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RESUMO 

Avaliação da qualidade física de solos em pastagens degradadas da Amazônia. 

A região amazônica possui extensas áreas que foram desmatadas e convertidas em 
sistemas de pastagens. A falta de técnicas na implantação e no manejo destes sistemas resultou 
em inúmeras áreas de pastagens degradadas. A condução de experimentos de campo visando a 
reversão deste quadro está sendo avaliada no presente estudo. A área em estudo está localizada na 
Fazenda Nova Vida, município de Ariquemes, Estado de Rondônia/RO. O solo da fazenda foi 
classificado como Latossolo Vermelho Amarelo. Os tratamentos utilizados consistiram em dois 
sistemas de plantio direto (arroz e soja), aplicação de herbicida no controle de invasoras, 
operação de gradagem e a pastagem controle. O Intervalo Hídrico Ótimo (IHO), a densidade do 
solo, resistência à penetração, macroporosidade, microporosidade, porosidade total e 
permeabilidade do solo ao ar foram determinadas. Não foi verificada diferença significativa entre 
os tratamentos utilizados. O solo estudado não apresentou restrições físicas ao crescimento de 
plantas. As variações na estrutura do solo são melhor avaliadas quando os fatores que afetam 
diretamente o crescimento de plantas são integrados em um único parâmetro. As propriedades 
físicas determinadas foram menos sensíveis que o IHO às alterações provocadas pelos sistemas 
de manejo. O IHO possui um grande potencial como índice de qualidade física do solo na 
avaliação de experimentos que visam a recuperação de pastagens degradadas, pois integra em um 
único parâmetro os fatores diretamente relacionados ao crescimento de plantas. 
 

Palavras-chave: Amazônia; Pastagens degradadas; Propriedades físicas do solo; Intervalo Hídrico 

Ótimo 
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ABSTRACT 

Evaluation of the soil physical quality in degraded pastures of the Amazonian 

The Brazilian Amazon region has extensive areas that had been deforested and converted 
into pasture systems. The absence of adequate techniques in implementation and management of 
these pastures resulted in pasture degradation in several areas. Field experiments with objective 
of reverting the degradation process are being evaluated in this study. The field site was located 
at the Nova Vida farm, Ariquemes county, Rondonia State, Brazil. The soil at the farm was 
classified as “Latossolo Vermelho Amarelo” in agreement with Brazilian classification system. 
The treatments consisted of two no-tillage systems (rice and soybeans), weed control using 
herbicides, harrowing and control pasture. The Least Limiting Water Range (LLWR), soil bulk 
density, soil penetration resistance, macroporosity, microporosity, total porosity and soil air 
permeability were also evaluated. There was no significant difference between treatments under 
evaluation. The soil estudied did not show physical restrictions to plants growth. Soil structure 
variations are better evaluated when the factors that affect directly plant growth are integrated in 
a single parameter. The soil physical properties evaluated were less sensitive than the LLWR to 
alterations caused by the management systems. The LLWR has a great potential as a soil physical 
quality index in the evaluation of experiments designed to recover degraded pastures because it 
integrates in a single parameter the factors directly related to plant growth.  
 
Keywords: Amazon; Degraded pastures; Soil physical properties; Least limiting water range 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
A Amazônia brasileira representa cerca de um terço das florestas tropicais úmidas da 

Terra e possui quase 300 milhões de floresta densa e 240 milhões de hectares de floresta aberta. 

Grande parte das áreas desmatada na Amazônia segue uma seqüência de uso da terra que consiste 

no desmatamento, remoção de madeiras de interesse econômico, introdução de culturas anuais, 

perenes e formação de pastagens. Pastagens formadas sem nenhum conhecimento agronômico e 

animais tratados sem manejo adequado podem ser produtivos nos primeiros anos após o seu 

estabelecimento, no entanto, perdem a produtividade logo em seguida. 

O Estado de Rondônia destaca-se por apresentar umas das maiores taxas de perdas de 

floresta para a formação de pastagens. O conhecimento básico da dinâmica do solo sob floresta é 

de grande importância para se entender as mudanças químicas, físicas e biológicas que estes solos 

sofrem após a substituição da floresta para o sistema de pastagem. A falta de conhecimento 

técnico durante o processo de semeadura e estabelecimento, o emprego de espécies e cultivares 

inadequados e a não fertilização do solo levam tais pastagens a um quadro de degradação.Uma 

pastagem é considerada em estado de degradação quando ocorre diminuição considerável na 

produtividade potencial para as condições edafoclimáticas e bióticas a que está submetida.  

Na Amazônia há uma grande necessidade de se transformar os recursos naturais 

degradados em áreas produtivas, com potencial econômico sustentável, ajustando a melhoria na 

qualidade de vida humana à capacidade de suporte dos ecossistemas. Para este propósito, deve-se 

buscar alternativas de uso e manejo do solo que sejam mais adaptados à realidade local. Sendo 

assim, as pesquisas devem ser direcionadas a fornecer dados consistentes para a implantação de 

técnicas de manejo que garantam a sustentabilidade do sistema em longo prazo, mantendo um 

ambiente funcional no solo para o crescimento de plantas, sem limitações relacionadas à 

disponibilidade de água, aeração e impedimento mecânico. 

Dentro deste contexto, as avaliações feitas em sistemas degradados devem conter 

parâmetros relacionados à estrutura do solo, sensíveis às mudanças de manejo e que integrem os 

fatores diretamente relacionados ao crescimento de plantas, assim, tais parâmetros podem 

fornecer informações sobre o funcionamento do solo e tendências do sistema devido ao manejo 

utilizado. Entre os parâmetros mais utilizados, podemos citar a densidade do solo, curva de 
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retenção da água no solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade, resistência à 

penetração, condutividade hidráulica, entre outros. 

A realização de estudos que avaliem a sensibilidade destes parâmetros fornece 

informações úteis na escolha dos parâmetros físicos do solo que serão determinados/estimados, 

principalmente para avaliar a recuperação de áreas degradadas. A hipótese deste estudo baseia-se 

na premissa que o processo de degradação apresentado pela pastagem é caracterizado pela 

degradação física do solo. 

Os objetivos deste trabalho foram: i) Avaliar a qualidade física de solos sob pastagem 

degradada; ii) Identificar os parâmetros físicos do solo mais sensíveis à degradação em áreas sob 

pastagem degradada.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 
 

2.1 Revisão de Literatura 

 
 

2.1.2 Qualidade física do solo para o crescimento de plantas 

 

Qualidade física do solo é a capacidade do solo em promover ao sistema radicular das 

plantas condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento. As condições favoráveis na zona 

radicular estão relacionadas com a estrutura do solo e são determinadas pela disponibilidade de 

água, aeração, temperatura e resistência que o solo oferece à penetração de raízes (EAVIS, 1972; 

LETEY, 1985; HAMBLIN, 1985). No que diz respeito à funcionalidade, a estrutura do solo ideal 

é aquela que permite uma grande área de contato entre as raízes e o solo, apresentando espaço 

poroso suficiente para movimentação de água e difusão de gases, além da resistência à penetração 

não ser impeditiva ao crescimento de raízes (KOPI; DOUGLAS, 1991).  

Alguns estudos associam às condições físicas ideais ao crescimento de plantas uma 

porosidade de aeração (PA) mínima de 10% (GRABLE; SIEMER, 1968; DEXTER, 1988; 

GLINSKI; LIPIEC, 1990), o valor de 2,0 MPa como um limite de resistência à penetração (RP) 

para o crescimento de raízes (TAYLOR et al., 1966; SILVA et al., 1994; TORMENA et al., 1998) 

e parte aérea das plantas (WEAICH et al., 1992; TARDIEU, 1994), além de uma ampla 

disponibilidade de água no solo (umidade entre a umidade na capacidade de campo e a umidade 

no ponto de murcha permanente) . 

Dentre os fatores diretamente relacionados com o crescimento vegetal, a água é a 

principal variável intensamente estudada (LETEY, 1985). Deficiência ou excesso de água 

limitam o crescimento radicular. A água não causa injúria diretamente às raízes, mas o excesso de 

água no solo desloca ar do espaço poroso (não capilar), causa deficiência de oxigênio que por sua 

vez pode reduzir o crescimento e funcionamento, causando a morte das raízes. Uma deficiência 

severa de água no solo geralmente leva a uma redução ou cessa o crescimento radicular, inibindo 

a absorção de água e nutrientes (KRAMER; BOYER, 1995). Os fatores que atuam no ambiente 

radicular estão relacionados em complexas interações, atuando simultaneamente. Uma 

modificação na umidade do solo promove modificações na aeração e na resistência do solo à 

penetração de raízes. 
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De toda água armazenada no solo, apenas uma parte pode ser utilizada pelas plantas. A 

quantidade de água existente entre a capacidade de campo (θcc) e o ponto de murcha permanente 

(θpmp) é definida como “água disponível (AD)”(VIEHMEYER; HENDRICKSON, 1927). Em 

valores potenciais, a faixa de AD é utilizada entre o potencial mátrico de 0,01 MPa (θcc) e 1,5 

MPa (θpmp). O crescimento vegetal, além da disponibilidade de água, também é diretamente 

afetado pela resistência à penetração (RP). A RP refere-se a dificuldade que uma raiz 

experimenta ao crescer através de camadas densas e compactadas, ou a dificuldade que uma 

plântula encontra ao emergir através da superfície do solo. O valor de 2,0 MPa tem sido adotado 

em trabalhos como impeditivo para o crescimento de plantas (TAYLOR et al., 1966; SILVA et 

al., 1994; TARDIEU, 1994). 

A taxa de elongação radicular é consideravelmente afetada pelo acréscimo na resistência à 

penetração.Entretanto, não afeta significativamente o dispêndio de energia requerido pela planta 

para o crescimento radicular (DEXTER, 1988). O crescimento das raízes pode causar a 

deformação do solo numa zona próxima à ponta das raízes e a pressão exercida contra as 

partículas e/ou agregados deve ser suficiente para propiciar a penetração e o alongamento das 

raízes (BENNIE, 1996).  

Valores excessivos de RP podem influenciar o crescimento das raízes em comprimento e 

diâmetro (MEROTTO; MUNDSTOCK, 1999) e na direção preferencial do crescimento radicular 

(IIJIMA; KONO, 1991). A resistência à penetração é sensivelmente influenciada pela umidade e 

pela condição estrutural do solo (HAMBLIN, 1985). O crescimento radicular é uma resposta 

contínua do ambiente físico do solo (BETZ et al. 1998). Pesquisas revelam que as raízes parecem 

dispor de mecanismos de detecção das condições físicas do solo, enviando sinais à parte aérea 

que controlam o crescimento e a expansão foliar (MASLE; PASSIOURA, 1987; PASSIOURA; 

GARDNER, 1990; DAVIES; ZHANG, 1991).  

O crescimento radicular tem sido relacionado como um indicador mais sensível às 

alterações (perturbações) no solo quando comparado à sensibilidade da parte aérea de plantas 

(SINGER, 1981; HEILMAN, 1981). O processo de desvio de um obstáculo físico pode ser crítico 

para sobrevivência e performance da planta, especialmente em ambientes rochosos ou quando o 

solo está compactado (FALIK et al. 2005) Há estudos mostrando que solos excessivamente 

porosos são prejudiciais à absorção de água e nutrientes pelas raízes, devido ao menor contato 
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solo/raiz, provocando também menor desenvolvimento das plantas (KOOISTRA et al., 1992; 

HÅKANSSON et al., 1998). 

A avaliação da qualidade física do solo envolve a obtenção de dados de difícil aquisição 

com dispêndio de tempo e recursos para serem determinados. Os estudos são baseados em 

análises quantitativas de propriedades isoladas. Entretanto, é a interação destes aspectos 

quantitativos que determinam a qualidade do solo. As propriedades físicas do solo são 

importantes para o crescimento de plantas e são freqüentemente relacionadas ao conteúdo de 

água, oxigênio, temperatura e resistência à penetração. Estes são fatores físicos do solo que 

influenciam diretamente o crescimento de plantas, pois determinam as taxas dos processos 

fisiológicos, ligados com o crescimento radicular, com a fotossíntese e com o crescimento foliar.  

O crescimento radicular de plantas de ervilha foi observado por Eavis (1972), onde as 

plantas eram submetidas a três densidades e seis tensões, num solo franco arenoso. Neste estudo, 

Eavis (1972) procurou avaliar os efeitos isolados das propriedades do solo. O autor conseguiu 

demonstrar como as propriedades físicas do solo atuam de forma diferenciada no crescimento de 

plantas, submetidas a umidades e densidades diferentes. O solo, quando úmido e com baixo valor 

de densidade, apresentou a aeração como fator limitante ao crescimento de plantas. Quando este 

mesmo solo encontrava-se seco, a principal limitação ao crescimento de plantas encontrado foi o 

estresse hídrico. Com o aumento da densidade do solo, a resistência do solo à penetração passou 

a ser um fator expressivo na limitação ao crescimento de plantas. 

O crescimento de raízes de milho, submetidos a uma faixa ideal de tensão de água para o 

crescimento de plantas baseada na curva de retenção de água no solo, foi estudado por Phene e 

Beale (1976). Os resultado obtidos assemelham-se aos encontrado por Eavis (1972). Quando o 

solo encontrava-se com altos valores de umidade, a aeração foi o fator limitante ao crescimento 

radicular e, com baixos valores de umidade este fator foi substituído pela resistência do solo à 

penetração. O estudo ainda revelou que a faixa ideal de tensão de água para o crescimento de 

plantas diminuía com o aumento da densidade do solo. 

 
 

2.1.3 Integração dos fatores relacionados diretamente ao crescimento de plantas 

 

A partir da contribuição de Eavis (1972) e Phene e Beale (1976) na distinção dos fatores 

relacionados ao crescimento de plantas, Letey (1985) reuniu em um único parâmetro as 
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limitações relacionadas ao crescimento de plantas (conteúdo de água, aeração e resistência à 

penetração) e definiu como “Non-Limiting Water Range (NLWR)”. O NLWR, intervalo hídrico 

não-limitante, é um parâmetro que descreve uma faixa de água e incorpora limitações do 

conteúdo de água no crescimento de plantas relacionadas à aeração, resistência à penetração e 

água disponível. Os limites da faixa de água, mencionados por Letey (1985), consideravam 

conteúdos de água associados à capacidade de campo e ponto de murcha permanente, bem como 

a resistência do solo à penetração e aeração na qual o crescimento de plantas poderia cessar ou 

ser dramaticamente reduzido (SILVA et al., 1994).  

Em 1994, Silva et al. redefiniram e quantificaram o conceito do NLWR. Neste trabalho o 

conceito foi definido como “Least Limiting Water Range” (LLWR), faixa ou conteúdo de água 

na qual são mínimas as limitações para o crescimento de plantas, associadas ao potencial 

matricial, porosidade de aeração e resistência à penetração. Para Silva et al. (1994) a 

incorporação dos fatores que afetam diretamente o crescimento de plantas em uma única variável, 

proporcionou um parâmetro mais sensível às mudanças estruturais do solo (caracterizado pela 

densidade do solo) do que a água disponível. Este índice deve ser sensível a mudanças no 

ambiente, respondendo a uma possível degradação estrutural do solo que afete o crescimento de 

plantas. O conceito do LLWR integra três fatores associados ao crescimento de plantas dentro de 

uma única variável, desta forma pode ser usado com um índice de qualidade estrutural do solo 

para produção de plantas (SILVA et al., 1994; SILVA; KAY, 1996; ZOU et al., 2000). Fora da 

faixa do LLWR as limitações associadas ao crescimento de plantas são mais acentuadas e dentro 

do LLWR as limitações relacionadas ao crescimento de plantas são menos limitantes. Silva et 

al.(1994) estabeleceram que o limite superior do LLWR seria definido pela umidade em que a 

porosidade de aeração inferior é a 10% (θpa) ou pela umidade na capacidade de campo(θcc), e o 

limite inferior definido pela umidade em que a resistência à penetração é o fator restritivo ao 

crescimento de plantas (θrp) ou pela umidade no ponto de murcha permanente (θpmp).  

A curva característica de retenção de água no solo como função de duas variáveis 

independentes: tensão de água no solo e densidade do solo (Ds) foi estabelecida por Silva et al. 

(1994). A RP foi estabelecida como função da Ds e da umidade volumétrica do solo (θv). A θcc 

foi estabelecida em 0,01 MPa e a θpmp em 1,5 MPa, a água disponível pôde ser definida como 

função da Ds. O valor de 2 MPa foi estabelecido como limitante ao crescimento radicular. Ao se 

isolar a θv no modelo de RP, definiu-se a umidade em que a RP supera o valor crítico (θrp), 
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fixado neste estudo em 2 MPa, como função apenas da Ds. A densidade foi usada como variável 

de monitoramento neste estudo que apresentou uma descrição detalhada do LLWR com aspectos 

estatísticos e metodológicos. 

Orellana et al. (1996) traduziram o conceito introduzido por Letey, de Non-Limiting Water 

Range para Intervalo Hídrico Ótimo (IHO). No Brasil Tormena et al. (1998) introduziram o 

conceito de IHO, o qual tem sido utilizado como tradução em trabalhos que utilizam esse 

parâmetro, e será adotado neste trabalho como tradução do LLWR. 

A partir do reconhecimento de complexas interações entre os parâmetros físicos do solo, e 

com a incorporação dos fatores que afetam diretamente o crescimento de plantas, vários trabalhos 

vêm utilizando o IHO como índice de qualidade estrutural do solo para crescimento de plantas. 

 
 

2.1.4 Aplicações do Intervalo Hídrico Ótimo 

 

O IHO foi utilizado por Silva e Kay (1996) para avaliar o crescimento de plantas de 

milho. Neste estudo, o crescimento das plantas foi negativamente correlacionado ao IHO e com a 

ocorrência da umidade do solo fora dos seus limites. Silva e Kay (1997a) e Kay et al. (1997) 

demonstraram que o IHO é correlacionado positivamente com o conteúdo de matéria orgânica e 

negativamente com a densidade e teor de argila dos solos.  

Em 1998, Betz et al. utilizaram o IHO para avaliar o impacto do preparo e tráfego de 

veículos no ambiente radicular, em duas profundidades do solo (5-10 cm e 25-30cm). O limite 

superior do IHO, no tratamento com cultivo anual e onde não havia tráfego nas entrelinhas, foi 

definido pela umidade na capacidade de campo enquanto que nos tratamentos sob plantio direto 

sem tráfego na entrelinhas, e nos demais tratamentos com tráfego nas entrelinhas foi definido 

pela umidade em que  a porosidade de aeração era inferior a 10%. A resistência à penetração 

atuou como limite inferior nos tratamento onde não foi realizado cultivo e a umidade no ponto de 

murcha permanente foi o limite inferior dos demais tratamentos. As mudanças do IHO, nos 

tratamentos com preparo do solo e tráfego, demonstraram que a estrutura do solo tem um 

controle significante na qualidade física do ambiente radicular. 

Além do IHO, a compressão uniaxial e propriedades hidráulicas do solo foram utilizadas 

por Carter et al. (1999) para caracterizar a qualidade física de um solo em sistema de cultivo 

conservacionista comparando-o a um sistema convencional. Os resultados mostraram que o 
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conteúdo de água disponível às plantas e a umidade no ponto de murcha permanente foram 

similares entre os dois solos. O conteúdo de água associado com a resistência à penetração de 2 

MPa, foi maior no sistema de semeadura direta quando comparado ao sistema de cultivo 

convencional. O IHO foi muito menor no sistema de semeadura direta em relação ao sistema 

convencional. Este resultado deve-se ao fato da resistência à penetração superar os 2 MPa em 

maiores conteúdos de água, devido a maiores densidades do solo na ausência de cultivo. 

Nos últimos anos, a necessidade do monitoramento de propriedades do solo relacionadas ao 

manejo de florestas tem crescido muito. Este crescimento deve-se ao grande interesse em se 

determinar conseqüências de práticas de manejo na qualidade destes solos e na sustentabilidade 

do sistema. A textura e a profundidade do solo são propriedades que mudam pouco através do 

tempo para um dado solo, por este motivo tais propriedades não são úteis na avaliação dos efeitos 

do manejo no solo (SCHOENHOLTZ et al., 2000). Os indicadores do solo devem ser sensíveis a 

variações no manejo, assim pode-se comparar os efeitos de uma prática de manejo no solo 

através do tempo (DORAN; PARKIN, 1994). A avaliação da qualidade do solo de florestas torna-

se uma tarefa difícil quando se escolhe um conjunto de propriedades específicas, tais 

propriedades tornam-se complexas com muitas variações entre solos de diferentes florestas 

(SCHOENHOLTZ et al., 2000).  

Zou et al. (2000) estudaram a interação entre conteúdo de água, potencial mátrico, 

resistência do solo e porosidade de aeração em quatro tipos de solos florestais. Os solos possuíam 

texturas contrastantes e foram submetidos a três níveis de compactação. Para integrar em um 

único parâmetro os fatores que afetam diretamente o crescimento de plantas eles utilizaram o 

conceito do IHO. O IHO foi negativamente correlacionado com a densidade do solo em solos de 

textura média, similar aos resultados encontrado por Silva et al. (1994). O valor de 3 MPa  foi 

utilizado como limite a partir do qual o crescimento radicular é restrito. As conclusões deste 

estudo foram que o IHO é um potencial indicador da qualidade do solo para manejo sustentável. 

A variabilidade vertical e horizontal é uma restrição citada por Schoenholtz et al. (2000) ao fazer 

referência ao uso do IHO como indicador da qualidade física de solos florestais. 

Para estudar os efeitos da incorporação de lantana (Lantana spp.) ao ambiente físico do 

solo, Sharma e Bhushan (2001) conduziram um experimento de longo prazo, realizado no campo, 

em um solo de textura franco-argilo-siltoso (Typic Hapludaf). Os autores observaram diminuição 

da densidade do solo com a adição de lantana (Lantana spp.) ao solo. A Ds da camada de 7,5-
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10,5 cm diminuiu em torno de 3-14% e na camada de 15-18 cm diminuiu de 1-6%. A adição de 

lantana proporcionou um aumento na porosidade de aeração e decréscimo na RP. A θpmp 

diminui e a θcc aumentou progressivamente ao aumento de lantana incorporada ao solo, 

resultando no aumento da AD e do IHO. O IHO foi de 1,7-3,5 vezes maior em solos com adição 

de lantana em relação à testemunha e a razão IHO:AD foi 1,7-3,1 vezes maior em relação ao 

controle. O IHO pareceu ser mais sensível a mudanças no conteúdo de carbono orgânico e 

melhor correlacionado com rendimento de plantas quando comparado ao conceito de AD. 

O IHO foi utilizado por Benjamin et al. (2003) para avaliar mudanças no solo 

influenciadas pelo sistema de manejo do solo. Os autores avaliaram o rendimento das culturas, 

em um estudo que incluía como tratamentos a rotação de culturas e diferentes níveis de 

compactação. As culturas incluídas na rotação foram: trigo (Triticum aestivum L.), milho (Zea 

mays L.), milheto (Panicum miliaceum L.), girassol (Helianthus annus L.). Os tratamentos de 

compactação consistiam na passagem das rodas de um trator de 700 kg (0, 2 e 8 passadas). O 

IHO demonstrou uma menor sensibilidade das plantas de milho às condições do solo quando 

comparadas as plantas de trigo. Os autores concluíram que o IHO pode ser uma medida útil dos 

efeitos do manejo no potencial de produtividade do solo. Práticas de manejo que maximizam o 

IHO podem maximizar o potencial do solo para produção de plantas 

Um estudo utilizando amostras de solo indeformadas foi realizado por Wu et al. (2003) 

com o objetivo de investigar os efeitos de alguns fatores de manejo sobre IHO, na qualidade de 

indicador de condições físicas do solo. Os resultados observados mostraram que tratamentos com 

resíduos orgânicos não mudaram significativamente a taxa de difusão de oxigênio (TDO), 

resistência à penetração(RP), IHO e a condutividade hidráulica saturada (Ks). Os valores médios 

de RP e TDO não diferiram significativamente nos sistemas avaliados. Solos sob sistema de 

cultivo orgânico apresentaram um IHO relativamente estreito devido ao menor conteúdo de água 

retido na capacidade de campo, indicando que a superfície do solo sob este sistema, 

provavelmente tem poros mais largos. No geral, a variação dos tratamentos teve em termos 

relativos pouco efeito no IHO, TDO, RP, ou Ks da superfície do solo. 

Em 2004, Lapen et al., utilizaram o IHO para avaliar a dinâmica da zona de cultivo, entre 

diferentes sistemas de cultivo, preparo e tráfego na cultura do milho (Zea mays L.). Identificaram 

o potencial impacto do manejo nas condições físicas do solo durante diferentes estações de 

crescimento. Os resultados mostraram que os solos não submetidos ao preparo convencional 
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apresentaram menor porosidade de aeração e concentração de oxigênio (valores médios) quando 

comparados com os tratamentos em que houve preparo convencional do solo. Os efeitos do 

tráfego nas características do solo foram mais evidentes nos tratamentos sem preparo 

convencional do solo, estes solos apresentaram baixa porosidade de aeração e concentração de 

oxigênio durante os dois anos de condução do estudo. Em relação ao estabelecimento e produção 

de milho, baixa porosidade de aeração foi relacionada a um baixo rendimento e estabelecimento 

das plantas. No geral, solos com preparo convencional e com menor tráfego de máquinas 

apresentaram condições de aeração mais favoráveis e, conseqüentemente maior rendimento e 

população de plantas. Solos submetidos ao tráfego e com sucessivos plantios de milho possuem 

mais riscos de apresentarem limitações relacionadas à aeração. 

Em 2005, Kay et al. realizaram um estudo com o objetivo de determinar se as taxas de 

trocas gasosas, acumulação de biomassa (parte aérea e sistema radicular), morfologia do sistema 

radicular e desenvolvimento de plantas de milho variam entre solos dentro de conteúdos de água 

considerados ótimos. As características do sistema radicular e da parte aérea variam com a 

aeração do solo. As propriedades do solo na zona radicular, particularmente compactação e 

conteúdo de água, são mais variáveis espacialmente no campo. Isto pode levar a condições 

limitantes de diferentes magnitudes em partes diferentes do sistema radicular, resultando em 

sinalizações múltiplas (TARDIEU, 1994) e modificações da parte aérea (MASLE, 1998; 

MONTAGU et al., 2001). As taxas de trocas gasosas, acumulação de biomassa, morfologia do 

sistema radicular e desenvolvimento de plantas variaram com o tipo de solo e grau de 

compactação dentro de conteúdos de água considerados ótimos. Plantas cultivadas em solos com 

maior conteúdo de argila exibiram grande diminuição do sistema radicular e parte aérea quando 

comparadas a plantas cultivadas em solos de textura franca. Condições adversas encontradas 

pelas raízes resultaram em mudanças concomitantes nas características da parte aérea das plantas, 

uma vez que uma diminuição crítica do sistema radicular tenha ocorrido. O IHO não foi 

apropriado para avaliar se as características da parte aérea e do sistema radicular são similares, 

em solos com diferenças estruturais, quando estes solos encontram-se dentro de seus conteúdos 

de umidade ótimos. O IHO pode exibir um valor igual a zero quando há a persistência de um ou 

mais fatores limitantes dentro do conteúdo de umidade ótimo. A identificação desses fatores 

limitantes e o desenvolvimento de estratégias para remover essas limitações têm importantes 
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ramificações para melhorar a qualidade física dos solos para produção de plantas e, desse modo 

aumentar a produtividade. 

Para melhor entender o efeito da compactação no crescimento de plântulas de espécies 

florestais, Siegel-Issem et al., (2005) criaram diferentes níveis de densidade e umidade em um 

experimento conduzido em casa de vegetação. Os resultados deste estudo mostraram que plantas 

crescendo em solos com baixos valores de densidade podem explorar uma ampla faixa de 

umidade sem encontrar restrições. No geral, a biomassa da parte aérea de plântulas que cresceram 

dentro dos limites do IHO foi maior do que a biomassa das plântulas que cresceram fora 

(interação espécies/tipos de solo). Os autores concluíram que o IHO tem um potencial como 

indicador da qualidade do solo, no entanto, as respostas das plântulas nem sempre foram 

associadas a ele. A combinação de informações desta natureza com modelos, tais como o IHO, 

poderá melhorar a habilidade de prever potenciais perdas devido à compactação em diferentes 

combinações de espécies de plantas e tipos de solo. 

 
 

2.1.5 Utilização do Intervalo Hídrico Ótimo no Brasil 

 

A primeira quantificação do IHO no Brasil foi realizada por Tormena et al. (1988) 

caracterizando-o em um Latossolo Roxo, cultivado com milho (Zea mays L.) em sistema de 

plantio direto. As funções utilizadas permitiram descrever adequadamente o conceito do IHO, 

mostrando-se mais sensível às variações da estrutura do solo do que a água disponível. A 

resistência à penetração e a porosidade de aeração foram fortemente influenciadas pela densidade 

do solo. A RP representou o limite inferior do IHO em 85% das amostras e a umidade na 

capacidade de campo representou o limite superior em 97% das amostras. 

O IHO pode ser expresso em termos de potencial matricial ao invés do uso da umidade. 

Neste contexto, Tormena et al. (1999) quantificaram o “Intervalo Ótimo Potencial da Água no 

Solo (IOP)” em um Latossolo Roxo, demonstrando seu potencial no manejo do solo e da água na 

agricultura irrigada. O resultados mostraram que o IOP foi inversamente relacionado à densidade 

do solo. Devido a variabilidade da estrutura do solo, o manejo da água em agricultura irrigada, 

que visa produções ótimas das culturas, deve levar em conta os fatores incorporados ao IOP além 

dos limites convencionais da faixa de disponibilidade de água. 
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Para avaliar o efeito dos sistemas de cultivo (preparo convencional e sem preparo) sobre o 

IHO, Tormena et al. (1999) utilizaram um Latossolo cultivado com milho (Zea mays L. cv. Cargil 

701). Os resultados mostraram que o IHO foi maior no cultivo convencional e foi negativamente 

relacionado com a densidade do solo para valores acima de 1.02 g.cm-3. A RP determinou o limite 

inferior do IHO em 89% das amostras no cultivo sem preparo e 46% das amostras no cultivo 

convencional. A θpa não representou uma limitação do IHO para ambos os sistemas de cultivo 

estudados. Klein e Libardi (2000), trabalhando em uma área de sequeiro (área cultivada com duas 

culturas anuais, uma no período chuvoso e outra no período seco), obtiveram resultados 

semelhantes relacionados a θpa. 

A pressão de preconsolidação foi relacionada com o IHO por Imhoff et al. (2001). Os 

autores determinaram valores de pressões críticas (Pcr) que podem ser aplicados ao solo sem 

restringir o crescimento de plantas ou provocar compactação adicional. A informação do IHO e 

da pressão de preconsolidação permite definir um novo indicador, a pressão crítica para o 

crescimento de plantas. 

Em 2002, Silva et al.determinaram o IHO em solos do Rio Grande do Sul sob sistema de 

plantio direto. Foram coletadas amostras indeformadas em duas profundidades (1-4 e 10-14cm) 

em três solos (Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico Arênico, Latossolo Vermelho Distrófico e 

um Latossolo Vermelho Distroférrico). Nesta área foram identificados e selecionados três estados 

de compactação provocados pelo sistema de cultivo e pelo tráfego de implementos agrícolas. O 

IHO foi determinado para cada amostra de solo coletada conforme o método proposto por Silva 

et al. (1994). No Argissolo, a partir da Ds de 1,50 g.cm-3, a umidade em que a porosidade de 

aeração é inferior a 10% (θpa) foi o limite superior do IHO. Em valores de Ds inferiores a este 

valor o limite inferior do IHO foi a umidade próxima ao ponto de murcha permanente, ou seja, a 

RP não provocou restrições ao crescimento das plantas. A densidade crítica do solo (Dsc) foi 

encontrada próxima a 1,80 g.cm-3, este valor representa o limite crítico, onde o solo não mais 

apresentou condições favoráveis ao desenvolvimento de plantas. No Latossolo Vermelho 

Distrófico a θpa provocou restrições ao desenvolvimento de plantas quando a densidade do solo 

encontrava-se próxima ao valor considerado crítico (1,40 g.cm-3). Em menores valores de Ds, o 

limite superior do IHO foi a umidade retida na capacidade de campo (θcc) Até a Ds de 1,25 g.cm-

3, o limite inferior do IHO foi a umidade no ponto de murcha permanente (θpmp). A partir de 

1,25 g.cm-3 a RP começou a provocar restrições ao crescimento das plantas. 
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No Latossolo Vermelho Distroférrico, a Ds a partir de 1,2 g.cm-3 a θrp passou a ser o 

limite inferior do IHO e a θpa passa a ser o limite superior. A Dsc encontrada para este solo foi 

próximo de 1,40 g.cm-3. No geral, os resultados obtidos para os três tipos de solo, mostraram que 

o IHO foi negativamente correlacionado com a Ds, ou seja, o IHO diminuiu com o aumento da 

Ds. Estes resultados estão de acordo com o resultados obtidos por Letey, 1985; Silva e Kay 

1997a; Kay et al. 1997. 

Um estudo foi conduzido por Sequinatto et al. (2002) para verificar a influência dos 

sistemas de preparo do solo na RP e na umidade do solo durante o ciclo do feijoeiro. Além disso, 

determinaram a quantidade de dias em que as plantas ficaram fora do IHO. Os sistemas de 

preparo adotados foram: plantio direto, preparo convencional e preparo reduzido. Foram 

realizadas seis irrigações no período de pleno florescimento e formação de vagens, resultando em 

84,86 mm de água aplicada. A Ds encontrada no sistema de plantio convencional, entre 0-10cm, 

esteve na faixa de 1,44 a 1,52 g.cm-3. Enquanto que no sistema de plantio direto, na mesma 

profundidade, esteve na faixa de 1,52 a 1,72 g.cm-3. O período em que o feijoeiro permaneceu 

fora do IHO foi de 18 dias para o sistema de plantio direto, 19 dias para o plantio convencional e 

13 dias para o plantio reduzido. Os autores não constataram diferenças significativas nos valores 

de produtividade entre os tratamentos utilizados.  

O IHO foi relacionado com a produtividade de grãos de arroz de sequeiro (cv. Caiapó) em 

um Latossolo Vermelho (textura média) por Beutler et al. (2004). Os tratamentos utilizados 

consistiram em diferentes números de passadas de um trator sobre superfície do solo (0, 1, 2, 4 e 

6 passadas). Foram coletadas amostras nas camadas de 2,0 - 5,0 -7,0 -10 e 18 cm de 

profundidade. O IHO foi reduzido a partir da densidade de 1,30 g.cm-3 pela resistência do solo à 

penetração. O decréscimo na produção do arroz aconteceu a partir de 1,82 MPa. A densidade 

crítica à produtividade do arroz de sequeiro foi a partir de 1,62 g.cm-3. Duas passadas de uma 

máquina de 11 Mg sobre o solo reduziu a produtividade do arroz de sequeiro em 66%.  

O IHO foi utilizado por Araújo et al. (2004) para avaliar a qualidade física de um 

Latossolo Vermelho distrófico. A área avaliada foi cultivada com culturas anuais sob preparo 

convencional do solo (arado de discos e grade niveladora). Uma área de mata nativa, classificada 

como Floresta Estacional semidecidual, foi utilizada como referência. Os resultados mostraram 

que a curva de RP do solo foi significativamente influenciada pelo uso do solo, evidenciada pelos 

maiores valores de RP com o secamento do solo na área cultivada. O IHO foi menor no solo 
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cultivado, uma vez que a θrp e a θpa determinaram os limites, inferior e superior, de água 

disponível com o aumento da densidade do solo. No solo de referência o IHO foi igual a água 

disponível, com os limites determinados pela capacidade de campo e pelo ponto de murcha 

permanente. 

Em 2005a, Leão et al., avaliaram a qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico 

sob um sistema de pastejo contínuo, cultivado com a espécie Brachiaria decumbens cv. Basilisk 

(com e sem adubação de manutenção) e sob um sistema de pastejo rotacionado, cultivado com a 

espécie Panicum maximum cv. Tanzânia (em dois níveis de resíduo pós pastejo) utilizando o IHO 

como índice de qualidade estrutural do solo. Os resultados observados indicaram que os piquetes 

no sistema de pastejo contínuo, com adubação de manutenção (Cc) e sem adubação de 

manutenção (Cs), apresentaram condições semelhantes no que diz respeito aso valores de Ds e ao 

IHO. Comparou-se o tratamento Cs e o sistema de pastejo com resíduo de 2,0-2,5 t ha-1 MST 

(R1). O R1 apresentou condições físicas do solo para crescimento de plantas muito inferiores ao 

Cs. O sistema de pastejo rotacionado com resíduo de 3,0-3,5 t. ha-1 MST (R2) também 

apresentou condições físicas do solo inferiores à do tratamento Cs. As condições físicas do solo, 

avaliadas pelo IHO, mostraram-se mais restritivas ao crescimento das plantas no sistema de 

pastejo rotacionado que no sistema de pastejo contínuo, influenciada pela maior taxa de lotação 

animal. 

A avaliação do IHO como um potencial indicador de mudanças na qualidade física do 

solo foi realizada por Leão et al. (2005b). Esta avaliação foi feita para camadas superficiais do 

solo (0-5 cm) após a conversão do Cerrado em pastagem. Os tratamentos consistiram no Cerrado 

nativo (CN), pastagem de curta duração (PCD) e pastagem contínua (PC). O tratamento PCD 

apresentou maior restrição para o crescimento de raízes. Enquanto que o tratamento PC 

apresentou uma faixa de densidade do solo abaixo da densidade crítica (valor de densidade do 

solo onde o IHO é igual a zero), dessa forma, sua restrição ao crescimento do sistema radicular 

foi relativamente moderada. No tratamento CN, o potencial à restrição do crescimento radicular 

foi mínimo. A compactação do solo aumentou com o aumento da taxa de lotação animal, 

seguindo a seguinte seqüência: CN<PC<PCD. O IHO mostrou-se como um indicador bastante 

útil da qualidade física de solos do Cerrado brasileiro, sendo sensível às alterações das 

propriedades físicas do solo em camadas superficiais. 
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A funcionalidade do conceito do IHO têm levado pesquisadores a empregar sua 

metodologia em trabalhos que buscam a avaliação da qualidade estrutural do solo. Entretanto, a 

inexistência de uma metodologia simplificada para a quantificação do IHO tem restringido o uso 

desta técnica entre pesquisadores e técnicos. Em vista desta dificuldade, Leão e Silva (2005) 

criaram algoritmos, em planilha do Microsoft Excel® e uma rotina no programa “Statistical 

Analysis System – SAS” (LEÃO et al. 2005c), para facilitar e popularizar o uso deste índice 

considerado como indicador da qualidade estrutural de solos. No primeiro trabalho, Leão e Silva 

(2005) utilizaram procedimentos e técnicas numéricas de otimização relativamente simples, 

utilizando procedimentos de regressão não-linear que produziram resultados confiáveis quando 

comparados com aqueles encontrados em literatura. Para utilização desta metodologia, é 

necessária a determinação da curva de retenção da água no solo de maneira que se possa gerar os 

dados de potencial de água no solo (ψ) e conteúdo volumétrico de água no solo (θv) curva de 

resistência do solo à penetração (RP) e densidade do solo (Ds). Estes dados são necessários para a 

planilha de entrada utilizada nesta metodologia para quantificação do IHO. Os gráficos 

característicos do IHO, resultantes dos procedimentos gerados por este algoritmo em planilha do 

Excel®, são exibidos na própria planilha. O algoritmo descrito neste trabalho apresenta-se como 

uma alternativa para pesquisadores e técnicos que necessitam utilizar o IHO de uma forma mais 

prática, sem que haja a necessidade de aprofundamento nos processos numéricos e estatísticos 

que o compõem. 

No segundo trabalho, Leão et al. (2005c) descreveram um algoritmo executado no 

programa SAS (Statistical Analysis System Institute, 1991) para calcular o IHO a partir de dados 

de densidade do solo, conteúdo volumétrico de água, potencial da água no solo e resistência à 

penetração. Este estudo apresenta uma descrição que abrange a técnica de regressão não-linear 

além de detalhar a teoria envolvida neste tipo de análise estatística. A visualização e interpretação 

dos resultados do IHO são otimizadas pela parte gráfica gerada no procedimento, pois além da 

descrição estatística envolvida na construção da rotina, o processo gera um gráfico do IHO e 

fornece o valor da densidade crítica do solo que é representada por uma linha vertical no gráfico. 

Para validar o algoritmo foram utilizados cinco solos de texturas contrastantes, sob diferentes 

usos e manejos, gerando um total de sete tratamentos. Os resultados indicaram que este algoritmo 

produz resultados confiáveis sendo uma ferramenta estatística eficiente para a quantificação do 

IHO. Outra vantagem é que o algoritmo pode ser modificado ou adaptado para outras rotinas de 
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softwares ou linguagens de programação de acordo com a disponibilidade ou condições 

experimentais do usuário. 
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2.2 Material e métodos 

 
 

2.2.1 Área de estudo  

 

A área de estudo está localizada na fazenda Nova Vida (10º 10’05”S; e 62º 49’ 27”O), 

município de Ariquemes (km 472 da BR-364), a aproximadamente 250 km ao sul de Porto 

Velho, Estado de Rondônia/RO (Figura 1). O clima da região é tropical úmido, do tipo Ami 

segundo a classificação de Köppen, com estação seca de junho a setembro. A precipitação média 

anual é de 2200 mm com temperatura anual média de 25,5 ºC (BASTOS; DINIZ, 1982). O solo 

da área do experimento foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 1999). 

 

 
Figura 1 - Mapa de localização da Fazenda Nova Vida, Estado de 

Rondônia/RO, Amazônia, Brasil. (CERRI et. al., 2004) 
 

A fazenda Nova Vida possui uma área de 22 000 hectares distribuídos entre floresta 

nativa e pastagens com diferentes idades. De acordo com o projeto RADAMBRASIL (1978), a 

vegetação natural predominante na área é classificada como floresta aberta úmida. O sistema de 

pastagem foi convertido diretamente da floresta nativa nos seguintes anos: 1989, 1987, 1983, 

1979, 1972, 1951 e 1911 (Figura 2). O sistema de pastagem utilizado neste trabalho compreende 

o estabelecido em 1983. A taxa de lotação das pastagens da fazenda Nova Vida nunca foi 

superior a 1,5 cabeças ha-1. Segundo o histórico da propriedade, o processo de conversão da 

floresta em pastagem seguiu a seguinte ordem: retirada da madeira de importância econômica, 

derrubada de árvores seguida de queima, semeadura da Brachiaria brizantha por avião e controle 

de ervas daninhas e arbustos, dois anos após o estabelecimento da pastagem, utilizando fogo. 
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Figura 2 - Mapa da Fazenda Nova Vida, esquema de distribuição das áreas de 
floresta nativa e pastagens criadas entre 1911 e 1989. (CERRI et 
al., 2004) 

 
 

2.2.2 Descrição dos tratamentos 

 

Para realização deste estudo, foi instalado um experimento no segundo semestre de 2001, 

compreendendo uma área de 3 hectares cultivados com Brachiaria brizantha, plantada em 1983 

logo após a retirada da floresta nativa. Os tratamentos foram instalados em 4 parcelas (40 x 40 

metros) contendo 4 blocos com 5 tratamentos, num total de 4 repetições por tratamento. 

Neste experimento, foram empregados 5 tratamentos visando a recuperação da 

produtividade da pastagem. A pastagem em estudo tem apresentado um processo de degradação 

caracterizado pelo declínio da produtividade/vigor e aceleração do grau de infestação de plantas 

invasoras. Os tratamentos utilizados na tentativa de recuperação da produtividade foram os 

seguintes: 

 

1) Testemunha (T): Pastagem controle (Brachiaria brizantha); 

2) Herbicida (H): Corte manual de invasoras e aplicação de herbicidas Padron no toco das 

lenhosas e Garlon nas palmáceas. Fertilização com sulfato de amônio, KCl e 

micronutrientes. Aplicação seqüencial do herbicida Tordon (2-4 D) e adubação com 

sulfato de amônio e KCl. 

3) Gradagem + NPK + micronutrientes (G): Duas gradagens com grade aradora e uma 

com grade niveladora (plaina) seguido de plantio da Brachiaria brizantha e adubação 
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com Termofosfato (1020 kg ha-1) que foram incorporados com a grade niveladora. 

Fertilização com sulfato de amônio, KCl e micronutrientes. 

4) Plantio direto de arroz (A): Aplicação de Glifosato e Gramoxone, plantio direto do 

arroz e adubação com termofosfato. Adubação de cobertura com sulfato de amônio e 

micronutrientes. Aplicação dos herbicidas pós-emergentes Gladium e Ally e controle de 

formigas. Aplicação de adubo folhiar sulfato de zinco. Após a colheita do arroz a 

Brachiaria brizantha foi semeada. 

5) Plantio direto de soja (S): Aplicação de Glifosato e Gramoxone, plantio direto da soja e 

adubação com termofosfato. Adubação de cobertura com KCl, aplicação de herbicida 

pós-emergente Basagran e controle de formigas. Aplicação de adubo folhiar sulfato de 

manganês. Após a colheita da soja a Brachiaria brizantha foi semeada. 

 
 

2.2.3 Amostragem de solo 

 

O processo de coleta das amostras indeformadas foi realizado com a retirada de anéis 

volumétricos de aproximadamente 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. A amostragem foi 

realizada no centro de cada parcela, retirando-se o anel volumétrico no sentido vertical, nas 

seguintes profundidades: 0-10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm, totalizando 60 amostras (5 tratamentos 

x 3 profundidades x 4 repetições). 

 
 

2.2.4 Curva de retenção da água no solo e curva de resistência à penetração 

 

No laboratório as amostras foram preparadas, retirando-se o excesso de solo, de maneira 

que o solo amostrado ocupasse somente o volume interno do anel. Em seguida, colocou-se no 

fundo dos anéis uma tela permeável que permite o fluxo de água/ar e impede a perda de solo. 

Após a realização deste procedimento as amostras indeformadas foram saturadas através da 

elevação gradual de uma lâmina de água numa bandeja até atingir cerca de 2/3 da altura da 

amostra. Após a saturação as amostras foram divididas em grupos de 4 e submetidas aos 

seguintes potenciais: 0,01; 0,05; 0,1; e 1,5 MPa através de pressões aplicadas em placas porosas 

conforme Klute (1986).  
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Para determinação da RP foi utilizado um penetrômetro desenvolvido no Laboratório de 

Física do Solo da ESALQ/USP (Figura 3). O penetrômetro é composto por um atuador linear 

elétrico com motor de passo, um painel de controle de velocidade e direção de deslocamento, 

uma base metálica para sustentação do conjunto mecânico e da amostra durante o teste e uma 

célula de carga com capacidade nominal de 20 kg acoplada na extremidade do braço mecânico de 

um atuador (TORMENA et al., 1988). O penetrômetro apresenta cone com semi-ângulo de 30º e 

área da base de 0,0266 cm2 e velocidade de penetração de 1,02 cm.min-1(BRADFORD, 1980). As 

medidas de RP foram obtidas através de um sistema automatizado de aquisição de dados e 

armazenadas num arquivo de texto do próprio sistema. Foram descartadas as medidas feitas na 

superfície da amostra até 1,0 cm de profundidade, uma vez que a RP aumenta até uma 

determinada profundidade, e depois tende a tornar-se constante.  Segundo Bradford (1986), esta é 

a profundidade crítica de penetração. A freqüência de amostragem corresponde à coleta de um 

valor de RP a cada 0,6767 segundos, obtendo-se aproximadamente 200 leituras, das quais um 

valor médio foi utilizado. O sistema de aquisição de dados fornece os valores em kgf, sendo que 

estes foram convertidos para MPa. 

As leituras de resistência à penetração foram realizadas após o equilíbrio em cada um dos 

potenciais selecionados, totalizando 4 leituras de RP na mesma amostra, conforme o 

procedimento descrito por Topp et al. (1994). O procedimento adotado para obtenção de 4 

leituras consistiu da realização de 3 leituras na borda do anel, distribuídas de forma eqüidistantes, 

e uma leitura realizada no centro geométrico da amostra (Figura 3). Este procedimento permite a 

determinação da curva de retenção da água no solo e a curva de resistência à penetração na 

mesma amostra, minimizando o número de amostras indeformadas, geralmente necessárias para a 

construção de tais curvas. 

Após a determinação da RP, as amostras retornavam à placa porosa, onde foram 

umedecidas com uma pequena quantidade de água, suficiente para restabelecer o contato entre as 

amostras e a placa porosa e, em seguida submetidas ao próximo ponto (potencial seguinte) da 

curva de retenção. Terminadas as séries de leitura de RP, as amostras foram levadas à estufa onde 

foram secas a 105ºC por 24 horas, para a determinação do conteúdo de água (GARDNER, 1986) 

e densidade do solo conforme Blake e Hartge (1986). 
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Figura 3 – Penetrômetro, sistema de aquisição de dados e esquema de distribuição das leituras de 

resistência à penetração nas amostras indeformadas 
 

 
 

2.2.5 Densidade de partículas, permeabilidade ao ar do solo, macro e microporosidade 

 

As determinações de densidade de partículas do solo foram realizadas no Núcleo de 

Pesquisa em Geoquímica e Geofísica da Litosfera (NUPEGEL) da ESALQ/USP, utilizando-se 

um picnômetro de gás, modelo ACCUPYC 1330 (Micromeritics Instrument Corporation®). As 

amostras de solo utilizadas nas análises foram passadas em peneiras de malha de 2mm e secas em 

estufa a ± 60º C por 24 horas. Após a secagem, retirou-se aproximadamente 8 g de solo seco para 

serem processados no picnômetro. O sistema de leituras do equipamento forneceu 3 valores de 

densidade de partículas dos quais um valor médio foi adotado para os cálculos da porosidade total 

e da umidade do solo em que a porosidade de aeração é ≤ 10 %. 

Para a determinação da permeabilidade ao ar do solo (Ka) foi utilizado um método 

adaptado de McKenzie e Dexter (1996). O equipamento utilizado para a realização das medidas é 

composto de um cilindro de aço para GLP (gás liquefeito de petróleo) com volume de 30 L, um 

transmissor de pressão diferencial modelo 850S - TP1 fabricado pela Vectus (com escala de 0 a 

10.000 Pa) e um sistema de aquisição e processamento de dados modelo AqDXY 3.0 fabricado 

pela Lynx Tecnologia (Figura 4). 

 

5 cm 

5 cm 
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Figura 4 - Equipamento utilizado nas medidas de permeabilidade ao ar em amostras 
indeformadas de solo 

 

 

O princípio da metodologia é baseado na quantificação do decréscimo da pressão no 

reservatório de ar em função do tempo, o qual é proporcional ao fluxo de ar que atravessa a 

amostra de solo. Esse decréscimo de pressão em função do tempo é medido em intervalos de um 

segundo e registrado pelo sistema de aquisição de dados. Os dados registrados são transformados 

logaritmicamente, de modo que a relação pressão x tempo se torna linear. O coeficiente angular 

(S) da equação, obtida através desta relação, é composto por variáveis que se mantém constantes 

e, pela Ka, portanto, a Ka da amostra pode ser facilmente isolada da inclinação S da reta de ajuste, 

e assim ser calculada segundo a Equação 1 

 

 

 

 

onde, µ, L, V, A e Pa são constantes, S é o coeficiente angular da relação pressão x tempo, 

e Ka é dada em m2. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se técnicas de regressão 
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linear e não linear por meio do programa estatístico SAS (Statistical Analysis System Institute, 

1991). 

Para a estimativa da macroporosidade (poros > 0,03 mm), foi necessário o conhecimento 

da porosidade total do solo (α), esta foi obtida com a seguinte equação: 

α  = 1-(Ds/Dp)       (2) 

Onde, Ds é a densidade do solo (g.cm-3) e Dp é a densidade de partículas (g.cm-3) 

determinada para cada amostra. 

Desta forma, a macroporosidade é dada: 

Macroporosidade (%) =  (α - θcc) * 100    (3) 

Onde, α é a porosidade total do solo, θcc é a umidade na capacidade de campo (cm3.cm-3) 

e Macroporosidade é dada em %. 

Para a estimativa da microporosidade (poros < 0,03 mm), utilizou-se os valores de 

porosidade total do solo (α) e da macroporosidade a partir da seguinte relação: 

Microporosidade (%) = α - Macroporosidade   (4) 

Onde, α é a porosidade total do solo, Macroporosidade é dada em % e Microporosidade é 

dada em %. 

 
 

2.2.6 Carbono do solo 

 

As análises de carbono do solo foram determinadas no Centro Energia Nuclear de Agricultura 

(CENA) em Piracicaba /SP, através de combustão no analisador elementar LECO CN 2000, onde, 

aproximadamente, 300 mg de amostra foram aquecidos a 1400o C em forno fechado (ambiente de O2 

puro) e a quantidade de CO2 desprendida foi quantificada por uma célula de infravermelho.  
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2.2.7 Estimativa do Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) 

 

Para a estimativa do IHO houve a necessidade de se estabelecer os parâmetros que o 

compõe, desta forma, considera-se: 

(i) a umidade do solo na capacidade de campo (θcc, na tensão de 0,01 MPa) (HAISE et 

al., 1955); 

(ii) a umidade do solo no ponto de murcha permanente (θpmp, na tensão de 1,5 MPa) 

(RICHARDS; WEAVER, 1944);  

(iii) a umidade do solo em que a porosidade de aeração é ≤ 10 % (θpa) (GRABLE; 

SIEMER, 1968), calculada como [(1-Ds/Dp) - 0,1], onde os valores de Dp foram medidos para 

cada uma das amostras utilizando o picnômetro de gás citado anteriormente; 

(iv) a umidade do solo em que a RP é 2,0 MPa (θrp) (LIPIEC; HÄKANSSON, 2000). Os 

itens (i) e (ii) foram determinados a partir da curva de retenção de água no solo, enquanto o item 

(iv) foi estimado a partir da curva de resistência do solo à penetração. Para cada uma das 60 

amostras, a curva de resistência à penetração foi gerada plotando-se um gráfico que relaciona a 

umidade volumétrica (θv), nos quatro potenciais selecionados, com a RP (MPa) medida em cada 

potencial. Em seguida, através de um procedimento de regressão obteve-se uma função para cada 

amostra. O ajuste da curva de resistência à penetração foi feito logaritmicamente. Desta forma, a 

umidade do solo em que a RP é 2,0 MPa foi estimada com a seguinte equação:  

 

θrp = Exp (RP2-b)/a      (5) 

 

Onde, a e b são os coeficientes da relação umidade volumétrica(θv) e RP (MPa), RP2 é 

substituído na equação pelo valor 2. 

O IHO foi calculado com a diferença entre o limite superior e o inferior dos conteúdos de 

água. São quatro as possibilidades no cálculo do IHO, dependendo dos valores dos quatro 

parâmetros (WU et al., 2003): 
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(1) Se (θpa ≥ θcc) e (θrp ≤ θpmp): 

IHO = θcc – θpmp; 

(2) Se (θpa ≥ θcc) e (θrp ≥ θpmp): 

IHO = θcc – θrp; 

(3) Se (θpa ≤ θcc) e (θrp ≤ θpmp): 

IHO = θpa – θpmp; 

(4) Se (θpa ≤ θcc) e (θrp ≥ θpmp): 

IHO = θpa – θrp. 

 
 

2.2.8 Análise dos dados 

 

Todas as análises estatísticas deste trabalho foram feitas utilizando o software SAS 

(Statistical Analysis System Institute, 1991). Os resultados foram submetidos a análise de 

variância (two-way Anova), utilizando a rotina do PROC GLM num esquema fatorial segundo 

Hatcher e Stepanski (1997) e as médias foram comparadas pelo teste (LSD) que considera a 

diferença mínima de 5%.  

Segundo Andrews et al. (1980), os resultados da maioria dos estudos são agrupados em 

uma série de médias, apesar da maioria dos pesquisadores concordarem que tais resultados são 

melhores apresentados na forma de gráficos. É importante que os gráficos mostrem medidas de 

imprecisão (incertezas), tais como Erro Padrão, Intervalo de Confiança (IC), LSD (Least 

Significant Difference) e HSD (Honestly Significant Difference). A principal vantagem dos 

gráficos é apresentar uma imagem geral, da natureza e magnitude, das diferenças entre médias de 

diferentes grupos. O erro padrão e o intervalo de confiança são amplamente utilizados em 

gráficos para exibir a variabilidade do conjunto de dados que compõem a média. Para 

apresentação dos resultados deste trabalho, optou-se pela utilização de gráficos contendo as 

médias das variáveis juntamente com o Intervalo de Confiança (85%), permitindo desta forma a 

visualização de diferenças significativas entre tratamentos. O IC representa limites onde a média 

dos valores de um conjunto de dados está contida. Payton et al. (2000) citam a utilização do IC 

como uma ferramenta útil na interpretação de diferenças significativas entre médias. Assim, o IC 

(85%) foi calculado para cada média, composta por 4 repetições: 
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Onde x = media, tα/2, n-1 (1,925; 3), S = desvio padrão e n = número de observações.  

|
n
StxIC ± | = (6) 
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2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Análise granulométrica e carbono do solo 

 

A análise da distribuição das frações granulométricas mostrou que não houve variação 

significativa da classe textural entre as profundidades estudadas, observa-se um pequeno aumento 

no conteúdo de argila em profundidade, o que está de acordo com os resultados obtidos na 

mesma área por Moraes et al. (1996). A variação do conteúdo de areia em profundidade seguiu 

um comportamento inverso ao do conteúdo de argila.  

 

Tabela 1 – Características do Latossolo Vermelho Amarelo sob pastagem, localizado na Fazenda Nova Vida,  
Estado de Rondônia (RO) 

 g kg-1  

Profundidade Argila Silte Areia C* (%) Classe Textural 

0-10 cm 260 90 650 1,38 (0,15) Franco argilo 
arenoso 

10-20 cm 300 80 620 0,84 (0,09) Franco argilo 
arenoso 

20-30 cm 320 120 560 0,63 (0,10) Franco argilo 
arenoso 

* Valores entre parênteses são os respectivos desvios-padrão. 

 

Em todos os tratamentos o conteúdo de carbono diminuiu com o aumento da 

profundidade (Tabela 1). Este decréscimo é freqüentemente evidenciado no trópico úmido e em 

particular em solos brasileiros (VOLKOFF; CERRI, 1988; DESJARDINS et al., 1991). A 

distribuição vertical do carbono é controlada por processos microbiológicos, que são 

influenciados por características locais específicas, tais como a temperatura (DESJARDINS et 

al., 1991; ZECH et al., 1997). O conteúdo de carbono entre os tratamentos variou de 0,50 a 1,77 

%. Os tratamentos A, H e T apresentaram os maiores conteúdos de carbono (1,0; 0,99 e 0,98 % 

respectivamente) enquanto que os tratamentos G e S apresentaram os menores (0,91 % e 0,88 %). 

Diversos estudos realizados nesta mesma área relataram um aumento no conteúdo de carbono 

após a conversão da floresta em pastagem. Este aumento ocorre de forma gradativa, sendo 

atribuído ao baixo conteúdo de carbono inicialmente presente no solo, aplicação de fertilizantes e 

a realização de um manejo cuidadoso que evita o sobrepastejo na área. Kay et al. (1997) 
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mostraram que o aumento do conteúdo de carbono tem um impacto positivo em diversas 

propriedades físicas do solo. 

 
 
2.3.2 Densidade do solo (Ds) 

 

A análise estatística da densidade do solo não revelou diferença significativa (nível de 

5%) entre os tratamentos F (4, 45) = 0,48; p = 0,7483; entre profundidades F (2, 45) = 2,52, p = 

0,0919 e mostrou que não houve interação entre tratamentos e profundidades F (8, 45) = 0,69, p = 

0,7002. 

Os valores médios de densidade do solo entre os tratamentos e profundidades são exibidos 

na Figura 5. A variação de densidade do solo na área foi de 1,35 a 1,67 g.cm-3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Valores médios de densidade do solo (g.cm-3) dos tratamentos 
utilizados na recuperação de um Latossolo Vermelho Amarelo 
sob sistema de pastagem. Fazenda Nova Vida, Estado de 
Rondônia (RO). As barras representam o intervalo de confiança 
(85%). T = testemunha, G = gradagem, H = herbicida, A = 
plantio direto de arroz e S = plantio direto de soja 
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Muitos estudos relacionam aumento da densidade do solo em áreas que foram convertidas 

de floresta para algum outro sistema, seja de pastagem ou sistema agrícola (culturas). Este 

aumento na densidade do solo é devido à compactação do solo que ocorre pelo tráfego de 

máquinas e implementos (HAJABASSI et al., 1997; HARTEMINK, 1998; CAVENAGE et al., 

1999) ou pelo excessivo pisoteio animal em umidades inadequadas (BAVER et al. 1972).  

A comparação dos resultados de densidade do solo (entre profundidades) deste estudo 

com os dados de Moraes et al. (1996), indicou que os valores de densidade da área de pastagem 

vêm sofrendo um aumento gradativo nos últimos anos, apesar do ligeiro acréscimo no conteúdo 

de carbono (MORAES et al., 1996; CERRI et al., 2003). A densidade do solo é negativamente 

correlacionada com o conteúdo de carbono do solo. Moraes et al. (1996) constataram diferenças 

significativas nos valores de densidade do solo entre este sistema de pastagem e a floresta 

utilizada como referência, principalmente nos primeiros 5 centímetros de profundidade. 

O fato de não ter havido diferença significativa (nível de 5%) entre os tratamentos 

utilizados, não implica que o sistema continue e/ou permaneça em processo de degradação, uma 

vez que a caracterização do processo de degradação está relacionada a uma série de fatores. Os 

valores de densidade do solo, analisados isoladamente, não fornecem informações necessárias 

para avaliar o funcionamento do sistema, havendo a necessidade de integrá-la a outros 

parâmetros ou a utilização de parâmetros mais sensíveis às alterações do solo.  

 
 

2.3.3 Resistência do solo à penetração de raízes na capacidade de campo (RP) 

 

Para efeito de comparação de resultados, a RP pode ser determinada quando seu conteúdo 

de água equivale à capacidade de campo (SMITH et al., 1997), desta forma é possível estabelecer 

valores limitantes e fazer interferências para o crescimento radicular, relacionando-o ao valor 

crítico de 2 MPa (SILVA et al., 1994; TORMENA et al., 1998). 

A resistência à penetração é uma propriedade física do solo ligada diretamente ao 

crescimento radicular, comparada à densidade do solo, é uma medida que melhor expressa o 

potencial de crescimento das raízes por incorporar os efeitos da densidade e umidade do solo. Um 

solo que apresenta valores elevados de densidade pode não ser limitante ao crescimento de raízes 

quando se encontra úmido, no entanto, quando este mesmo solo se encontra seco, poderá 

apresentar condições limitante ao crescimento radicular por apresentar valores elevados de RP. 
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Isto se deve ao fato da RP incorporar efeitos do conteúdo de água, textura e condição estrutural 

do solo (TARDIEU, 1994).  

A faixa de RP (umidade equivalente à capacidade de campo) obtida neste estudo não 

ultrapassou o valor de 2 MPa (Figura 6), o qual é considerado como limitante ao crescimento do 

sistema radicular. O valor de 2,0 MPa tem sido adotado em trabalhos como impeditivo para o 

crescimento de plantas (TAYLOR et al., 1966; SILVA et al., 1994; TARDIEU, 1994), embora a 

literatura apresente outros valores para diferentes culturas e diferentes tipos de solo. 

A análise estatística realizada para a resistência à penetração revelou diferença 

significativa entre as profundidades analisadas unicamente para o tratamento S (p = 0,0114), o 

qual foi adotado um sistema de plantio direto de soja anteriormente ao estabelecimento da 

pastagem. O teste LSD não revelou diferença estatística entre tratamentos (p > 0,05). A RP da 

área estudada concentrou-se na faixa de 0,11 a 0,54 MPa. Os valores médios de RP observados 

na área são exibidos na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Valores médios de resistência à penetração (MPa) dos tratamentos 
utilizados na recuperação de um Latossolo Vermelho Amarelo sob 
sistema de pastagem. Fazenda Nova Vida, Estado de Rondônia 
(RO). As barras representam o intervalo de confiança (85%). T = 
testemunha, G = gradagem, H = Herbicida, A = plantio direto de 
arroz e S = plantio direto de soja 
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O sistema radicular das culturas utilizadas nesta área de pastagem, provavelmente não 

estará sujeito a qualquer tipo de limitação física (impedimento mecânico), quando o solo estiver 

com umidade próxima à capacidade de campo, devido à faixa de RP encontrada na área. Beutler 

et al. (2004) descreveram resultados onde a produtividade do arroz de sequeiro (cv. Caiapó) foi 

reduzida quando a RP encontrava-se próxima a 1,82 MPa. Este valor de RP está muito acima dos 

valores encontrados nos tratamentos A e S, indicando que as ambas as culturas não encontraram 

limitações ao crescimento radicular devido à RP. 

Analisando os valores de RP encontrados na camada de 0-10cm (Figura 6), observamos 

valores mais elevados nos tratamentos A e S (ambos sistemas de plantio direto anteriores ao 

estabelecimento da pastagem). Os valores de RP encontrados em alguns estudos comparativos 

entre sistemas de plantio direto e convencional, apontam valores mais elevados em sistemas de 

plantio direto, especialmente nos primeiros 10 cm (EHLERS et al., 1983; RADCLIFFE et al., 

1988; HILL, 1990). Este aumento ocorre pela falta de mobilização periódica com equipamentos, 

tais como arados e grades. A melhor estruturação do solo, devido aos altos níveis de matéria 

orgânica e a intensa atividade biológica que ocorre nestas camadas, em longo prazo chega a 

compensar os efeitos da compactação, evitando que níveis críticos às plantas sejam atingidos. 

Comparando os valores médios entre profundidades, constatou-se uma pequena 

diminuição nos valores de RP (0,38 a 0,30 MPa) em profundidade. Este aumento foi seguido de 

um aumento no conteúdo de argila e diminuição no conteúdo de areia. Nas profundidades onde a 

variação no conteúdo de areia foi pequena, observou-se pequena variação na RP. Já na 

profundidade de 20-30 cm, a RP diminuiu significativamente com a diminuição do conteúdo de 

areia e aumento no conteúdo de argila. Warnaars e Eavis (1972) encontraram resultados 

semelhantes avaliando restrições na elongação do sistema radicular, em solos com textura 

arenosa, compostos principalmente por areia grossa. A RP depende da distribuição do tamanho e 

formato de partículas, mineralogia da argila, conteúdo de óxidos amorfos, conteúdo de matéria 

orgânica e composição química da solução do solo (GERARD, 1965; BYRD; CASSEL, 1980; 

HORN, 1984). Esta variação, apesar de ser estatisticamente diferente, não implica em grandes 

modificações ao ambiente radicular uma vez que estamos analisando a RP em condições de 

umidade relativamente alta. Com o secamento do solo, resultando em uma maior coesão entre as 

partículas minerais (KAY; ANGERS, 1999), essa pequena variação de RP poderá atuar de forma 

mais intensa e com maiores implicações ao sistema radicular. 
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2.3.4 Porosidade total do solo (PT) 

 

A análise estatística da porosidade total do solo não revelou diferença significativa entre 

os tratamentos e profundidades (p > 0,05). A faixa de variação da porosidade total do solo na área 

foi de 37 a 49%, sendo 41% o valor médio encontrado. Os valores médios da PT entre 

tratamentos e profundidades são apresentados na Figura 7. 

 

Uma análise geral dos resultados de macroporosidade, microporosidade e da porosidade 

total do solo revelam que a área estudada encontra-se dentro do conceito de solo ideal, proposto 

por Kiehl (1979), o qual refere-se ao solo ideal como sendo aquele que contém 1/3 de 

macroporos (34%) e 2/3 de microporos (66%). Devido à elevada porosidade total presente nos 

Figura 7 – Valores médios de porosidade total (%) dos tratamentos 
utilizados na recuperação de um Latossolo Vermelho 
Amarelo sob sistema de pastagem. Fazenda Nova Vida, 
Estado de Rondônia (RO). As barras representam o 
intervalo de confiança (85%). T = testemunha, G = 
gradagem, H = herbicida, A = plantio direto de arroz e S = 
plantio direto de soja 
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Latossolos, limitações associadas à porosidade de aeração são raras, exceto em casos de 

compactação severa, excesso de umidade e elevado conteúdo de argila (LEÃO, 2002). 

As modificações relacionadas à aeração do solo foram observadas apenas na 

macroporosidade, concordando com os resultados obtidos por Da Ros et al. (1997), Cavenage et 

al. (1999) e Beutler et al. (2001), os quais verificaram que a redução da porosidade total é 

caracterizada inicialmente pela redução da macroporosidade, propriedade mais sensível quando 

comparada a microporosidade. 

 
 
2.3.5 Macroporosidade do solo  

 

A macroporosidade da área variou de 8 a 25 % (Figura 8). Os resultados de 

macroporosidade foram significativamente maiores na profundidade de 20-30 cm (p < 0,05) 

quando comparado às profundidades anteriores (0-10 e 10-20 cm).  
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Figura 8 – Valores médios de macroporosidade (%) dos tratamentos 
utilizados na recuperação de um Latossolo Vermelho 
Amarelo sob sistema de pastagem. Fazenda Nova Vida, 
Estado de Rondônia (RO). As barras representam o 
intervalo de confiança (85%). T = testemunha, G = 
gradagem, H = herbicida, A = plantio direto de arroz e S = 
plantio direto de soja 
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Os macroporos são os caminhos primários para o movimento da água em solos úmidos 

(BEVAN, 1980) e a redução deles pode restringir a transmissão de água e nutrientes através da 

zona radicular. Os resultados de macroporosidade não diferiram estatisticamente entre 

tratamentos (p > 0,05), embora todos os tratamentos tenham apresentado uma tendência de 

aumento em função da profundidade do solo.  

Carter et al., (1999) não encontraram diferenças significativas em relação a 

macroporosidade do solo quando avaliaram a qualidade física do solo de um sistema de cultivo 

conservacionista. 

A camada superficial (0-10 cm) revelou o menor valor de macroporosidade quando 

comparada às demais profundidades. Os menores valores de macroporosidade geralmente são 

devido ao processo de compactação da superfície do solo. Os macroporos são, aqui considerados, 

os poros com tamanho acima de 0,03 mm. Com a compactação do solo esses poros sofrem uma 

maior redução, com conseqüente aumento dos microporos reduzindo a porosidade total, porém 

em menor proporção que a macroporosidade (ARAÚJO, 2004). 

Segundo Douglas (1986) e Carter (1988), a macroporosidade é um índice bastante útil na 

avaliação das modificações estruturais do solo. Entretanto, reflete mais a condição do solo no 

momento e local da amostragem do que uma condição final ou permanente. Em situações onde a 

macroporosidade é reduzida e a drenagem é impedida, a difusão de oxigênio pode ser prejudicada 

ocasionando redução no crescimento de plantas (DREWRY et al., 1999).  

Os valores de macroporosidade de todos os tratamentos encontram-se dentro da faixa 

considerada ideal (10 a 16%) por Baver et al. (1972) ou acima de10 %, valor comumente usado 

para definir condições limitantes da aeração do solo (GRADWELL, 1965; GRABLE, 1971; 

CARTER, 1988). Para Hillel (1988), a faixa de espaço aéreo que se torna limitante à respiração 

radicular e crescimento de plantas encontra-se entre 5 e 20%, sendo 10% considerado um valor 

médio. 

Alguns estudos demonstraram que, quanto maior a densidade de macroporos, mais o solo 

pode ser explorado pelas plantas (TIMLIM et al., 1994; LONGSDON et al., 1993; SCOOT et al., 

1988) aumentando a área de atuação do sistema radicular. Assim, de acordo com os resultados, o 

solo da área possui uma grande rede de poros disponíveis para o sistema radicular explorar 

possibilitando um maior desenvolvimento e expansão das raízes devido à menor a probabilidade 

de encontrarem zonas com valores elevados de RP, uma vez que a taxa de elongação das raízes é 
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diminuída devido ao aumento da resistência das partículas do solo ao deslocamento (CLARK et 

al., 2003). 

 
 
2.3.6 Microporosidade do solo  

 

A microporosidade do solo não foi influenciada pelos tratamentos utilizados, os valores 

médios não apresentaram diferenças significativas (p>0,05). A variação da microporosidade na 

área foi na ordem de 22 a 36% (Figura 9). 

Os valores médios mostraram uma pequena diminuição da microporosidade entre a 

superfície do solo e as demais camadas, embora a diferença não seja significativa (p > 0,05). 

Silva e Kay (1997) ressaltam que a microporosidade do solo é fortemente influenciada pela 

textura, teor de carbono orgânico e muito pouco influenciada pelo aumento da densidade do solo, 

devido ao tráfego de máquinas, implementos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Valores médios de macroporosidade (%) dos tratamentos 
utilizados na recuperação de um Latossolo Vermelho 
Amarelo sob sistema de pastagem. Fazenda Nova Vida, 
Estado de Rondônia (RO). As barras representam o intervalo 
de confiança (85%). T = testemunha, G = gradagem, H = 
herbicida, A = plantio direto de arroz e S = plantio direto de 
soja 
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Segundo Kertzman (1996), o processo de compactação não afeta a porosidade no interior 

dos microagregados em Latossolos. A compactação afeta os macroporos ao reduzir seu tamanho, 

contribuindo para aumentar a retenção de água em baixas tensões. 

 
 
2.3.7 Permeabilidade ao ar do solo (Ka) 

 

Não foi constatada diferença significativa entre os resultados de permeabilidade ao ar do 

solo, entre tratamentos e profundidades, onde p > 0,05. Os valores médios de Ka entre os 

tratamentos e profundidade são exibidos na Figura 10. A faixa de variação de Ka encontrado na 

área foi de 5,67 x 10-10 a 1,53 x 10-6.  

A permeabilidade ao ar do solo seguiu a mesma tendência da macroporosidade e 

porosidade total, apresentando um ligeiro aumento em profundidade. A permeabilidade depende 

diretamente do número, continuidade, tortuosidade e do quadrado do diâmetro dos poros de 

aeração, portanto, é sensível à presença de macroporos contínuos e reduz o crescimento de 

plantas (ARAÚJO, 2004) 

Resultados de Ka foram obtidos por McKenzie e Dexter (1996) ao compararem amostras 

de solo indeformadas (anéis) com resultados obtidos em agregados do solo. Os autores 

encontraram valores médios de Ka, na ordem de 0,1 x 10-10 m2 em agregados (umidade 

equivalente à capacidade de campo).  

Os valores de Ka, obtidos na área de pastagem do presente estudo, estão bem acima dos 

resultados obtidos por McKenzie e Dexter (1996) para agregados, no entanto, os autores afirmam 

que os resultados obtidos utilizando anéis são sempre maiores do que os obtidos em agregados, 

provavelmente devido a existência de um maior número de caminhos de fluxo preferenciais ao 

redor e entre os agregados nos anéis. 
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2.3.8 Intervalo Hídrico Ótimo (IHO) 

 

A análise estatística para o IHO não revelou diferença significativa entre os tratamentos, F 

(4, 45) = 0,73; p = 0,5438. A comparação do IHO entre profundidades pelo teste LSD exibiu 

diferença significativa F (2, 45) = 32,87, p < 0,0001. Não houve interação entre tratamentos e 

profundidades F (8, 45) = 1,45 p = 0,2022.  

A amplitude do IHO nas profundidades foi de 0,10 a 0,21 cm3.cm-3 (0-10 cm), de 0,11 a 

0,14 cm3.cm-3  (10-20 cm) e de 0,08 a 0,21 cm3.cm-3 na profundidade de 20-30 cm. 

Os valores médios do Intervalo Hídrico Ótimo entre os tratamentos e profundidades são 

exibidos na Figura 11.  
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Figura 10 – Valores médios de permeabilidade ao ar (m2) dos 
tratamentos utilizados na recuperação de um Latossolo 
Vermelho Amarelo sob sistema de pastagem. Fazenda 
Nova Vida, Estado de Rondônia (RO). As barras 
representam o intervalo de confiança (85%). T = 
testemunha, G = gradagem, H = herbicida, A = plantio 
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O IHO foi negativamente correlacionado com o conteúdo de argila do solo. Apesar de 

pequeno, o aumento do conteúdo de argila em profundidade provavelmente contribuiu para 

reduzir significativamente o IHO (p < 0,05). Estes resultados estão de acordo com os que foram 

descritos por Silva et al. (1994) na caracterização do IHO, Topp et al. (1994) em um programa de 

avaliação da estrutura de solos canadenses e por Silva e Kay (1997) quando avaliaram a 

influência de propriedades físicas do solo e práticas de manejo em relação ao IHO. Além do 

aumento do conteúdo de argila em profundidade, deve-se considerar a diminuição significativa 

do conteúdo carbono do solo em profundidade, uma vez que o IHO é correlacionado 

positivamente com o conteúdo de carbono do solo (SILVA; KAY, 1997; SHARMA; 

BHUSHAN, 2001; ARAÚJO; TORMENA, 2004).  

Conforme a Figura 11 (camada de 0-10 cm), os tratamentos G, H e S apresentaram 

valores de IHO significativamente maiores em relação às camadas inferiores. A diminuição da 
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Figura 11 – Valores médios do Intervalo Hídrico Ótimo (cm3.cm-3) dos 
tratamentos utilizados na recuperação de um Latossolo 
Vermelho Amarelo sob sistema de pastagem. Fazenda Nova 
Vida, Estado de Rondônia (RO). As barras representam o 
intervalo de confiança (85%). T = testemunha, G = 
gradagem, H = herbicida, A = plantio direto de arroz e S = 
plantio direto de soja 
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densidade do solo, apesar de não significativa, juntamente com valores mais elevados de carbono 

do solo encontrados nesta profundidade, provavelmente tenha contribuído para elevar os 

resultados do IHO nesta camada de solo. De acordo com o IHO, as limitações físicas relacionadas 

à disponibilidade de água, porosidade de aeração e resistência à penetração tornam-se mais 

acentuadas à medida que o IHO diminui. Kay (1990) observou que quanto menor o IHO maior a 

probabilidade do sistema radicular encontrar restrições físicas relacionadas ao crescimento. 

Tormena (1998) observou que os sistemas de manejo que proporcionam um menor valor de IHO 

expõem as culturas a um maior número de situações de estresse, por excesso ou por falta de água. 

Os tratamentos T e A apresentaram os menores valores de IHO (Figura 11) e os valores 

mais elevados de densidade do solo (Figura 5) na camada na camada de 0-10 cm. Alguns 

resultados demonstraram que o IHO é negativamente correlacionado com a densidade do solo 

(TOPP et al., 1994; SILVA et al., 1994; SILVA; KAY 1997). Em alguns casos, a correlação é 

positiva, sendo assim, o aumento da densidade do solo até um certo valor pode contribuir 

positivamente com o IHO. Com o aumento da densidade do solo, há uma redução da 

macroporosidade, resultando em um aumentando do número de poros de diâmetro menor 

(formação de mesoporos) e a criação de um maior número de partículas disponíveis por unidade 

de volume de solo, esta combinação contribui para elevar a umidade retida na capacidade de 

campo. Com o aumento da umidade na capacidade de campo, há uma menor taxa de incremento 

da resistência à penetração (ZOU et al., 2000), melhorando as condições em relação ao 

impedimento mecânico e disponibilidade de água para as plantas.  

As variações nos resultados do IHO foram mais acentuadas na superfície do solo. O efeito 

dos tratamentos utilizados na recuperação da pastagem degradada provavelmente foi perdido 

durante o tempo ou não foi verificado devido à variabilidade dos dados. Isto é evidenciado pela 

ausência de diferenças significativas entre os tratamentos e a uniformidade das propriedades 

analisadas. Houve um período de três anos desde o plantio da gramínea (Brachiaria brizantha) 

até a coleta das amostras indeformadas. Durante este tempo, todas as mudanças na estrutura do 

solo devido aos tratamentos utilizados foram diminuindo e o efeito dos tratamentos manteve-se 

apenas entre as profundidades estudadas.  

O efeito observado entre as profundidades provavelmente é devido ao carbono orgânico 

do solo, o qual apresentou diminuição significativa em função da profundidade. Uma grande 

parte dos tratamentos incorporou matéria orgânica ao solo. No tratamento G, a gradagem foi 



 47

realizada na área coberta por plantas invasoras, as quais foram incorporadas no solo durante a 

operação de preparo do solo. No tratamento H, as plantas invasoras foram cortadas manualmente 

e em seguida o herbicida foi aplicado. A matéria seca das plantas invasoras permaneceu sobre a 

superfície do solo até plantio da gramínea. Já nos tratamentos A e S, ambos sistemas de plantio 

direto, a gramínea foi plantada após a colheita das culturas. Desta forma, os restos culturais das 

culturas utilizadas permaneceram no solo até o plantio da gramínea para formação da pastagem. 

Além do carbono proveniente dos tratamentos, foi verificado que com a implantação do 

sistema de pastagem nesta região, há um aumento do carbono do solo. Este aumento causa uma 

redução da densidade do solo, aumento na retenção de água, melhoria da estrutura do solo em 

relação à aeração e agregação. Todas estas modificações estão relacionadas ao IHO, assim, as 

camadas de solo onde acontecem tais alterações exibem valores de IHO superiores às outras que 

não apresentaram tais mudanças. 

A partir do conceito do IHO, pode-se inferir que a área estudada provavelmente não 

apresentou limitações para o crescimento de plantas, apesar do sistema de pastagem ter sido 

caracterizado como degradado A caracterização do processo de degradação envolve uma série de 

fatores que atuam simultaneamente, neste contexto, o conceito de degradação é dinâmico e pode 

ser avaliado por um conjunto de variáveis que agem de maneira associada, sendo que a 

degradação pode ser reduzida ou agravada pelas práticas de manejo. Na pastagem em estudo o 

processo de degradação foi caracterizado pelo declínio da produtividade/vigor e aceleração do 

grau de infestação de plantas invasoras. 

De um modo geral, a implantação de sistemas de manejo que promovam o aumento do 

conteúdo de carbono do solo, diminuição da densidade do solo, além de um aumento na retenção 

de água e melhore as condições de aeração, estarão associados a melhorias na estrutura do solo. 

Os sistemas de manejo devem buscar maneiras de fazer com que as melhorias na estrutura do 

solo permaneçam ao longo dos anos evitando que os efeitos sejam perdidos em cultivos 

subseqüentes. 

A utilização de índices que forneçam as informações necessárias para tomada de decisões 

é de fundamental importância na avaliação de sistemas de manejo. Quanto maior a sensibilidade 

do índice menor será o tempo necessário para a obtenção de tais informações. A manutenção de 

experimentos de campo ou mesmo cultivos com diferentes sistemas de manejo requer tempo, 

tornando-se uma atividade onerosa. A adoção de um índice que integre as limitações relacionadas 
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ao crescimento de plantas torna-se uma alternativa viável em áreas sob a avaliação de sistemas de 

manejo.  
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3 CONCLUSÕES 

 
 

A avaliação da qualidade física do solo negou a hipótese testada ao demonstrar que a 

pastagem em estudo não apresentou degradação física do solo. As modificações da estrutura de 

solos sob sistemas de manejo são melhor avaliadas através de índices que integrem de forma 

quantitativa os fatores que afetam diretamente o crescimento de plantas. Os resultados obtidos 

sugerem que o IHO pode ser utilizado para avaliar experimentos visando a recuperação de 

pastagens degradadas. A tendência dos resultados demonstrou que os melhores sistemas de 

manejo, empregados na recuperação de áreas degradadas, são aqueles que favorecem a 

manutenção e/ou aumento da matéria orgânica no solo ao longo do tempo, tais como os sistemas 

de plantio direto, sistemas de pastagem e tratamentos que envolvam a incorporação de restos 

culturais. 
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