OLIVEIRA, 2001). A 
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presença do lençol freático em subsuperfície é uma constante, associado ao relevo plano 

a quase plano. A vegetação de campo úmido também é característica de solos 

hidromórficos, favorecidos pela sazonalidade hídrica local, que por sua vez desfavorece 

o aparecimento de indivíduos lenhosos (MOTTA et al., 2002c). A presença de florestas 

em áreas mal a muito mal drenadas parece ser muito sensível a sucessão de períodos 

com deficiência e excesso de água no solo, mais do que a presença de hidromorfismo 

em si. Indivíduos lenhosos podem se adaptar ao excesso de água, caso das espécies com 

estruturas especializadas em trocas gasosas (BALICK, 1989), mas não suportariam 

conviver com estresses antagônicos e que exigem de sua parte estratégias de 

sobrevivência também antagônicas (RESENDE et al., 1992). Considerando-se as 

características discutidas, é difícil prever as taxas de sobrevivência de espécies arbóreas 

em revegetação nos solos locais (baixada). 

Os grupos EA e ES são posições de paisagem erosicionais. Como posições de 

quebra de relevo de elevações sedimentares, no caso de sedimentos do grupo Barreiras, 

apresentam a exposição muito freqüente de corpos de petroplintita. Esses corpos freiam 

o processo erosivo a montante (MOTTA et al., 2002b) desacelerando a dissecação da 

paisagem. Independente da presença de vegetação, pavimentos pedregosos (solos com 

superfície pedregosa) são importantes na desaceleração de processos erosivos de maior 

amplitude (POESEN e INGELMO-SANCHEZ, 1992). O diferencial entre os dois 

grupos ocorre pela presença ou ausência de horizonte A como observado no campo. 

Para tal, a presença local de vegetação foi essencial, incorporando ao solo biomassa e 

atividade biológica em sua superfície. Todos os solos (Cambissolos e Plintossolos) 

apresentam como características marcantes a presença de material esquelético. Esse 

material é composto, basicamente, de corpos de quartzo e petroplintita.  

O grupo EA apresenta duas áreas com Plintossolo Háplico e uma com 

Cambissolo Háplico petroplíntico. A presença de plintita e petroplintita (concreções 

ferruginosas) é comum nas bordas de elevações sedimentares, como os citados por 

Motta et al. (2002a) para as bordas das chapadas do planalto central brasileiro. Essas 

feições são formadas pela segregação do Fe e formação de plintita a partir de ciclos de 

oxidação e redução.  
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SE (A)Vale encaixado
(nascente no inicio do vale)

EA, ES e EH (B)

Nascente
(pontual ou difusa)

Baixada

(C)

Baixada

EA, ES ou EH

Nascente
(pontual ou difusa)

 

Figura 4. Esquemas mostrando as diferentes posições de amostragem na bacia 
hidrográfica do rio Piauitinga, Lagarto-SE, conforme a superfície 
geomorfológica. (A) Vale encaixado, que se origina em encosta suave de 
um topo amplo de elevação. (B) Vale aberto (com baixada), que se origina 
a partir de encosta que alcança o topo de elevação.  (C) Vale aberto (com 
baixada), que se origina a partir de encosta que alcança nível intermediário 
entre o topo da paisagem e a baixada.  
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Tabela 2. Agrupamento dos pontos de amostragem das áreas do entorno das nascentes 
de acordo com suas posições na paisagem e características morfológicas dos 
solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE 

Grupo Sítios Nascentes 

Baixada 

(BA) 

BA1 3 e 4 (parte baixa) 

BA2 5 e 6 

BA3 10 (parte baixa) 

BA4 11 

BA5 12 (parte baixa) 

BA6 19, 20 e 21 (parte baixa) 

Encosta com Horizonte 
A  

(EA) 

EA1 1 e 2 

EA2 10 (parte alta) 

EA3 15 e 16 

Encosta com 
Hidromorfismo 

(EH) 

EH1 7 

EH2 8 e 9 

EH3 17 

EH4 18 

Encosta sem Horizonte 
A  

(ES) 

ES1 3 e 4 (parte alta) 

ES2 12 (parte alta) 

ES3 13 e 14 

ES4 19, 20 e 21 (parte alta) 

Sopé de Encosta  

(SE) 
SE 23 
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Tabela 3. Características ambientais das áreas agrupadas de acordo com suas posições 
geormorfológicas, dos solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, 
Lagarto, SE 

BAIXADA 
(BA) 

ENCOSTA 
COM 

PRESENÇA 
DE 

HORIZONTE 
A  

(EA) 

ENCOSTA 
SEM 

PRESENÇA 
DE 

HORIZONTE 
A  

(ES) 

ENCOSTA COM 
PRESENÇA DE 

HIDROMORFISMO 
(EH) 

SOPÉ DE 
ENCOSTA 

(SE) 

Vale com forte 
presença de 
hidromorfismo. 

Encosta em 
quebra de 
relevo de 
tabuleiros, 
com presença 
de vegetação 
suficiente para 
sustentar 
horizonte 
superficial 
escurecido por 
carbono 
orgânico. 

Encostas em 
quebra de 
relevo de 
tabuleiros, em 
áreas com 
ausência de 
cobertura 
vegetal e solos 
destituídos de 
horizonte A 
(cores 
denotam 
baixos teores 
de carbono 
orgânico). 
Solos 
naturalmente 
erodidos 
(grotas) ou 
decapitados 
por atividade 
antrópica 
(retirada de 
material de 
empréstimo). 

Encostas em quebra 
de relevo de 
tabuleiros com 
presença de 
hidromorfismo nos 
solos locais. Os 
solos variam quanto 
a presença ou 
ausência de 
horizonte A e de 
cobertura vegetal. 

Final de 
encosta 
suave em 
tabuleiro 
extenso, 
com 
nascente 
pontual 
surgindo de 
forma 
abrupta 
(pequeno 
vale 
encaixado). 

 

Os solos EH também representam posições de encosta, mas caracterizam áreas 

muito próximas a áreas de surgência, onde o hidromorfismo é uma constante. Como nos 

solos de baixada, cores neutras aparecem (OLIVEIRA, 2001), mesmo em relevo 
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ondulado e até forte ondulado. A vegetação predominante volta a ser campo úmido. A 

presença de mosqueado é mais freqüente que nos solos de baixada, pois aqui a flutuação 

entre o excesso e ausência de água no perfil apresenta maior número de ciclos ao longo 

do ano, permitindo que zonas de oxidação apresentem mosqueados com maior 

freqüência (MOTTA et al., 2002a). 

O Grupo SE representa uma única nascente que ocorreu em vale encaixado 

(pequena drenagem) e significa uma situação muito singular no grupo estudado. A 

posição abaciada (relevo plano) originou Argissolos Acinzentados, caracterizados por 

cores de valores relativamente altos e cromas baixos se comparados a outros Argissolos 

(EMBRAPA, 2006). Ocorre algum excesso de água sazonal, mas não deve ser 

suficiente para que ocorram problemas com o desenvolvimento das mudas locais. A 

posição dos solos em final de encosta melhora o regime de umidade desses solos, 

diminuindo a deficiência de água ao longo do ano relativamente aos solos a montante 

(Argissolo Amarelo), bem como diminuindo a expressão da coesão, comum aos solos 

dos tabuleiros costeiros (GOMES et al., 2008). 
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Tabela 4. Características do solo em sua ambiência nos pontos de amostragem das nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga, Lagarto-SE 

Sítios 
Classe de 
solo(1) 

Textura(2) Cor superficia e /subsuperficial 
Mosqueado (e, ou, 

plintita) 

Presença de impedimento  
(lençol freático e material 

esquelético) 
Relevo Cobertura atual 

-------------------------------------------------------------   BAIXADA    --------------------------- -------------------------------- 

BA1 GX FRA/RA 10YR 3/2 e 4/N - 
faixa cascalhenta aos 0,15m e lençol 

aos 0,6cm. 
plano a quase plano campo úmido 

BA2 GM R/RR 3,5/N e 5/N 7,5YR 5/5 lençol freático a 0,5m. plano a quase plano campo úmido 

BA3 GX R/RR 2,5/N e 5/N - lençol freático a 0,65m 
plano a suave 

ondulado 
campo úmido 

BA4 GX FRA/RA 2/N e 4,5/N - lençol freático a 0,7m. plano a quase plano campo úmido 

BA5 CXg  FS/F/FR 10YR 4/3, 10YR 5/2 e 10YR 5/4 7,5YR 5/6 
ausência de lençol até 0,7m de 

profundidade (tradagem) 
plano a quase plano campo úmido 

BA6 GX FA/FRA/RA 10YR 4/2 e 10YR 5/2 7,5YR 5/6 lençol freático a 0,75m. plano a quase plano campo úmido 

----------------------   ENCOSTA COM PRESENÇA DE HORIZONTE A   --------------------- 

EA1 FX  FRA/RA/R 7,5YR 4/2, 7,5YR5/4 e 7,5YR 5/5 plintita 2,5YR faixa cascalhenta de 0 a 0,1m. 
plano a suave 

ondulado 
pousio com 

capoeira aberta 

EA2 FX RA/R/RR 
7,5YR 4/4, 7,5YR 5/5, 7,5YR 5/6 e 

10YR 5/5 

mosqueado branco a 
vermelho e plintita 

vermelha 
pavimento pedregoso ondulado 

pastagem nativa 
e degradada 

EA3 
CX 

petroplíntico 
RA/R/RR 

10YR 4/5, 7,5 YR 4/2, 7,5YR 5/6 e 
6YR 5/6 

petroplintita 
vermelha 

pavimento pedregoso (dominância 
de calhaus, com alguns matacões de 
petroplintita) e corpo do solo com 

cascalho 

forte ondulado 
pastagem nativa 

e degradada 

...Continua... 
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Continuação da Tabela 4. Características do solo ... 

Sítios 
Classe de 
solo(1) 

Textura(2) Cor superficia e /subsuperficial 
Mosqueado (e, 

ou, plintita) 

Presença de impedimento  
(lençol freático e material 

esquelético) 
Relevo 

Cobertura 
atual 

---------------------------   ENCOSTA COM PRESENÇA DE HIDROMORFISMO ------------------------ 

EH1 GX  FRA/FA/RA 10YR 4/1, 4/N e 6/N 

mosqueado 
amarelo 

acompanhando 
raízes 

pavimento pedregoso (calhaus), 
linha de pedra a 0,18m (entre 
horizontes A e AC) e lençol 

freático a 1 m de profundidade 

forte ondulado a 
suave ondulado 

campo úmido 

EH2 CXg RA/RR/R 
10YR 4/2,5, 10YR 4/3, 10YR 6/1 

e 8/N 
2,5YR 4/8, 7,5YR 

5/6 
superfície com algum calhau ondulado 

pousio com 
poacea e partes 
sem vegetação 

EH3 CXg RA/R 10YR 4/3,5 e 6/N plintita vermelha 
pavimento pedregoso com 
matacões de petroplintita 

forte ondulado capoeira aberta 

EH4 GX FRA 3/N e 7/N - 
cascalhento (aos 0,55m) e lençol 

freático a 1,10m 
ondulado 

pousio com 
capoeira aberta 

--------------------------  ENCOSTA SEM PRESENÇA DE HORIZONTE A  ---------------------- 

ES1 
C fase erodida 
(solo raspado) 

FRA/FR 2,5YR 4/6 e 10YR 6/8 - 
superfície e corpo do solo com 

calhau, que é cascalhento a muito 
cascalhento 

plano (paisagem 
alterada pela 
extração de 
material) 

ausente 

ES2 
F fase erodida 
(solo raspado) 

- (grande 
predominância de 

material esquelético) 
5YR 5/6 

plintita 10R 3/6 e 
7N entre 10 e 

30 cm 

superfície com muito calhau, 
cascalho de quartzo e 

petroplintita e alguns matacões, 
sulcos de erosão 

forte ondulado a 
suave ondulado Ausente 

ES3 F fase erodida RA/R/RR 8,5YR 5/5 e 10YR 7/6 

plintita e 
petroplintita 
vermelha e 

mosqueado 5YR 
5/8 

pavimento pedregoso com 
presença de matacões de 

petroplintita 
forte ondulado 

pousio com 
vegetação 
muito rala 

...Continua... 
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Continuação da Tabela 4. Características do solo ... 

Sítios 
Classe de 
solo(1) 

Textura(2) Cor superficia e /subsuperficial 
Mosqueado (e, 

ou, plintita) 

Presença de impedimento  
(lençol freático e material 

esquelético) 
Relevo 

Cobertura 
atual 

ES4 
F fase erodida 
(solo raspado) 

FRA/F e FR/RS/R 10YR 4/4, 5YR 4/3 e 8/N 8/N e 10R 4/6 
superfície com calhaus e 
matacões de petroplintita 

plano a quase 
plano Ausente 

-------------------------------------------------------------    SOPÉ DE ENCOSTA    ----------------------------------------------------------------- 

SE PAC A/AF/FA/FRA 10YR 4/2, 10YR4/2,5 e 10YR 5/1 
10YR 5/2 e 10YR 

6/8 
ausência de lençol freático até 

1,35m 
plano de sopé de 

encosta 

pouisio com 
poacea 

(capetinga e 
carrapicho) 

(1) GX: Gleissolo Háplico; GM: Gleissolo Melânico; CXg: Cambissolo Háplico gleissólico; FX: Plintosolo Háplico; CXpetroplíntico: Cambissolo Háplico petroplíntico; C 
fase erodida: Cambissolo fase erodida; F fase erodida: Plintossolo fase erodida; PAC: Argissolo Acinzentado. (2) A: arenosa; AF: areia-franca; FA: franco-arenosa; F: franca; 
FR: franco-argilosa; FRA: franco-argilo-arenosa; RA: argila-arenosa; R: argila; RR: muito argilosa; FS: franco-siltosa; RS: argilo-siltosa. 
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6. CONCLUSÕES 

Os sítios do entorno das nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga estão distribuídos em posições erosicionais (quebra-de-relevo), baixadas e 

um único caso de sopé de encosta suave de topo de tabuleiros costeiros. 

As características mais marcantes dos solos locais são o forte hidromorfismo 

(Gleissolos e Cambissolos Háplicos gleissólicos) e, ou, o baixo grau de 

desenvolvimento (Cambissolos Háplicos e Plintossolos, ambos com muito material 

esquelético – quartzo e petroplintita – muitos com fase erodida). 
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CAPÍTULO 3 

ATRIBUTOS DOS SOLOS DE ÁREAS DE NASCENTE DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUITINGA, SE 

1. RESUMO 

MAGALHÃES, Leila Thaís Soares Magalhães. Atributos dos solos de áreas de nascente 
da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, SE. 2009. 38p. (Dissertação de Mestrado em 

Agroecossistemas). Universidade federal de Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

A avaliação de atributos físicos, químicos e microbiológicos do solo é uma ferramenta 
reconhecida nos estudos da dinâmica do meio-físico. O presente trabalho objetivou avaliar 
um conjunto desses atributos em áreas do entorno de nascentes da bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga, município de Lagarto-Sergipe, porção centro-sul do estado. As nascentes foram 
divididas em grupos de sítios, considerando sua posição na paisagem e características dos 
solos locais (BA, EA, EH, ES e SE). Os atributos foram analisados em amostras nas 
profundidades de 0 a 0,1m e 0,1 a 0,3m. Foram determinados: textura, matéria orgânica 
particulada, estabilidade de macro agregados, diâmetro médio de agregados, valor da cor, 
pH, C orgânico, Ca, Mg, Al, Na, K, P, H+Al, N, soma de bases, capacidade de troca 
catiônica, saturação de bases, saturação de Al, respiração microbiana, C e N da biomassa 
microbiana e atividade enzimática através do consumo de diacetato de fluoresceína (FDA). 
A similaridade e, ou, dissimilaridade entre os sítios (ordenamento) foi averiguada pela 
análise multivariada “non-metric multidimensional scaling” (NMS), a partir da distância de 
Sorensen. Determinaram-se os coeficientes de correlação de Pearson entre os eixos da 
ordenação por NMS e entre os diferentes atributos. Uma última caracterização envolveu a 
confecção de lâminas para a difração de raios-x da fração argila de parte das amostras. 
Considerando o conjunto de variáveis analisadas, o ordenamento dos grupos foi mais 
efetivo a partir das amostras de 0 a 0,1m, relativamente as de 0,1 a 0,3m. O ordenamento 
realizado com 30 variáveis estudadas permitiu visualiza um gradiente ambiental, com a 
qualidade dos solos decrescendo na seguinte seqüência: baixada, encosta com 
hidromorfismo, encosta com horizonte A e encosta sem horizonte A. Através dos resultados 
obtidos, acredita-se que seja possível redefinições de estratégias para a revegetação das 
nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, por exemplo, a possível 
necessidade de aporte de matéria orgânica em geral. Acredita-se, também, que seja possível 
extrapolar a qualidade do solo para áreas de nascentes de cursos d’água com características 
semelhantes e refletir sobre estratégias para restauração de áreas degradadas. 

 

                                                           
∗
 Comitê orientador: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Orientador) e João Bosco Vasconcellos Gomes 

(Embrapa Tabuleiros Costeiros). 
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2. ABSTRACT 

MAGALHÃES, Leila Thaís Soares Magalhães. Attributes of land source areas of the 
basin of the river Piauitinga, SE. 2009. 38p. (Dissertation – Master Program in 

Agroecossistems). Federal University  of Sergipe, São Cristóvão- SE∗∗∗∗ 

The assessment of physical attributes, chemical and microbiological soil is a recognized 
tool in studies of the dynamics of semi-physical. This study aimed to evaluate a set of 
attributes in the areas around the headwaters of the river basin Piauitinga, city of Lagarto, 
Sergipe, mid-southern state. The sources were divided into groups of sites, considering its 
position in the landscape and characteristics of local soils (BA, EA, EH, ES and SE). The 
attributes were analyzed in samples at depths of 0 to 0.1 m and 0.1 to 0.3 m. Were 
determined: texture, organic particulate matter, stability of macro aggregates, mean 
diameter of aggregates, the value of color, pH, organic C, Ca, Mg, Al, Na, K, P, H + Al, N, 
sum of bases, cation exchange capacity, base saturation, Al saturation of, microbial 
respiration, C and N microbial biomass and enzyme activity through the use of fluorescein 
diacetate (FDA). The similarity and / or dissimilarity among sites (spatial) was investigated 
by multivariate analysis "non-metric multidimensional scaling (NMS), from the distance of 
Sorensen. Were determined by Pearson's correlation coefficients between the axes of the 
NMS ordination by and between the different attributes. A final characterization involved 
the preparation of slides for the x-ray diffraction of clay fraction of some samples. 
Considering all the variables, the ranking of the groups was more effective from the 
samples from 0 to 0.1 m, compared to 0.1 to 0.3 m. The system performed with 30 
variables has a viewing environmental gradient, with the quality of the soil decreased in the 
following sequence: low, with hydromorphic slope, slope and slope to the horizon without 
horizon A. The results obtained, it is believed that it is possible redefinitions of strategies 
for the revegetation of the sources of the high course of the river basin Piauitinga, for 
example, the possible need for input of organic matter in soil from areas with foot of slope. 
It is also possible to extrapolate soil quality in areas of springs of water bodies with similar 
characteristics and reflect on strategies for restoring degraded areas. 

 

 

 

 

                                                           
∗
 Guidance Committee: Antenor de Oliveira Aguiar Netto – UFS (Major professor) e João Bosco Vasconcellos 

Gomes (Embrapa Tabuleiros Costeiros). 
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3. INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga é responsável pelo abastecimento de água de 

vários municípios dos estados de Sergipe e Bahia, sendo a única da região com baixo teor 

de salinidade nas suas águas. Apesar dessa importância, é evidente o desrespeito à 

legislação ambiental federal, com muitas áreas de preservação permanente sofrendo os 

efeitos da retirada da vegetação nativa. No caso específico de suas nascentes, é marcante o 

grau de degradação das mesmas provocado e/ou, potencializado por práticas locais, como 

agricultura e a construção de pequenas represas pelas comunidades para o uso doméstico da 

água. 

Se a bacia hidrográfica é considerada como unidade básica de planejamento, 

considerando que o fluxo de matéria (solo, água, nutrientes e poluentes) ocorre dentro de 

seus contornos (KOBIYAMA et al., 2008), as nascentes podem ser consideradas como o 

menor compartimento a ser caracterizado e monitorado, pois sua longevidade e, ou, 

perenidade influencia todos os aspectos ambientais a jusante. 

Solos do entorno das nascentes apresentam características muito específicas e, por 

vezes, antagônicas. Se estão localizados a montante das mesmas, os solos geralmente 

encontram-se pouco desenvolvidos, em posições de enravinamento e/ou, quebra de relevo. 

São comuns solos rasos ou pouco profundos, com muito material esquelético (frações > 2 

mm), predominando Cambissolos, Plintossolos e outros solos pouco desenvolvidos. Os 

solos a jusante das nascentes apresentam como característica principal o excesso de água 

permanente ou sazonal, prevalecendo solos hidromórficos (Gleissolos) (EMBRAPA, 2006). 

Por vezes, as características citadas para áreas a montante ou a jusante ocorrem 

concomitantemente. 

Atributos do solo são sensíveis aos impactos ambientais, ocasionados pelo uso dos 

recursos naturais e, dessa forma, auxiliam junto aos estudos da qualidade de outros aspectos 

ambientais (água, fauna e flora), no monitoramento das condições locais. O estudo de 

propriedades do solo e a seleção de atributos indicadores auxiliam uma avaliação da 

qualidade do solo, onde é possível mensurar as alterações da sua condição (DORAN & 

PARKIN, 1994), seja distanciando-se ou aproximando-se de uma condição desejada. Essa 

avaliação é complexa, devido à diversidade de uso da terra, as variadas inter-relações dos 
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fatores químicos, físicos e biológicos locais e aos aspectos relacionados à variação dos 

mesmos no tempo e no espaço (MENDES et al., 2006). 

Considerando o atual estágio de degradação do conjunto das nascentes da bacia 

hidrográfica do rio Piauitinga e as ações em andamento para a revegetação de suas áreas de 

entorno, o presente trabalho objetiva avaliar um conjunto de atributos químicos, físicos e 

biológicos dos solos locais. As nascentes estão localizadas no alto curso do rio, no 

município de Lagarto-Sergipe. O estudo dos atributos dos solos locais servirá como um 

referencial para futuras comparações entre a qualidade dos solos das nascentes antes e após 

o processo de recuperação ambiental em curso e também para reflexão das estratégias dessa 

área de revegetação e de outras com padrão semelhante. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do rio Piauitinga, afluente do rio Piauí, está situada no centro-

sul do estado, compreendendo os municípios de Boquim, Estância, Lagarto, Salgado e 

Itaporanga D’Ájuda. Ela integra a meso-região geográfica do Agreste Sergipano 

(microrregião de Lagarto) e do Leste Sergipano (microrregiões de Boquim e Estância) 

(Figura 1) e está localizada entre as coordenadas geográficas de 10° 34’ e 10° 45’S e 37° 

22’ e 37° 34’W (SANTANA, 2004). 

 

Figura 1. Representação espacial da bacia hidrográfica do rio Piauitinga e sua localização 
no estado de Sergipe (adaptado de SERGIPE, 2004). 

ESTADO DE SERGIPE 
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 A bacia hidrográfica do rio Piauitinga compreende uma área de 411,98km² e seu 

perímetro é de 121,22km (MOREIRA, 2008). A nascente do principal curso d’água desta 

unidade de planejamento está localizada no povoado Brasília, pertencente ao município de 

Lagarto. Este curso recebe contribuição de 1.724 canais, com destaque para os riachos 

Grotão, Capivara, Riachão e Grilo. O rio Piauitinga possui 59,28km de extensão e sua foz 

localiza-se próximo a sede do município de Estância, desembocando no rio Piauí.  

A região escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa concentra-se no alto 

curso do rio Piauitinga entre as coordenadas 37° 32’ e 37° 36’W e 10° 54’ e 10° 57’S, 

estando contida em sua totalidade no município de Lagarto. 

O clima do município de Lagarto é classificado como Megatérmico Subúmido 

(THORNTHWAITE E MATHER,1955), a partir de resultados obtidos por Fontes e Santos 

(1999), sendo a temperatura média anual de 28°C, variando de 22,3°C para os meses mais 

chuvosos e frios (julho e agosto) a 26°C para o período mais seco e quente (dezembro e 

março). O valor médio da precipitação anual é de 1.182,8mm (SERGIPE, 2008). 

As áreas de estudo englobam 22 nascentes, que também estão inseridas no projeto 

“Adote um Manancial” (Figura 2), coordenado pelo Ministério Público, por meio da 

Promotoria de Meio Ambiente da Comarca de Lagarto, e pela Universidade Federal de 

Sergipe. Essas 22 nascentes se encontram cercadas e nelas foi realizado o plantio de mudas 

nos meses de junho e julho de 2007, visando à recuperação ambiental. Parte das nascentes 

ocorre em dupla ou tripleto, pela proximidade de seus vales de origem. Assim, são 18 áreas 

de estudo, três delas formadas por duas nascentes e uma formada por três nascentes.  

Para o estudo da qualidade dos solos locais foram selecionadas as áreas de 

revegetação de cada nascente (sítio). Se a nascente (de forma isolada, em dupla ou tripleto) 

apresenta áreas de plantio de muda a montante e a jusante da nascente em si, ela foi 

subdividida em parte alta e parte baixa (caso das nascentes 3-4, 10, 12 e 19-20-21). 

A nascente 22 aparece em vale muito estreito (encaixado) ao sopé da encosta suave 

de elevação de topo amplo cultivada com citrus (Figura 3A). As outras nascentes ocorrem 

após quebra de relevo de elevações de tabuleiros costeiros. As encostas dessas quebras de 

relevo ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado, podendo ocorrer, em níveis 

intermediários, relevo plano a quase plano (Figuras 3B e 3C). Os vales tendem a ser 

abertos, com formação de baixadas com a presença de hidromorfismo.  
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Figura 2. Nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio Piauitinga, Lagarto-SE, englobadas pelo estudo (código das nascentes 

como números). 
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SE (A)Vale encaixado
(nascente no inicio do vale)

EA, ES e EH (B)

Nascente
(pontual ou difusa)

Baixada

(C)

Baixada

EA, ES ou EH

Nascente
(pontual ou difusa)

 

Figura 3. Esquemas mostrando as diferentes posições das nascentes na bacia hidrográfica 
do rio Piauitinga, Lagarto-SE, conforme a superfície geomorfológica. (A) Vale 
encaixado, que se origina em encosta suave de um topo amplo de elevação. (B) 
Vale aberto (com baixada), que se origina a partir de encosta que alcança o topo 
de elevação.  (C) Vale aberto (com baixada), que se origina a partir de encosta 
que alcança nível intermediário entre o topo da paisagem e a baixada.  
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As áreas de estudo foram reagrupadas a partir de suas posições na paisagem e das 

características dos solos locais em cinco grupos: baixada (BA), encosta com horizonte A 

(EA), encosta sem horizonte A (ES), encosta com hidromorfismo (EH) e sopé de encosta 

(SE), conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Agrupamento dos pontos de amostragem das áreas do entorno das nascentes de 
acordo com suas posições na paisagem, bacia hidrográfica do rio Piauitinga, 
Lagarto-SE 

Grupo Sítios Nascentes Classificação do solo 

Baixada 
(BA) 

BA1 3 e 4 (parte baixa) Gleissolo Háplico 
BA2 5 e 6 Gleissolo Melânico 
BA3 10 (parte baixa) Gleissolo Háplico 
BA4 11 Gleissolo Háplico 

BA5 12 (parte baixa) 
Cambissolo Háplico 

gleissólico 
BA6 19, 20 e 21 (parte baixa) Gleissolo Háplico 

Encosta com Horizonte 
A  

(EA) 

EA1 1 e 2 Plintosolo Háplico 
EA2 10 (parte alta) Plintosolo Háplico 

EA3 15 e 16 
Cambissolo Háplico 

petroplíntico 

Encosta com 
Hidromorfismo 

(EH) 

EH1 7 Gleissolo Háplico 

EH2 8 e 9 
Cambissolo Háplico 

gleissólico 

EH3 17 
Cambissolo Háplico 

gleissólico 
EH4 18 Gleissolo Háplico 

Encosta sem Horizonte 
A  

(ES) 

ES1 3 e 4 (parte alta) 
Cambissolo fase 

erodida  

ES2 12 (parte alta) 
Plintossolo fase 

erodida  

ES3 13 e 14 
Plintossolo fase 

erodida 

ES4 19, 20 e 21 (parte alta) 
Plintossolo fase 

erodida  

Sopé de Encosta 
(SE) 

SE 23 
Argissolo 

Acinzentado 
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4.2 MÉTODOS  

A caracterização ambiental e pedológica dos sítios de estudo foi realizada pela 

observação da paisagem local, pela abertura de micro-trincheiras (0,5x0,5x0,5m) e por 

tradagem dos solos. Os solos foram descritos morfologicamente conforme SANTOS et al. 

(2005) e classificados conforme EMBRAPA (2006), a partir das observações de campo, 

seguido da retirada de amostras de solo deformadas nas profundidades 0 a 0,1m e 0,1 a 

0,3m de profundidade. As amostras foram levadas ao Instituto Tecnológico e de Pesquisa 

do Estado de Sergipe – ITPS e à Embrapa Tabuleiros Costeiros, para realização de análises. 

As amostras foram retiradas em dois períodos: para análises físicas e químicas no mês de 

abril e para as microbiológicas no mês de setembro de 2008. Este último grupo de amostras 

foi refrigerado até a sua chegada na Embrapa, conforme as necessidades metodológicas das 

análises microbiológicas. 

As amostras utilizadas para realização das análises físicas e químicas foram secas ao 

ar, enquanto aquelas destinadas as análises microbiológicas foram mantidas em umidade de 

campo. As amostras foram peneiradas de acordo com as especificações metodológicas de 

cada análise: na peneira com malha de 2mm para análises químicas, microbiológicas e 

granulometria; na peneira de 60 mesh para determinação do N total; na peneira com malha 

de 4 mm para as análises de diâmetro médio de agregados e estabilidade de agregados. Para 

estas últimas, utilizou-se o material que passou na peneira de 4mm e ficou retido na de 

2mm. 

As seguintes análises químicas foram realizadas: pH, C orgânico (CO) (método 

volumétrico pelo bicromato de K), Ca+Mg (método complexométrico com emprego de 

EDTA e por espectofotometria de absorção atômica), Al (método volumétrico por titulação 

com hidróxido de sódio, após a extração de Al por KCl 1molL-1) e Ca (método 

complexométrico com emprego de EDTA e ácido Calcon Carbônici), Na (método direto 

pelo espectofotômetro de chama), K (método direto pelo espectofotômetro de chama), P 

assimilável (espectofotometria), H+Al (extração da acidez potencial com solução de acetato 

de Ca e titulação alcalimétrica do extrato) e N total (método Kjeldahl), todos conforme 

Embrapa (1997). Por cálculo foram determinados a soma de bases (SB), a coeficinete de 

troca catiônica (CTC), a saturação de bases (V), a saturação de Al (m) e o Mg.  
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Os solos foram classificados quanto à fertilidade do solo com base nos critérios de 

interpretação de analise de solo para o estado de Sergipe (SIQUEIRA, 2007). 

As análises físicas realizadas foram granulometria, estabilidade de macroagregados, 

diâmetro médio ponderado de agregados e matéria orgânica particulada. A granulometria 

foi determinada pelo método do densímetro de Boyoucos (EMBRAPA, 1997). O diâmetro 

médio ponderado dos agregados estáveis em água (DMA) foi determinado a partir do 

peneiramento úmido de 50g de amostra de solo previamente umedecida por capilaridade. 

Esse peneiramento foi realizado em um aparelho de oscilação vertical de acordo com Yoder 

(1936), onde as massas de solo ficaram retidas nas peneiras de 2,0, 1,0, 0,5 e 0,25mm de 

abertura. O DMA foi calculado pela seguinte equação:  

                                      n 

DMA = Σ (Xi x Wi)       (1)                                             

                     i=1 

em que: 

Wi = proporção de cada classe em relação ao total,  

Xi = o diâmetro médio das classes de agregado (mm)  

n = número de classes. 

A determinação da estabilidade de macroagregados (EAG) foi feita de acordo com 

Yoder (1936), utilizando-se uma peneira a de 0,25mm para o peneiramento úmido e coleta 

de material após a dispersão química e mecânica. 

A porcentagem de macroagregados estáveis (diâmetros maiores que 0,25mm) foi 

determinada a partir da determinação da massa de solo retida na peneira de malha 0,25mm, 

pela equação: 

EAG = _MS – wp0,25 – areia_ ,                                                                            (2) 

MS – areia 

em que: 

EAG = percentagem de macroagregados estáveis (%),  

MS = a massa seca da amostra (g) e wp0,25 é a massa dos  agregados da classe > 0,25mm 

(g). 
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 A matéria orgânica particulada (MOP) foi determinada após dispersão das amostras 

de solo em hexametafosfato de Na (5g L-1), sob agitação (15 horas, 200 rpm), seguido de 

peneiramento úmido em malha de 53µm. O material retido foi secado (65°C, 48 horas) e 

submetido à análise de C orgânico pelo método volumétrico do dicromato de K 

(EMBRAPA, 1997). 

O valor da cor foi determinado na amostra úmida, no momento da coleta das 

amostras, no campo, através da carta de cores de solos de Munsell. 

O C e o N da biomassa microbiana (CBM e NBM) foram determinados pelo método 

de fumigação-extração (VANCE et al., 1987; DE-POLLI; GUERRA, 1997). A colorimetria 

foi utilizada para a quantificação do C existente nos extratos obtidos das amostras de solo 

fumigadas e não-fumigadas (BARTLETT e ROSS, 1988). O NBM foi determinado 

utilizando-se as alíquotas extraídas pelo método da fumigação-extração para análise do 

CBM. O N contido no extrato foi determinado pelo método da reação com ninidrina 

(JOERGENSEN e BROOKES, 1990). 

Para a determinação da atividade enzimática microbiana foi utilizado o método da 

hidrólise de diacetato de fluoresceína (FDA), descrito por Schnürer e Rosswall (1982). As 

análises foram feitas em duplicata, utilizando-se 8g de solo por subamostra, que foram 

incubadas com tampão fosfato de Na com pH de 7,5 e agitadas a 125rpm, durante 40 

minutos. Feito isso, adicionou-se 0,5mL da solução estoque de FDA (Sigma Chemical Co., 

St.Louis, MO) e agitou-se por 60 minutos a 125rpm. Terminada a agitação, utilizou-se a 

acetona para paralisar a reação de hidrólise do FDA, sendo então centrifugada e seguindo 

para a determinação da sua absorbância em comprimento de onda de 490nm.  

A respiração microbiana (RM) foi determinada pelo método da respiração basal 

(SILVA et al., 2007), em solos pré-incubados por 10 dias a 25°C e com umidade ajustada 

para 60% da capacidade de campo, antes de iniciar a medida da respiração, a qual foi 

quantificada entre o décimo e o vigésimo dia. 

Todas as informações geradas, bióticas e abióticas, foram armazenadas em uma 

matriz única de sítios (18) versus variáveis (30). Os sítios foram ordenados mediante 

análise multivariada “Non-metric Multidimensional Scaling” (NMS), a partir da distância 

de Sorensen, através do programa PC-ORD 4.0 (MCCUNE & MEFFORD, 1999). 
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Determinaram-se os coeficientes de correlação de Pearson entre os eixos da 

ordenação por NMS e cada um dos atributos de solo estudados. Também foram realizados 

as correlações lineares de Pearson entre os diferentes atributos (STATSOFT, 2004). 

Foram confeccionadas lâminas para a difração de raios-x da fração argila. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 VARIÁVEIS FÍSICAS, MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA  E VALOR DA 

COR. 

A textura média das amostras de 0 a 0,1m foi influenciada pela posição de paisagem 

dos grupos. Os sítios de baixada e o sitio SE, posições de paisagem mais estáveis, 

apresentam horizontes superficiais mais arenosos que os sítios dos grupos associados às 

quebras de relevo (EA, EH e ES) (Tabela 2 e Figura 4). As posições de paisagens dos sítios 

EA, EH e ES apresentam taxas de erosão suficientes para eliminar parte ou todo o horizonte 

superficial do solo (RESENDE et al., 200xxxx), expondo o regolito relativamente mais 

argiloso. Além disso, as áreas das nascentes estudadas refletem, por vezes, intervenções 

antrópicas de grande impacto como a raspagem do solo superficial para a retirada de 

cascalho/calhau. Esses aspectos encontram no sítio ES sua máxima expressão, 

apresentando, em média, 32dag kg-1 de argila contra 24dag kg-1 dos sítios EA e EH. 

Os valores de EAG foram influenciados pela textura dos sítios (r = 0,54, p<0,05 

entre EAG e teor de argila), aspecto esperado (BOIX-FAYOS et al., 2001), mas que 

prejudicou seu uso na comparação dos grupos (Tabela 3). 

A MOP, embora tenha apresentado teores médios esperados nos grupos, se 

correlacionou apenas com o valor de cor (r = -0,53, p<0,05), na profundidade de 0 a 0,1m. 

Solos mais claros (maiores valores) apresentam menor teor de CO e, por conseguinte, de 

MOP, ao subtraírem o poder corante da matéria orgânica (CANELLAS et al., 2000). 

 O DMA, embora correlacionado com EAG (r 0,54, p<0,05), não se correlacionou 

com nenhuma das frações da granulometria na profundidade de 0 a 0,1m. Tanto EAG e 

DMA se correlacionaram com o CO (r = 0,59 e r = 0,60, p<0,05, respectivamente). 

Wohlenberg et al. (2004) ressaltam a grande importância da matéria orgânica do solo 

(MOS) e do crescimento de raízes como agentes responsáveis pela formação de 

macroagregados. Pelos resultados pode-se dizer que a porcentagem de EAG refletiu ambos, 

a influência da textura e da MOS, enquanto o DMA sofreu uma influência apenas da MOS. 
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Segundo Harris et al., (1966) e Edwards e Bremer (1967) a própria eficiência da MOS em 

construir agregados é maior quanto maior é o teor de argila de um solo, embora ambas ajam 

unindo as frações silte e areia (DUTARTRE et al., 1993). 

 O grupo ES, na profundidade de 0 a 0,1m, apresentou a maior média de valor da cor 

(5,0) e os grupos BA e EH as menores (3,2 e 3,8, respectivamente). A MOS, 

principalmente na sua fração húmica, exerce influência na cor do solo, tornando-o mais 

escuro (valores menores) (CANELLAS et al., 2000). Esse fato é corroborado pela 

correlação negativa e significativa do valor da cor com os teores de CO e MOP (r = -0,54 e 

-0,53, p<0,05). 

Tabela 2. Valores de algumas variáveis físicas do solo e do valor da cor, amostras de 0 a 
0,1m. Solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE. Grupos: 
BA= solos de baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de horizonte 
A (n=3), EH = solos de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e ES = 
solos de encosta sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = solo de sopé de 
encosta de quebra de relevo (n=1) 

Sítios Areia Silte Argila DMA EAG MOP VALOR 
DA COR 

 (dag Kg-1) (dag Kg-1) (dag Kg-1) (mm) (%) (g dm-3)   
BA1 67 16 16 1,73 64,02 12,29 3,0 
BA2 49 35 16 1,90 83,85 3,42 3,5 
BA3 43 35 22 1,90 93,08 7,68 2,5 
BA4 81 10 8 1,56 45,29 13,22 2,0 
BA5 41 48 11 1,55 23,43 12,38 4,0 
BA6 71 

59 
20 
27 

9 
14 

1,54 
1,70 

39,26 
58,16 

8,91 
9,65 

4,0 
3,2 Média BA 

EA1 63 17 20 1,62 61,42 9,84 4,5 
EA2 49 27 25 1,38 62,02 10,10 4,5 
EA3 61 

58 
12 
18 

27 
24 

1,70 
1,57 

62,47 
61,97 

3,16 
7,70 

4,5 
4,5 Média EA 

EH1 79 11 10 1,50 28,97 1,44 4,0 
EH2 23 22 54 1,57 64,93 11,62 4,0 
EH3 61 18 21 1,44 39,81 9,34 4,0 
EH4 75 

60 
16 
17 

9 
24 

1,74 
1,57 

60,38 
48,52 

12,48 
8,72 

3,0 
3,8 Média EH 

ES1 80 7 14 1,47 25,80 5,69 5,0 
ES2 19 32 49 1,21 75,69 3,73 5,0 
ES3 51 18 31 1,37 63,24 6,13 5,0 
ES4 29 

45 
36 
23 

35 
32 

1,64 
1,43 

73,90 
59,66 

2,51 
4,52 

5,0 
5,0 Média ES 

SE 79 12 9 0,97 20,93 10,11 4,0 

(1) DMA: diâmetro médio ponderado de agregados; EAG: porcentagem de macroagregados estáveis; MOP: 
matéria orgânica particulada. 



 61 

 

Figura 4. Valores médios e desvio padrão de alguns atributos físicos (argila, DMA e EAG) 
e do valor da cor das amostras nas profundidades de 0-0,1 e 0,1 a 0,3m, nos 
sítios estudados da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE. 
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Tabela 3. Correlação linear de Pearson, amostras na profundidade de 0 a 0,1m, dos solos 
das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE 

  CO1 Nsolo1 CTC1 Argila DMA 1 EAG1 CBM1 NBM1 FDA1 

Valor_cor -0,54* -0,55 0,05 0,45 -0,46 -0,12 -0,28 -0,48* -0,32 
CO          

N solo 0,88**         
Al -0,22 -0,11 0,28 0,55* -0,01 0,35 -0,19 -0,25 -0,12 
SB 0,22 0,19 0,69** 0,6** -0,03 0,25 0,58* 0,22 0,37 

CTC -0,16 -0,16        
V 0,52* 0,46 0,06 0,24 0,07 0,27 0,63** 0,34 0,47* 
m -0,17 -0,08 -0,19 0,11 0,20 0,23 -0,49* -0,17 -0,13 

Argila -0,09 -0,07 0,6**       
DMA 0,6** 0,59 -0,12 -0,10      
EAG 0,59** 0,55 0,15 0,54* 0,54     
MOP 0,03 0,04 0,16 -0,25 -0,03 -0,23 0,27 0,14 0,03 
RM 0,50* 0,34 0,13 0,36 0,16 0,45 0,88** 0,42 0,76* 

CBM 0,50* 0,35 0,29 0,23 0,18 0,39    
NBM 0,57* 0,48 0,00 0,01 0,59** 0,61** 0,51*   
FDA 0,6** 0,47 0,04 0,23 0,50* 0,45 0,71** 0,50*   

 (1) CO: carbono orgânico; Nsolo: nitrogênio total do solo; CTC: capacidade de troca catiônica; DMA: 
diâmetro médio ponderado de agregados; EAG: porcentagem de macroagregados estáveis; CBM: carbono da 
biomassa microbiana; NBM: nitrogênio da biomassa microbiana; FDA: diacetato de fluoresceína.  (2) * : 
significante a 5%; **: significante a 1%. 

 

Apenas no sítio SE não ocorreu aumento do teor de argila em profundidade. Este 

sítio apresenta o horizonte A (superficial) mais arenoso, como também o dos mais espessos, 

comparável apenas a alguns dos sítios da baixada. Nos sítios de encosta, o perceptível 

maior teor de argila dos sítios ES na profundidade de 0 a 0,1m desaparece na profundidade 

de 0,1 a 0,3m. As amostras de 0,1 a 0,3m são formadas, basicamente, sem material do 

horizonte superficial estreito, e mais arenoso que ocorre nos sítios EA e EH (Tabela 4, 

Figura 4). 

De forma geral, DMA, EAG e MOP diminuíram com a profundidade. A EAG 

manteve a correlação com o teor de argila (r = 0,78, p<0,01). As diferenças entre os grupos 

foram minimizadas, excluindo o sítio SE, que continua com valores de DMA e EAG 

inferiores às médias dos grupos (Tabela 5). 

O valor da cor na profundidade de 0,1 a 0,3m manteve a tendência entre grupos da 

profundidade 0 a 0,1m, com valores ligeiramente mais altos, pela diminuição em 

profundidade dos teores de MOS. 
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Tabela 4. Valores de algumas variáveis físicas do solo e dos valores de cor, amostras de 
0,1 a 0,3m. Solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE. 
Grupos: BA= solos de baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de 
horizonte A (n=3), EH = solos de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e 
ES = solos de encosta sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = solo de sopé 
de encosta de quebra de relevo (n=1) 

Sítios Areia Silte Argila DMA 1 EAG1 MOP1 VALOR 
DA COR 

 (dag Kg-1) (dag Kg-1) (dag Kg-1) (mm) (%) (g dm-3)   
BA1 69 12 18 0,92 38,18 2,67 4,0 
BA2 53 23 24 1,47 88,65 1,90 3,5 
BA3 43 27 30 1,35 74,32 1,28 2,5 
BA4 67 16 16 1,18 77,72 6,03 2,0 
BA5 48 39 13 1,06 5,72 6,26 5,0 
BA6 67 18 15 1,17 27,19 0,00 4,5 

Média 
BA 58 22 20 1,19 51,96 3,02 3,6 
EA1 53 13 34 1,01 61,75 2,31 5,0 
EA2 37 20 43 1,46 85,09 4,00 5,0 
EA3 57 8 35 1,56 66,35 4,82 5,0 

Média 
EA 49 14 37 1,34 71,06 3,71 5,0 
EH1 76 12 12 0,94 19,51 1,44 4,0 
EH2 31 18 50 1,32 88,91 1,75 5,0 
EH3 51 18 30 0,83 44,32 4,88 6,0 
EH4 73 12 14 1,00 20,05 6,44 3,0 

Média 
EH 58 15 27 1,02 43,20 3,63 4,5 
ES1 81 1 18 1,47 20,04 6,23 5,0 
ES2 15 36 49 0,95 70,54 2,74 5,0 
ES3 37 18 45 1,38 76,09 4,97 7,0 
ES4 33 32 35 1,20 69,22 5,82 6,0 

Média ES 41 22 37 1,25 58,97 4,94 5,8 
SE 81 12 7 0,72 8,73 4,14 4,0 

(1) DMA: diâmetro médio ponderado de agregados; EAG: porcentagem de macroagregados estáveis; MOP: 
matéria orgânica particulada. 
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Tabela 5. Correlação linear de Pearson na profundidade de 0,1 a 0,3m, solos das nascentes 
do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE 

 CO1 Nsolo1 CTC1 Argila DMA 1 EAG1 CBM1 NBM1 FDA1 

valor_cor -0,37 -0,41 0,09 0,52* 0,08 0,06 0,08 -0,45 0,31 
CO          

Nsolo 0,88**         
Al 0,06 0,13 0,79** 0,76** 0,04 0,47* 0,40 -0,09 0,56* 
SB 0,48* 0,38 0,66** 0,32 0,16 0,34 -0,07 -0,32 0,48* 

CTC 0,21 0,21        
V 0,33 0,24 0,14 -0,12 -0,01 -0,04 -0,17 -0,15 0,19 
m -0,23 -0,10 -0,03 0,44 0,00 0,22 0,20 0,31 0,14 

Argila 0,14 0,26 0,57*       
DMA 0,37 0,41 0,08 0,40      
EAG 0,53* 0,65** 0,47* 0,78** 0,56*     
MOP -0,29 -0,30 0,16 -0,13 0,03 -0,20 -0,17 -0,31 -0,44 
RM 0,35 0,53* -0,02 0,12 0,33 0,24 0,78** 0,16 0,22 

CBM 0,14 0,34 0,31 0,35 0,16 0,31    
NBM 0,24 0,36 -0,34 -0,22 -0,13 -0,14 0,03   
FDA 0,38 0,44 0,46 0,67** 0,10 0,56* 0,32 -0,03   

 (1) CO: carbono orgânico; Nsolo: nitrogênio total do solo; CTC: capacidade de troca catiônica; DMA: 
diâmetro médio ponderado de agregados; EAG: porcentagem de macroagregados estáveis; CBM: carbono da 
biomassa microbiana; NBM: nitrogênio da biomassa microbiana; FDA: diacetato de fluoresceína.  (2) * : 
significante a 5%; **: significante a 1%. 

5.2 VARIÁVEIS QUÍMICAS 

As variáveis químicas estão apresentadas nas Tabelas 6 e 7. Todos os sítios 

apresentam valores baixos de SB e CTC. Interessante notar que a CTC se correlaciona com 

a argila (r = 0,60, p<0,05) mas não com o CO, como seria esperado (FELLER; BEARE, 

1997) (Figura 5). Pode-se supor que a MO dos solos estudados, de uma forma geral, é em 

sua maior parte pouco ativa, cumprindo um importante papel apenas em atributos 

mecânicos (estabilidade de agregados, por exemplo) (BERTOL et al., 2000). 

 O Al foi visivelmente elevado no grupo ES, na profundidade de 0 a 0,1m, seguindo 

os maiores teores de argila do grupo. Al e argila apresentaram correlação positiva (r = 0,55, 

p<0,05) (Tabela 3). 

O N do solo acompanhou os valores de CO (r = 0,88, p<0,01), na profundidade de 0 

a 0,1m, o que tornou a relação C:N dos diferentes sítios, de forma geral, bastante 

semelhantes. O teor elevado de P assimilável de SE (37,4 mg dm-3) supõe a contribuição de 
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áreas adubadas a montante (plantio de laranja), considerando também a pouca mobilidade 

do elemento, ou seja, sua dificuldade em ser lixiviado (RAIJ, 1991). 
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Tabela 6. Valor de algumas variáveis químicas do solo, amostras de 0 a 0,1m. Solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, 
Lagarto, SE. Grupos: BA= solos de baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de horizonte A (n=3), EH = solos 
de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e ES = solos de encosta sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = 
solo de sopé de encosta de quebra de relevo (n=1) 

Sítios pH Ca Mg Al Na K H+Al m P Sb1 CTC1 V1 CO1 Nsolo1 
Relação 

C:N 
  -------------------- cmolc dm-3 -------------------  mg dm-3 ------- cmolc dm-3 ---- % dag Kg-1 %  

BA1 4,55 0,08 0,43 0,87 0,12 0,06 1,40 0,00 0,69 2,09 33 56 1,83 0,11 16,65 
BA2 5,09 0,42 0,62 0,95 0,22 0,07 1,24 0,90 1,33 2,57 52 42 2,67 0,24 11,12 
BA3 4,92 0,68 1,13 1,12 0,18 0,15 1,24 3,90 2,13 3,37 63 34 2,21 0,16 14,30 
BA4 5,20 0,89 0,77 0,59 0,03 0,02 3,76 2,00 1,71 5,47 31 26 1,35 0,10 13,60 
BA5 5,46 0,78 0,66 0,23 0,14 0,07 2,03 2,90 1,65 3,68 45 12 1,18 0,07 17,79 
BA6 5,45 0,38 0,48 0,34 0,07 0,13 2,23 0,00 1,05 3,28 32 24 0,97 0,06 15,18 

Média BA 5,11 0,54 0,68 0,68 0,12 0,08 1,98 1,62 1,43 3,41 43 32 1,70 0,12 14,77 
EA1 4,60 0,61 0,32 0,70 0,05 0,11 1,24 23,50 1,09 2,33 47 39 1,06 0,08 12,91 
EA2 5,05 0,66 1,44 1,15 0,10 0,12 1,43 2,00 2,33 3,76 62 33 1,88 0,11 16,99 
EA3 4,54 0,00 0,88 1,18 0,05 0,06 3,08 0,00 0,99 4,07 24 54 1,15 0,08 14,75 

Média EA 4,73 0,42 0,88 1,01 0,07 0,10 1,92 8,50 1,47 3,38 44 41 1,36 0,09 14,88 
EH1 4,80 0,00 0,60 0,70 0,08 0,04 1,24 2,80 0,72 1,96 37 49 1,30 0,08 16,53 
EH2 5,19 1,10 2,82 1,24 0,23 0,12 2,45 0,00 4,27 6,72 64 22 1,32 0,12 11,21 
EH3 4,65 0,00 0,91 0,82 0,09 0,08 2,87 0,00 1,08 3,95 27 43 0,95 0,08 11,88 
EH4 4,92 0,00 0,49 1,04 0,09 0,05 3,53 0,70 0,63 4,16 15 62 1,67 0,12 14,01 

Média EH 4,89 0,28 1,21 0,95 0,12 0,07 2,52 0,88 1,68 4,20 36 36 1,31 0,10 13,41 
ES1 4,80 0,11 0,67 2,30 0,04 0,05 2,80 2,70 0,86 3,66 24 73 0,29 0,04 6,90 
ES2 4,54 0,35 0,74 2,56 0,11 0,04 3,44 2,00 1,24 4,68 27 67 0,77 0,06 13,29 
ES3 4,94 0,39 0,56 0,66 0,07 0,06 2,65 0,00 1,07 3,72 29 38 0,78 0,06 13,94 
ES4 5,11 0,85 1,32 1,20 0,17 0,08 3,08 0,00 2,42 5,50 44 33 1,66 0,07 25,56 

Média ES 4,85 0,43 0,82 1,68 0,10 0,06 2,99 1,18 1,40 4,39 31 55 0,88 0,06 14,92 
SE 4,73 1,20 0,33 0,16 0,14 0,06 1,62 37,40 1,74 3,36 52 8 1,16 0,08 14,26 

(1) SB: soma de bases; CTC: capacidade de troca catiônica; V: saturação da CTC por bases; CO: carbono orgânico; Nsolo: nitrogênio do solo.  
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Tabela 7. Valores de algumas variáveis químicas do solo, amostras de 0,1 a 0,3m. Solos das nascentes do alto curso do rio Piauitinga, 
Lagarto, SE. Grupos: BA= solos de baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de horizonte A (n=3), EH = solos 
de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e ES = solos de encosta sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = 
solo de sopé de encosta de quebra de relevo (n=1) 

Sítios pH Ca Mg Al Na K H+Al m P Sb1 CTC1 V1 CO1 Nsolo1 
Relação 

C:N 

  -------------------- cmolc dm-3 -------------------  mg dm-3 ------- cmolc dm-3 ------- % dag Kg-1 %  
BA1 4,85 0,00 0,79 0,75 0,10 0,02 1,04 44,96 2,20 0,92 1,96 47 1,01 0,08 12,81 
BA2 4,87 0,00 0,55 0,64 0,14 0,04 2,23 46,64 3,20 0,73 2,96 25 2,31 0,13 17,21 
BA3 4,77 0,00 0,68 1,10 0,09 0,03 2,50 57,90 1,50 0,80 3,30 24 1,30 0,10 13,44 
BA4 4,90 0,93 0,72 0,87 0,30 0,11 4,23 29,68 0,00 2,06 6,29 33 1,25 0,09 13,33 
BA5 5,56 0,44 1,13 0,36 0,14 0,03 2,23 17,15 2,80 1,74 3,97 44 0,87 0,05 18,24 
BA6 5,18 0,32 0,39 0,77 0,05 0,06 2,44 48,21 0,90 0,83 3,27 25 0,86 0,06 13,84 

Média BA 5,02 0,28 0,71 0,75 0,14 0,05 2,45 38,82 1,77 1,18 3,62 33 1,27 0,09 14,81 
EA1 4,45 0,00 0,00 0,78 0,05 0,05 1,57 88,16 8,40 0,10 1,67 6 0,88 0,06 13,96 
EA2 5,08 0,67 1,71 1,39 0,15 0,07 2,22 34,89 0,00 2,59 4,81 54 1,49 0,12 12,05 
EA3 4,75 0,00 0,64 1,21 0,04 0,02 3,08 63,57 2,50 0,69 3,77 18 0,93 0,07 13,96 

Média EA 4,76 0,22 0,78 1,13 0,08 0,05 2,29 49,91 3,63 1,13 3,42 26 1,10 0,08 13,32 
EH1 4,83 0,00 0,47 1,19 0,10 0,02 1,62 67,03 1,90 0,59 2,21 27 1,05 0,07 16,10 
EH2 5,20 0,32 3,33 4,01 0,18 0,10 4,23 50,51 2,70 3,93 8,16 48 1,95 0,11 17,08 
EH3 4,70 0,13 0,38 1,56 0,05 0,02 3,53 72,96 0,00 0,58 4,11 14 0,55 0,06 8,68 
EH4 5,00 0,05 0,57 1,40 0,01 0,01 4,00 68,58 2,30 0,64 4,64 14 1,22 0,09 14,37 

Média EH 4,93 0,13 1,19 2,04 0,08 0,04 3,35 58,73 1,73 1,43 4,78 26 1,19 0,08 14,06 
ES1 4,82 0,07 0,47 0,62 0,05 0,02 1,86 50,56 1,60 0,61 2,47 25 0,33 0,04 8,08 
ES2 4,48 0,00 0,80 4,35 0,09 0,03 7,17 82,55 1,60 0,92 8,09 11 0,49 0,05 9,20 
ES3 4,76 0,00 0,84 1,98 0,05 0,02 3,31 68,51 1,00 0,91 4,22 22 0,49 0,06 8,34 
ES4 5,16 0,89 1,51 1,15 0,14 0,09 3,08 30,38 0,00 2,64 5,72 46 1,42 0,06 22,44 

Média ES 4,81 0,24 0,91 2,03 0,08 0,04 3,86 61,50 1,05 1,27 5,12 26 0,68 0,05 12,02 
SE 5,27 1,10 0,55 0,17 0,03 0,02 1,43 9,10 20,20 1,70 3,13 54 0,69 0,05 12,64 

(1) SB: soma de bases; CTC: capacidade de troca catiônica; V: saturação da CTC por bases; CO: carbono orgânico; Nsolo: nitrogênio do solo.  
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 Na profundidade de 0,1 a 0,3m, novamente não ocorreu uma correlação entre CO e 

os valores de argila e CTC. Entre argila e CTC a correlação foi positiva (r = 0,57, p<0,05). 

As tendências vistas para as amostras de 0 a 0,1m continuaram aqui. O CO influenciando 

os valores de bases e N (r = 0,48, p<0,05 e r = 0,88, p<0,01, respectivamente) e a argila 

influenciando a própria CTC e, principalmente, o Al (r = 0,79, p<0,01) entre os elementos 

do complexo sortivo (Tabela 5, Figura 5). 

 

Figura 5. Valores médios e desvio padrão de alguns atributos químicos (CO, Al, CTC e V), 
nas profundidades de 0 a 0,1 e 0,1 a 0,3m, nos sítios estudados da bacia 
hidrográfica do rio Piauitinga-SE. 
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Tabela 8. Classificação dos valores médios para os grupos de atributos químicos, amostras de 0-10 e 0,1 a 0,3m, nos sítios estudados 
da bacia hidrográfica do rio Piauitinga-SE 

Sítios  n pH CO Argila Ca + Mg K Al CTC1 P V1 m N° de classes 
desfavoráveis 2 

    ---- (dag Kg-1) --- -------------- (cmolc dm-3) --------------  (mg Kg-1) --------- (%) -------  

Média BA 
0 a 0,1m 

6 
médio médio baixo baixo médio médio baixo baixo baixo alto 6 

0,1 a 0,3m médio médio médio baixo baixo médio baixo baixo baixo alto 6 

Média EA 
0 a 0,1m 

3 
baixo médio médio baixo médio alto baixo médio baixo alto 6 

0,1 a 0,3m baixo médio alto baixo baixo alto baixo baixo baixo alto 8 

Média EH 
0 

4 
baixo médio médio baixo baixo médio baixo baixo baixo alto 7 

0,1 a 0,3m baixo médio médio baixo baixo alto baixo baixo baixo alto 8 

Média ES 
0 a 0,1m 

4 
baixo médio médio baixo baixo alto baixo baixo baixo alto 8 

0,1 a 0,3m baixo baixo alto baixo baixo alto médio baixo baixo alto 8 

SE 
0 a 0,1m 

1 
baixo médio baixo baixo baixo baixo baixo alto médio médio 5 

0,1 a 0,3m médio baixo baixo baixo baixo baixo baixo alto médio médio 5 

(1) CTC: capacidade de troca catiônica; V: saturação da CTC por bases; m: saturação da CTC por alumínio. (2) Classes “alto” ou ‘baixo”, depende de variável. 
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5.2.1 CLASSES DE FERTILIDADE (EMBRAPA, 2007) 

Predominam amplamente classes consideradas desfavoráveis no diagnóstico, 

chegando ao extremo na soma de Ca + Mg, classe baixa para todas as situações. De 

qualquer forma, os resultados demonstram a baixa fertilidade natural dos sítios estudados e 

a baixa eficiência na reciclagem realizada pela vegetação local, principalmente nos sítios 

associados à ruptura de relevo (EA, EH e ES)  (Tabela 8).  

 

5.3 VARIÁVEIS MICROBIOLÓGICAS 

 A Tabela 9 apresenta os resultados para as variáveis microbiológicas do solo na 

profundidade de 0 a 0,1m. O sítio SE e as médias do grupo ES apresentam os menores 

valores de todas as determinações realizadas. Para as médias dos sítios ES, a ausência de 

cobertura vegetal influencia não só o teor de CO e a ciclagem de nutrientes, mas também a 

atividade microbiana e atributos associados (ASSIS JUNIOR et al., 2003). Os baixos 

valores de RM, CNM, NBM e FDA do sítio SE, entretanto, seriam melhor explicados pelo 

tipo de cobertura do solo, comparando com os valores obtidos pelos grupos BA, EA e EH. 

Nesses últimos, uma cobertura mais densa de poáceas pode estar aumentando os valores 

observados relativamente aos sítios SE (HAYANES e TREGURTHA, 1999; SICARDI et 

al., 2004; NSABIMANA et al., 2004).  

As variáveis microbiológicas na profundidade de 0,1 a 0,3m perderam a forte 

correlação com o CO que tinham na profundidade de 0 a 0,1m. Para a maioria dos casos, 

diminuíram seus valores absolutos e mantiveram a correlação entre si. As diferenças entre 

os grupos também foram diluídas (Tabela 10, Figura 6). 

Na FDA, o sítio SE continua com valor bem inferior aos outros grupos. O grupo ES 

aumentou sua FDA e se aproximou das médias dos outros grupos. 
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Tabela 9. Valores de variáveis microbiológicas do solo, amostras de 0 a 0,1m. Solos das 
nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE. Grupos: BA= solos de 
baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de horizonte A (n=3), EH = 
solos de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e ES = solos de encosta 
sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = solo de sopé de encosta de 
quebra de relevo (n=1) 

Sítios RM 1 FDA1 CBM1 NBM1 CNBM1 

 
ug d-1 g-1 de solo 

seco 
ug g-1 de solo h-1 

mg kg-1 de solo 
seco 

mg kg-1 de solo seco  

BA1 0,047 111,10 55,10 17,40 3,17 
BA2 0,059 111,30 68,90 17,70 3,89 
BA3 0,076 150,80 88,70 30,70 2,89 
BA4 0,038 85,60 93,00 20,70 4,49 
BA5 0,057 94,70 67,20 7,30 9,21 
BA6 0,062 78,10 72,80 16,40 4,44 

Média BA 0,056 105,27 74,28 18,37 4,68 
EA1 0,053 78,40 62,60 16,70 3,75 
EA2 0,106 154,10 123,60 19,00 6,51 
EA3 0,049 104,90 57,30 14,90 3,85 

Média EA 0,069 112,47 81,17 16,87 4,70 
EH1 0,039 124,90 46,20 11,60 3,98 
EH2 0,072 135,20 84,70 16,70 5,07 
EH3 0,054 134,00 63,80 9,70 6,58 
EH4 0,028 76,40 38,70 16,50 2,35 

Média EH 0,049 117,63 58,35 13,63 4,49 
ES1 0,013 15,20 15,60 6,70 2,33 
ES2 0,048 64,80 56,70 3,80 14,92 
ES3 0,042 62,30 49,00 22,90 2,14 
ES4 0,060 96,70 70,20 16,00 4,39 

Média ES 0,041 59,75 47,88 12,35 5,94 
SE 0,035 20,20 41,30 6,70 6,16 

(1) RM: respiração microbiana; FDA: atividade enzimática de hidrólise de FDA; CBM: carbono da biomassa 
microbiana; NBM: nitrogênio da biomassa microbiana; CNBM: relação C:N da biomassa microbiana. 
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Tabela 10. Valores de variáveis microbiológicas do solo, amostras de 0,1 a 0,3m. Solos das 
nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto, SE. Grupos: BA= solos de 
baixada (n=6), EA = solos de encosta com presença de horizonte A (n=3), EH 
= solos de encosta com presença de hidromorfismo (n=4) e ES = solos de 
encosta sem horizonte A (n=4). Situação isolada: SE = solo de sopé de encosta 
de quebra de relevo (n=1) 

Sítios RM 1 FDA1 CBM1 NBM1 CNBM1 

 
ug d-1 g-1 de solo 

seco 
ug g-1 de solo h-1 

mg kg-1 de solo 
seco 

mg kg-1 de solo seco  

BA1 0,028 74,10 33,30 16,30 2,04 
BA2 0,087 91,50 102,40 9,30 11,01 
BA3 0,041 117,20 48,50 12,50 3,88 
BA4 0,029 58,30 34,30 4,10 8,37 
BA5 0,041 92,50 48,10 3,60 13,36 
BA6 0,059 109,10 68,90 8,80 7,83 

Média BA 0,048 90,45 55,92 9,10 7,75 
EA1 0,015 94,50 18,10 8,30 2,18 
EA2 0,090 175,30 105,20 9,60 10,96 
EA3 0,067 31,60 78,00 6,50 12,00 

Média EA 0,057 100,47 67,10 8,13 8,38 
EH1 0,043 91,40 50,80 11,10 4,58 
EH2 0,038 175,10 44,30 7,70 5,75 
EH3 0,055 123,70 64,60 8,80 7,34 
EH4 0,063 33,90 73,90 17,20 4,30 

Média EH 0,050 106,03 58,40 11,20 5,49 
ES1 0,012 3,30 13,60 6,70 2,03 
ES2 0,032 128,60 117,90 5,20 22,67 
ES3 0,069 107,70 81,10 3,10 26,16 
ES4 0,020 116,80 23,60 3,50 6,74 

Média ES 0,033 89,10 59,05 4,63 14,40 
SE 0,046 22,50 53,50 4,10 13,05 

(1) RM: respiração microbiana; FDA: atividade enzimática de hidrólise de FDA; CBM: carbono da biomassa 
microbiana; NBM: nitrogênio da biomassa microbiana; CNBM: relação C:N da biomassa microbiana. 
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Figura 6. Valores médios e desvio padrão de alguns atributos microbiológicos nas 
profundidades de 0 a 0,1 e 0,1 a 0,3m, nos sítios estudados da bacia hidrográfica 
do rio Piauitinga-SE. RM: respiração microbiana; CBM: carbono da biomassa 
microbiana; NBM: Nitrogênio da biomassa microbiana; FDA: atividade 
enzimática de hidrólise de FDA; CNBM: relação C:N da biomassa microbiana. 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

BA EA EH ES SE BA EA EH ES SE

0 a 0,1m 0,1 a 0,3m

R
M

 (
ug

 d
-1

 d
e 

g
-1

 s
ol

o 
se

co
)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

BA EA EH ES SE BA EA EH ES SE

0 a 0,1m 0,1 a 0,3m

C
B

M
 (

m
g 

K
g

-1
 d

e 
so

lo
 s

ec
o)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

BA EA EH ES SE BA EA EH ES SE

0 a 0,1m 0,1 a 0,3m

F
D

A
 (

ug
 g

-1
 d

e 
so

lo
 s

ec
o 

ho
ra

-1
)

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

BA EA EH ES SE BA EA EH ES SE

0 a 0,1m 0,1 a 0,3m

C
N

B
M

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

BA EA EH ES SE BA EA EH ES SE

0 a 0,1m 0,1 a 0,3m

N
B

M
 (

m
g 

K
g

-1
 d

e 
so

lo
 s

ec
o)



 74 

5.4 ORDENAMENTO DOS GRUPOS DE SÍTIOS 

A construção do ordenamento pelo NMS foi realizado por sucessivas tentativas a 

partir do total de variáveis estudadas. Um NMS com dois eixos e construído a partir de 11 

variáveis foi, então, selecionado e aqui apresentado como uma solução coerente ao modelo 

ambiental de agrupamento dos sítios (Figura 7 e Tabela 11) para amostras nas duas 

profundidades estudadas. Na profundidade 0 a 0,1m, o eixo 1 do NMS alcançou 7% da 

variação dos dados e o eixo 2 alcançou 86% da variação dos dados. 
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Figura 7. Ordenamento a partir de duas dimensões de análise NMS realizado na 
profundidade de 0 a 0,1m, nos sítios estudados da bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga-SE. 

 

O eixo 2 (86% da variação dos dados) é mais influenciado por nove das onze 

variáveis. Entre elas, o CO (maior correlação com o eixo, igual a 0,822) e várias variáveis 

que por ele são influenciadas. Mesmo o valor da cor, que tem maior correlação com o eixo 
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1 (0,707), também apresenta correlação razoável com o eixo 2 (-0,486) e também é uma 

variável extremamente influenciada pelo CO (CANELLAS et al., 2000). O eixo 1, mais que 

pelo valor da cor, é dominado pela influência do teor de argila (0,820). 

Tabela 11. Quantificação da correlação das variáveis do solo de acordo com os eixos que 
os representa, na profundidade de 0 a 0,1m, nos sítios estudados da bacia 
hidrográfica do rio Piauitinga-SE 

Atributos do solo Correlação com Eixo 1 Correlação com Eixo 2 
Valor da cor 0.707*** -0.486** 

CO -0.309ns 0.822*** 
N -0.284ns 0.706*** 
V 0.114ns 0.513*** 

Argila 0.820*** 0.223ns 

DMA -0.188ns 0.631*** 
EAG 0.387* 0.752*** 
RM 0.327ns 0.717*** 

CBM 0.135ns 0.760*** 
NBM -0.064ns 0.764*** 
FDA 0.086ns 0.812*** 

ns: não significativo, * significativo a 5%, ** significativo a 1%, ***significativo a 0,1%. 

O eixo 2 formou um gradiente de comportamento entre os grupos de sítios, isolando 

abaixo o marcador dos sítios ES. A posição mais acima é do marcador dos sítios BA e está 

relacionada, de forma geral, às médias elevadas de todas as variáveis que influenciaram 

esse eixo, principalmente o CO. Em seguida aparecem os marcadores dos sítios EH e EA, 

nessa ordem, de cima para baixo. O marcador do sítio SE se isola de todos os demais pelo 

seu posicionamento à esquerda no eixo 1, influenciado por médias baixas de argila e valor 

da cor, ficando no eixo 2 intermediário entre o EA e o ES. As barras de desvio padrão dos 

marcadores dos sítios BA, EA e EH expõem uma grande sobreposição no comportamento 

desses sítios. 

Os sítios BA representam uma condição deposicional por estarem a jusante das 

encostas e em relevo plano (MOTTA et al., 2002). Por isso, e por serem ambientes de forte 

hidromorfismo, tendem a acumular o CO. O excesso de água no solo desacelera a 

mineralização do CO (PONNAMPERUMA, 1972). Essa acumulação é independente de 

perdas de CO advindas da substituição da cobertura nativa de uma área, que são aceleradas 

pela oxidação dos compartimentos mais lábeis da matéria orgânica e pelas mudanças na 
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quantidade e na qualidade dos resíduos vegetais que retornam ao solo (LUGO e BROWN, 

1993). As variáveis associadas a atividade microbiana (CBM, NBM e FDA) apresentaram 

comportamento mais complexo entre os grupos BA, EH e EA. De qualquer forma, as 

médias dessas variáveis foram sempre maiores para esses grupos do que para o sítio SE e 

para o grupo ES. Um efeito deletério do hidromorfismo, que faria os sítios BA e EH 

apresentarem médias de CBM, NBM e FDA menores do que EA, não foi claro 

(ORCHARD e COOK, 1983). Parece que o efeito do tipo e do grau de cobertura vegetal se 

sobrepujarou ao efeito do hidromorfismo sobre as variáveis associadas a atividade 

microbiana no solo. Esse comentário já tinha sido feito para explicar os baixos valores 

dessas variáveis em SE. Valores de atividade enzimática mais elevados para coberturas de 

poáceas, relativamente a outros usos, são corroborados por vários trabalhos (HAYNES e 

TREGURTHA, 1999; NSABIMANA et al., 2004; SICARDI et al., 2004), principalmente 

quando comparados com cultivos anuais (UDAWATTA et al., 2008). Além disso, Bandick 

e Dick (1999) realçam a importância da grande extensão e da capilaridade do sistema 

radicular das poáceas no incremento da atividade microbiana e enzimática, ao que eles 

chamam de efeito rizosfera. 

Considerando apenas os sítios em posições de paisagem erosicionais (EA, EH e 

ES), fica evidente que o maior grau de degradação da cobertura vegetal de ES influenciou 

não só o CO, o valor da cor e as variáveis bióticas, mas também a saturação por bases (V), 

que foi em média menor em ES (31%) do que nos demais grupos. Por possuir cobertura 

vegetal quase inexistente, ES apresenta baixa taxa de reciclagem de nutrientes e, 

conseqüentemente, menores valores de SB, com relação aos outros grupos, e baixos valores 

absolutos, considerando que o material de origem dos solos locais são sedimentos 

caulíniticos do Barreiras (Figura 8), destituídos de reserva de nutrientes (ZANGRANDE E 

REZENDE , 1989; GOMES et al., 2008). 
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Figura 8. Difratogramas de raios-X de amostras em pó da fração argila de solos do entorno 
de nascentes do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto-SE. Amostras de 0,1 a 0,3m 
de profundidade. TP – sopé de encosta, ES1 – encosta sem horizonte A, EH2 – 
encosta com hidromorfismo, EA2 – encosta com horizonte A e BA6 - Baixada. 

 

Para as amostras de profundidade de 0,1 a 0,3m, o NMS apresentou três eixos 

representativos, contudo o eixo 3 apresentou  baixa correlação (6%). Assim, o diagrama de 

ordenamento da Figura 9 apresenta apenas os eixos 1 e 2 (25% e 58% da variação dos 

dados).  

As variáveis mais importantes na construção do eixo 2 são, nessa ordem, N, CO, 

RM, valor da cor e NBM. O eixo 1 é mais influenciado pelo teor de argila, EAG, FDA, 

CBM e DMA, embora os valores de correlação de RM e N também sejam relevantes. 

O eixo 2 separa o sítio SE dos demais, muito influenciado pelo baixo teor de argila 

do sítio relativamente aos demais. O gradiente ambiental entre os grupos BA, EH, EA e ES 

é mais perceptível no eixo 1. A separação é um pouco menos nítida do que nas amostras de 

0 a 0,1m, mas ainda persiste, sendo que em boa parte as mesmas tendências observadas lá 

continuam aqui.  A amostra ES4 continua a ser uma amostra fora do padrão do grupo ES, 

com valores inesperados como o de CO (1,4 dag kg-1), mesmo maior que parte dos sítios de 

BA. 
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No eixo 2, os teores de argila, além de isolarem SE, aproximaram os grupos EA e 

ES, principalmente. Era de se esperar que as posições erosicionais da encosta tivessem seus 

valores de argila homogeneizados em profundidade, pois os horizontes A mais arenosos são 

estreitos, quando presentes. A EAG, muito influenciada pelo teor de argila (KAY e 

ANGERS, 1999), também ajudou a sobrepor ES com os outros grupos, principalmente no 

eixo 2. Como nas amostras de 0 a 0,1m, a influência do teor de argila sobre a EAG foi 

preponderante, relativamente a presença de CO. 

As variáveis biológicas apresentaram, em boa parte, um comportamento errático, 

principalmente FDA e CBM. Essas variáveis perderam a correlação positiva que existia 

entre elas e o CO nas amostras de 0 a 0,1m e o desvio padrão dentro dos grupos foi grande. 

Esses dois aspectos diminuíram o poder de separação e explicação dos dados nas amostras 

da profundidade por essas variáveis. 
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Figura 9. Ordenamento a partir de duas dimensões de análise NMS realizado na 
profundidade de 0,1 a 0,3m, nos sítios estudados da bacia hidrográfica do rio 
Piauitinga-SE. 
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Tabela 12. Quantificação da correlação das variáveis do solo de acordo com os eixos que 
os representa, na profundidade de 0,1 a 0,3m, nos sítios estudados da bacia 
hidrográfica do rio Piauitinga-SE 

 Atributos do solo Correlação com Eixo 1 Correlação com Eixo 2 
Valor da cor -0.560*** -0.345* 

CO 0.758*** -0.339* 
N 0.817*** -0.473** 
V 0.269ns 0.278ns 

Argila -0.070ns -0.884*** 
DMA 0.138ns -0.513** 
EAG 0.324ns -0.867*** 
RM 0.601*** -0.414* 

CBM 0.374* -0.561*** 
NBM 0.496** 0.101ns 

FDA 0.232ns -0.679*** 
 ns: mão significativo, * significativo a 5%, ** significativo a 1%, ***significativo a 0,1%. 

 

5.5 ASPECTOS DE QUALIDADE DOS SÍTIOS 

O universo das áreas de entorno de nascentes do rio Piauitinga mostrou uma 

diversidade de condições ambientais já expressa nos grupos delineados (baixada, encostas 

de quebra-de-relevo e sopé de encosta suave de elevação). O sítio SE se destacou por uma 

textura muito grosseira nas duas profundidades analisadas. Além disso, apresentou valores 

baixos de muitos atributos, principalmente DMA e FDA. 

Para os outros grupos o gradiente de comportamento foi visível, com a seguinte 

seqüência dos grupos: BA, EH, EA e ES, sendo que nas amostras da profundidade 0 a 

0,1m, esse gradiente foi mais efetivo. Pelas correlações com os eixos do NMS, 

principalmente na profundidade 0 a 0,1m, as variáveis CO, N e as variáveis biológicas 

foram as que mais ajudaram na construção do gradiente. 

As variáveis associadas a agregação ficaram muito influenciadas pelo teor de argila. 

Interessante ressaltar também que a saturação de bases (V) ajudou muito na profundidade 0 

a 0,1m, quando foi sensível o aumento de V nos sítios com maior cobertura vegetal. Outra 

variável que mostrou grande coerência com os grupos formados foi o valor da cor. A 
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correlação entre a variável e o teor de CO e sua fácil percepção no campo, sugere seu uso 

como um atributo na construção de diagnósticos preliminares. 

Os valores médios e o desvio padrão dentro dos grupos foram influenciados pela 

presença de amostras fora do padrão para o grupo do qual faz parte, principalmente o sítio 

ES4 no grupo ES. 

Considerando os resultados obtidos, o grupo BA apresenta melhores valores 

absolutos de seus indicadores, principalmente àqueles indicados como mais efetivos (CO, 

N e variáveis biológicas). A sobreposição de comportamento com os grupos EH e EA é 

muito elevada. A distância de comportamento de ES para os outros grupos é até pequena, 

considerando o observado no campo (ausência de horizonte A nos sítios ES). O outlier ES4 

contribui para essa menor diferença. De qualquer forma, fica evidente que, para alguns 

atributos, ES demonstra um grau de degradação maior. Lembrando-se que as posições de 

quebra-de-relevo são naturalmente instáveis e erosicionais (MOTTA et al., 2002) e que a 

ação antrópica está magnificando essa degradação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 As variáveis físicas, químicas e biológicas estudadas dos solos das nascentes do alto 

curso do rio Piauitinga, por meio da análise multivariada, permitiram a construção de um 

gradiente ambiental, com a qualidade dos solos decrescente na seqüência: baixada, encosta 

com hidromorfismo, encosta com horizonte A e encosta sem horizonte A. 

  Através dos resultados obtidos, acredita-se que seja possível redefinições de 

estratégias para a revegetação das nascentes do alto curso da bacia hidrográfica do rio 

Piauitinga, como por exemplo, a possível necessidade de aporte de matéria orgânica em 

geral. Acredita-se também que seja possível extrapolar a qualidade do solo para áreas de 

nascentes de cursos d’água, com características semelhantes e refletir sobre estratégias para 

restauração de áreas degradadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

7. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

ALVARENGA, M. I. N. Propriedades físicas, químicas e biológicas de um Latossolo 
Vermelho-Escuro em diferentes ecossistemas. 1996. 211f. Tese (Doutorado em Solos e 
Meio Ambiente) –Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1996. 
 
ASSIS JÚNIOR, S. L.; ZANUNCIO, J. C.; KASUYA, M. C. M.; COUTO, L.; MELIDO, 
R. C. N. Atividade microbiana do solo em sistemas agroflorestais, monoculturas, mata 
natural e área desmatada. Revista Árvore, Viçosa, v.27, n.1, p.35-41, 2003 
 
BARTLETTI, R. J.; ROSS, D. N. Colorimetric determination of oxidizable carbon in acid 
soil solution. Soil Science Society of America journal, 52: 1191-1192. 1988. 
 
BAVER, L. D. Soil physics. New York: John Wiley & Sons, 2. ed. 1952. 398 p. 
 
BERTOL, I.; ALMEIDA, J. A.; ALMEIDA, E. X.; KURTZ, Z. Propriedades físicas do 
solo relacionadas a diferentes níveis de oferta de forragem de capim-elefante-anão cv. Mott. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.35, n.5, p.1047-1054, 2000. 
 
BOIX-FAYOS, C.; CALVO-CASES, A. C.; IMESON, A. C.; SORIANO-SOTO, M.D. 
Influence of soil properties on the aggregation of some Mediterranean soils and the use of 
aggregate size and stability as land degradation indicators. Catena, 44:47-67, 2001. 
 
BRASIL. Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 set. 1965. Seção 1. Disponível 
em: <http:// www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis?L4771.html>. Acesso em: 29 abr. 2009. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 303, 20 de 
março de 2002. Brasília: Diário Oficial da União, 1986. Disponível 
em<http://www.mma.gov.br/port/conama>. Acesso em : 29 abr. 2009. 
 
CANELLAS, L. P.; BERNER, P. G.; SILVA, S. G.; SILVA, M. B.; SANTOS, G. A. 
Frações da matéria orgânica em seis solos De uma toposseqüência no estado do rio de 
Janeiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.35, n.1, p.133-143, jan. 2000. 
 
CARTER, M. R. Microbial biomass as an index for tillage-induced changes in soil 
biological properties. Soil Till. Res., 7:29-40, 1986. 
 
CASTRO FILHO, C.; MUZILLI, O.; PODANOSCHI, A. L. Estabilidade de agregados e 
sua relação com o teor de carbono orgânico num Latossolo Roxo distrófico, em função de 



 83 

sistemas de plantio, rotações de culturas e métodos de preparo das amostras. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, 22:527-538, 1998. 
 
CHENG, W.; JOHNSON, D. W. Elevated CO2, rhizosphere processes, and soil organic 
matter decomposition. Plant and Soil, v.202, p.167-174, 1998. 
 
COSTA, J. L. S. Inducing suppressiveness to Phytophthora root of avocado by using 
biochanced mulches. 1995. 154f. Tese (Doutorado) - University of California, CA, 1995. 
 
DEGENS, B.P. Macro-aggregation of soils by biological bonding and binding mechanisms 
and the factors affecting these: a review. Aust. J. Soil Res., 35:431-459, 1997. 
 
DE-POLLI, H.; GUERRA, J. G. M. Determinação dop carbono da biomassa 
microbiana do solo. Método da fumigação-extração. Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 
Documento 37. p 10. 1997. 
 
DORAN. J. W.; PARKIN, T. B. Defining and assessing soil quality. In: DORAN, J. W.; 
COLEMAN, D. C.; BEZDICEK, D. F.; STEWART, B. A.(eds). Defining soil quality for a 
sustainable environment. Soil Science Society of America Journal, Madison. n.35. p3-22. 
1994.  
 
DUTARTRE, P.; BARTOLE, F.; ANDREUX, F.; PORTAL, J. M.; ANGE, A. Influence of 
content and nature of organic matter on the structure of some sandy soils from West Africa. 
In: BRUSSAARD, L.; KOOISTRA, M. J. (eds). Soil structure/soil biota 
interrelationships. Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1993. p.459-478.  
 
EDWARDS, A P.; BREMER, J. M. Microaggregates in soil. J. Soil Sci., 18:64-73, 1967. 
 
EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro, Embrapa Solos, 
1997. 212p. 
 
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed. Rio de Janeiro, Embrapa Solos, 
2006. 306p. 
 
FELLER, C.; BEARE, M. H. Physical control of soil organic matter dynamics in the 
tropics. Geoderma, v.79, p. 69-116. 1997.  
 
FOLLET, R. F.; SCHIMEL. D. S. Effect of tillage practices on microbial biomass 
dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J., 53:1091- 1096, 1989. 
 



 84 

FONTES, A. L.; SANTOS, A. F. Diagnóstico ambiental preliminar na sub-bacia do rio 
Piauitinga (SE). Geografia, Agricultura e Meio Ambiente, São Cristóvão, v.1, p.143-163, 
1999. 
 
GOMES, M. A. F. FILIZOLA H. F. Indicadores físicos e químicos de qualidade de solo 
de interesse agrícola. Embrapa meio ambiente. Jaguariúna, 2006. 
 
GOMES, J. B. V.; BOLFE, L. F.; CURI, N.; FONTES, H. R.; BARRETO, A. C.; VIANA, 
R. D. Variabilidade espacial de atributos de solos em unidades de manejo em área piloto de 
produção integrada de coco. Revista Brasileira de Ciência do solo, Viçosa, v.32, p.2471-
2482, 2008.  
 
HARRIS, R. F.; CHESTERS, G.; ALLEN, O. N. Dynamics of soil aggregation. Adv. 
Agron., 18:107-169, 1966. 
 
HAYNES, R. J.; TREGURTHA, R. Effects of increasing periods under intensive arable 
vegetable production on biological, chemical and physical indices of soil quality. Biology 
and Fertility of soil. Berlim, v. 28, n°3, p. 259-266, 1999. 
 
HENDRIX, P. F.; HAN, C. R.; GROFFMAN, P. M. Soil respiration in conventional and 
no-tillage agroecosystems under different winter cover crop rotations. Soil Till. Res., 
12:135-148, 1988. 
 
HÉNIN, S.; GRAS, R.; MONNIER, G. Os solos agrícolas. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1976. 334p. 
 
HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, R. M.; LÓPEZ-HERNÁNDEZ, D. Microbial biomass, 
mineral nitrogen and carbon content in savanna soil aggregates under conventional and no-
tillage. Soil Biology & Biochemistry, v.34, p.1563-1570, 2002. 
 
KAY, B. D.; ANGERS, D. A. Soil structure. In: SUMNER, M. E., (ed). Handbook of soil 
science. Washington, CRC Press, 1999. p. 229-276. 
 
KOBIYAMA, M.; MOTA, A. A., COURSEUIL, C. W. Recursos hídricos e saneamento. 
Curitiba: Ed. Organic Trading, 2008. 160p. 
 
McCUNE, B.; MEFFORD, M. J. PC-ORD for windows: multivariate analysis of 
ecological data – verson 4. Gleneden Beach, Oregon: MJM Software Design, 1999.  
 



 85 

MENDES, F. G.; MELLONI, E. G. P.; MELLONI, R. Aplicação de atributos físicos do 
solo no estudo de qualidade de áreas impactadas em Itajubá-MG. Cerne. Lavras, v.12, n 3, 
p 211-220, 2006. 
 
MOREIRA, F. D. Geotecnologia aplicada à sub-bacia hidrográfica do rio Piauitinga e 
suas relações ambientais. São Cristóvão, Dissertação (Mestrado em Geografia). NPGEO-
UFS, 2008. 
 
MOTTA, P. E. F.; CARVALHO FILHO, A.; KER, J. C.; PEREIRA, N. R.; CARVALHO 
JUNIOR, W.; BLANCANEAUX, P. Relações solo-superfície geomórfica e evolução da 
paisagem em uma área de Planalto Central Brasileiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.37, n.6, p.869-878, 2002. 
 
NSABIMANA, D.; HAYNES, R. J.; WALLIS, F. M. Size, activity and catabolic diversity 
of the soil microbial biomasa as affected by land use. Applied Soil Ecology, Amsterdam, 
v. 26, p. 81- 92, 2004. 
 
OLIVEIRA, J.R.A. O impacto de sistemas integrados de lavouras e pastagens na 
biomassa-C e na atividade biológica de um Latossolo Vermelho-Escuro de Cerrado. 
2000. 115f. Dissertação (Mestrado), Universidade de Brasília, Brasília, 2000. 
 
ORCHARD, V.; COOK, F. J. Relationship between soil respiration and soil moisture. Soil 
Biology Biochemistry, v. 15, n. 4, p. 447-453, 1983. 
 
PEREZ, K. S. S., RAMOS M. L. G. e McMANUS, C. Nitrogênio da biomassa microbiana 
em solo cultivado com soja, sob diferentes sistemas de manejo, nos Cerrados. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v.40, n.2, p.137-144, fev. 2005. 
 
PINHEIRO, E. F. M.; PEREIRA, M. G.; ANJOS, L. H. C.; MACHADO, P. L. O. A. 
Fracionamento densimétrico da matéria orgânica do solo sob diferentes sistemas de manejo 
e cobertura vegetal em Paty do alferes (RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
28:731-737, 2004. 
 
PONNAMPERUMA, F. N. The chemistry of submerged soil. Advances in Agronomy, 24, 
pp. 29-96, 1972. 
 
RAIJ, B. VAN. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres/Potafos. 1991. 343p. 
 
SANTANA, M. P. A. N., Configurações ambientais do agreste sergipano: uma visão 
geográfica regional. São Cristóvão, 2004. Dissertação (Mestrado em Geografia) 
NPGEO/UFS, 107 p. 



 86 

 
SANTOS, R. D.; LEMOS, R.C.; SANTOS; H.G.; KER, J.C. E ANJOS, L.H.C. Manual de 
descrição e coleta de solo no campo. 5. ed. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 
2005. 100p. 
 
SCHNÜRER, J.; ROSSWALL, T. Fluoresce in diacetate hydrolysis a measure of total 
microbial activityinsoil and litter. Applied Environmental Microbiology , Washington 43: 
1256-1261. 1982. 
 
SERGIPE. Secretaria de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia – 
Superintendência de Recursos Hídricos. Sergipe: Atlas digital sobre recursos hídricos. 
CD-ROM, 2004. 
 
SICARDI, M.; GARCIA-PRE’CHAC, F. e FRIONI, L. Soil microbial indicators sensitive 
to land use conversion from pastures to commercial Eucalyptus grandis (Hill ex Mainden) 
plantations in Uruguay. Appl. Soil Ecol., 27: 125-133, 2004. 
 
SILVA, D.J.; QUEIROZ. A. C. Análise de Alimentos: métodos químicos e biológicos. 3. 
ed. UFV. Viçosa, 2002. 235p. 
 
SILVA, E. E.; AZEVEDO, P. H. S., DE-POLLI, H. Determinação da respiração basal 
(RBS) e quoeficiente metabólico do solo (qCO2). Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 
Comunicado Técnico 99. 2007. 6p. 
 
SILVA, F. C. da (Org). Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. 
Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia, 1999. 370 p. 
 
SIQUEIRA, O. J. W. Diagnostico da fertilidade dos solos do estado de Sergipe. In: 
Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes no estado de Sergipe/ Editado por 
SOBRAL, L. F et al. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. 251 p. 
 
SOBRAL, L. F.; VIEGAS, P. R. A.; SIQUEIRA, O. J. W.; ANJOS, J. L.; BARRETTO, M. 
C. V.; GOMES, J. B. V. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes no 
estado de Sergipe. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. 251p. 
 
STATSOFT, Inc. (2004). STATISTICA (data analysis software system), version 7. 
www.statsoft.com. 
 
THORNTWAITE, C. W.; MATHER, J. R. The water balance. Centerton, H. J. 
Laboratory of, 1955. 104p. (publications in Climatology, vol. 8 nº 1). 
 



 87 

TISDALL, J. M.; OADES, L. M. Organic matter and water-stable aggregates in soil. J. Soil 
Sci., 33:141-163, 1982. 
 
VANCE, E. D.; BROOKES, P. C.; JENKINSON, D. S. An extraction method for 
measuring soil microbial biomass C. Soil Biol. Biochem., 19:703-707, 1987. 
 
VIANA, R. D.et al. Minimização da toxidez do resíduo gerado na determinação de 
nitrogênio total (método kjeldahl) pela eliminação do selênio In: Encontro Nacional de 
Química Ambiental. 4, 2008, Aracaju. Anais... Aracaju: UFS, 2008. CD Rom. 
 
ZANGRANDE, M.B. REZENDE, S.B. Características de um Podzólico Vermelho-
Amarelo abrúptico dos platôs litorâneos do norte do Espírito Santo. Revista Ceres, 36: 
147-172, 1989. 
 
WOHLENBERG, E. V.; REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.  e  BLUME, E. Dinâmica da 
agregação de um solo francoarenoso em cinco sistemas de culturas em rotação e em 
sucessão. R. Bras. Ci. Solo, 28:891-900, 2004. 
 
YODER, R. E. A direct method of aggregate analysis of soil and a study of the physical 
nature of erosin losses. Journal of America Society of Agronomy. 28: 337-557. 1936. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

ANEXO 

 

ANEXO A                                                                                                                 Página. 
Figura 1A Área a montante das nascentes 1 e 2 do rio Piauitinga, Lagarto 

- SE. 
85 

Figura 2A Área a montante das nascentes 3 e 4 do rio Piauitinga, Lagarto 
- SE. 

85 

Figura 3A Área a montante das nascentes 5 e 6 do rio Piauitinga, Lagarto 
- SE. 

86 

Figura 4A Área a montante das nascentes 7 e 8 do rio Piauitinga, Lagarto 
- SE. 

86 

Figura 5A Área a montante da nascente 9 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 87 
Figura 6A Área a montante da nascente 10 rio Piauitinga, Lagarto - SE. 87 
Figura 7A Área a montante das nascentes 11 e 18 do rio Piauitinga, 

Lagarto - SE. 
88 

Figura 8A Área a montante das nascentes 13 e 14 do rio Piauitinga, 
Lagarto - SE. 

88 

Figura 9A Área a montante das nascentes 15, 16 e 12 do rio Piauitinga, 
Lagarto - SE. 

89 

Figura 10 A Área a montante das nascentes 17 do rio Piauitinga, Lagarto - 
SE. 

89 

Figura 11A Área a montante das nascentes 19, 20 e 21 do rio Piauitinga, 
Lagarto - SE. 

90 

Figura 12A Área a montante da nascente 22 do rio Piauitinga, Lagarto - 
SE. 
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ANEXO B 

  

Figura 1B Abertura de micro trincheira para a classificação do solo e 
retirada de amostras para análise em área de replantio de uma 
das nascentes do rio Piauitinga, Lagarto – SE. 

91 

Figura 2B Análise do perfil da micro-trincheira e determinação dos 
horizontes presentes em área de replantio de uma das 
nascentes do rio Piauitinga, Lagarto – SE. 

91 

   
ANEXO C Mapa detalhado do alto curso do rio Piauitinga, Lagarto-SE. 92 
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Figura 1A. Área a montante das nascentes 1 e 2 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
 
 

 
Figura 2A. Área a montante das nascentes 3 e 4 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
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Figura 3A. Área a montante das nascentes 5 e 6 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
 

 
Figura 4A. Área a montante das nascentes 7 e 8 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
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Figura 5A. Área a montante da nascente 9 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
 

 
Figura 6A. Área a montante da nascente 10 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
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Figura 7A. Área a montante das nascentes 11 e 18 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
 

Figura 8A. Área a montante das nascentes 13 e 14 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
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9A. Área a montante das nascentes 15, 16 e 12 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 

Figura 10A. Área a montante da nascente 17 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
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Figura 11A. Área a montante das nascentes 19, 20 e 21 do rio Piauitinga, Lagarto - SE. 
 

Figura 12A. Área a montante da nascente 22 do rio Piauitinga, Lagarto - SE.
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Figura 1 B. Abertura de micro trincheira para a classificação do solo e retirada de 

amostras para análise em área de replantio de uma das nascentes do rio 
Piauitinga, Lagarto – SE. 

  
 
 
 
 

 
Figura 2 B. Análise do perfil da micro-trincheira e determinação dos horizontes 

presentes em área de replantio de uma das nascentes do rio Piauitinga, 
Lagarto – SE. 

 


