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RESUMO 

 

Os tabuleiros costeiros ocupam uma extensa área no litoral brasileiro e devido a seu relevo 

plano favorável à mecanização, precipitação pluvial alta e proximidade com os grandes 

centros consumidores, são as áreas de uso agrícola mais intensificado. Os solos 

predominantes nessa área são em geral, profundos, de baixa fertilidade natural e muitas vezes 

ocorrem com uma camada adensada, configurando os solos coesos. Esta coesão tem afetado 

propriedades físicas, químicas e hídricas do solo, que interferem diretamente no 

estabelecimento do cultivo e, consequentemente, na produtividade das culturas e renda dos 

agricultores. Os agricultores, em situações como esta, muitas vezes tendem a desmatarem 

mais áreas para cultivo, visando compensar perdas econômicas, causando impactos 

ambientais. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do uso, sobre a resistência no 

horizonte coeso, em solos sob manejo de cana-de-açúcar e mata nativa, na unidade 

geoambiental dos Tabuleiros Costeiros de Pernambuco, a partir de ensaios físico-hídricos. 

Foram abertos um perfil em área de plantio de cana-de-açúcar e um em mata nativa, e 

coletadas amostras estruturadas do horizonte coeso. Os atributos físicos avaliados foram: 

Porosidade Total (macro, meso, micro e criptoporosidade), densidade do solo (Ds), curva 

característica de retenção de água no solo (CCRAS) e resistência do solo à penetração de 

raízes (RP). As médias dos parâmetros físicos analisados foram submetidas à análise de 

variância (ANOVA) e para os parâmetros que apresentam diferenças significativas foi 

aplicado o teste de Tukey, por meio do aplicativo SAS. A resistência à penetração foi um 

atributo eficiente para avaliar coesão dos solos estudados. Os manejos distintos não 

apresentaram diferença significativa nos valores de densidade Ds. A área cultivada apresentou 

maior capacidade de retenção de água, avaliada pelas curvas características de retenção, 

evidenciando que o manejo influenciou no tamanho dos poros. Na área de mata poderá 

ocorrer maior secamento do solo, sem que haja valores restritivos de resistência à penetração, 

pois precisará de um menor valor de umidade para que não haja impedimentos ao 

desenvolvimento do sistema radicular. 

 

Palavras – chaves: Solos coesos. Resistência à penetração. Curva de retenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The costal plains occupates an extensive area in brazilian’s litoral and due to its plain relief 

suitable to mechanization, high pluvial precipitation and proximity with the big consumer 

centers, are intensified agricultural areas. The predominant soils in this area are in general, 

deep, of low natural fertility and most of the times occur with a condensed layer, setting the 

cohesive soils. This cohesion has affected physical, chemical and hydrous properties of the 

soil, which interfere directly in the settlement of the cultivation and, consequently, in the 

crops productivity and income of the farmers. The farmers, in situations like this, many times 

tend to deforest more areas to cultivation, aiming to compensate economic losses, causing 

environmental damage. The goal of this study was to evaluate the effect of the use in the 

resistance of the cohesive horizon, on soils under management of sugar cane and native forest 

in the geo environmental unit of the coastal plains of Pernambuco, from hydrous physical 

tests. It was opened a profile in the sugarcane area and another native forest, structured and 

collected samples of cohesive horizon. The assessed physical attributes were: Total porosity 

(macro, meso, micro and criptoporosidade), bulk density (Ds), water retention curve 

characteristic in the soil (CCRAS) and soil resistance to root penetration (RP). The average of 

the physical parameters analyzed were subjected to analysis of variance (ANOVA) and to the 

parameters that show significant differences was used the Tukey test, using the SAS software. 

The penetration resistance was an effective attribute to evaluate the cohesion of soils studied. 

The different managements showed no significant difference in density values Ds. The 

crapped area presented higher water holding capacity, when evaluated by retention curves, 

showing that the management influenced the pore size. In forest area may occur more soil 

drying, without restrictive values of penetration resistance because need a lower moisture 

value so there are no impediments to the development of the root system. 

 

Keywords: Cohesive soils. Penetration resistance. Retention curve. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Justificativa 

  

 A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes do mundo, típica de climas 

tropicais e semitropicais constituindo-se em principal matéria prima para a fabricação de 

açúcar, aguardente e álcool (etanol), sendo importante fonte de renda, de geração de empregos 

e de desenvolvimento (CAMARGO et al., 2010; KIRUBAKARAN et al., 2013). A grande 

importância da cana para o Brasil, e o interesse do país pela planta são evidenciados pela 

posição de maior produtor mundial e por ser o segundo produto agrícola em valor de 

produção, sendo superado apenas pela soja (IBGE, 2013; NÓBREGA; DORNELAS, 2006). 

 Os tabuleiros são cultivados principalmente com cana-de-açúcar desde o litoral do 

Nordeste até a região de Campos e Macaé, no Estado do Rio de Janeiro (JACOMINE, 2001). 

O cultivo da cana-de-açúcar ocupa uma área de 1,14 milhões de hectares somente na Região 

Nordeste do Brasil, com maior concentração nos Estados de Alagoas e Pernambuco. 

 A Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola do IBGE (2013), a área 

plantada com cana-de-açúcar no Brasil é de 9,8 milhões de hectares, com uma produção de 

715,3 milhões de toneladas. Para o ano de 2020, a Organização Internacional do Açúcar prevê 

que esta produção alcance 846 milhões de toneladas. A importância agrícola e industrial dessa 

cultura, para o Brasil, se deve ao valor da produção, da área explorada e sua múltipla 

utilidade. 

 A cana-de-açúcar possui ciclo de 5 a 7 anos, sendo, portanto, uma cultura semiperene 

que necessita de um desenvolvimento radicular em maior profundidade para acréscimo de sua 

produtividade em solos pouco férteis e com baixa retenção de umidade. Na região tropical 

úmida, uma das limitações dos solos é a baixa fertilidade em profundidade, que se reflete em 

menor volume de solo explorado pelas raízes (DEMATTÊ, 2005). Corroborando esse 

pensamento IVO (1999) e CINTRA et al.(2006) afirmam a necessidade de aprofundamento 

do sistema radicular da cana nos solos dos Tabuleiros Costeiros, enfatizando a importância do 

estudo de raízes como parâmetro para preparo do solo e identificação de práticas culturais 

mais adequadas. 

  A fruticultura tropical também está sendo praticada em todas as áreas dos Tabuleiros 

Costeiros. Outras culturas como mandioca, batata doce, inhame e feijão caupí, são frequentes 

nesses solos (JACOMINE, 2001). 
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 A importância social e econômica dos tabuleiros costeiros é justificada pelas grandes 

concentrações urbanas, pela diversidade de exploração agrícola com grande potencial para 

produção de alimentos, pela infraestrutura de transporte rodoviário e terminais marítimos para 

escoamento da produção e por abrigar grande parte da Mata Atlântica ainda existente no país 

(CINTRA et al., 1997). 

 No entanto, os solos dos tabuleiros costeiros apresentam duas características que se 

destacam como fatores restritivos a seu uso: o adensamento subsuperficial (coesão) e a baixa 

fertilidade natural das terras. Essas restrições suscitam uma necessidade de novas formas de 

uso da terra, que leve em consideração as questões ambientais, tendo em vista que por 

apresentarem elevados níveis de adensamento, os horizontes coesos podem reduzir a 

profundidade efetiva do solo, atuando como obstáculo à penetração das raízes e dificultando a 

circulação normal de água e ar, podendo deixar as plantas vulneráveis ao tombamento. Estes 

eventos restritivos citados podem impor limitações à mecanização, além de provocar sérios 

problemas ambientais, como: erosão, assoreamento, e diminuição das reservas hídricas. 

 A compreensão dos manejos que contemplem uma melhor distribuição e penetração 

das raízes é extremamente necessária para o estabelecimento e o desenvolvimento das 

culturas em geral, e em particular, dos cultivos comerciais, que requerem altas produtividades. 

 Desta maneira é de extrema importância e relevância identificar e caracterizar as 

camadas do solo, para um maior aproveitamento deste recurso. A determinação de parâmetros 

físicos como a umidade no momento do preparo do solo, plantio e colheita, são avaliações 

importantes para indicar qual deverá ser o manejo aplicado para evitar ou diminuir as 

possíveis restrições ao desenvolvimento radicular. 

 Quando ocorrem camadas compactadas no perfil do solo, na profundidade de 

desenvolvimento das raízes, estas normalmente sofrem restrições de absorção de água e as 

plantas apresentarão um déficit hídrico e, consequentemente, uma deficiência nutricional, 

prejudicando sua produtividade. 

 O conhecimento do comportamento hídrico do solo é de suma importância para o bom 

desenvolvimento de práticas agrícolas e técnicas de irrigação. Entre os parâmetros indicativos 

do armazenamento de água no solo, a curva de retenção apresenta-se como um parâmetro que 

merece destaque. Tem fundamental importância para agricultura, por apresentar diversas 

aplicações práticas, técnicas e científicas, tais como a determinação da capacidade de campo, 

do ponto de murcha permanente e da disponibilidade de água do solo, variáveis 

indispensáveis para um adequado manejo de irrigação e balanço hídrico no solo 

(NASCIMENTO, 2009). 
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 É importante salientar que os diferentes manejos são um importante elemento a ser 

observado, tendo em vista que dependendo do tipo de cultivo haverá uma maior necessidade 

de disponibilidade dá água no solo para que se possa amenizar o fenômeno coesão do solo. 

 A resistência do solo à penetração é considerada um excelente parâmetro para 

expressar o grau de compactação do solo, bem como a facilidade de penetração do sistema 

radicular. A resistência mecânica à penetração é um termo utilizado para descrever a 

resistência física que o solo oferece a algo que tenta se mover através dele, como uma raiz em 

crescimento ou uma ferramenta de cultivo (BENGHOUGH; MULLINS, 1990). Este atributo 

é um dos mais importantes para o manejo e estudo da qualidade física dos solos, uma vez que 

essa propriedade apresenta-se relacionada a diversos atributos do solo, indicadores do grau de 

compactação (RIBON; TAVARES FILHO, 2008). 

 Santana (2002), tentando definir com maior clareza, parâmetros que melhor 

caracterizem a camada coesa e a sua localização no perfil do solo testou diversos atributos 

para identificação da camada coesa. A resistência à penetração apresentou o melhor 

comportamento, tendo como fator limitante a necessidade de sua avaliação em ampla faixa de 

umidade do solo, para que seja estabelecido o ponto crítico em que a coesão se manifesta ou 

minimiza. 

 No estado de Pernambuco, em particular, as áreas de Tabuleiros têm sido 

intensivamente ocupadas com a monocultura da cana de açúcar, que tem sido uma das 

principais fontes de divisas para o Estado. No entanto, a produtividade obtida nesses canaviais 

pode está sendo prejudicadas devido ao fenômeno da coesão. Sendo assim, tornam-se 

necessárias pesquisas para se entender melhor os processos da coesão do solo, como subsídios 

para se estabelecer manejos estratégicos que ajudem a explorar melhor o potencial da planta e 

do ambiente de produção, elevando assim a produtividade das culturas. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 Avaliar o efeito do uso sobre a resistência no horizonte coeso em solos sob manejo de 

cana-de-açúcar e sob mata nativa. 

 

1.2.2 Específicos 

Comparar a resistência à penetração dos horizontes coesos em solos sob mata e sob 

cultivo de cana-de-açúcar.   

 Estimar os teores mínimos de umidade para reduzir o efeito da coesão, que 

possivelmente minimizará impedimentos ao desenvolvimento do sistema radicular. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Solos Coesos 

  

 O termo coeso caracteriza materiais de solo que, quando secos, apresentam um 

incremento acentuado de dureza, a ponto de restringir o preparo do solo e o desenvolvimento 

das culturas, e se abrandam no momento em que são umedecidos (JACOMINE, 1996; 

RIBEIRO, 1998; EMBRAPA, 1999; RIBEIRO, 2001).  

 O termo “coeso” foi inicialmente empregado no Brasil na década de 70 do século 

passado, durante a realização do levantamento exploratório de solos do Espírito Santo 

(EMBRAPA, 1978), para distinguir horizontes minerais superficiais de solos que 

apresentavam consistência no mínimo dura, quando secos, e friável a firme, quando úmidos. 

Entretanto, os primeiros registros de sua identificação ocorreram na década de 50 do mesmo 

século quando, no levantamento de solos do Estado do Rio de Janeiro, foram identificados 

horizontes de solos amarelos com forte resistência à penetração do martelo pedológico 

(BARROS et al., 1958). 

A ocorrência de solos com horizontes coesos está relacionada às condições climáticas 

aliadas ao relevo e ao material de origem constituído de sedimentos terciários do Grupo 

Barreiras (JACOMINE, 2001; RIBEIRO, 2001).  

O termo “Barreiras” foi utilizado pela primeira vez em 1902 por Branner, para indicar 

as camadas variegadas, que ocorrem na forma tabular e afloram nas diversas barreiras ao 

longo da costa brasileira (MABESSONE et al., 1972). Mais tarde, o termo foi tomado como 

conotação estratigráfica, surgindo, então, termos mais amplos como série Barreiras, depois 

Formação Barreiras e finalmente Grupo Barreiras (BIGARELLA & ANDRADE, 1964). 

 Solos coesos são caracterizados por possuírem diferenças marcantes entre os graus de 

consistência do solo seco e úmido, principalmente em termos de incremento na sua resistência 

(JACOMINE, 1996; GIAROLA et al., 2001). Eles ocorrem principalmente nos Tabuleiros 

Costeiros, distribuídos por quase toda faixa litorânea brasileira.  

 O termo coeso é empregado, no Brasil, para distinguir horizontes minerais 

subsuperficiais de solos que apresentam consistência dura, muito dura ou até extremamente 

dura, quando secos, e friável quando úmidos (RIBEIRO, 1991; EMBRAPA, 1995; 

JACOMINE, 1996). 

 A ocorrência do caráter coeso, no Brasil, vem sendo relacionada aos antigos 

Latossolos e Podzólicos Amarelos desenvolvidos dos sedimentos do Grupo Barreiras 
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(FONSECA, 1986; JACOMINE, 1996; REZENDE, 2000), que ocupam, preferencialmente, 

os aplainados topos dos tabuleiros e estão restritos à zona úmida costeira do litoral oriental 

das regiões Nordeste e Sudeste, sob climas de estações secas e úmidas bem definidas 

(JACOMINE, 1996; RIBEIRO, 1998; JACOMINE, 2001). Abrangem, aproximadamente, dez 

milhões de hectares, apenas no nordeste brasileiro (REZENDE, 2000).  

 Os Tabuleiros Costeiros são definidos como a própria etimologia indica, em função da 

predominância de formas tabulares e da proximidade do litoral, e podem ser diferenciados, 

por meio das formas erosivas, ou seja, segundo os processos de erosão atuantes, estando 

divididos em Tabuleiros Costeiros caracterizados por superfície tabular erosiva e Tabuleiros 

Costeiros caracterizados por superfície pediplanada (BRASIL, 1981). No primeiro caso, os 

processos erosivos estão relacionados, sobretudo, a transporte e deposição de sedimentos, por 

meio da influência fluvial e marinha. No segundo caso, a gênese das formas tabulares está 

atrelada, principalmente, ao processo de pediplanação, culminando no aplanamento de 

superfícies, que foram submetidas em tempos pretéritos a climas áridos, quentes ou 

semiáridos (GUERRA e GUERRA, 2011; AB’SABER, 1998). 

 Mabesoone e Castro (1975) usam a denominação de “superfície dos tabuleiros” para 

definir as áreas incluídas no contexto geológico da Formação Barreiras, que apresentam 

formas tabulares ao longo da costa do Nordeste brasileiro. Na perspectiva de Cintra et al. 

(1997), os Tabuleiros Costeiros são definidos como “superfícies em forma de mesetas cujos 

topos apresentam-se planos ou com suaves ondulações e têm origem nos sedimentos do grupo 

Barreiras Terciário Superior. Para Guerra e Guerra (op.cit, p.594) são definidos como uma 

“forma topográfica de terreno que se assemelha a planaltos, terminando geralmente de forma 

abrupta. No Nordeste Brasileiro os tabuleiros aparecem geralmente em toda a costa”. Na 

conceituação de Tabuleiros Costeiros proposta por Florenzano (2008) também é enfatizada a 

forma tabular e a quebra de limite abrupto, além de destacar a composição sedimentar do 

embasamento. 

Segundo Lima (2004) a gênese dos horizontes coesos ainda é bastante polêmica e 

pode estar associada a vários processos simultâneos: agrupamento de partículas de argila face 

a face; perda do plasma argiloso da camada superficial para as subjacentes (argiluviação); 

presença de compostos orgânicos pouco polimerizados; presença de sílica secundária, ferro e 

alumínio dispersos nos microporos; adensamento resultante da alteração da estrutura do solo 

pela alternância de ciclos de umedecimento e secagem; contribuição da areia fina, etc. 

(JACOMINE, 1996; ARAÚJO FILHO et al., 2001; RIBEIRO,1998).   
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Jacomine (2001) descreve os horizontes coesos, que correspondem geralmente aos 

horizontes AB e BA, como sendo de origem pedogenética, adensados, muito duros ou 

extremamente duros quando seco e friáveis quando úmidos, com 30 a 60 cm de espessura, 

podendo atingir 100 cm ou pouco mais, sobretudo nos solos com horizonte B textural. 

A ocorrência dos horizontes coesos é atribuída a processos geomórficos (ANJOS, 

1985), ou seja, iniciados com a formação do solo. Entretanto, outros autores evidenciam que 

este comportamento advém da presença de agentes cimentantes, os quais causariam 

cimentações temporárias (RIBEIRO, 2001; ARAÚJO FILHO et al., 2001) que se desfazem 

quando o solo é umedecido. Outro processo seria a obstrução dos microporos por migração de 

materiais finos para as partes inferiores do solo (RIBEIRO, 2001; GIAROLA & SILVA, 

2002), como também o ajuste face a face das argilas, resultando em um aumento da densidade 

do solo (FERREIRA et al., 1999A,b). 

O horizonte coeso encontra-se normalmente abaixo do horizonte A, entre 0,3 e 0,6 de 

profundidade, podendo, no entanto, atingir até um metro ou pouco mais, sobretudo nos 

horizontes B textural (Argissolos), mas pode encontrar-se na superfície devido a erosão do 

horizonte superior (JACOMINE,2001; JACOMINE, 1996). 

Em condições naturais a densidade média do horizonte coeso situa-se na faixa de 1,5 a 

1,8 g cm³, sendo que a expressão máxima da coesão é observada no material seco e em geral 

ocorre nos solos mais argilosos (ARAÚJO FILHO et al.,2001). 

Os horizontes coesos não devem ser confundidos com fragipãs, que também tem altos 

níveis de coesão, mas apresentam quebradicidade moderada, rompendo-se subitamente 

quando submetidos à pressão entre o polegar e o indicador. Os coesos passam por lenta 

deformação, quando examinados úmidos (JACOMINE, 2001; RIBEIRO, 2001). 

Dos problemas relacionados com o caráter coeso, pode-se citar a elevada resistência à 

penetração do solo quando seco, influenciando em: (a) o desenvolvimento radicular das 

plantas, (b) o teor de água disponível e (c) a aeração e a absorção de nutrientes, constituindo 

um inibidor físico que pode afetar a produção agrícola (CINTRA et al., 1997; REZENDE, 

2000). A baixa disponibilidade de nutrientes desses solos, associada à alta saturação por 

alumínio e à alta acidez ativa e trocável, constitui também um inibidor químico, dificultando o 

desenvolvimento radicular e a atividade microbiana do solo (SOUZA, 1997; REZENDE, 

2000). 

Outro atributo físico muito frequentemente relacionado ao desenvolvimento de plantas é 

a umidade (ou teor de água no solo). Inúmeras variações metodológicas são utilizadas para 

sua determinação, mas todas tentam relacionar a quantidade de água à de solo. 
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2.2 Curva característica de retenção de água no solo 

  

 O estudo do movimento da água no solo pode ser caracterizado através de definições e 

operações que envolvem o conteúdo e a energia da água no solo. Importantes exemplos disto 

são dados pelas equações de Darcy-Buckingham e de Richards, cujas soluções dependem do 

conhecimento da curva de retenção, a qual é capaz de fornecer informações a respeito da 

energia ou potencial da água no solo. 

 A curva de retenção da água no solo relaciona o potencial mátrico (ψ) e a umidade do 

solo (θ) e é de grande utilidade para se estimar valores de Y a partir de valores de θ, mais 

fáceis de serem mensurados (COILE, 1953; REGINATO & VAN BAVEL, 1962; DANE et 

al., 1992; JALBERT & DANE, 2001).  

 Quando o solo encontra-se próximo à saturação, os fenômenos capilares são de grande 

importância na determinação de ψ e a curva de retenção depende do arranjo poroso do solo, 

ou seja, da estrutura do meio poroso. À medida que a água vai sendo drenada do solo e 

potenciais menores vão sendo obtidos, ψ passa praticamente a independer de fatores 

geométricos e, portanto, a densidade do solo e a porosidade passam a ter pouca importância 

na determinação da curva (REICHARDT & TIMM, 2004). 

 Existem vários métodos que podem ser utilizados para a obtenção da curva de 

retenção, sendo possível dividi-los em dois grupos: métodos de laboratório, que fazem uso de 

câmaras de pressão de Richards (RICHARDS, 1941; RICHARDS & FIREMAN, 1943) e 

funis de Haines e de mesas de sucção, quando se deseja investigar baixos valores de sucção 

(JAMISON & KROTH, 1958), e métodos de campo que usam tensiômetros (PERROUX et 

al., 1982; LANGNER et al., 1998) que fornecem diretamente os valores de ψ. 

 Vários fatores físicos e químicos podem afetar a retenção da água pelo solo, alterando 

o formato de suas curvas de retenção. Rawls et al. (2003) avaliaram o efeito da matéria 

orgânica do solo nas curvas de retenção e mostraram que a adição de carbono orgânico as 

afeta de maneira distinta para diferentes potenciais e texturas. Mueller et al. (2003), a partir de 

dados de curva de retenção, estimaram valores ótimos de umidade para os quais o solo pode 

ser manejado de forma adequada no cultivo agrícola. Hodnett e Tomasella (2002), com base 

em ajustes da curva de retenção, desenvolveram uma nova função de pedotransferência para 

retenção da água em solos tropicais. 

 Uma boa determinação da curva de retenção é importante para a implementação e 

manejo do cultivo agrícola. Caso o solo possua uma umidade superior a um valor ideal, ao ser 
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manejado haverá a possibilidade de ocorrência de danos à estrutura do solo pela formação de 

agregados de grandes dimensões (DEXTER & BIRD, 2001). 

 A água é retida no solo devido a fenômenos de capilaridade e adsorção. A capilaridade 

atua na retenção de água pelo solo na faixa úmida, quando os poros apresentam-se 

razoavelmente cheios de água. Quando um solo seca, os poros vão esvaziando e filmes de 

água recobrem as partículas sólidas. Nessa condição o fenômeno de adsorção passa a dominar 

a retenção de água (REICHARDT, 1990). Assim, a água retida na matriz do solo é governada 

por forças de adsorção e por forças capilares, as quais se denominam forças mátricas. Dessa 

forma origina-se o termo potencial mátrico da água no solo. O conhecimento do potencial de 

água no solo é decisivo no estabelecimento das necessidades de irrigação para a cultura, bem 

como no manejo do solo e da água (LIBARDI, 2000). 

 Como a quantidade de água retida ou armazenada na matriz do solo é função do 

tamanho e do volume dos poros que a contém, consequentemente, o conteúdo de água está 

intimamente relacionado com o potencial mátrico. À função que relaciona o potencial mátrico 

com a umidade do solo dá-se o nome de curva característica de umidade do solo (TUCCI, 

2000).  

 A curva de retenção de água é influenciada pela textura do solo, de forma que, quanto 

maior for o conteúdo de argila, maior será, em geral, o teor de água retida sob um dado 

potencial mátrico e menor será a inclinação da curva devido à distribuição mais uniforme de 

tamanho dos poros. Em solos arenosos normalmente os poros são maiores, sendo mais 

rapidamente esvaziados a baixas tensões, restando pequenas quantidades de água retidas a 

altas tensões, o que explica a inclinação acentuada da curva de retenção de água  

(HILLEL,1982). 

 A partir da obtenção da curva de retenção de água de um solo pode-se estimar o 

potencial mátrico ψm conhecendo-se a umidade do solo θ e vice versa. Os diferentes valores 

de ψm e θ vão refletir no comportamento da água no solo em termos de disponibilidade para 

as plantas (AGUIAR, 2007). 

 O potencial mátrico pode ser avaliado pelo trabalho que se deve realizar a unidade de 

volume de água retida num solo não saturado, pelas forças mátricas para torná-la livre, como 

água padrão (LIBARDI, 2000). 

 A possibilidade de estimação da curva característica com base em atributos de 

determinação rotineira, muitas vezes constantes em levantamentos pedológicos, como textura, 

matéria orgânica e densidade do solo, pode ser extremamente útil para avaliações técnico-

financeiras de projetos de irrigação e drenagem, além de projetos para assentamento rural, 
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classificação de solos e levantamentos conservacionistas, visando o uso racional do recurso 

terra (BRASlL, 1983; MELLO et al., 2002). 

 Segundo Reichardt (1985), em elevados teores de água (baixas tensões), onde os 

fenômenos de capilaridade assumem grande importância na determinação do potencial 

mátrico, a curva de retenção de água fica na dependência da disposição e do tamanho dos 

poros, ou seja, a curva é função da estrutura do solo; em situações de baixos teores de água 

(altas tensões), o potencial mátrico praticamente independe da geometria de poros, 

prevalecendo às forças de adsorção exercidas pela superfície das partículas do solo, sendo a 

estrutura de pouca importância em sua determinação. 

 

2.3 Resistência do solo à penetração de raízes 

  

 A resistência mecânica do solo à penetração, entendida no meio agrícola como o 

impedimento que o solo oferece ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas, é uma 

propriedade física do solo que influencia diretamente o crescimento das raízes e na parte área 

das plantas (WEAICH et al., 1992). 

 A resistência do solo à penetração é o atributo físico do solo mais usado atualmente 

como indicativo da compactação do solo, sendo útil para estimar o grau de compactação, bem 

como para localizar camadas de solo compactadas (ROQUE et al., 2008; COLET et al., 

2009).  

 A resistência do solo à penetração tem sido usada com frequência para avaliar a 

compactação por ser a melhor estimativa do impedimento mecânico do solo ao crescimento 

radicular; por ser indicadora sensível da compactação; por ser atributo diretamente 

relacionado ao crescimento das plantas e ser de determinação fácil e rápida (BENGHOUGH; 

MULLINS, 1990; FRITTON, 1990; STOLF, 1991; TORMENA; ROLOFF, 1996; 

CASAGRANDE, 2001).  

 O efeito do impedimento mecânico sobre o desenvolvimento radicular é dependente 

das características pedológicas e das práticas de manejo a que o solo é submetido (LIMA et 

al., 2009), como no caso do efeito de máquinas sobre a compactação do solo, que tem sido 

caracterizado por meio da resistência do solo à penetração (STRECK et al., 2004).  

 Acréscimos na resistência do solo à penetração aumentam a energia necessária para o 

desenvolvimento das raízes das plantas e diminuem a elongação e o crescimento radicular 

(LIPIEC; HATANO, 2003). 
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 Em geral, a maior resistência de um solo se manifestará quanto mais seco e/ou mais 

denso ele se apresentar. Entretanto, para uma mesma umidade, um solo argiloso apresenta 

maior resistência do que um solo arenoso (BUSSCHER, 1990; CANARACHE, 1990; PABIN 

et al., 1998). Apesar disso, a medida da resistência à penetração não é capaz de identificar e 

incorporar o efeito de rachaduras e poros biológicos existentes no solo; todavia, é nessas 

regiões de menor resistência que as raízes crescem mais, mesmo em solos com elevada 

resistência à penetração (SILVA et al., 2003). 

De acordo com Materechera et al. (1992), a resistência mecânica do solo causa 

aumento do diâmetro das raízes, na camada compactada, por provocar modificações 

morfológicas e fisiológicas, específicas a cada espécie ou cultivar, a fim de se adaptarem. 

 O crescimento radicular é negativamente relacionado com a RP (TAYLOR et al., 

1966; TAYLOR; RATLIFF, 1969; FOLONI et al., 2003; COLLARES et al., 2006). 

Resultados experimentais têm evidenciado que a RP é uma das propriedades físicas que 

frequentemente restringe o crescimento das raízes e da parte aérea das plantas em solo sob 

plantio direto (TORMENA et al., 1999; COLLARES, 2005; BEUTLER et al., 2006), dada 

sua estreita relação com a condição estrutural do solo.  

 Smith et al. (1997) já haviam sugerido a resistência do solo à penetração (RP) como 

uma medida física bastante confiável para avaliar o grau de adensamento dos solos, já que os 

pãs (horizontes endurecidos) têm poucos macroporos e desenvolvem uma resistência do solo 

muito alta, suficiente para restringir o crescimento das raízes (VEPRASKAS, 1984). A RP é 

fortemente relacionada com conteúdo de água e pode mudar consideravelmente com os ciclos 

de umedecimento e secagem do solo (SMITH et al., 1997). 

 O valor de RP igual a 2 MPa tem sido frequentemente utilizado como crítico 

(TAYLOR et al., 1966) para o crescimento das plantas (RICHART et al., 2005; REICHERT 

et al., 2007), em especial para definir um limite inferior de água no solo na quantificação do 

intervalo hídrico ótimo (SILVA et al., 1994; TORMENA et al., 1998; COLLARES, 2005).   

 A variabilidade da RP também tem sido tema de vários estudos, tanto na dimensão 

espacial (UTSET; CID, 2001; SILVA, 2003; SOUZA et al., 2006), como temporal (GENRO 

JUNIOR et al., 2004; BUSSCHER et al., 2001; LAPEN et al., 2004, SILVA et al., 2004). 

UTSET; CID (2001) verificaram que a RP variou conforme a condição de umidade do solo, 

densidade e várias características locais como a microtopografia.  

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

Leão et al. (2004) consideraram limitante a RP igual a 2,5 MPa em solos sob pastagem. Silva 

(2003) utilizou os valores de 1, 2 e 3 MPa, em solo sob PD (plantio direto) com diferentes 
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estados de compactação. Lapen et al. (2004) consideraram 2,5 MPa como limitante, durante 

cinco anos de estudos em um Gleissolo do Canadá. Tormena et al. (2007) consideraram  

3,5 MPa como limitante em solo cultivado sob plantio direto, por longo prazo e com 

expressiva bioporosidade. 

 Entre outros estudos, Canarache (1990), Torres; Saraiva (1999) e Souza et al. (2006), 

consideram críticos ao crescimento radicular das plantas, valores de resistência do solo à 

penetração entre 1,5 a 3,0 MPa; valores ratificados por Sene et al. (1985), resultaram em 2,5 

MPa para solos argilosos; porém, para solos arenosos, os valores críticos correlacionados ao 

desenvolvimento de raízes estavam entre 6,0 e 7,0 MPa. 

 Existem indicações de que uma redução de 40% do comprimento radicular é crítica à 

produtividade das plantas (PABIN et al., 1998); entretanto, Cintra; Mielniczuk (1983) e Silva 

et al. (2000) encontraram redução de 50% no comprimento radicular de várias culturas, 

quando a resistência à penetração foi de 1,1 MPa, em um latossolo roxo, muito argiloso, 

indicando possível redução na produtividade das plantas. Vepraskas e Miner (1986) 

observaram que valores de resistência à penetração, de 2,8 a 3,2 MPa, retardaram o 

crescimento das raízes, ao passo que não houve crescimento de raízes com resistência à 

penetração de 4,0 MPa. 

 Para a cana-de-açúcar, valores de resistência do solo à penetração de até  

2,5  MPa são considerados baixos e apresentam pouca limitação ao desenvolvimento das 

raízes; entretanto, valores a partir de 5,50 MPa são considerados altos e representam sérias 

limitações ao desenvolvimento do sistema radicular (CAMARGO; ALLEONI,  1997). 

 Uma escala para classificar os valores de resistência do solo à penetração para a cana-

de-açúcar foi desenvolvida por Ribeiro (2010), seguindo indicações de Torres; Saraiva 

(1999), Roque et al. (2003) e Taylor et al. (1966); nessa escala, valores de 0 a 2 MPa foram 

considerados baixos, sem impedimento ao crescimento da planta; de 2 a 4 MPa seriam 

moderados, ou seja, começam a causar impedimentos ao crescimento da planta; valores de 4 a 

6 MPa foram classificados como altos, pois oferecem impedimento ao crescimento radicular; 

e por fim a faixa com valores de resistência do solo à penetração acima de 6 MPa, recebeu a 

classificação de muito alta.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e Caracterização da Área 

  

 O estudo foi realizado na Estação Experimental de Itapirema (EEI), pertencente ao 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), situada no município de Goiana a  

60 km do Recife, capital do Estado de Pernambuco, com coordenadas geográficas de 

07º37’30’’ S e 34º57’30’’ W.  

 Esse ambiente corresponde aos Tabuleiros Costeiros, compreendendo o limite estadual 

entre Pernambuco e Paraíba, grande parte do território está inserida no domínio 

morfoestrutural dos depósitos sedimentares na bacia sedimentar da Paraíba entre as sub-bacias 

de Olinda e Alhandra (BARBOSA et al., 2004). O clima é classificado como tropical úmido 

do tipo As’ na escala de Köeppen, com temperatura do mês menos quente superior a 18° C, 

ou seja, é predominantemente pseudotropical, com maior pluviometria entre o outono e 

inverno. (SECTMA, 2006, PERH, 1997). 

 O regime de precipitação confirma as estações típicas, com inverno chuvoso no 

período de março a agosto, com precipitações entre 200 e 350 mm mensais, picos em maio, 

junho e julho; e com época mais seca nos outros meses, com precipitações em geral menores 

que 100 mm mensais, o que resulta numa precipitação anual superior a 2000 mm. 

 Os solos dessa unidade geoambiental são representados pelos Latossolos e Argissolos 

nos topos dos tabuleiros; pelos Argissolos e Espodossolos nas pequenas depressões nos 

tabuleiros; pelos Argissolos concrecionários em áreas dissecadas e encostas e Gleissolos e 

Neossolos nas áreas de várzeas (BRASIL, 2005). 

Figura 1- Mapa de localização da área de estudo. Estação 

Experimental de Itapirema (EEI), pertencente ao Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), situada no município de 

Goiana. 

 

Fonte: Adaptada pelo autor.    
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3.2 Amostragens do Solo 

  

 Foram coletadas amostras em horizontes coesos de dois perfis de solo, um sob mata 

nativa e um sob cultivo de cana (Figuras 2 e 3). O horizonte amostrado em cada perfil foi 

selecionado com base nas características morfológicas no diagnóstico do fenômeno da coesão. 

Em ambos os perfis, o horizonte selecionado foi o Bt1 que manifestou a máxima coesão.  

 

 

Figura 2- Identificação dos horizontes do perfil de um 

Argissolo Amarelo, sob cana, amostrado na Estação 

Experimental de Itapirema, pertencente ao Instituto 

Agronômico de Pernambuco, situada no município de 

Goiana, Pernambuco. 

 
                               Crédito: Autor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap1: 0 - 14 cm  

 Ap2: 14 - 28 cm  

 E: 28 - 48 cm 

 
Bt: 48 - 70 cm 

     (coeso) 
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Figura 3 - Identificação dos horizontes no perfil de um solo sob 

mata, realizados na Estação Experimental de Itapirema, situada 

no município de Goiana - PE. 

 
                         Crédito: Autor. 

 

3.3 Coletas de amostras em campo 

 

Foram retiradas 30 amostras no horizonte selecionado, em cada perfil (figura  

4), utilizando o amostrador tipo Huland, adaptado para uma versão semiautomatizada, onde o 

anel é inserido no solo gerando um mínimo de impacto, através de um parafuso sem fim que 

avança lentamente, fazendo com que ao tocar no anel este também seja inserido na mesma 

velocidade. As amostras foram acondicionadas em plástico bolha e transportadas para o 

laboratório de física do solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). No 

laboratório, a amostra de solo foi nivelada para que ficasse exatamente com o volume do anel. 

A parte inferior do anel (borda cortante) foi envolvida com um pano poroso e presa com uma 

liga de borracha.     

 

 

 

 

 

A: 0 - 14 cm  

 

 
  E: 14 - 30 cm  

 

 

 

 BE: 30 - 43 cm  

 

 

Bt: 43-70 cm 

(coeso) 
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Figura 4- Forma de amostragem do horizonte coeso dos perfis de 

Argissolo Amarelo, sob mata e sob cana-de-açúcar, realizada na Estação 

Experimental de Itapirema, pertencente ao Instituto Agronômico de 

Pernambuco, situada no município de Goiana, Pernambuco. 

 

                Crédito: Autor. 

 

3.4 Curva característica de retenção de água no solo (CCRAS) 

  

 As amostras contidas nos anéis foram saturadas por capilaridade, com água destilada 

em bandejas plásticas, forradas com espuma de 20 mm de espessura  

 (figura 5 a). Em seguida, foram conduzidas à mesa de tensão onde (figura 5b) receberam as 

seguintes tensões: 10, 60 e 100 cca. Estas amostras também foram submetidas à câmara de 

pressão de Richards para aplicação das pressões (tensões) 333; 500; 1.000; 5.000; 10.000 e 

15000 cca, e obtenção das umidades equilibradas nos respectivos potenciais mátricos, para 

confecção do intervalo de baixa tensão da curva característica de retenção de água no solo, 

relacionando a umidade volumétrica equilibrada às tensões. 

 

 

 

 

 

 

 

30 amostras em 

anéis  

(5 x 5 cm) 

 

Bt: 43-70 cm 

      (coeso)  
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Figura 5 a e b- Amostras do horizonte coeso dos perfis de Argissolos coletados na 

Estação Experimental de Itapirema, Goiana - PE. Colocadas em anéis de aço sobre 

placas porosas para determinar o potencial mátrico de água no solo.  

     

     a) amostras saturadas                                      b) amostras na mesa de tensão 

                                                                      

 

 

 

      

 

     Crédito: Autor. 

 

 Na mesa de tensão, após o estabelecimento do equilíbrio entre a amostra e a tensão 

submetida, o qual foi obtido depois de diagnosticado o fim do gotejamento, as amostras foram 

pesadas e colocadas novamente na mesa para aplicação das tensões seguintes. Para a obtenção 

do intervalo de alta tensão da CCRAS, os dados obtidos para cada amostra, foram ajustados à 

equação, conforme sugere Van Genuchten (1980), utilizando-se o software “Retention Curve” 

- RetC (GENUCHTEN et al., 1994) na determinação dos parâmetros desta equação (1).  

                                                                        (1)                     

Onde: θ, a umidade atual do solo;  

θ r, a umidade residual;  

θ s, a umidade de saturação, todas expressas em (cm³ cm-³);  

Ψ, a tensão com que a água está retida no solo (cca);  

𝛼 (cm-¹),  

n e m os parâmetros empíricos da equação.  

 Para o cálculo do valor de m, foi utilizada a expressão m = 1 – 1/n, conforme sugere 

VAN GENUCHTEN (1980). 

 Na câmara de Richards, após a pesagem das amostras, estas foram colocadas sobre a 

membrana porosa, no interior da câmara de pressão. A cada tensão aplicada, retirou-se a 

amostra da câmara após cessar a drenagem do excedente de umidade. Pesaram-se as amostras, 

voltando-as para a câmara de pressão, ajustando-se o ponto de tensão seguinte. Ao final de 
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todas as tensões aplicadas, foram obtidas as umidades (por diferença de peso), que 

correspondem ao potencial mátrico na equação (2).   

 

A umidade foi obtida por: U = (msu-mss)/msu                                                    (2) 

Em que:  

U - umidade gravimétrica (g g-1);  

msu - massa do solo úmido (g);  

mss - massa do solo seco (g).  

 

Com base nos valores de U obtidos e nos valores de densidade do solo, calculou-se a umidade 

volumétrica pela equação (3):  

θ = U ⋅ Ds                                                          (3) 

 

Em que:  

Θ - umidade volumétrica (cm³ cm-³);  

U - umidade gravimétrica (g g-¹);  

Ds - densidade do dolo (g. cm-³). 

 

3.5 Resistência do solo à penetração de raízes (RP)  

  

 Após determinação da CCRAS, e equilíbrio da tensão aplicada, o conjunto anel-

amostra foi pesado e realizados os ensaios de RP, determinada por meio de um penetrômetro 

eletrônico de bancada (figura 7), que simula a penetração das raízes no solo. O aparelho foi 

acoplado um computador para aquisição dos dados. O penetrômetro operou com uma 

velocidade de 1 cm min-¹ e com o cone de base de 4 mm de espessura. 
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Figura 6 - Penetrômetro eletrônico de bancada, pertencente ao 

laboratório de física do solo da UFRPE, utilizado para determinar 

a resistência à penetração em amostras de solo retiradas do 

horizonte coeso, de perfil de solo localizado na Estação 

Experimental de Itapirema, Goiana - PE. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Crédito: Autor. 

     

 Para melhor evidenciar os valores obtidos na resistência à penetração, foram utilizadas 

duas classificações de resistência à penetração. Uma especifica para o cultivo de cana-de-

açúcar (Quadro 1) e outra para os cultivos em gerais que utilizou-se como parâmetro o valor 

de RP igual a 2 MPa que tem sido frequentemente utilizado como crítico (TAYLOR et al., 

1966). 

 

 Quadro 1- Classes de resistência do solo à penetração para cana-de-açúcar e             

correspondente a pressão empreendida, estabelecidas por RIBEIRO, (2010). 

 

Classes Resistência à Penetração (MPa) 

Baixa 0 - 2 

Moderada 2 - 4 

Alta 4 - 6 

Muito Alta Acima de 6 

 

3.6 Porosidade total (Pt), umidade na macro, meso e microporosidade 

  

 A porosidade do solo (total, macro, meso e micro) foi obtida durante os ensaios em 

mesa de tensão.  

 A porosidade total do solo foi determinada pela umidade volumétrica de saturação, 

sendo o volume de água de saturação correspondente ao volume de poros. As amostras foram 

saturadas e, após a realização da CCRAS, foram secas em estufa a 105 ºC para quantificação 
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do volume de poros obtido pela diferença entre a massa do solo saturado e a massa do solo 

seco, conforme a equação (4): 

        Pt=Vp/Vt                                                              (4) 

Sendo: Pt, a porosidade total do solo (cm³ cm-³);  

Vp o volume de poros (cm³)  

 Vt, o volume do anel volumétrico utilizado na coleta (cm³). 

 A macroporosidade foi quantificada após a aplicação do potencial mátrico 

correspondente a -1 kPa ou 10 cca (mesa de tensão), sendo calculada pela relação entre o 

volume de água contido entre a saturação e equilibrada a -1 kPa (volume de macroporos) e o 

volume do anel, utilizando-se a equação (5): 

MACRO = Vmacro/Vt                                                (5) 

Sendo: MACRO, a macroporosidade, expressa em cm³ cm-³;  

Vmacro, o volume de água retirado da amostra após aplicada e equilibrada a tensão de   -1 

kPa, expressa em cm³;  

 Vt, o volume do anel (cm³). 

 Após equilibrada à tensão de -1 kPa, a umidade na mesoporosidade, foi determinada 

aplicando-se a tensão correspondente à -6 kPa ou 60 cca, e calculada pela equação (6):  

MESO = Vmeso/Vt                                                     (6) 

Sendo: MESO, a mesoporosidade, expressa em cm³ cm-³;  

Vmeso, o volume de água retirado da amostra após aplicada e equilibrada a tensão entre -1 

kPa e -6 kPa, expressa em cm³;  

 Vt, o volume do anel (cm³).  

 A microporosidade foi quantificada subtraindo-se da porosidade total da macro e 

mesoporosidade equação (7): 

 MICRO = Pt-(θmacro+θmeso)                                           (7) 

Sendo: MICRO, a microporosidade (cm³ cm-³). 

 

3.7 Densidade do Solo (Ds)  

  

 A determinação da densidade foi realizada pelo método do anel, conforme descrita em 

GROSSMAN e REINSCH (2002), onde o solo contido em anel volumétrico é seco em estufa 

à 105ºC, até peso constante. A densidade do solo foi calculada por meio da equação (8)  

Ds = Ms/Vs                                                          (8) 

Onde: Ds é a densidade expressa em g cm-³;  
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Ms é a massa do solo seco à 105 °C;  

 Vs é o volume de sólidos (volume do anel) encontrado pelo cálculo (Vanel = π r2 h). 

 

3.8 Tratamento Estatístico 

  

 As médias dos parâmetros físicos analisados foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA) e para os parâmetros que apresentou diferenças significativas, foi aplicado o teste 

de Tukey, por meio do aplicativo SAS. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 4.1 Densidade do Solo (Ds) 

 

 A área sob mata nativa assim como a área sob cultivo de cana apresentaram valores de 

densidade de solo mais altos do que em solos não coesos (Tabela 1).  Segundo Silveira et al. 

(2010), dentre as principais características dos solos coesos destacam-se a alta densidade do 

solo, baixa permeabilidade e elevada resistência do solo à penetração de raízes, quando secos. 

Os valores obtidos corroboram os resultados de outras pesquisas observadas na literatura para 

estes tipos de solo (GIAROLA et al (2001), LIMA; ALMEIDA, 2008).  

  

Tabela 1- Densidade do solo dos horizontes coesos dos perfis de um Argissolo 

Amarelo sob mata e sob cana-de-açúcar da Estação Experimental de Itapirema, 

pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, situada no município de 

Goiana – PE. 

Sistemas 
Tensões (cca) 

10 60 100 333 500 1000 5000 10000 15000 

 
(Ds g/cm³) 

Mata 1,68 1,67 1,67 1,67 1,69 1,68 1,63 1,66 1,70 

Cana 1,72 1,70 1,71 1,69 1,66 1,71 1,69 1,69 1,68 

 Fonte: Organizado pelo autor. 

  

 Comparando as duas áreas, os valores de densidade não apresentaram diferenças 

significativas, indicando que o manejo não está afetando a condição de coesão inicial do solo, 

em relação a sua densidade. A literatura tem indicado, para solos sob vegetação nativa, faixas 

diferentes de valores de densidade para os horizontes dos solos, sendo os coesos, com média 

na faixa de 1,5 a 1,8 g m
-3,

 e nos horizontes sem coesão valores variando de 1,2 a 1,4 g m
-3

 

(JACOMINE, 2001).  

 Entretanto, quando esses solos estão sob cultivo, esta faixa é alterada, tendo-se 

maiores valores de Ds, devido ao manejo de solo, especialmente em áreas sob cultivo de cana-

de-açúcar, onde a Ds média dos horizontes superficiais encontrada situa-se na faixa  

1,3 a 1,8 g m-³(ARAÚJO FILHO et al., 2001). No presente trabalho, embora não tenha havido 

diferenças estatísticas entras áreas com cultivo e sob mata nativa, a área sob cultivo tendeu a 

apresentar valores mais altos (tabela 1). 
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  No caso da área com solo sob mata nativa com coesão, é importante salientar que, 

mesmo com densidades mais altas em relação à área com solo sob mata sem coesão, ela ainda 

pode ser mais favorável ao desenvolvimento de plantas do que áreas sob manejo, por causa do 

seu maior aporte de matéria orgânica. De fato, pesquisas apontam que a maior quantidade de 

matéria orgânica e atividade biológica na superfície de solos sob plantio direto pode ser mais 

favorável ao crescimento e desenvolvimento de plantas, mesmo com densidade do solo igual 

ou maior do que se cultivados convencionalmente (SILVA et al. 2000;). 

 Com o passar dos anos, a densidade do solo sob plantio direto pode diminuir, devido, 

em parte, ao aumento do teor de matéria orgânica na camada superficial, melhorando a 

estrutura do solo (VOORHEES & LINDSTROM, 1984; REEVES, 1995). A densidade do 

solo, quase que invariavelmente, aumenta com a sua profundidade. Isto pode ser parcialmente 

atribuído ao teor mais alto de matéria orgânica na camada superficial e às práticas de preparo 

do solo, que causam a ocorrência de uma estrutura relativamente frouxa na camada superficial 

e compactação no subsolo (MANRIQUE & JONES, 1991).  

 Na cultura da cana-de-açúcar, densidades do solo muito altas podem comprometer a 

respiração das raízes e exercer resistência ao seu desenvolvimento (LIMA et al., 2009). O 

maior prejuízo ao desenvolvimento do sistema radicular ocorre quando a densidade do solo 

aumenta na camada superficial, pois esta cultura tem maior exploração nutricional na camada 

arável do solo. A compactação afeta mais o desenvolvimento da cultura se suas raízes se 

localizam no perfil de menor porosidade do solo (FERNANDES et al.,1980). 

 

4.2 Curva característica de retenção de água no solo 

 

A análise das curvas características de retenção de água nos solos (CCRAS) sob mata 

nativa e cultivo de cana-de-açúcar evidenciam que o manejo influenciou na distribuição dos 

tamanhos dos poros e, consequentemente no processo de retenção da água no solo. Para 

melhor compreensão, observaremos três faixas de comportamentos distintos da água nos 

poros ao longo das tensões, são elas: água nos macroporos, sob tensões de até 10 cca; água 

nos mesoporos e parte do microporos sob tensões de 10 a 333 cca; água nos poros sob tensões 

a partir de 333 cca, especificamente nos microporos menores (Figura 7)
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Figura 7- Curva de retenção de água do horizonte coeso de um 

Argissolo Amarelo coletado na Estação Experimental de Itapirema, 

Goiana - PE. Ajustada pelo modelo de Van Genuchten (1980): a) 

curvas entre a macroporosidade (0 à 10 cca); b) curvas na faixa úmida 

(10 à 333 cca); c) curvas na faixa seca (microporosidade, de 1000 a 

15000 cca). 
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A figura 7a é uma parte da figura 7, numa escala maior, que evidencia uma 

melhor visualização do comportamento dos macroporos nos solos coesos sob diferentes 

manejos. Nota-se que no solo coeso sob cultivo de cana-de-açúcar, há macroporos 

maiores que aqueles no solo coeso sob mata nativa, que drenaram água rapidamente 

com baixíssima tensão aplicada. 

Figura 7a - Curva de retenção de água no horizonte coeso de um 

Argissolo Amarelo, sob cultivo de cana-de-açúcar e sob mata, coletado 

na Estação Experimental de Itapirema, situada no município de Goiana 

- PE. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

No primeiro momento, fica bastante evidente que na faixa de até 1 kPa o solo 

sob cultivo de cana-de-açúcar apresenta maiores valores de umidade devido à  

maior quantidade de macroporos quando comparados com os de mata nativa. 

 Assim, o solo sob manejo de cana-de-açúcar apesar de apresentar maior 

porosidade total (35%) que o solo coeso sob mata (33,5%), devido ao seu maior 

revolvimento, este processo promoveu uma maior quantidade de macroporos com maior 

diâmetro, conferindo-lhe uma maior drenagem inicial. 

 Pesquisas comparando valores de porosidade entre solos sob cultivo direto 

(cultivo mínimo) e convencional, revelaram que a porosidade do solo sob plantio direto 

são menores, justificada pelo maior revolvimento do solo sob cultivo convencional 

(VAN OUWERKEK & BOONE, 1970). 

 A aparente contradição do solo sob mata apresentar porosidade menor que solos 

sob manejo convencionais pode ser explicada pelo fato da profundidade de ocorrência 

do solo coeso. Mesmo sob mata, com maior aporte de matéria orgânica, o horizonte 

coeso estudado encontra-se a 43 cm de profundidade, enquanto o sob cana-de-açúcar, à 
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48 cm. Assim, o efeito da matéria orgânica é mais evidente em horizontes superficiais, 

não alterando os horizontes mais profundos. 

 Com relação ao comportamento da curva após a tensão de 1kPa, isto é, quando a 

água não mais se encontra nos macroporos, nota-se que o solo sob mata retém mais 

água que o solo sob cana-de-açúcar (figura 7b e 7c), invertendo-se a tendência inicial. 

Este comportamento é devido ao solo coeso sob mata ter poros nas classes de meso e 

macroporos com diâmetros menores que estas mesmas classes do coeso sob cana-de-

açúcar. 

 Resultados similares foram observados por outros autores, onde os solos sob 

cultivo retiveram menos água que solos sob mata (BARZEGAR et al. 2002;SILVA et 

al. 1986). 

 

4.3 Resistência do solo à penetração de raízes (RP) 

  

 Os valores de RP aumentaram com a redução do potencial mátrico (Ψ) e, 

consequentemente, com a diminuição da umidade do solo (tabela 2). Este é o 

comportamento esperado para o parâmetro de resistência a penetração. As curvas de 

resistência à penetração evidenciaram o grau de coesão no perfil do solo. A medida que 

a umidade vai diminuindo os valores de RP vão aumentando, estabelecendo assim uma 

relação inversamente proporcional entre os valores de umidade e RP. 

            

           Tabela 2 - Valores de resistência do solo à penetração de raízes, relacionados com 

potenciais de água no solo (KPa),no horizonte coeso de um Argissolo Amarelo  sob 

sistema de cultivo com cana-de-açúcar e sob mata nativa da Estação Experimental de 

Itapirema, pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, situada no município 

de Goiana - PE. 

 

Tratamento 

Resistência à Penetração em Laboratório 

10 60 100 333 500 1000 5000 10000 15000 

Mata 0,41 Ab 0,72 Ab 1,44 Ab 1,51 Aa 1,69 Aa 2,10 Aa 2,12 Aa 2,16 Aa 2,40 Aa 

Cana 1,00 Ab 1,09 Ab 2,06 Ab 2,54 Ab 3,67 Bb 4,26 Ba 4,43 Ba 4,76 Ba 4,97 Bab 

                                  Letras maiúsculas idênticas na mesma coluna e letras minúsculas idênticas na mesma linha, não 

apresentam diferenças significativas entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

   

  Os resultados evidenciaram que os valores de RP nos potenciais 10, 60,100 e 

333cca não apresentaram diferenças significativas, entre os sistemas com e sem cultivo. 
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 No entanto, é importante salientar que, embora estatisticamente não tenha 

havido diferença entre os sistemas, os valores de resistência à penetração no solo sob 

cultivo, nos potencias 100 e 333cca, já são classificados como moderados, por 

apresentarem indícios de impedimento ao crescimento radicular (Figura 8), de acordo 

com a escala de classes de valores de resistência do solo à penetração para a cana-de-

açúcar desenvolvida por RIBEIRO (2010).                    

Figura 8- Curva da resistência do solo à penetração de raízes em 

função do potencial mátrico de um Argissolo Amarelo sob cultivo de 

cana-de-açúcar e mata da Estação Experimental de Itapirema, 

pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, situada no 

município de Goiana. 
 

   
 

              Fonte: Organizado pelo autor. 

  

 De acordo com esta classificação seguindo indicações de Torres; Saraiva (1999), 

Roque et al. (2003) e Taylor et al. (1966); os valores de 0 a 2 MPa são considerados 

baixos, sem impedimento ao crescimento da planta; de 2 a 4 MPa, moderados, ou seja, 

começam a causar impedimentos ao crescimento da planta; valores de 4 a 6 MPa são 

classificados como altos, pois oferecem impedimento ao crescimento radicular; e por 

fim a faixa com valores de resistência do solo à penetração acima de 6 MPa, recebeu a 

classificação de muito alta. 

 No manejo de cana-de-açúcar, nos potenciais 500, 1000, 5000 e 15000 cca pode-

se identificar valores entre 3,68 e 4,97 MPa (Figura 8), que são considerados de 

impedimento moderado à alto, onde coesão oferece impedimento ao crescimento 

radicular, de acordo com  classificação desenvolvida por Ribeiro (2010). 
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 Para o manejo de mata nativa, nos potencias 10, 60, 100, 300 e 500 cca 

apresentaram valores de RP abaixo do considerado impeditivo ao sistema radicular, 

considerando o valor de RP igual a 2 MPa que tem sido frequentemente utilizado como 

crítico (TAYLOR et al., 1966) para o crescimento das plantas (RICHART et al., 2005; 

REICHERT et al., 2007). 

 Na faixa mais úmida, principalmente entre a capacidade de campo (10 a 33 kPa) 

o solo deverá apresentar valores de RP não limitantes ao crescimento de plantas. 

 Os valores de RP, em ambos os sistemas, na faixa da capacidade de campo 

apresentaram uma considerável redução. No entanto, apenas no manejo da mata nativa 

os valores foram abaixo de 2,0 MPa, não sendo considerados impeditivos ao 

desenvolvimento do sistema radicular. No cultivo da cana-de-açúcar, mesmo na 

capacidade de campo, os valores foram acima de 2,0 MPa, sendo considerados 

moderados de acordo com a classificação de Ribeiro (2010). 

  Avaliando o comportamento mecânico de solos coesos, Silva e Carvalho (2007), 

registraram RP com valores entre 3,82 e 6,76 MPa; enquanto Giarola et al. (2001) 

encontraram, em solo com horizonte coeso de Tabuleiro Costeiro do município de Cruz 

das Almas (BA), RP com até 12,8 MPa. 

 Canarache (1990), comparando os valores de RP nos diversos sistemas, 

constatou que a área da mata nativa apresentou valores de RP abaixo do limite 

considerado crítico ao desenvolvimento das raízes, em todo o perfil analisado. 

 O estudo da coesão do solo a partir da resistência a penetração, evidencia que os 

solos dos Tabuleiros Costeiros podem está inseridos na problemática da degradação e 

erosão do solo, considerando a necessidade agrícola nas últimas décadas, em resposta à 

demanda de produtividade agrícola. 

 A erosão acelerada do solo causada pelas atividades humanas é prejudicial no 

que refere à redução da produtividade agrícola e aos impactos no ambiente. Os efeitos 

da erosão sobre a produtividade das culturas são de preocupação global, porque os 

recursos do solo são finitos e são necessárias estimativas acuradas da produtividade do 

solo para o planejamento nacional (WILLIAMS et al., 1981). 

  Devido à presença de camada coesa, tem-se como alternativa ao abrandamento 

dessa limitação a prática de aração, gradagem e subsolagem, na tentativa de diminuir a 

coesão. Porém, em muitas dessas situações a degradação somente é detectada em seus 

estágios mais avançados, inviabilizando em alguns casos recuperação desses solos. 
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 Do ponto de vista prático, esses resultados indicam a necessidade do uso de 

técnicas para a manutenção da umidade no solo próxima à capacidade de campo como 

prática de manejo para o controle da resistência do solo à penetração e oferta de 

condições satisfatórias para um melhor desenvolvimento do sistema radicular das 

plantas cultivadas no solo coeso. 

 

4.4 Umidade volumétrica em que a RP atinge o limite crítico (ϴRPC) 

  

 Com base nos dados observados da umidade volumétrica e RP (tabela 3), fica 

evidente que na área de mata poderá ocorrer maior secamento do solo sem que haja 

valores restritivos de resistência à penetração. Pode-se concluir que devido ao efeito do 

manejo aumentando a compactação, há necessidade de se manter um teor mais elevado 

de água, com o intuito de evitar ou minimizar a resistência do solo ao crescimento 

radicular das plantas. 

 

                          Tabela 3 - Umidade volumétrica (m³ m-³) em que a resistência à 

penetração atinge o limite crítico (2,0 MPa) (TAYLOR et al.,1966), no 

horizonte coeso de um Argissolo Amarelo sob sistema de cultivo com 

cana-de-açúcar e sob mata nativa da Estação Experimental de Itapirema, 

pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, situada no município 

de Goiana - PE. 

     

         Tratamento 

                            Umidade                        RP                          Tensões 

                          

          Mata            0,23 m³ m-³                  2,10                         1000 

 

          Cana           0,25 m³ m-³                    2,06                         100 

 

            Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Dos parâmetros físico-hídricos estudados, a RP foi o mais sensível em 

diferenciar o comportamento hídrico dos coesos sob diferentes manejos. No solo sob 

mata nativa, um valor igual ou maior que 0,23 m³ m-³ de água, foi suficiente para 

garantir RP≤ 2MPa; no entanto, no cultivo de cana-de-açúcar, a umidade não deverá ser 

inferior a 0,25 m³ m-³  para manter RP≤ 2MPa. Isto resultará num maior gasto com 

irrigação no solo sob cultivo de cana-de-açúcar para que este não apresente restrições, 

visto que  na faixa da capacidade de campo à RP neste solo foi < 2 MPa. 
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 Em estudo comparando-se mata nativa com outros usos do solo, Blainski et al. 

(2008), observaram que em solo sob mata somente valor de θ igual a 0,09 m³ m-³  foi 

suficiente para garantir a RP ≤ 2,0 MPa, enquanto nos solos cultivados com pastagem, 

citros e culturas anuais, respectivamente, a umidade volumétrica não deveria ser inferior 

a 0,17; 0,21 e 0,22 m³ m-³ para manter RP ≤ 2,0 MPa. Os resultados de Cotching e 

Belbin (2007) mostraram que o manejo da água no solo é importante no controle da RP 

e que, em solos com estrutura degradada, a taxa de aumento da RP com o secamento do 

solo é maior do que em solos bem estruturados. 
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5 CONCLUSÕES  

  

 A resistência à penetração foi um atributo eficiente para avaliar a coesão do solo 

estudado, comprovando o efeito do manejo através dos menores valores identificados na 

mata nativa. A resistência do solo a penetração foi influenciada negativamente pela 

umidade do solo. 

 A análise das curvas características de retenção de água no solo evidenciou que 

o manejo influenciou no tamanho dos poros e consequentemente no processo de 

retenção da água. 

 Na área de mata poderá ocorrer maior secamento do solo sem que haja valores 

restritivos de resistência à penetração. 

 Os manejos distintos não apresentaram diferença significativa nos valores de Ds, 

embora uma leve tendência de aumento nos valores do solo sob cultivo.  
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ANEXO  – DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO SOLO  
 

 

PERFIL: Cana – Itapirema – Goiana – PE  

 

DATA: 22/03/2013  

 

CLASSIFICAÇÃO: Argissolo Amarelo Distrocoeso abrúpticoepiáquico 

(epirredoximórfico) a moderada. Textura arenosa/argilosa fase floresta solo perenifólia 

relevo plano.  

 

LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO: Estação de Itapirema – IPA – Goiana – 

PE. Parte Sul da Estação, numa área de mata.  

 

SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE 0 PERFIL: Topo plano 

de Tabuleiro, com declive de 0-2%, sob cobertura de cana-de-açúcar (à 1 ano)  

 

ALTITUDE: 70 m (altímetro)  

 

LITOLOGIA E CRONOLOGIA: Sedimentos de formação Barreiras do período 

Terciário.  

 

MATERIAL ORIGINÁRIO: Sedimento areno-argiloso.  

 

PEDREGOSIDADE: Não pedregoso.  

 

ROCHOSIDADE: Não Rochoso  

 

RELEVO LOCAL: Plano  

 

RELEVO REGIONAL: Plano a suave ondulado  

 

EROSÃO: Não aparente  

 

DRENAGEM: Bem à moderadamente drenado  

 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta tropical, subperenifólia  

 

USO ATUAL: Cana-de-açúcar, cultivada a 1 ano, tendo antes cultivo de coco.  

 

DESCRITO POR: José Coelho, Brivaldo Almeida e Kairon 

 

 

 


