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RESUMO 

 

A degradação da terra é uma das principais causas da desertificação. Entre seus principais 

atributos estão a erosão e a deterioração das propriedades física, química e biológica dos 

solos. Este trabalho busca analisar a degradação dos solos em área vulnerável à desertificação 

e seus efeitos em atributos físico-hídricos e no carbono orgânico de solos de uma área do 

semiárido pernambucano. Mapearam-se o uso da terra, as classes de erosão e a variação 

espaço temporal da cobertura vegetal. Realizaram-se medições da erosão laminar e linear in 

situ. Coletaram-se amostras de Planossolos, Luvissolos e Neossolos Litólicos nas camadas de 

0-10 e 10-20 cm e nelas se determinaram atributos físicos e o carbono orgânico. Para 

Luvissolos e Planossolos, também se elaboraram as curvas de retenção da água. Analisaram-

se os resultados estatisticamente por meio de testes de variância, análise dos componentes 

principais (ACP), agrupamento e discriminante. A redução da cobertura vegetal estimada é 

indicativa do processo de degradação na área, que apresenta processos erosivos bem 

avançados. As concentrações de carbono orgânico e do estoque de carbono das áreas 

degradadas foram bem inferiores aos da área conservada, sendo esses atributos importantes 

indicadores da qualidade desses solos. Os solos das áreas degradadas apresentaram alto 

quantitativo de areia, baixa estabilidade de agregados, porosidade total, condutividade 

hidráulica, umidades na capacidade de campo e ponto de murcha e elevada densidade do solo. 

Com a ACP, identificaram-se as variáveis mais significativas na avaliação da qualidade dos 

solos nas condições estudadas: o diâmetro médio ponderado dos agregados foi significante 

para os três solos; a porosidade total e as umidades na capacidade de campo e ponto de 

murcha tiveram alta importância para os Planossolos e Luvissolos; macro e microporosidade e 

condutividade hidráulica foram importantes para os Planossolos; areia, argila total, argila 

dispersa foram significantes para os Luvissolos e Neossolos Litólicos; enquanto a variável 

densidade do solo foi mais representativa para os Neossolos Litólicos. O agrupamento 

utilizando as variáveis indicadas pela ACP indicou a qualidade inferior dos solos das áreas 

degradadas em relação aos avaliados na área conservada. A discriminante confirmou o 

resultado do agrupamento, com um acerto de 100%, para todos os solos estudados, nas duas 

profundidades. As curvas de retenção de água evidenciaram que os processos de degradação 

afetaram a qualidade física dos solos avaliados em Itacuruba. Esses apresentaram menor 

umidade volumétrica de saturação e residual e menor valor nos parâmetros de ajuste da curva 

“n” e “m” em relação aos observados na área conservada.  

 

Palavras-chave: Atributos físicos do solo. Carbono orgânico. Curva de retenção de água. 

Erosão. Indicadores de qualidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Land degradation is one of the main causes of desertification. Among its main attributes we 

can find the erosion and deterioration of physical, chemical and biological properties of soils. 

This work aims to analyze the degradation of soils in area vulnerable to desertification, as 

well as understand its effects on physical hydrous attributes and on the organic carbon of soils 

in a semiarid region of Pernambuco. The use of the land, the erosion classes and the spatial 

temporal variation of the vegetation cover were mapped. Measurements of the laminar and 

linear erosion were taken in situ. Samples of Planosols, Luvisols and Litholic Neosols were 

taken in layers of 0-10 and 10-20 cm, and in them it was determined physical attributes and 

organic carbon. Water retention curves were elaborated for Luvisols and Planosols. The 

results were analyzed statistically through test of variance, principal components analysis 

(PCA), cluster and discriminant.  The reduction of the vegetation cover estimated is an 

indicator of a degradation process in the area, which presents highly advanced erosive 

processes. The concentration of organic carbon and carbon stock from the degraded area were 

quite inferior to the ones from the preserved area, having this attributes as important 

indicators of the quality of these soils. Soils from the degraded area presented high sand 

quantitative, low stability of aggregates, total porosity, hydraulic conductivity, moisture in the 

field capacity and wilting point, and high density of the soil.  With PCA it was identified the 

most meaningful variables in the evaluation of the soil in the studied conditions: the pondered 

average diameter of the aggregates was significant for the three soils; the total porosity and 

moisture at the field capacity and wilting point were highly important for Planosols and 

Luvisols; macro and micro porosity and hydraulic conductivity were important for Planosols; 

sand, total clay and dispersed clay were significant for Luvisols and Litholic Neosols; while 

the variable density of the soil was more representative for Litholic Neosols. The cluster, with 

the variables listed by the PCA, indicated the poor quality of the soils in the degraded areas as 

opposed to the ones evaluated in the preserved area. The discriminant confirmed the result of 

the cluster with 100% assertiveness for all of the studied soils, at both of the depths. The 

water retention curves showed that the degradation processes affected the physical quality of 

the evaluated soils in Itacuruba. These presented lower volumetric moistures of saturation and 

residual, and lower values in curve fitting parameters “n” and “m” in relation to those in the 

preserved area. 

 

Keywords: Soil physical attributes. Organic Carbon. Water retention curve. Erosion. Quality 

indicators.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A desertificação é um grave problema ambiental global que vem preocupando a 

comunidade científica e a Organização das Nações Unidas (ONU). Nas áreas áridas, 

semiáridas e subúmidas da Terra, as chuvas escassas e torrenciais vêm causando erosão a 

ponto de influenciar na regeneração da vegetação, em consequência, entre outros fatores, da 

perda de nutrientes da camada superficial do solo. Esse processo desencadeia graves 

problemas sociais e econômicos para as sociedades que o vivenciam (PETERSEN; SACK; 

GABLER, 2014).  

A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação indica a degradação da 

terra como um dos principais agentes causadores da desertificação. Entre os atributos da 

degradação da terra, a erosão dos solos e a deterioração das propriedades física, química e 

biológica dos solos são muito preocupantes, pois impactam o rendimento das lavouras, 

tornando alto o custo de produção; além de causar problemas referentes à segurança alimentar 

da população local.  

O Nordeste brasileiro, sobretudo sua porção semiárida, vem sofrendo cada vez mais 

com o impacto das atividades humanas sobre seus recursos naturais. Essa área sofre uma 

grande carência de pesquisas e políticas públicas que visem o melhor desenvolvimento das 

práticas agropecuárias e a conservação dos seus recursos naturais. Uma elevada proporção dos 

solos do semiárido tem um baixo potencial produtivo e elevada vulnerabilidade à erosão, seja 

por suas limitações de drenagem, seja pelo baixo teor de carbono orgânico (GIONGO et al., 

2011).  

As ações antrópicas que buscam utilizar os solos do ambiente Semiárido para fins 

agrícolas muitas vezes não obtêm sucesso, pelas limitações dos solos ou o uso incorreto, o 

que leva ao abandono de áreas cujo solo está sem a proteção original da vegetação nativa. 

Sendo assim, os solos da região semiárida, na maioria de baixa qualidade, são atingidos por 

processos de degradação da terra, como o desmatamento que retira a vegetação nativa e, 

consequentemente, a proteção do solo, aumentando a sua vulnerabilidade à erosão e 

contribuindo na redução da sua qualidade.  

O manejo inadequado leva à degradação generalizada da qualidade do solo, e a erosão 

é um dos principais problemas, pois vai arrastando a camada superficial do solo, onde está a 

maior reserva de matéria orgânica. Desse modo, faz-se necessário avaliar os danos causados 

nos ecossistemas naturais. A avaliação da qualidade do solo, que é uma combinação de 

propriedades físicas, químicas e biológicas, contribui para a compreensão dos limites de cada 
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solo, assim como leva a esclarecer quais são as medidas necessárias para a sua recuperação 

em caso de degradação (BRADY; WEIL, 2013). 

O município de Itacuruba localiza-se na microrregião do Itaparica pernambucano, e é 

incluído no núcleo de desertificação de Cabrobó-PE pela ONU. Sendo assim, já é apontado 

como uma área que sofre intenso processo de degradação ambiental, sendo importante realizar 

o levantamento do estágio de degradação em que essa área se encontra e verificar os impactos 

causados nas propriedades dos solos desse município.  

Buscando compreender os processos de degradação que vêm ocorrendo no município 

de Itacuruba e os impactos na qualidade dos seus solos, este trabalho divide-se em dois 

capítulos. No primeiro capítulo, mapeiam-se os fatores que estão contribuindo para a 

degradação dos solos, como a redução da cobertura vegetal e os processos erosivos. No 

segundo capítulo, analisam-se a qualidade dos solos e as consequências dos processos de 

degradação em atributos dos solos de três áreas que se localizam nos municípios de Itacuruba 

e Floresta, no núcleo de desertificação de Cabrobó. 

Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar os processos de degradação 

que estão ocorrendo no município de Itacuruba, assim como compreender as consequências 

da degradação da terra a partir de atributos físico-hídricos e no carbono orgânico total de solos 

do semiárido pernambucano. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desertificação tem uma definição oficial, ratificada pelo governo do Brasil, como 

signatário da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca, nos países afetados por seca grave e/ou desertificação, particularmente na 

África. “A desertificação deve ser entendida como a degradação da terra nas zonas áridas, 

semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e 

as atividades humanas.” (BRASIL, 1998a, p.7).  

A desertificação é considerada por pesquisadores como um impacto ambiental. 

Ambientalistas e o poder público a consideram como um dos mais graves problemas 

ambientais da atualidade, com reflexo em várias áreas, como a ambiental, a econômica e a 

social (BARROS; FARIA; ALMEIDA, 2008). Ela afeta grandes áreas das terras secas ao 

redor do mundo e é uma das principais causas de estresse em sociedades humanas, pois 

advém de mudanças nas propriedades dos solos, vegetação e climáticas e resulta em perda 

persistente de recursos ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da vida (D' 

ODORICO et al., 2013). 

Segundo Lima (2005), a grande seca que afetou o Sahel, na África, entre 1968 e 1974, 

levou o tema desertificação a ser tratado como um problema de âmbito mundial. Essa seca 

ocorreu com forte intensidade e causou a morte de 200.000 pessoas e milhões de animais. 

Diante desse quadro, foi convocada, pelas Nações Unidas, uma conferência internacional 

sobre o meio ambiente humano, realizada em 1972, em Estocolmo, Suécia. Nesse encontro 

discutiram-se vários problemas relativos ao meio ambiente, incluindo a desertificação. 

Diante da preocupação com os efeitos que a desertificação causa no meio natural e 

social, a ONU convocou uma convenção, chamada de Convenção das Nações Unidas de 

Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas (UNCCD), para tratar 

especificamente desse tema. O texto dessa convenção foi finalizado em 1996, tendo como 

objetivo pôr o combate aos efeitos da desertificação como uma preocupação global.  

O texto da Convenção das Nações Unidas esclarece alguns aspectos sobre o termo 

“desertificação”. O mais claro é o que delimita as áreas consideradas como áridas, semiáridas 

e subúmidas secas aos locais cuja precipitação pluvial e evapotranspiração potencial anual 

estejam entre 0,05 e 0,65, que, no Brasil, abrange apenas parte da região Nordeste e do norte 

de Minas Gerais (RIBEIRO; SAMPAIO; GALINDO, 2000). No entanto, a desertificação não 

é recorrente apenas no Brasil. Esse processo afeta, direta e indiretamente, mais de cem países, 
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distribuídos em quase todos os continentes, exceto na Antártica (BRASIL, 1998a, 2005; 

PACHÊCO; BORGES; FREIRE, 2006).   

Existem muitos relatos na literatura de programas de combate aos efeitos da 

desertificação em continentes diversos. A Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) relatou que em Guiné-Bissau são verificados índices 

elevados de pobreza e vulnerabilidade, sendo as principais causas da degradação das terras no 

país, as ações de ordem antrópica e ecológica (CASSAMÃ; CABRAL; MARTINS, 2009). 

Estas vêm causando impacto na fertilidade do solo, provocando erosão e salinização.  

Madaleno (2007) relatou o processo de degradação que vem ocorrendo no norte do 

Chile, demonstrando que todos os ecossistemas do local estudado vêm sofrendo impactos 

decorrentes, entre outros fatores, de concessões indevidas de água para o setor industrial e 

exploração mineral, o que acarreta a perda de várias espécies endêmicas da região. 

Jiang, Lian e Qin (2014) descreveram a transformação de áreas cársticas no sudoeste 

da China em uma paisagem desértica rochosa. Entre os processos agravantes, identificaram-se 

os de ordem natural, como alterações na hidrologia e erosão dos solos; entretanto, as 

perturbações das atividades humanas são recorrentes em todos os locais onde o evento foi 

identificado.  

Esse processo de apropriação do espaço natural, de maneira incorreta pelo homem, 

ocorre desde o início da utilização da natureza de forma mais intensiva, o que remete às 

primeiras civilizações. Fica muito claro diante do processo histórico do ser humano que, 

durante o movimento de modernização e capitalização da agricultura, a utilização do solo se 

tornou mais intensiva. Sobre isso, Matallo Junior (2001, p. 19) afirmou: 

 

Parece evidente que os processos de uso direto dos recursos naturais, bem 

como a transferência de patrimônio genético para a Europa e sua posterior 

readaptação aos climas semiáridos das colônias, trouxeram profundas 

modificações nas economias das terras secas, a começar pela inadequação 

com o saber indígena tradicional e terminando com sérios problemas de 

adaptação climática, o que acentuou os elementos de insustentabilidade que 

hoje conhecemos. 

 

A terra é um capital natural finito, não renovável, e a produtividade biológica que ele 

gera é utilizada em primeiro lugar pelas pessoas para a produção de alimentos, daí a 

degradação da terra ter um impacto direto sobre a produtividade agrícola (CHASEK et al., 

2014). Embora os efeitos adversos da degradação da terra sobre a segurança alimentar possam 

ser mascarados pelo manejo das culturas, fertilizantes, pesticidas e irrigação (LAL, 2009), a 

desnutrição ainda prevalece em todo o globo. Esses fenômenos são suscetíveis de ser 
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exacerbados quando a população corrente de 7,1 bilhões aumentar para 9,7 bilhões no ano de 

2050 (PISON, 2013). 

Segundo Chasek et al. (2014), depois de dezesseis anos da UNCCD, na Conferência 

Rio + 20, foi apontada a necessidade de serem tomadas medidas urgentes para inverter a 

degradação das terras. A intenção da Rio + 20 não foi menosprezar as ações implementadas 

pela UNCCD, pois foram ressaltados os avanços referentes à tomada de consciência 

internacional em relação à problemática. Entretanto, o momento é de tomada de decisões mais 

efetiva que promovam a redução da degradação das terras. 

A preocupação em delimitar as áreas em desertificação no Nordeste do Brasil 

começou com as tentativas de Vasconcelos Sobrinho, em 1971, antes da aceitação da 

convenção da ONU pelo Brasil (RIBEIRO; SAMPAIO; GALINDO, 2000). Estudos 

realizados em 1982 tiveram por objetivo identificar as áreas mais atingidas pelo fenômeno e 

selecionar as consideradas mais críticas. Nesse sentido identificaram-se seis áreas piloto para 

efeito de mapeamento: Gilbués no Piauí; Irauçuba no Ceará; Seridó no Rio Grande do Norte; 

Cariris Velhos na Paraíba; Cabrobó no oeste de Pernambuco e Jeremoabo na Bahia 

(VASCONCELOS SOBRINHO, 1982).  

Os critérios para essas escolhas não foram claramente definidos, mas, pelas descrições 

apresentadas, estavam ligados à baixa cobertura vegetal, principalmente à presença de áreas 

descobertas e solos erodidos. No mapeamento da desertificação no Brasil (1998b), incluíram-

se quatro núcleos de desertificação (Gilbués, Seridó, Irauçuba e Cabrobó), cuja existência não 

foi resultado da aplicação de indicadores de desertificação, mas de uma retomada da reunião 

de 1982.  Por motivos não explicitados, as áreas da Paraíba e da Bahia não foram incluídas 

(RIBEIRO; SAMPAIO; GALINDO, 2000).  

Definir a problemática da desertificação não é uma tarefa fácil. Embora a perda de 

nutrientes e umidade do solo ameace cerca de um terço da área do planeta Terra, pondo em 

perigo a agricultura e a biodiversidade, os cientistas não têm uma definição clara do que deve 

ser feito ou das normas acordadas para medir suas causas e progressão. Essa ausência tem 

dificultado esforços globais para combater este problema (GILBERT, 2011). 

Abordagens baseadas em indicadores são frequentemente utilizadas para monitorar a 

degradação da terra e a desertificação do global à escala muito local. No entanto, ainda não 

existe consenso sobre quais indicadores podem refletir tanto melhor o estado de uma área e as 

tendências desses fenômenos (KAIRIS et al., 2014). 

Não existe no Brasil, nem no mundo, um método de consenso sobre a melhor maneira 

de se diagnosticar a vulnerabilidade de uma área ao processo de desertificação. Essa 
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dificuldade reside basicamente na escolha dos indicadores. Poucas são as variáveis que podem 

ser consideradas boas indicadoras, isto é, com representatividade, disponibilidade, 

confiabilidade espacial e temporal, e facilidade de acesso (RODRIGUES, 2000).  

Da identificação dos processos que causam a desertificação dependem as ações das 

políticas públicas, por isso a importância de definir um método universal. O problema em 

definir uma metodologia aceita no âmbito mundial inicia-se pela abrangência do próprio 

termo “desertificação” que influencia questões ambientais, econômicas e sociais (MATALLO 

JUNIOR, 2001). 

Sampaio et al. (2003) realizaram uma proposta para avaliação do estágio de 

degradação ambiental em áreas vulneráveis à desertificação, e entre os fatores a serem 

avaliados, estavam: a cobertura vegetal, a degradação ambiental, a produção agrícola, o 

desempenho econômico e a situação social. Para esses mesmos autores, há de se separar a 

medida da ocorrência de desertificação da medida da propensão ou suscetibilidade à 

desertificação, ou seja, separar desertificação real de potencial. Não só são parâmetros 

diversos como podem ter indicadores diferentes. São, no entanto, relacionadas.  

A ocorrência da mesma intensidade de desertificação em duas áreas é mais grave na 

área onde a suscetibilidade é maior. Assim, a condição ideal é que, para cada área, seja 

primeiro determinado o índice de suscetibilidade e depois o de ocorrência de desertificação. 

Por isso, essa metodologia apresenta-se como mais completa para analisar a vulnerabilidade à 

desertificação de uma área. 

A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação estabelece a 

degradação da terra como uma das principais causas da desertificação. A degradação da terra 

pode resultar de um processo ou da combinação de vários processos, incluindo os que 

resultam da atuação antrópica. Entre esses, destacam-se: a erosão do solo, a deterioração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas ou econômicas do solo e a destruição da vegetação 

por períodos prolongados (BRASIL, 1998a). 

A erosão dos solos é reconhecida como uma das principais causas da degradação dos 

solos, entre outros fatores, em razão de seu caráter de irreversibilidade. Um grave problema 

do processo erosivo consiste na eliminação da camada superficial do solo, rica em matéria 

orgânica e partículas minerais finas, que garantem a nutrição necessária ao crescimento dos 

vegetais. Em especial no ambiente semiárido, os mantos de intemperismo são pouco espessos 

e são consequência de um balanço denudacional que beneficia a erosão sobre os agentes 

pedogenéticos (CORRÊA; SOUZA; CAVALCANTI, 2014).  
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Ainda são incipientes dados precisos sobre perda de solo no Nordeste do Brasil, exceto 

os de áreas experimentais, conforme Sampaio et al. (2003). Esses autores afirmaram que se 

têm utilizado dados indiretos como a presença de voçorocas, sendo correto quantificá-las para 

precisar seu aumento em número, extensão ou profundidade. Na carência dessas informações, 

deve-se aceitar a estimativa visual por técnicos e agricultores com experiência na área.  

Desse modo, buscando compreender os processos de degradação do solo que ocorrem 

na área de estudo, que está inserida nos limites do núcleo de desertificação de Cabrobó-PE, 

este capítulo tem por objetivo realizar uma espacialização dos atributos indicadores da 

degradação dos solos do município de Itacuruba-PE por meio da avaliação da sua cobertura 

vegetal, uso do solo e dos processos erosivos existentes.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho busca realizar uma análise da degradação dos solos em área vulnerável à 

desertificação no semiárido pernambucano. Para isso, foi utilizado como área amostral o 

município de Itacuruba, que se encontra inserido no núcleo de desertificação de Cabrobó, de 

acordo com o mapeamento realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) do Brasil 

(BRASIL, 1998a). 

O município foi escolhido em virtude das fortes evidências de degradação dos seus 

solos, como processos erosivos avançados e ausência da cobertura vegetal. Os solos utilizados 

como referência neste estudo, escolhidos em razão de sua grande ocorrência no Semiárido, 

foram Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico.   

 

2.1 Área de estudo 

 

O município de Itacuruba localiza-se na macrorregião do Sertão de Pernambuco, na 

mesorregião do São Francisco pernambucano e na microrregião do Itaparica pernambucano. 

A área municipal é de 436,7 km2. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), o município tem uma população de 4.700 habitantes, com uma 

densidade demográfica de 10,76 hab./km². Encontra-se inserido no núcleo de desertificação 

de Cabrobó (Figura 1) de acordo com o mapeamento realizado pelo MMA do Brasil 

(BRASIL, 1998b).  
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Figura 1 – Localização geográfica do município de Itacuruba, no núcleo de desertificação de Cabrobó 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1.1 Geologia  

 

 O município de Itacuruba está inserido, geologicamente, na Província Borborema 

(BELTRÃO et al., 2005). Segundo Gomes e Santos (2001), nele se encontram as unidades 

geológicas. 

Mbf – Complexo Belém de São Francisco (mesoproterozoico): biotita ortognaisses 

tonalíticos/granodioríticos, leucocráticos de cor cinza, geralmente migmatizados e migmatitos 

com mesossoma quartzo diorítico/tonalítico a anfibólio e/ou biotita, etc. (Figura 2). 

Mcb1 – Complexo Cabrobró (mesoproterozoico): biotita gnaisses quartzofeldspaticos, 

micaxistos, metagrauvacas, paragnaisses e migmatitos, com níveis de quartzitos, anfibolitos e 

calcários. 

NY2k – Suíte Magmática (neoproterozoico): biotita-anfibólio granitoides grossos a 

porfiríticos, com enclaves dioríticos e fácies sieníticas. 

NY3t – Suíte Magmática (neoproterozoico): monzodioritos, monzonitos, quartzo 

monzonitos e biotita granitos (granitoides de afinidade throndjemítica, tipo serrita). 
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Qha – (Cenozoico-Quaternário): sedimentos aluvionares, arenosos, argilosos e 

conglomeráticos. 

 

Figura 2 – Geologia do município de Itacuruba-PE, macrorregião 

do Sertão pernambucano 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1.2 Pedologia 

 

De acordo com o Zoneamento Agroecológico de Pernambuco (Zape), na área de 

estudo, são encontradas as seguintes classes de solos (SILVA et al., 2001): Luvissolo, 

Planossolo, Neossolo Regolítico, Neossolo Flúvico e Neossolo Litólico (Figura 3). 
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Figura 3 – Classes de solos do município de Itacuruba-PE, macrorregião  

do Sertão pernambucano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Os Luvissolos são comumente encontrados em região semiárida, como é o caso da 

área de estudo. Caracterizam-se pela presença de argila de atividade alta, além da presença de 

horizonte A, em alguns casos, de consistência dura a muito dura. São solos minerais 

geralmente pouco profundos, com tendência muito forte à erosão e presença de pedregosidade 

(SILVA; SILVA; CAVALCANTI, 2005).  

Os Planossolos caracterizam-se pela mudança textural abrupta entre o horizonte 

superficial (A ou E) e o de subsuperfície B. Apresentam uma parte superior geralmente 

arenosa e leve, e uma parte subsuperficial compacta e dura. Geralmente apresentam drenagem 

imperfeita e estrutura variada, destacando-se a presença de estrutura em blocos e/ou prismas 

no horizonte B. Têm argila de alta atividade, pH próximo da neutralidade e podem apresentar 

elevada saturação por sódio (ARAÚJO FILHO et al., 2000).  
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Os Neossolos Regolíticos apresentam textura arenosa com teores de minerais 

primários pouco resistentes ao intemperismo superiores a 4% nas frações areia e cascalho 

(SILVA; SILVA; CAVALCANTI, 2005). São solos excessivamente drenados, que ocorrem 

geralmente em relevo plano a suave ondulado. De acordo com Araújo Filho et al. (2000), os 

principais impedimentos na sua utilização relacionam-se com a baixa fertilidade natural, a 

baixa capacidade de retenção de água e o déficit hídrico.  

Os Neossolos Flúvicos são desenvolvidos de sedimentos recentes, geralmente de 

origem fluvial, constituídos em camadas alternadas. Apresentam um horizonte A diretamente 

assentado sobre um C, constituídos de estratos de depósitos sedimentares. São solos de média 

a alta fertilidade e podem, quando irrigados, apresentar boa utilização com muitas culturas. 

Na região semiárida, sua utilização sem um correto sistema de drenagem pode acarretar riscos 

de salinização (ARAÚJO FILHO et al., 2000).  

Os Neossolos Litólicos são pouco desenvolvidos, rasos, com profundidade inferior a 

50 cm. Em geral, ocorrem em rampas muito inclinadas, porém podem ocorrer em áreas 

semiáridas em relevo plano. Uma das suas maiores limitações é a pequena profundidade 

efetiva e a presença de pedregosidade. Apesar de geralmente apresentarem alta fertilidade, 

suas limitações restringem o uso agrícola com determinadas culturas (SILVA; SILVA; 

CAVALCANTI, 2005).  

 

2.1.3 Relevo 

 

Segundo Beltrão et al. (2005), o município insere-se na unidade geoambiental da 

Depressão Sertaneja, com relevo predominantemente suave ondulado. Tem cotas altimétricas 

que variam entre 296 e 472 metros, havendo, assim, uma diferença de 176 metros entre o 

ponto mais baixo e o mais alto do município (Figura 4).  
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Figura 4 – Altimetria do município de Itacuruba-PE, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaboração da autora. 

 

A área tem declividades que se concentram nas faixas de 0-3% e 3-8%, que 

representam respectivamente as classes plano e suave ondulado (Figura 5). Caracteriza-se por 

uma superfície de pediplanação, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. 

Elevações residuais, como a serra do Jatinã, ponto culminante da área, testemunham os 

intensos processos de dissecação que ocorreram nessa paisagem. 
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Figura 5 – Declividades do município de Itacuruba-PE, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1.4 Clima 

 

O clima é do tipo tropical semiárido, com chuvas de verão. O período chuvoso inicia-

se em novembro e termina em abril, com elevadas taxas de evapotranspiração e déficit hídrico 

na maior parte do ano, como pode ser visualizado no balanço hídrico climatológico normal 

(Figura 6). As temperaturas médias na área variam entre máxima de 33,4ºC e mínima de 

20,9ºC.  
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Figura 6 – Balanço hídrico climatológico normal do município de Itacuruba-PE, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaboração da autora. 

OBS: Balanço hídrico climatológico normal desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955), com as 

médias de precipitação e temperatura fornecidas pelo Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Esses dados foram processados no programa 

“BHnorm” elaborado em planilha EXCEL por Rolim, Sentelhas e Barbieri (1998). Utilizou-se a 

capacidade de água disponível (CAD) de 100 mm (SENTELHAS; ANGELOCCI, 2007). 

 

2.1.5 Hidrografia 

 

Itacuruba está nos domínios da macrobacia hidrográfica do rio São Francisco, da bacia 

hidrográfica do rio Pajeú e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores (Figura 7). Os 

principais pontos de acumulação são os açudes; entre os principais, estão: dos Pereiros, do 

Umbuzeiro, da Caatinga, do Pau-Ferro, dos Patos, da Bandarra, da Cachoeira, da Redonda, da 

Aroeira, da Barra Velha e da Barra. O padrão da drenagem é o dendrítico e os cursos d’água 

têm regime intermitente, típico da região semiárida (BELTRÃO et al., 2005). 
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Figura 7 – Hidrografia do município de Itacuruba, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.1.6 Vegetação 

   

A vegetação é basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila, com porte 

predominantemente arbustivo-herbáceo. De acordo com o mapeamento da cobertura vegetal 

dos biomas brasileiros, realizado pelo MMA, existem no município de Itacuruba dois tipos de 

cobertura da terra: Savana Estépica Parque e Agropecuária; Agropecuária e Formações 

Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre (BRASIL, 2016).  
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Essa classificação pode ser visualizada na Figura 8: 

 

Figura 8 – Cobertura vegetal do município de Itacuruba-PE, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.2 Mapeamento do uso da terra  

 

 O mapa de uso da terra foi elaborado, principalmente, com base nas informações 

obtidas no reconhecimento da área de estudo, no qual foram coletados dados sobre o uso e 

ocupação da terra, além do estado da vegetação, em 163 pontos devidamente 

georreferenciados, nos locais que permitiam o acesso. Também foram utilizaram informações 

da imagem do Satélite Landsat 8, de janeiro de 2014 (Figura 9).  
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Para utilização da imagem, realizou-se no software Arc Gis 9.3 uma fusão da banda 8 

pancromática (tons de cinza), que tem 15 metros de resolução, com as outras 10 bandas 

multiespectrais (coloridas) de 30 m. Desse modo, a resolução espacial ficou com 15 metros. 

Nesse mesmo software, elaboraram-se os vetores de mapeamento, em cima da imagem, 

seguindo as informações contidas nessa e as verificadas na área de estudo.   

 

Figura 9 – Imagem do Satélite Landsat 8, do dia 8 de janeiro de 2014, utilizada como base 

cartográfica, e pontos visitados no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.3 Mapeamento da erosão dos solos 

 

 Nos trabalhos de campo, realizaram-se observações em que se buscou identificar as 

principais classes de solos (EMBRAPA, 2013) e as diferentes classes de erosão (Tabela 1), 

baseando-se em Santos et al. (2005).  
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Tabela 1 – Classes de erosão utilizadas na avaliação espacial dos processos erosivos no 

município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Classes de erosão Características 

Não aparente O solo nesta classe não apresenta sinais perceptíveis de erosão eólica, 

laminar ou em sulcos. 

Ligeira O solo teve menos de 25% do horizonte A removido (incluindo AB ou 

A+E originais com menos de 20 cm de espessura. Apresenta sulcos 

ocasionais1, superficiais2 ou rasos3. 

Moderada O solo teve de 25% a 75% do horizonte A (incluindo AB ou A+E) 

removido na maior parte da área. Pode apresentar frequentes4 sulcos 

rasos que são desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo. 

Forte O solo teve mais de 75% do horizonte A (incluindo AB ou A+E) 

removido na maior parte da área. Em terrenos com erosão em sulcos, 

esses são profundos5 ou rasos e muito frequentes6.  Os sulcos não são 

desfeitos pelas práticas de preparo do solo e podem ocorrer voçorocas 

ocasionais. 

Muito forte O solo teve o horizonte A ou A+E totalmente removido. O horizonte 

B exposto na superfície do terreno, já foi bastante removido por 

frequentes sulcos profundos e, ou, voçorocas7 e ocasionais sulcos 

muito profundos e, ou, voçorocas.  

Extremamente forte O solo apresenta os horizontes A e B completamente removidos, e o 

horizonte C revela ocorrência muito frequente de sulcos muito 

profundos (voçorocas).  

   Fonte: Adaptado de Santos et al. (2005).  

Nota: Quanto à frequência e profundidade dos sulcos: 1 - ocasionais - quando a distância entre os sulcos é 

superior a 30m; 2- superficiais - podem ser cruzados por máquinas agrícolas, sendo desfeitos pelas práticas 

normais de preparo do solo; 3 - rasos - apresentam profundidade menor do que a largura e podem ser cruzados 

por máquinas e desfeitos pelas práticas normais de preparo do solo; 4 - frequentes - quando a distância entre os 

sulcos é inferior a 30 m, ocupando menos de 75% da área; 5 - profundos - apresentam até 2 m de profundidade, 

sendo esta, em geral, maior que a largura e não pode ser cruzado por máquinas agrícolas; 6 -  muito frequentes 

– quando os sulcos ocupam mais de 75% da área do terreno e a distância entre eles é menor do que 30 m; 7 - 

voçorocas ou sulcos muito profundos – ultrapassam a profundidade de 2 m.  

 

2.3.1 Medidas diretas de erosão 

 

Por meio das informações obtidas com o reconhecimento do município de Itacuruba, 

citado anteriormente, escolheram-se duas áreas que apresentam características de degradação 

e têm os três solos utilizados neste estudo, Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico, para 

nesses serem realizadas medidas diretas de erosão. Com esse procedimento, visou-se medir o 

material perdido do solo por erosão laminar. Para realização dessas medidas, usou-se uma 

régua colada a um nível. Utilizou-se como nível de referência a base dos caules das plantas 

que seguram o horizonte A do solo.  

Na área de cada solo (Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico), separaram-se 10 

parcelas de 10x10 metros. Como as medidas realizaram-se em parcelas com 100 m², 
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considerando que foram 10 parcelas por área/solo, a medição abrangeu uma área de 1.000 m². 

Nas parcelas, aplicaram-se as medições em três arbustos. Em cada planta, realizaram-se três 

medidas a um metro da base dos caules, e dessas medidas efetuou-se uma média com o 

objetivo de suprimir o efeito da declividade, medindo a altura do solo perdido (Figuras 10 e 

11). 

 

Figura 10 – Esquema representativo das medidas de erosão realizadas nas áreas degradadas e 

moderadamente degradadas no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, adaptado de http://www.123desenhosparacolorir.com/desenhos-de-arvores-

para-colorir-3, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.123desenhosparacolorir.com/desenhos-de-arvores-para-colorir-3
http://www.123desenhosparacolorir.com/desenhos-de-arvores-para-colorir-3
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Figura 11 – Medição da altura do material perdido no Planossolo da 

área degradada 1, no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

   

No município de Itacuruba, também foram realizadas medições nos sulcos 

encontrados. Foram medidos a largura, a profundidade e o comprimento médio desses sulcos 

em 70 pontos que apresentaram essa característica de degradação. Esses dados foram 

organizados em quatro grupos de acordo com a proximidade geográfica entre os pontos. 

Desse modo, foi possível identificar a incidência da erosão linear na área de estudo 

(Fotografia 1). 

 

Fotografia 1 – Medições da profundidade e largura dos sulcos no município de Itacuruba, 

macrorregião do Sertão pernambucano  

 
  Fonte: A autora, 2015.                                   

  (a) e (b): sulcos no Planossolo e Luvissolo da área degradada 2. 
 

 

 

1a 1b 
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2.4 Mapeamento espaço-temporal da vegetação 

 

Para realização da análise nessa área, utilizaram-se imagens do mapeador temático do 

Satélite Landsat 5 - TM, composta por sete bandas espectrais, gratuitamente obtidas no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As passagens do satélite pela área em estudo 

ocorreram nos dias 27.4.1986, 19.5.1994 e 23.1.2010, na órbita e ponto 216/66. Como 

critério, para seleção das imagens, utilizou-se o fim do período chuvoso que caracteriza o 

período de maior cobertura da vegetação e menor quantidade de nuvens.  

Com a utilização do software Erdas Imagine 9.3, disponibilizado pelo Laboratório de 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento (Sergeo) da UFPE, aplicou-se a calibração 

radiométrica (MARKHAM; BARKER, 1987). Depois dessa etapa, calculou-se a reflectância 

(BASTIAANSSEN, 1995) de acordo com os parâmetros detalhados em Silva (2011).  

Para obtenção de um diagnóstico sobre a evolução espaço-temporal da vegetação da 

área, aplicou-se o índice de realce da vegetação conhecido como Enhanced Vegetation Index 

– EVI (HUETE et al., 2002). O propósito foi o de otimizar o sinal da vegetação para desertos 

e florestas, e minimizar fontes de incertezas como aerossóis e resposta do solo (LIU; HUETE, 

1995), pois inclui a banda do azul para a correção atmosférica, sério problema para os dados 

de satélite (XIAO et al., 2005). 

O EVI é obtido por meio da equação 1: 

 

                                  (1) 

 

Onde NIR e R são as reflectâncias da superfície no infravermelho próximo (0,8µm a 1,1µm) e 

no visível (vermelho – 0,6µm a 0,7µm) (ASRAR et al., 1984). p são as reflectâncias da 

superfície com correções atmosféricas – ou parcialmente corrigidas –  (Rayleigh e absorção 

do ozônio); L é um fator de correção dos efeitos causados pelo substrato sob a copa (e ou neve 

caso pertinente); C1 e C2 são os coeficientes relacionados com os efeitos dos aerossóis 

(HUETE et al., 2002).  

O resultado desse índice de vegetação foi utilizado para detectar áreas com menor 

cobertura vegetal e consequentemente com maior vulnerabilidade à degradação dos solos. 

Além disso, possibilitou quantificar a possível perda de cobertura vegetal na área nesse 

período de mais de vinte anos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Uso e cobertura atual da terra 

   

No mapeamento do uso da terra do município de Itacuruba, identificaram-se nove 

classes de utilização predominantes: (1) caatinga arbustiva densa; (2) caatinga arbustivo-

herbácea esparsa; (3) caatinga arbustivo-herbácea de esparsa a rala com clareiras; (4) 

algaroba; (5) atividades agropecuárias; (6) avicultura e cultura do coqueiro; (7) piscicultura; 

(8) água representada pelos açudes; (9) área urbana (Figura 12).  

 

Figura 12 – Uso da terra do município de Itacuruba, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Por meio do mapeamento do uso da terra de Itacuruba, pode-se verificar que a maior 

parte do município tem uma utilização da terra onde predominam espécies da caatinga nos 

seus diversos estratos e densidades (Tabela 2). 

  

Tabela 2 – Classes de uso e cobertura atual da terra do município de 

Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Classes de uso  Área (%) Área (km) 

Caatinga arbustiva densa 1,41 6,17 

Caatinga arbustivo - herbácea 

esparsa 

 

7,34 

 

32,06 

Caatinga arbustivo- herbácea de 

esparsa a rala com clareiras 

 

83,74 

 

365,72 

Algaroba 6,02 26,2593 

Avicultura e cultura do coco 0,15 0,63 

Atividades agropecuárias: milho, 

feijão, cebola, sorgo e criação de 

caprino e ovinos  

 

 

0,27 

 

 

1,18 

Piscicultura 0,63 2,76195 

Açudes  0,33 1,4370 

Área urbana 0,11 0,4964 

Total 100 436,7 

Fonte: Dados da pesquisa.                 

 

Em 1,41% da área, há presença de caatinga arbustiva densa. Porém, o que é chamado 

neste trabalho de “caatinga arbustiva densa” equivale ao que se encontra com o melhor estado 

aparente de conservação, com espécies arbustivas apresentando pequenos espaços entre elas 

(Fotografia 2a). Em 7,34% da área, encontrou-se a classe caatinga arbustivo-herbácea esparsa 

caracterizada por maior espaçamento entre as plantas (Fotografia 2b).  

Predominou na área, com 83,74%, a cobertura da terra com caatinga arbustiva – 

herbácea de esparsa a rala com a presença de clareiras. Nessas áreas foi observada uma 

caatinga com porte baixo e presença de grandes espaços entre os arbustos (Fotografia 2c).  

Portanto, no município predomina caatinga aparentemente impactada pelos processos 

de degradação da terra. Não se encontrou uma área que apresentasse um ambiente 

conservado, com elevada heterogeneidade de espécies, porte arbóreo e ausência de processos 

erosivos. A redução da cobertura vegetal contribui, entre outros fatores, para maior 

vulnerabilidade a processos erosivos; esses, por sua vez, desencadeiam a redução da 

fertilidade do solo (ADIMASSU et al., 2013). A redução da biodiversidade da caatinga é uma 
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consequência do processo de desertificação e se tem mostrado como uma grave problemática 

das regiões do semiárido brasileiro (TRIGUEIRO; OLIVEIRA; BEZERRA, 2009). 

 

Fotografia 2 – Usos da terra observados no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão 

pernambucano 
  

 

 Fonte: A autora, 2015.                                 

(a) caatinga arbustiva densa; (b) caatinga esparsa; (c) caatinga esparsa a rala com clareiras; (d) área com 

predominância de algaroba; (e) piscicultura; (f) avicultura. 

 

A presença de algaroba, em 6,02% da área, acompanha os cursos hídricos 

intermitentes, formando uma mata ciliar (Fotografia 2d). Segundo Ribaski et al. (2009), a 

invasão dessa espécie no semiárido do Nordeste brasileiro ocorre prioritariamente em áreas 

degradadas nos ambientes de planície aluvial, por haver maior disponibilidade de água. A 

invasão acarreta uma redução na diversidade de espécies nativas desses ambientes. No 

entanto, a algaroba vem exercendo uma função ambiental que é a cobertura do solo, 

contribuindo desse modo na redução do impacto dos processos erosivos no ambiente 

semiárido.  

A piscicultura (Fotografia 2e) e a avicultura (Fotografia 2f) são alternativas 

econômicas no município para enfrentar as dificuldades financeiras em razão da redução na 

produção agropecuária, provocada, de acordo com moradores locais, por questões como a 

seca dos últimos quatro anos e as dificuldades em manejar o solo sertanejo. De acordo com o 

censo realizado pelo IBGE, em 2008, Itacuruba tinha um rebanho de caprinos e bovinos de 

14.300 e 2.800 cabeças, respectivamente, (IBGE, 2009); em 2014, esses dados foram para 

6.000 e 1.055 cabeças, respectivamente (IBGE, 2014).  

2a 2b 2c 

2d 2e 
2f 
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A piscicultura encontra na proximidade com o rio São Francisco grande viabilidade, 

atraindo empresas nacionais e multinacionais. Dois grandes projetos privados das empresas 

multinacionais, Pescanova e Netuno, foram instalados no lago de Itaparica entre 2010 e 2011 

conforme Barroso e Andrés (2014). Essas autoras ressaltaram que, segundo o Programa 

Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (ProRural) de Pernambuco, existem 23 

associações de produtores familiares de piscicultura distribuídas nos municípios de Itacuruba, 

Belém de São Francisco, Jatobá e Petrolândia. 

A avicultura vem sendo desenvolvida por produtores locais. De acordo com um desses 

produtores, a produção vem abastecendo o comércio local e o excedente é distribuído entre os 

municípios circunvizinhos. Segundo dados do IBGE (www.cidades.ibge.gov.br, consultado 

em 10 de junho de 2016), em Itacuruba, a avicultura, nos critérios rebanho efetivo de galinha 

e ovos de galinha, obteve um crescimento entre 2008 e 2014; no primeiro ano, o rebanho era 

de 1.250 cabeças e 6 mil dúzias, e no segundo ano era de 2.850 cabeças e 15 mil dúzias. 

As atividades agropecuárias mostraram-se pouco expressivas no município de 

Itacuruba, sendo identificados alguns policultivos agrícolas onde são produzidos, 

principalmente, milho, feijão, cebola, sorgo e coco-da-baía. Na pecuária, destacaram-se as 

criações de ovinos e caprinos, típicas do semiárido do Nordeste brasileiro.  

 

3.2 Degradação dos solos por erosão 

 

Em 94 pontos da área de estudo, foi estimada a classe de erosão de acordo com a 

metodologia descrita em Santos et al. (2005) – Figura 13a. Em 10 pontos, havia erosão 

ligeira, tendo sido removidos até 25% do horizonte A, ou dos 20 primeiros centímetros do 

solo (Figura 13b). Em 49 pontos, predominou erosão moderada, com perda do horizonte A 

entre 25 e 75%, além da presença de sulcos rasos que não são desfeitos pelo manejo do solo 

(Figura 13c). Erosão forte foi identificada em 15 pontos, caracterizada pela perda de mais de 

75% do horizonte A, e sulcos frequentes, podendo ser profundos ou rasos (Figura 13d). Em 

outros 15 pontos, a erosão variou entre moderada e forte. Em 5 pontos, havia uma erosão 

muito forte, tendo sido o horizonte A totalmente removido, ficando exposto na superfície do 

terreno o horizonte B, com a presença de sulcos frequentes e profundos (Figura 13e). 
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Figura 13 – Classes de erosão observadas no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora.        

(a) classes de erosão espacializadas sobre o mapa de uso; (b) erosão ligeira; (c) erosão moderada; (d) erosão forte; (e) erosão muito forte.                              
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Desse modo predomina nessa área um processo de erosão que varia de moderado a 

forte. Essas características foram observadas em 84% dos pontos avaliados. Kairis et al. 

(2014), ao estudarem o processo de desertificação em 13 locais espacializados pela Europa, 

Ásia, África, América do Sul e do Norte, afirmaram que a erosão do solo é um importante 

processo de degradação da terra e desertificação, e observaram erosão moderada em 33,6% 

dos pontos de amostragem, enquanto em 24% dos sítios ocorreu erosão forte.  

  

3.2.1 Medidas diretas de erosão 

 

3.2.1.1 Erosão laminar  

 

As medidas diretas de erosão laminar realizadas em duas áreas degradadas indicaram a 

perda de solos por meio de processos hídricos laminares em relação ao horizonte A. Na área 

degradada 1, houve perda média, na camada superficial do solo, de 5,27 cm nos Planossolos, 

nos Luvissolos 3,53 cm e 4,7 cm nos Neossolos Litólicos. Na área degradada 2, a perda média 

foi de 2,4 cm nos Planossolos, nos Luvissolos 3,52 cm e 5 cm nos Neossolos Litólicos 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Medidas diretas, da erosão laminar, em duas áreas degradadas, no município de Itacuruba, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Fonte: Dados da pesquisa.                 

*P - Parcela; **MPS - Média das parcelas por solo; ***áreas identificadas no reconhecimento da área de estudo, 

e que apresentam atributos indicativos de degradação; ****cada valor se refere à média das medidas realizadas 

na base de três arbustos por parcela. 

 

***Área Degradada 1 Degradada 2 
Solo Planossolo Luvissolo  Neossolo Litólico  Planossolo  Luvissolo  Neossolo Litólico 

****Espessura da camada erodida (cm) 

  P.1* 5,33 3,83 6,22 3,17 3,94 5,17 

  P.2 4,33  3,11 3,61 1,78 2,56 4,89 

  P.3 6,67 3,39 4,50 2,06 2,56 7,78 

  P.4 4,89 2,33 5,39 2,44 2,67 5,39 

  P.5 6,22 5,5 4,72 2,61 2,39 4,44 

  P.6 4,67 3,89 4,00 2,22 3,67 3,67 

  P.7 5,67 4,22 3,56 1,83 5,44 4,94 

  P.8 5,78 2,89 4,06 2,67 5,22 5,67 

  P.9  4,56 3,17 6,33 2,83 3 3,83 

  P.10 4,67 3,06 4,67 2,44 3,83 4,22 

MPS** 5,27 3,53 4,70 2,40 3,52 5 
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Houve destaque de perda nos Planossolos da área 1 em relação aos da área 2, 

indicando que na área 1 os Planossolos têm características que favorecem a sua erodibilidade. 

Desse modo, análises das características físicas e químicas desse solo são necessárias para 

elucidar o que contribuiu para sua maior vulnerabilidade à erosão. Os Neossolos Litólicos 

apresentaram médias bem próximas, e entre as mais elevadas. Esses solos são muito 

encontrados no ambiente semiárido, sendo caracterizados por terem uma camada superficial 

pedregosa e arenosa, que favorece o processo erosivo (ARAÚJO FILHO et al., 2000).  Os 

Luvissolos também apresentaram médias de perda bem aproximada nas duas áreas, sendo 

menores que as dos Neossolos Litólicos. Essas menores perdas podem ser associadas ao fato 

de esses solos terem desde a sua camada superficial um maior teor de argila que favorece a 

sua resistência a processos erosivos (EMBRAPA, 2013). 

Diante dos dados descritos, é possível afirmar que essas áreas estão sendo atingidas 

por processos erosivos laminares. Esse processo é considerado um dos mais danosos, pois, ao 

remover a camada superficial do solo, onde se encontra a maior riqueza em matéria orgânica e 

em nutrientes, reduz a disponibilidade dos nutrientes para as plantas (RAMOS; RIBEIRO; 

ROCHA, 2012). Em áreas degradadas, essa perda de fertilidade pode representar um forte 

impedimento ao processo de regeneração da vegetação.  

 

3.2.1.2 Erosão em sulcos 

 

Itacuruba apresentou forte presença de erosão em sulcos, que se configura em um 

estágio mais avançado do processo erosivo. Segundo Bezerra et al. (2010), a erosão em sulcos 

é a segunda fase do processo evolutivo da erosão hídrica do solo, que inicia difuso na camada 

superficial do solo e avança para pequenas depressões da superfície do solo. 

Na Figura 14, é possível observar a descrição das medidas médias de comprimento, 

largura e profundidade de 16 sulcos encontrados no Nordeste do município (Figura 18a). 

Mediram-se 8 sulcos no domínio dos Neossolos Litólicos, com comprimento que variou de 7 

a 20 m, largura de 1,6 a 5 m e profundidade de 0,2 a 0,3 m. Nos Planossolos, realizaram-se 4 

medições com comprimentos que variaram entre 4 e 20 m, larguras entre 2 e 6 m e 

profundidades entre 0,3 e 0,5 m. Nos Luvissolos, avaliaram-se 4 sulcos, com comprimento 

variando entre 4 e 18 m, largura entre 0,6 e 1 m e profundidade entre 0,1 e 0,3 m. Exemplos 

dos sulcos dessa área podem ser visualizados nas Figuras 18f e 18g. 
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RL RL RL RL RL RL RL RL SX SX SX SX TC TC TC TC

Comprimento 7 12 20 20 15 20 20 20 16 20 12 4 18 4 13 5

Largura 1,6 3 3,5 3 5 3,3 3,6 2,7 3 6 2 2 1 0,6 1 0,6

Profundidade 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
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Figura 14 – Resultados das medidas médias de comprimento, largura e 

profundidade dos sulcos encontrados a nordeste do município de Itacuruba, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.                 

Abreviaturas: RL – Neossolo Litólico; SX – Planossolo; TC – Luvissolo. 

 

 Na porção central e noroeste do município (Figura 18a), realizaram-se 17 medições 

em sulcos: em Planossolos 9 e em Luvissolos 8 (Figura 15). Nos primeiros, os comprimentos 

variaram entre 2 e 18 m, as larguras entre 1,4 e 7,3 m e as profundidades entre 0,2 e 0,8 m. 

Nos segundos, os comprimentos variaram entre 6 e 20 m, as larguras entre 0,8 e 5,5 m e a 

profundidades entre 0,3 e 0,7 m. Nas Figuras 18b e 18c, são observados alguns exemplos dos 

sulcos dessas áreas. 

 
Figura 15 – Resultado das medidas médias de comprimento, largura e 

profundidade dos sulcos encontrados na porção central e noroeste do município 

de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa.             

Abreviaturas: RL – Neossolo Litólico; SX – Planossolo; TC – Luvissolo. 

SX SX SX SX SX SX SX SX SX TC TC TC TC TC TC TC TC

Comprimento 18 2 5 10 15 10 12 14 8 10 10 6 11 6 10 17 20

Largura 2,2 1,4 1,6 7,3 3,4 4,9 1,5 3,3 2,5 3,4 3 3 3,6 0,7 0,8 3,8 5,5

Profundidade 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6
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SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX SX TC TC TC TC

Comprimento 20 13 17 22 13 17 14 20 10 20 12 13 31 20 20 10 10 20

Largura 2,3 2,2 1,4 2,5 1 2,3 6,7 3 2,8 2,6 4,2 6,2 2 2,1 2 2,8 2,5 1,3

Profundidade 0,3 0,4 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4

0,0
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No sudeste do município, realizaram-se 18 medições em sulcos, sendo 14 nos 

Planossolos e 4 nos Luvissolos (Figura 16).  Nos primeiros, as medidas variaram entre 10 e 31 

m de comprimento, entre 1 e 6,7 m de largura e entre 0,3 e 0,7 m de profundidade. No 

segundo, as medidas apresentaram uma variação no comprimento entre 10 e 20 m no 

comprimento, entre 1,3 e 2,8 na largura e entre 0,4 e 0,8 na profundidade. Exemplos desses 

sulcos podem ser observados nas Figuras 18d e 18e. 

 

Figura 16 – Resultados das medidas médias de comprimento, largura e profundidade 

dos sulcos encontrados no sudeste do município de Itacuruba, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.                 

                Abreviaturas: RL – Neossolo Litólico; SX – Planossolo; TC – Luvissolo. 

 

 Na porção sul do município, realizaram-se 19 medições em sulcos (Figura 17). Nos 

Planossolos, avaliaram-se 9 sulcos que apresentaram comprimento variando entre 8 e 26 m, 

largura entre 0,3 e 3,7 m e profundidade entre 0,2 e 0,6 m. Nos Luvissolos, mediram-se 10 

sulcos, com comprimento variando entre 8 e 42 m, largura entre 0,9 e 5,5 m e profundidade 

entre 0,3 e 0,9 m. Nessa porção ocorreu um grande destaque nas profundidades e 

comprimentos verificados, um exemplo desses sulcos pode ser verificado nas Figuras 18h e 

18i.   
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Figura 17 – Resultados das medidas médias de comprimento, largura e profundidade dos 

sulcos encontrados sul do município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.                 

         Abreviaturas: RL – Neossolo Litólico; SX – Planossolo; TC – Luvissolo. 

 

Observou-se maior desenvolvimento horizontal nas feições encontradas, o que pode 

ter uma contribuição da pequena profundidade dos solos na região semiárida por seu baixo 

potencial hidrolítico. Segundo Corrêa, Souza e Cavalcanti (2014), a baixa umidade 

subterrânea no semiárido do Nordeste brasileiro conduz à fraca alteração por hidrólise, sendo 

predominante a ação do escoamento superficial difuso com forte intensidade, que pode 

evoluir a processos erosivos lineares.  

Nas porções Nordeste, Central e Noroeste do município (Figura 18a), realizaram-se 33 

medições, o que representa 47,15% do total de medições, enquanto nas porções Sudeste e 

Sudeste-Sul (Figura 18a), mediram-se 37 sulcos, representando 52,85% das medições 

realizadas. De modo geral, houve destaque para a ocorrência da erosão em sulcos nos 

Planossolos e Luvissolos, com exceção da porção Nordeste, onde o desenvolvimento maior 

desse processo foi nos Neossolos Litólicos, apesar de serem pouco profundos (Figura 18g). 

Nas porções Sudeste e Sul de Itacuruba, foi possível observar a maior frequência de sulcos 

nos Planossolos, no entanto, na porção Sul, os sulcos apresentaram maiores comprimentos e 

profundidades. Têm-se, como exemplo, sulcos em Luvissolos que apresentaram 31 m (Figura 

18i) e 42 m de comprimento e 0,7 (Figura 18i) e 0,9 m de profundidade. 
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Figura 18 – Identificação das áreas onde foram realizadas as medições de comprimento, largura e 

profundidade nos sulcos, nas porções, nordeste, central, noroeste, sudeste e sul do município de Itacuruba, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

(a) – classes de erosão espacializadas sobre o mapa de uso, com a identificação das áreas onde foram realizadas 

as medições dos sulcos; (b) – sulco em Planossolo na porção central de Itacuruba; (c) – sulco em Luvissolo na 

porção noroeste de Itacuruba; (d) – sulco em Luvissolo na porção sudeste de Itacuruba; (e) – sulco em  

Planossolo na porção sudeste de Itacuruba; (f) – sulco em Luvissolo na porção nordeste de Itacuruba; (g) – sulco 

em Neossolo Litólico na porção nordeste de Itacuruba; (h) e (i) – sulcos em Luvissolo na porção sul de 

Itacuruba. 

 

3.3 Mapeamento espaço-temporal da cobertura vegetal 

 

Com a aplicação do índice de realce da vegetação, foi possível verificar a variação da 

densidade da vegetação. No mapa de EVI, de 1986, identificaram-se 81% de vegetação de 

rala a esparsa, de esparsa a densa 18% e 1% de densa. No mapa de 1994, encontraram-se 

90,8% de vegetação rala a esparsa, de esparsa a densa 7,2% e 2% de densa. No mapa de 2010, 

identificaram-se 95% de vegetação rala a esparsa, de esparsa a densa 3,7% e 1,3% de densa 

(Tabela 4).  
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Tabela 4 – Densidade da cobertura da vegetação de acordo com o 

índice de realce da vegetação EVI dos anos de 1986, 1994 e 2010 no 

município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Densidade da 

cobertura vegetal 

1986 (%) 1994 (%) 2010 (%) 

Rala a esparsa 81 90,8 95 

Esparsa a densa 18 7,2 3,7 

Densa 1 2 1,3 
Fonte: Dados da pesquisa.                 

  

No período de vinte e quatro anos, portanto, a vegetação de rala a esparsa aumentou 

14% e ocupou quase o total da área, a esparsa a densa reduziu-se 14,3%, enquanto a 

vegetação densa, que já era pouco expressiva, reduziu-se muito mais nesse período (Figura 

19).  

 

Figura 19 – Índice de realce da vegetação (EVI), em 1986, 1994 e 2010, aplicados na área do 

município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

           Fonte: Elaboração da autora. 
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Esse quadro indica a degradação da vegetação, que corrobora a vulnerabilidade dos 

solos dessa área a eventos erosivos. Uma área sem cobertura vegetal está mais sujeita à 

erosão, sendo a retirada da vegetação considerada uma forma de degradação da terra pela 

Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (BRASIL, 1998a; SAMPAIO et 

al., 2003). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O mapeamento do uso da terra em Itacuruba indicou pequena utilização agrícola, 

predominando cobertura com caatinga, que varia de esparsa a rala com a presença de 

clareiras. Não se encontraram áreas com uma caatinga aparentemente preservada, que 

apresentassem espécies heterogêneas e arbóreas.  

Nos principais solos do município, onde se destacam os Planossolos, Luvissolos e 

Neossolos Litólicos, há fortes processos erosivos que variaram de moderado a forte em 84% 

dos pontos avaliados.  

O processo de erosão laminar destacou-se no Planossolo na área degradada 1, que 

apresentou perda média de 5,27 cm da camada superficial. Os Neossolos Litólicos 

apresentaram perdas elevadas nas duas áreas degradadas avaliadas, de 4,7 e 5 cm nas áreas 1 e 

2 respectivamente.  

A erosão em sulcos também é frequente em Itacuruba, com destaque para a ocorrência 

nos Planossolos e Luvissolos. Entre as medições realizadas, concentram-se nas porções 

sudeste e sul de Itacuruba 52,85%, com maior frequência nos Planossolos, porém, o maior 

destaque em comprimento e profundidade observou-se nos Luvissolos. 

O índice de vegetação indica a predominância de vegetação de rala a esparsa, que 

aumentou 14% no período de vinte e quatro anos, chegando a 95% da área total do município, 

e a vegetação densa, que já era pouco representativa, reduziu-se de 2 para 1,3%. A redução da 

cobertura vegetal, assim como a pequena utilização dos solos para as práticas agrícolas podem 

ser evidência do processo de degradação ambiental instalado na área. É importante ressaltar 

que a área não tem o clima e os solos mais favoráveis à prática agrícola, no entanto, é 

evidente, com este estudo, o avanço do processo de degradação, pois Itacuruba apresenta 

processos erosivos bem avançados que dificultam a restauração da vegetação e utilização da 

terra.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ATRIBUTOS INDICATIVOS DA QUALIDADE DE SOLOS DO NÚCLEO DE 

DESERTIFICAÇÃO DE CABROBÓ-PE 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade do solo é uma medida da capacidade que ele tem de realizar suas funções 

ecológicas, por exemplo, o crescimento das plantas, sendo capaz de funcionar dentro dos 

limites dos ecossistemas, sustentando a produtividade da planta e, ao mesmo tempo, 

impedindo a degradação do solo. Essas características são o reflexo da união das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo (BRADY; WEIL, 2013; MUKHERJEE; LAL, 2014).  

A manutenção da qualidade do solo está também relacionada com a manutenção do 

equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Segundo Melo Filho, A. Souza e L. Souza (2007), o 

solo é um dos componentes fundamentais do planeta Terra. É essencial para o bem-estar 

humano, pois serve de base para a produção agrícola e dos ecossistemas naturais. 

Para se obter informações necessárias para o manejo e capacidade de uso do solo, 

devem-se realizar pesquisas relacionadas com a qualidade do solo (LOPES, 2001; 

OLIVEIRA; MENDES; VIVALDI, 2001). Para isso, valores de indicadores físicos, químicos 

e microbiológicos devem ser considerados (SANTOS et al., 2009). 

Existe uma dificuldade em se mensurar a qualidade do solo pela complexidade em 

transformar a natureza de cada solo em atributos quantificáveis, que possam refletir a sua 

capacidade para funcionar (MELO FILHO; SOUZA; SOUZA, 2007). A avaliação da 

qualidade do solo não deve focar apenas a produtividade, pois esse objetivo leva à degradação 

desse recurso. Uma avaliação correta deve visar à qualidade ambiental, à sustentabilidade 

agronômica e à viabilidade socioeconômica (MUKHERJEE; LAL, 2014).  

O solo é um elemento complexo do ecossistema, por isso normalmente sua qualidade é 

avaliada de modo particionado em qualidade física, química e biológica (DEXTER, 2004). 

Não existe uma metodologia universal para análise da qualidade do solo, sendo realizados 

vários estudos de acordo com o seu objetivo. As principais metodologias e os modelos 

existentes aproximam-se conceitualmente e derivam das propostas para determinação dos 

índices de produtividade (CHAER, 2001).  

Os Índices de Qualidade do Solo (IQS) são os mais utilizados nas avaliações, porque 

são quantitativamente flexíveis, servindo de suporte para avaliação do manejo do solo e dos 

ecossistemas. Entre os índices mais utilizados, estão os elaborados por Karlen e Stott (1993). 

Sua utilização, entretanto, exige a quantificação de um número elevado de atributos, e 

dependendo da finalidade do estudo, devem-se selecionar os atributos que serão avaliados 

(CÂNDIDO et al., 2015).  
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A degradação generalizada de um solo pode ocorrer em razão do manejo inadequado 

de lavouras e pastagens, provocando erosão, que, com o passar do tempo, pode remover a 

camada superficial do solo (BRADY; WEIL, 2013).  

As propriedades físicas e os processos do solo estão envolvidos no suporte ao 

desenvolvimento das raízes, armazenamento e fornecimento de água e nutrientes, trocas 

gasosas e atividades biológicas (ARSHAD; LOWERY; GROSSMAN, 1996). A qualidade 

física dos solos é importante para a sua sustentabilidade, sendo uma área de pesquisa em 

franca expansão (LAL, 2000). A qualidade física está associada, segundo Reichert, Reinert e 

Braida (2003, p. 30), àquele solo que:  

 

a) permite a infiltração, retenção e disponibilização de água às plantas, 

córregos e subsuperfície; b) responde ao manejo e resiste à degradação; c) 

permite as trocas de calor e de gases com a atmosfera e raízes de plantas; e 

d) possibilita o crescimento das raízes. 

 

Entre as propriedades físicas dos solos mais estudadas, no que se refere à qualidade 

dos solos, estão: textura, espessura, densidade, resistência à penetração, porosidade, 

capacidade de retenção d'água, condutividade hidráulica e estabilidade de agregados 

(ARAÚJO et al., 2012). A matéria orgânica é um dos principais indicadores de qualidade do 

solo, haja vista que se relaciona com inúmeras características físicas, químicas e biológicas 

(REICHERT, REINERT; BRAIDA, 2003). Desse modo, a quantificação e a determinação da 

qualidade da matéria orgânica são fundamentais para determinar a qualidade do solo 

(BRADY; WEIL, 2013).  

A condutividade hidráulica descreve a capacidade do solo em transmitir água e 

depende da geometria dos poros e das propriedades do fluido nele contido (REICHARDT, 

1990). As duas propriedades do fluido que afetam diretamente a condutividade hidráulica são 

a viscosidade e a densidade. A textura e a estrutura do solo são os principais determinantes da 

geometria dos poros (ARAÚJO et al., 2012).  

Segundo Brady e Weil (2013), existem três tipos de movimento da água no solo: (1) 

fluxo saturado; (2) fluxo não saturado; (3) movimento de vapor. Em todos os casos, a água 

flui em resposta a gradientes de energia, deslocando-se de uma zona de maior para outra de 

menor potencial hídrico. O fluxo saturado ocorre quando os poros do solo estão 

completamente preenchidos com água. O fluxo não saturado ocorre quando os poros maiores 

do solo estão cheios de ar e apenas os poros menores são responsáveis por reter e conduzir a 
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água. O movimento de vapor ocorre quando diferenças de pressão de vapor se desenvolvem 

em solos relativamente secos. 

Entre os movimentos descritos acima, o fluxo da água no solo saturado contribui para 

a compreensão do comportamento hídrico do solo durante e após uma chuva ou forte 

irrigação, pois nessas situações os poros das camadas superiores do solo estão muitas vezes 

totalmente preenchidos. É uma análise de extrema importância para se tentar compreender a 

dinâmica erosiva em áreas vulneráveis à degradação. Solos com baixos valores de 

condutividade hidráulica têm baixas taxas de infiltração, e durante chuvas intensas, o 

escoamento de água levará a consequentes perdas de solo e transporte de nutrientes 

(JADCZYSZYN; NIEDZWIECKI, 2005).  

A quantidade de água por unidade de tempo (Q/t) que flui por meio de uma coluna de 

solo saturado pode ser expressa pela lei de Darcy. Segundo Libardi (2005), em 1856, o 

engenheiro hidráulico Henry Darcy realizou uma experiência sobre infiltração vertical de 

solução em filtros de areias homogêneas na condição de saturação. Com base nesse 

experimento, elaborou-se a equação de Darcy ou lei de Darcy: 

 

(2) 

 

Onde: Q - vazão, ou seja, volume de solução que atravessa a coluna por unidade de tempo; A - 

área da seção transversal da coluna pela qual a água flui; K - condutividade hidráulica; h1 - h2 

- diferença entre as cargas que atuam nas extremidades da coluna; L - comprimento da coluna. 

Os fatores que influenciam a condutividade hidráulica de solos saturados são os 

macroporos e o fluxo preferencial. Qualquer ocorrência que afete o tamanho e a configuração 

dos poros do solo vai influenciar a sua condutividade hidráulica. Os macroporos, quando 

contínuos desde a superfície do solo até a parte inferior do perfil, impulsionam um fluxo 

preferencial. Tais poros podem resultar de escavações de animais, canais de raízes ou 

decorrentes da contração de argilas (BRADY; WEIL, 2013).  

Um agregado do solo é um grupo de duas ou mais partículas primárias do solo que são 

coesas umas com as outras, mais do que com as outras partículas vizinhas do solo (KEMPER; 

CHEPIL, 1965; KEMPER; ROSENAU, 1986; NIMMO; PERKINS, 2002). O pré-requisito 

para a agregação é que a argila esteja floculada. Contudo, essa é uma condição necessária, 

mas não suficiente, pois a coesão entre os agregados exige a presença de outros agentes 

cimentantes (FERREIRA, 2010).  
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O início da formação dos agregados está ligado à floculação de alguns coloides, que se 

juntando a algumas partículas primárias de silte e areia formam microagregados. Esses 

microagregados podem ser envolvidos por agentes cimentantes, como a matéria orgânica (um 

dos principais agentes cimentantes para os agregados do solo), minerais de argila, compostos 

de ferro e alumínio, carbonatos e sílica coloidal, entre outros (LEPSCH, 2011).  

A análise da estabilidade de agregados é a avaliação da distribuição de agregados por 

tamanho. Essa é importante pelo fato de que o tamanho do agregado determina a sua 

suscetibilidade ao movimento pela água e vento, sendo também significativo na determinação 

do espaço poroso em solos cultivados (FERREIRA, 2010).  

A análise da agregação do solo é importante para uma gama de aplicações. Ao se 

estudar a estabilidade e a distribuição dos agregados do solo, podem-se avaliar os efeitos de 

várias técnicas agrícolas, assim como a suscetibilidade do solo à erosão pelo vento e pela água 

(KEMPER; CHEPIL, 1965; NIMMO; PERKINS, 2002). O tamanho e o grau de 

desenvolvimento dos agregados do solo são indicadores dos processos de degradação do solo, 

pois influenciam em fatores como infiltração, retenção de água, aeração, resistência à 

penetração de raízes, selamento e encrostamento superficial, e erosão hídrica e eólica 

(LEPSCH, 2011).  

O estado de agregação e o tamanho dos agregados do solo podem ser determinados de 

diversas formas. De acordo com Kemper e Chepil (1965), Kemper e Rosenau (1986) e 

Nimmo e Perkins (2002), podem ser utilizados como parâmetros o Diâmetro Médio 

Ponderado (DMP) e o Diâmetro Médio Geométrico (DMG). O DMP é tanto maior quanto 

maior for a percentagem de agregados grandes retidos nas peneiras com malhas maiores. O 

DMG representa uma estimativa do tamanho da classe de agregados de maior ocorrência.  A 

presença de agregados grandes indicada pelo DMP pode refletir a resistência do solo à erosão 

(CASTRO FILHO; MUZILLI; PODANOSCHI, 1998).  

A agregação do solo analisada pela estabilidade de agregados via úmida vem 

mostrando forte correlação com valores de erodibilidade. Essa relação ocorre porque, quanto 

maior o agregado, maiores serão o DMP e os espaços porosos entre agregados, aumentando a 

infiltração e diminuindo a erosão (ANGULO; ROLOFF; SOUZA, 1984).  

A matéria orgânica do solo é uma das principais responsáveis pela formação e 

estabilização dos agregados do solo (BRADY; WEIL, 2013; CASTRO FILHO; MUZILLI; 

PODANOSCHI, 1998; COSTA JÚNIOR et al., 2012; FERREIRA, 2010).  As substâncias 

orgânicas, especialmente as húmicas, formam um filme sobre as partículas de solo, 

cimentando-as em agregados estáveis. Os microagregados são mantidos e unidos por 
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materiais orgânicos persistentes, enquanto os macroagregados são formados e estabilizados 

por materiais temporários, como raízes de plantas (STEVENSON, 1994).  

Os macroagregados atuam fortemente na proteção do solo contra a degradação e 

erosão pela água da chuva, sobretudo em zona tropicais e subtropicais. Desse modo, a 

manutenção dos agregados do solo, consequentemente da matéria orgânica, é de extrema 

importância para a manutenção da qualidade dos solos (COSTA JÚNIOR et al., 2012).  

Os ambientes semiáridos têm como característica marcante a concentração do período 

chuvoso em poucos meses. Esse período caracteriza-se por chuvas de alta intensidade em 

curtos períodos de tempo, que podem provocar eventos erosivos de diferentes magnitudes se 

ocorrerem em áreas com solos desprotegidos. Avaliar a estabilidade dos agregados do solo 

nesse ambiente, portanto, contribui para propor medidas necessárias que evitem a degradação 

dos solos e consequentemente da vegetação do ambiente.  

A densidade do solo, também denominada como densidade aparente ou global, 

representa a relação entre a massa do solo seco e seu volume total, ou seja, o volume do solo 

incluindo os espaços ocupados pela água e pelo ar (FERREIRA, 2010). Os fatores principais 

que afetam a densidade do solo são a textura e a profundidade do perfil do solo. Solos com 

maior proporção de espaços porosos, em relação ao volume de sólidos, têm menor densidade. 

Consequentemente, qualquer fator que influencie a porosidade do solo afeta sua densidade 

(BRADY; WEIL, 2013).  

O aumento da densidade do solo é diretamente proporcional ao aumento da 

profundidade em consequência de fatores como menor agregação, maior compactação 

ocasionada pelo peso do solo, menor quantidade de matéria orgânica, iluviação de argila e 

diminuição da porosidade total (COSTA et al., 2003).  

Entre os métodos de determinação da densidade do solo, o mais utilizado e 

considerado padrão é o do anel volumétrico, que consiste na amostragem do solo com anel 

volumétrico de volume conhecido. Entretanto, existem métodos mais modernos para 

determinação dessa característica do solo, como a tomografia computadorizada, que tem sido 

utilizada em estudos da compactação e degradação do solo (PIRES; ROSA; TIMM, 2011). 

A densidade do solo relaciona-se com outras características do solo, como sua 

estrutura, densidade de partículas e porosidade, podendo ser utilizada como indicadora de 

processos de degradação na estrutura do solo (VIANA, 2008). Aumentos na densidade do 

solo podem indicar um ambiente mais limitante para o crescimento radicular, com a redução 

da aeração e mudanças no comportamento da água no solo, o que acarreta consequente 

redução da infiltração e aumento da vulnerabilidade erosiva (BRADY; WEIL, 2013).  
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Esse parâmetro tem sido utilizado na caracterização física da estrutura do solo, pois é 

um indicador da sua compactação (PIRES; ROSA; TIMM, 2011). A densidade é um 

indicador da qualidade do solo, pois é uma propriedade dinâmica, suscetível ao uso e de fácil 

determinação, estando relacionada com a relativa restrição ao crescimento radicular 

(ARAÚJO et al., 2012).  

A porosidade do solo refere-se ao espaço, entre os agregados e dentro deles, ocupado 

pelo ar ou pela água do solo (LEPSCH, 2011). A determinação da porosidade total constitui-

se na mais simples caracterização parcial do espaço poroso do solo. Pode ser realizada por 

meio das determinações da densidade do solo e da densidade de partículas, bastando converter 

os dados de densidade para volume (FERREIRA, 2010). 

A porosidade do solo pode ser classificada em textural e estrutural. A primeira refere-

se àquela que ocorre entre as partículas primárias minerais, e a segunda compreende as 

microfissuras, fissuras e bioporos, sendo sensível a fatores de manejo do solo, tais como o 

preparo do solo e compactação (DEXTER, 2004).  

O conhecimento das propriedades do espaço poroso do solo é mais importante que o 

conhecimento da sua porosidade total (REICHARDT, 1990). Desse modo, costuma-se 

classificar os poros em classes de tamanho, ou seja, macroporos e microporos, admitindo-se 

que os macroporos são os responsáveis pelo livre movimento do ar, da água e do crescimento 

radicular, e os microporos respondem pela reserva de água.  

O somatório de todos os tamanhos de poros de um solo é o volume total de poros, 

incluindo-se até os menores poros capilares. O comportamento dos poros em seus diversos 

tamanhos é muito diverso em relação ao ar e à água neles contidos. Sendo assim, suas 

proporções são muito importantes e determinam várias propriedades ecológicas do solo, por 

exemplo, a movimentação da água (LEPSCH, 2011). A importância relativa desses conjuntos 

de poros depende, dentre outros fatores, do tipo de cultivo, das condições climáticas, da 

posição do lençol freático, da possibilidade de irrigação e do controle ambiental (FERREIRA, 

2010).  

Um método utilizado para descrever o comportamento da água no solo é a Curva 

Característica de Retenção da Água no Solo (CCRAS). A curva apresenta a relação entre a 

quantidade de água e a energia com a qual essa está retida (SILVA et al., 2006).  Essa relação 

é dependente de características específicas do solo como textura, estrutura, mineralogia e 

matéria orgânica (CARDUCCI et al., 2011). Para elaboração da CCRAS, é amplamente 

utilizado o modelo de ajuste proposto por Genuchten (1980), pois seu uso permite uma 

análise objetiva e consistente dos dados (DEXTER, 2004).  
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No seu sentido mais amplo, a matéria orgânica do solo (MOS) pode ser entendida 

como todos os materiais orgânicos presentes no solo, incluindo organismos vivos ou mortos 

(LEPSCH, 2011). Entretanto, no estudo em tela, será focado o material amorfo escuro 

denominado húmus, pois essa parte da fração sólida do solo é a principal responsável por boa 

parte de suas propriedades físicas e químicas. 

A matéria orgânica do solo é uma indicadora da qualidade do solo em virtude da sua 

suscetibilidade de alteração em relação às práticas de manejo e por correlacionar-se com a 

maioria das propriedades do solo (ARAÚJO et al., 2012). É fundamental determinar a 

quantidade e a qualidade da matéria orgânica para se avaliar a qualidade do solo (BRADY; 

WEIL, 2013). 

A MOS representa uma pequena proporção em relação à massa total de solos minerais 

tropicais e desempenha grande influência sobre várias propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, exercendo várias funções nos ecossistemas terrestres. Considerando-se que 

a dinâmica do ambiente é sistêmica, torna-se difícil separar as características do solo mais 

influenciadas pela quantidade e qualidade da MOS. Desse modo, deve-se considerar que a 

ação dessa matéria é produto da interação dos diversos componentes do sistema (SILVA; 

MENDONÇA, 2007).  

O Carbono Orgânico do Solo (COS) é o atributo mais frequentemente relatado em 

pesquisas e pode ser escolhido como o mais importante indicador da qualidade do solo e 

sustentabilidade agronômica, pois tem grande influência sobre outros indicadores físicos, 

químicos e biológicos. Vários atributos do solo são indissociáveis da matéria orgânica do 

solo, como a capacidade de água disponível para as plantas, infiltração, formação e 

estabilidade de agregados, a densidade, a capacidade de troca catiônica, as enzimas do solo e 

bioindicadores de invertebrados (REEVES, 1997). 

A MOS contém em torno de 58% de C em relação à massa total. Assim, a 

determinação do Carbono Orgânico Total (COT) tem sido utilizada para estimar 

quantitativamente a fração orgânica do solo (RHEINHEIMER et al., 2008; SILVA; 

MENDONÇA, 2007). 

A quantificação do COS pode ser realizada por meio de: (1) análise do C total do solo 

(CT) e do C inorgânico (CI) e subsequente subtração desse da fração total; (2) determinação 

do C orgânico após a remoção do inorgânico; (3) oxidação do CO por dicromato (Cr2O7
2-) e 

posterior determinação do dicromato não reduzido pela titulação de oxirredução com Fe2+, ou 

por métodos colorimétricos (NELSON; SOMMERS, 1996).  
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Por sua praticidade, os métodos baseados na oxidação do dicromato vêm sendo mais 

utilizados. Entre esses métodos, destacam-se os propostos por Walkley e Black (1934) e 

Yeomans e Bremner (1988). Entretanto, equipamentos automatizados que determinam, ao 

mesmo tempo, C, H e N vêm sendo utilizados, e os resultados indicam menor variação dos 

resultados nas análises de C realizadas com esse método. São análises, no entanto, de alto 

custo (GATTO et al., 2009). 

Nas últimas décadas, o aumento com a preocupação relativa à emissão de carbono 

para a atmosfera fez a atenção voltar-se para o solo como um grande reservatório desse 

elemento, sendo cada vez mais importante a preservação dos solos e da sua capacidade de 

reter o carbono. Segundo Lal (2003), a gestão sustentável do solo ganhou grande apoio em 

eventos como Rio-92 e a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 

(UNFCCC) 1992. Nesses eventos, ressaltou-se a relação existente entre a degradação do solo 

e a desertificação e consequente perda de biodiversidade. 

Diante dessa preocupação com os reservatórios de carbono existentes no solo, faz-se 

necessária a análise do COS e também a quantificação do estoque de carbono do solo.  As 

alterações antrópicas nos ecossistemas naturais podem promover grande influência nas 

reservas de carbono orgânico (CO) do solo (FERNANDES; FERNANDES, 2008). Desse 

modo, a análise do estoque de carbono existente no solo pode indicar o impacto causado pelo 

manejo promovido nos ambientes naturais. Segundo Sampaio e Costa (2011), pesquisas sobre 

os estoques de carbono no semiárido vêm sendo realizadas, no entanto, trabalhos que reúnam 

informações sobre esses dados de modo mais amplo ainda eram incipientes.  

O COS é um elemento extremamente sensível às alterações promovidas no solo, 

principalmente aos efeitos ocasionados pela erosão. Vários estudos vêm relacionando COS e 

processos erosivos (HANCOCK; MURPHY; EVANS, 2010; KIRKELS; CAMMERAAT; 

KUHN, 2014; LI et al., 2014; MA et al., 2014), sendo constatado que o armazenamento e o 

transporte do COS são extremamente afetados pela erosão hídrica (LAL, 1995). 

Análises voltadas para a compreensão da qualidade do solo em áreas vulneráveis à 

desertificação no Brasil ainda são incipientes. São necessárias medidas que visem ao uso 

sustentável para proteger a qualidade do solo. Em ambientes onde a degradação já se encontra 

avançada, deve-se tentar restaurar a qualidade do solo.  

A análise multivariada permite trabalhar com uma série de variáveis, listando as que 

têm maior influência para o diagnóstico a ser realizado. Uma avaliação da qualidade física do 

solo por meio de indicadores utilizando técnicas estatísticas multivariadas foi realizada por 

Arcoverde et al. (2015). Esses autores afirmaram que esse tipo de análise tem grande 
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importância em estudos de análise exploratória de dados. Partindo do interesse em observar 

como ocorre o relacionamento entre as amostras, ou seja, quão homogêneas ou heterogêneas 

são elas, de acordo com as variáveis utilizadas no trabalho, destacam-se dois métodos de 

estatística multivariada que podem ser utilizados, que é a análise de agrupamento (AG) e a 

análise de componentes principais (ACP), segundo Vicini (2005).  

A ACP é uma técnica que permite transformar um conjunto de variáveis originais em 

outro da mesma dimensão, que se denominam componentes principais, além de permitir a 

redução da quantidade de dados com a menor perda possível da informação (VARELLA, 

2008). O objetivo da AG é dividir um conjunto original de dados em grupos, de acordo com o 

grau de similaridade ou dissimilaridade. Desse modo, podem-se identificar as fontes 

potenciais de variabilidade da área.  

Outra técnica exploratória interessante é a análise discriminante (AD), que permite 

classificar elementos de uma mesma população, desde que haja grupos pré-classificados 

(SOUZA, 2015). Sendo assim, é possível construir uma regra de decisão que reduz o número 

de classificações incorretas. A primeira etapa dessa análise consiste em averiguar 

características capazes de destinar variáveis em diferentes grupos anteriormente definidos 

(VARELLA, 2008).   

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade dos solos em área 

vulnerável à desertificação no Semiárido pernambucano, mediante uma análise das alterações 

promovidas pelos processos de degradação nas propriedades físico-hídricas do solo e do 

carbono orgânico total. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo foi o município de Itacuruba, em Pernambuco, que apresenta forte 

evidência de degradação dos solos dentre as áreas pertencentes ao núcleo de desertificação de 

Cabrobó. Nela realizou-se uma análise de propriedades físicas, físico-hídricas do solo e do 

carbono orgânico total.  

Os solos utilizados como referência neste estudo por sua grande ocorrência no 

Semiárido foram Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico, que foram devidamente 

classificados morfologicamente no campo. As coletas de solo realizaram-se nas profundidades 

0-10 e 10-20 cm, pois se compreende que a camada superficial do solo é profundamente 

alterada pelos processos de degradação. Na camada superficial do solo, é onde se concentra o 

maior quantitativo de carbono, sendo esse um elemento muito suscetível a eventos de 
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degradação. Desse modo, analisar essas camadas permite conceber melhor as alterações 

promovidas pela deterioração do solo. 

 No município de Itacuruba, não se encontrou uma área como referência de 

conservação dos solos; assim, fez-se uma amostragem dos mesmos tipos de solos em um local 

conservado no município de Floresta-PE, que também está inserido no núcleo de 

desertificação supracitado.  

 

2.1 Metodologia da coleta 

 

As coletas foram realizadas em três áreas, sendo duas degradadas, localizadas no 

município de Itacuruba, e uma conservada, que se localiza em Floresta, na macrorregião do 

Sertão Pernambucano (Figura 20).  

 

Figura 20 – Áreas onde se realizaram as coletas de solos em áreas degradadas e conservadas nos 

municípios de Itacuruba e Floresta, macrorregião do Sertão pernambucano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Em cada área, foram estudados os três solos mais representativos: Planossolo, 

Luvissolo e Neossolo Litólico. No município de Itacuruba, principal área amostral deste 
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trabalho, realizaram-se coletas em duas áreas, que apresentaram características de degradação 

com intensidades aparentemente diferentes. 

A área degradada 1, localizada na porção Nordeste do município de Itacuruba (Figura 

20), apresenta uma vegetação esparsa com processos erosivos lineares frequentes (Fotografias 

3a e 3b); enquanto a área degradada 2, que se localiza na porção Sul desse mesmo município 

(Figura 20), apresenta uma vegetação bem rarefeita, apresentando muitas áreas com solo 

exposto, e com processos erosivos lineares de frequentes a muito frequentes (Fotografias 4a e 

4b), desse modo, acredita-se que a segunda área esteja mais atingida por processos de 

degradação que a primeira. 

 

Fotografia 3 – Área degradada 1 no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano  

 
Fonte: A autora, 2015. 

(a) coleta na área do Planossolo; (b) caatinga esparsa e processo erosivo na área do Luvissolo. 

 

 

Fotografia 4 – Área degradada 2 no município de Itacuruba, macrorregião do Sertão pernambucano  
 

 
Fonte: A autora, 2015. 

(a) caatinga raleada na área do Planossolo; (b) Área do Luvissolo onde se realizou a coleta dos solos. 
 

3a 3b 

4a 4b 
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A área utilizada como referência de solos conservados localiza-se no município de 

Floresta (Figura 20), sendo esse local uma fazenda voltada para a criação de caprinos, onde a 

vegetação se encontra aparentemente conservada, com várias espécies arbóreas (Fotografias 

5a e 5b). Os solos dessa área não apresentaram indícios de erosão avançada como os 

verificados no município de Itacuruba.  

 

Fotografia 5 – Área referência de conservação no município de Floresta, macrorregião do Sertão 

pernambucano  

 

 

Fonte: A autora, 2015. 

(a) caatinga densa na área do Planossolo; (b) caatinga densa na área do Neossolo Litólico. 
 

 

2.1.1 Coleta das amostras deformadas 

 

Coletaram-se amostras deformadas em cada área e nos três solos (Planossolo, 

Luvissolo e Neossolo Litólico) nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. Na área de cada 

solo, realizaram-se quatro repetições por profundidade, seguindo um espaçamento de 20 m 

entre uma trincheira e outra, fazendo-se o desenho de um quadrado na área. Desse 

procedimento, totalizaram-se 72 amostras. Com essas, realizaram-se as seguintes análises: 

granulometria, argila dispersa em água, estabilidade de agregados via úmida, carbono 

orgânico total e densidade pelo método da proveta para os Neossolos Litólicos. 

 

2.1.2 Coleta das amostras não deformadas 

   

Nas três áreas, coletaram-se amostras não deformadas nos Planossolos e Luvissolos. 

Nos Neossolos Litólicos, encontrou-se extrema dificuldade para realização desse tipo de 

coleta em razão da elevada pedregosidade, proximidade da rocha e textura arenosa. Seguindo 

5a 5b 



65 

 

as recomendações de Almeida (2008), realizaram-se amostragens em formato de bloco nas 

quais se visa preservar a estrutura do solo, causando o menor transtorno possível à sua 

porosidade. Coletaram-se os blocos nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Cada bloco foi 

devidamente embalado em plástico filme e posteriormente em plástico do tipo bolha e fita 

crepe, para não haver prejuízo na sua estrutura durante o transporte (Fotografias 6a e 6b). 

 

Fotografia 6 – Coleta das amostras não deformadas em formato de bloco no município de Itacuruba-

PE  

 

 

Fonte: A autora, 2015. 

(a) retirada do bloco no Luvissolo em área degradada; (b) blocos devidamente embalados para proteção da 

estrutura da amostra. 

 

 

2.2 Procedimentos pré-análises laboratoriais 

 

As amostras deformadas foram levadas para o Laboratório de Física do Solo da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e colocadas para secar ao ar por cerca 

de dez dias. As amostras não deformadas em blocos também foram transportadas para o 

laboratório e preparadas seguindo-se as recomendações de Almeida (2008). Esse autor 

indicou que o bloco deve ser engessado (Fotografia 7a), visando à sua imobilização, para não 

ocorrerem danos no momento da extração das amostras com os anéis de alumínio. Após a 

secagem do gesso, os blocos foram saturados com água para facilitar o processo de retirada 

dos anéis (Fotografia 7b). Nos blocos de cada solo e por profundidade, foram cravados quatro 

anéis de 5 cm de diâmetro por 5 cm de altura, com o auxílio de um equipamento que permite 

a coleta de forma contínua, sem causar grandes transtornos à estrutura do solo (Fotografias 7c 

e 7d).   

6a 6b 
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Cada anel foi devidamente organizado e identificado, e na base de cada um, foi 

colocado um pedaço circular de tecido do tipo Perfex, preso com uma liga (Fotografia 7e). Os 

solos foram organizados em uma bandeja e, sempre que necessário, foram colocados para 

saturar por capilaridade, ou seja, de baixo para cima visando expulsar todo o ar existente nos 

poros do solo. Com esses anéis, realizaram-se as análises da condutividade hidráulica do solo 

saturado, porosidade total, distribuição dos tamanhos dos poros e densidade do solo.  

 

Fotografia 7 – Preparação das amostras não deformadas em formato de bloco 

para as análises  

 

Fonte: A autora, 2015. 

(a) blocos engessados; (b) blocos de solo umedecidos; (c) e (d) anéis de aço cravados nos 

blocos de solo; (e) anéis devidamente organizados e identificados. 

 

2.3 Análise granulométrica e argila dispersa em água 

   

A determinação das frações areia, silte e argila dos solos da área estudada foi realizada 

pelo método do densímetro, seguindo-se os procedimentos descritos no manual de métodos da 

Embrapa (1997) e as adaptações propostas por Almeida (2008). As amostras desestruturadas 

7a 7b 

7c 7d 

7e 
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foram devidamente homogeneizadas e de cada uma foi separada uma porção de 50 g que foi 

passada em peneira de malha de 2 mm, para obter a terra fina seca ao ar (TFSA). Cada 

amostra foi colocada em uma garrafa tipo PET de 500 ml com 25 ml de uma solução de 

hexametafosfato de sódio tamponada com carbonato de sódio e 100 ml de água (Fotografia 

8a). As garrafas foram colocadas em agitador do tipo Wagner durante 16 horas a fim de 

dispersar fisicamente a argila (Fotografia 8b).  

Depois da agitação, o conteúdo de cada recipiente foi passado em peneira de malha de 

0,053 mm, colocada sobre um funil apoiado em suporte, tendo logo abaixo uma proveta de 

1.000 ml. O material retido na peneira foi lavado com o objetivo de deixar apenas a fração 

areia e colocado para secar na estufa a 105ºC por 24 horas, sendo posteriormente pesado, para 

determinação da fração areia. O volume de cada proveta foi completado até 940 ml e agitado 

com um bastão, tendo na sua extremidade inferior uma tampa de borracha com vários 

orifícios e com diâmetro menor que o da proveta. Após essa agitação, o material em 

suspensão foi deixado em repouso por 24 horas (Fotografia 8c). Passando o tempo 

supracitado, fez-se a leitura da densidade da fração argila total com o auxílio de um 

densímetro de Bouyoucos (152H). Do mesmo modo, realizou-se a leitura na prova em branco 

(dispersante mais água). Obteve-se a fração silte pela diferença entre as frações onde: [% silte 

= 100 - (% areia + % argila)]. 

 

Fotografia 8 – Procedimentos da análise granulométrica dos solos da área de estudo  

 

Fonte: A autora, 2015. 

(a) garrafas tipo PET de 500 ml com as amostras de solo, dispersante químico e água; (b) amostras sendo 

dispersadas fisicamente no agitador de Wagner; (c) amostras em repouso.  

 

Utilizando os procedimentos descritos anteriormente, com exceção da utilização de 

dispersante químico, realizou-se a análise da argila dispersa em água (ADA) ou argila natural. 

Com a determinação da ADA e a relação desse resultado com o valor de argila total, calculou-

se o grau de floculação das amostras de solo. 

 

8a 8b 8c 
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2.4 Análise da condutividade hidráulica do solo saturado Ksat 

 

A condutividade hidráulica do solo saturado foi determinada pelo método de carga 

constante de acordo com a Embrapa (1997). Em cada cilindro de aço, foi preso outro cilindro 

de 2,5 cm de altura por 5 cm de diâmetro que serviu para medir a carga hidráulica de 1,7 cm 

que deveria ser deixada constante. Os anéis foram colocados para saturar por 24 horas 

(Fotografia 9a); depois foi colocada uma proteção com um tecido tipo Perfex na superfície 

dos anéis para que o gotejamento não prejudicasse a estrutura do solo contido no anel 

(Fotografia 9b).  Os anéis foram transferidos para o suporte do permeâmetro, com béqueres 

previamente pesados em baixo para reter o fluxo. Verificada a estabilização do fluxo, foi 

iniciada a medição a cada 30 minutos até as duas últimas medições serem constantes 

(Fotografia 9c).    

 

Fotografia 9 – Procedimentos para análise da condutividade hidráulica do solo saturado pelo método 

de carga constante  

 

Fonte: A autora, 2015. 

 (a) anéis com solo saturando na água; (b) proteção colocada dentro do anel para que o gotejamento não 

danifique a amostra; (c) estrutura do permeâmetro de carga constante. 

   

O cálculo da condutividade hidráulica do solo saturado realizou-se seguindo os 

parâmetros abaixo (Equação 3): 

 

Ksat: Q x L / A x H x t (cm/h)                                                                                

(3) 

9a 

9b 

9c 
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Onde: K - condutividade hidráulica em cm h-1; Q - volume do percolado, em ml, ou seja, o 

valor da última leitura quando não há variação entre os valores anteriores, ou a média das 

duas leituras quando há alguma variação; L - altura do bloco do solo, em cm; H - altura do 

bloco do solo e da coluna, em cm; A - área do cilindro, em cm²; t – tempo, em horas.  

 

2.5 Análise da estabilidade de agregados via úmida  

 

Essa análise realizou-se pelo método de peneiramento com um aparelho de oscilação 

vertical do tipo Yooder, disponibilizado pelo Laboratório de Física do Solo da UFRPE. 

Utilizou-se o método proposto por Kemper e Rosenau (1986), com alterações. O equipamento 

citado compõe-se de três recipientes cilíndricos, composto cada um por um conjunto de 

peneiras com as malhas: 2,00, 1,00, 0,5, 0,25 e 0,125 mm (Fotografia 10).  

 

Fotografia 10 – Aparelho de oscilação 

vertical do tipo Yoder, onde se 

realizaram as análises de estabilidade de 

agregados via úmida dos solos da área de 

estudo 
 

 

Fonte: A autora, 2015. 

 

A amostra de solo desestruturada foi passada em peneira com malha de 8 mm e retida 

na malha de 4,76 mm; do material retido, foram pesados 50 g em duplicata e o restante, 

armazenado. Uma das amostras foi colocada em lata de alumínio de peso conhecido para 
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secar em estufa a 105ºC para determinação do peso da massa de solo seco. A outra amostra 

foi colocada em prato de plástico forrado com papel e saturada por capilaridade.  

No dia seguinte, a amostra foi colocada na parte superior do conjunto de peneiras, e o 

nível da água foi ajustado de modo que os agregados contidos na peneira superior fossem 

umedecidos. Os agregados foram submetidos a uma oscilação vertical de 10 minutos com 

uma frequência de 30 oscilações por minuto (Kemper e Rosenau, 1986).  Depois da oscilação, 

o conjunto de peneiras foi retirado e o material colocado em latas de alumínio e encaminhadas 

para uma estufa a 105ºC para secar por 24 horas. Posteriormente, determinou-se o peso seco 

para definição das classes de agregados estáveis em água. 

Utilizaram-se os pesos obtidos para o cálculo do diâmetro médio ponderado (equação 

4) e do diâmetro médio geométrico (equação 5), ambos propostos por Kemper e Rosenau 

(1986):  

 
                                           (4) 

 

 

Fonte: Souza (2015). 

 

Onde: DMP - diâmetro médio ponderado (mm); Xi - diâmetro médio das classes (mm); Wi - 

proporção de cada classe em relação ao total.  

 

 

 

 

 
(5) 

Fonte: Souza (2015). 
 

Onde: DMG - diâmetro médio geométrico (mm); wp - peso dos agregados de cada classe (g); 

Xi - diâmetro médio das classes.  

 

2.6 Porosidade total, distribuição do tamanho de poros do solo e curva característica de 

retenção da água no solo 

 

Realizou-se a determinação da porosidade total e a da distribuição do tamanho dos 

poros de acordo com os procedimentos descritos no manual da Embrapa (1997) e as 

alterações propostas por Almeida (2008). Os anéis volumétricos com as amostras de solo 

foram colocados para saturar com 24 horas de antecedência. Após esse período, foram 
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pesados, e com essa informação e de conhecimento do volume do anel, obteve-se o volume 

total de poros. Esse procedimento também foi realizado para medir a umidade volumétrica de 

saturação (θ saturada), assumindo-se que a densidade da água é igual a 1 g cm-3. A porosidade 

total da amostra (Pt) foi calculada conforme a equação 6:   

 

 

                                                                                                                                    (6) 

 

Fonte: Souza (2015). 

 

Fonte: Fonte: Souza (2015). 

 

Onde: P: Porosidade total (cm3 cm-3); Msu: massa de solo úmido na saturação (g); Mss: massa 

de solo seco a 105ºC (g); Vsaturação: volume da água na saturação (cm3); VTanel: volume total 

do anel (cm3); Vporos: volume de poros (cm3) e, θ: umidade volumétrica de saturação (cm3cm-

3). 

Para obtenção da distribuição dos poros do solo (macro, meso, micro e criptoporos), 

considerou-se a classificação por diâmetro (Ø) de poros, recomendada por Prevedello (1996): 

macroporos são os que drenam água a uma tensão de 10 cca (diâmetro > 300 µm); mesoporos 

são os que drenam água entre as tensões de 10 cca e 60 cca (50 µm < diâmetro < 300 µm); 

microporos aqueles que drenam água à tensão > 60 cca (0,2 µm < diâmetro < 50 µm), e os 

criptoporos são correspondentes à umidade volumétrica do ponto de murcha permanente, 

15000 cca, (menores que 0,2 µm).  

Na realização dessas análises, utilizaram-se os seguintes equipamentos: mesa de 

tensão para determinação da macroporosidade a 10 cca (1 kPa), mesoporosidade a 60 cca (6 

kPa), microporosidade e para os solos deste estudo a capacidade de campo a 100 cca (10 kPa); 

câmara de Richards para altas tensões e estufa, e desse modo determinar a umidade a 333 cca 

(33 kPa), a 500 cca (50 kPa), a 5000 cca (500 kPa) e o ponto de murcha permanente e 

criptoporosidade 15000 cca (1500 kPa) (Fotografia 11).  

Sendo assim, na determinação da macroporosidade, os anéis com amostras de solo 

foram submetidos a uma tensão de 10 cca ou 1 kPa. Quando se alcançou o equilíbrio, ou seja, 

toda água dos macroporos foi drenada, os anéis foram pesados. Considerando-se para fins 

práticos 1g cm-3 como a densidade da água, determinou-se o volume de água extraído dos 

macroporos e calculou-se a macroporosidade a partir da razão entre o volume de macroporos 

e o volume do solo. O volume de mesoporos foi obtido por meio da submissão dos anéis com 
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amostras de solo a uma tensão de 60 cca ou 6 kPa e se calculou a mesoporosidade mediante a 

divisão do volume de mesoporos pelo volume do solo. Seguindo-se os mesmos 

procedimentos descritos, a microporosidade foi determinada pela diferença entre o peso da 

amostra de solo a 60 cca e o peso da amostra submetida a tensão de 100 cca (10kPa). A 

criptoporosidade foi determinada pela diferença entre o peso da amostra equilibrada em 

15000 cca (1500 kPa) e amostra seca em estufa.  

 

Fotografia 11 – Equipamentos utilizados para determinação da distribuição de poros dos solos 

estudados 
 

 

Fonte: A autora, 2015. 

(a) e (b) mesa de tensão utilizada para definição da macro, meso e microporosidade; (c) câmara de Richards 

utilizada para determinação da capacidade de campo, ponto de murcha permanente e criptoporosidade. 

 

Para elaboração das curvas características de retenção de água no solo dos Planossolos 

e Luvissolos, nas profundidades de 0-10cm e 10-20cm, para as três áreas estudadas, 

utilizaram-se as umidades nas tensões citadas acima. Para determinação dos parâmetros de 

ajuste das curvas, utilizou-se o software Retention Curve (RETC) disponível no site: 

http://swrcfit.sourceforge.net/.  Os resultados obtidos com a curva de retenção de água no solo 

ajustaram-se pela equação 7 de Genuchten (1980). 

 

        
(7) 

Fonte: Souza (2015) 

 

11a 

11b 

11c 
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Onde: θ: umidade volumétrica de saturação (cm3 cm-3); θr: umidade residual do solo (cm3 cm-

3); θs: umidade de saturação; ɑ: é um parâmetro de dimensionamento, inversamente 

proporcional ao diâmetro médio dos poros (cm-1); Ψ: tensão da drenagem desejada (kPa) e, n 

e m são parâmetros empíricos. Para o cálculo do valor de m, utilizou-se a expressão elaborada 

por Mualem (1976), (m:1-1/n).  

 

2.7 Densidade do solo 

 

A densidade do solo ou densidade aparente foi determinada seguindo os 

procedimentos descritos pela Embrapa (1997). Nas áreas do Planossolo e Luvissolo, 

coletaram-se amostras não deformadas com anéis de aço de 5 cm por 5 cm.  

Com o volume de cada anel e o peso da amostra seca a 105ºC, obteve-se a densidade 

do solo. Na área dos Neossolos Litólicos, como já descrito, coletaram-se apenas as amostras 

deformadas. Desse modo, obteve-se a densidade desse solo pelo método da proveta.  

 

2.8 Análise do carbono orgânico total 

 

Com as amostras deformadas, foi determinado o COT. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Biomassa do Departamento de Energia Nuclear da UFPE seguindo os 

procedimentos descritos por Yeomans e Bremner (1988). Realizou-se a oxidação da matéria 

orgânica via úmida com dicromato de potássio (5,0 mL de K2Cr2O7) em meio sulfúrico (7,5 

mL de H2SO4 concentrado), empregando-se como energia o calor desprendido pelo ácido 

sulfúrico e aquecimento. 

Foram feitos quatro brancos controles nas mesmas condições; dois foram colocados 

para digestão e os outros dois permaneceram em temperatura ambiente. Esse branco controle 

não aquecido é importante para o cálculo do total de dicromato perdido no aquecimento na 

ausência da amostra. O excesso de dicromato após a oxidação foi titulado com solução padrão 

de sulfato ferroso amoniacal. A quantidade de carbono orgânico foi calculada com base no 

volume da solução de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da amostra (V), do branco 

aquecido (Vba) e do branco não aquecido (Vbn), conforme as equações 8 e 9:  

                         

A: ((Vba-Vam) (Vbn-Vba) / Vbn) + (Vba-Vam))                                        (8) 
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Onde: Vba: volume gasto na titulação do branco controle com aquecimento; Vbn: volume 

gasto na titulação do branco controle sem aquecimento; Vam: volume gasto na titulação da 

amostra. 

 

CO (dag Kg-1): (A) (molaridade Sulfato Ferroso) (3) (100) / Peso da amostra (mg)    (9)     

                                    

Onde: 3: resultado da relação entre o número de mols de Cr2O7  que reage com Fe2+ (1/6), 

multiplicado pelo número de mols de Cr2O7 que reage com o C0 (3/2), multiplicado pela 

massa atômica do C (12); 100: fator de conversão de unidade (mg mg-1 para dag Kg-1).  

Com os resultados das análises do COT e da densidade do solo, fez-se o cálculo do 

estoque de carbono orgânico do solo de acordo com o procedimento descrito por Fernandes e 

Fernandes (2008).  

 

2.9 Caracterização de atributos físicos e do carbono orgânico do solo 

 

Com as análises realizadas no Laboratório de Física do Solo da UFRPE e Laboratório 

de Biomassa da UFPE, foi possível realizar uma caracterização de atributos físicos, do 

carbono orgânico e do estoque de carbono dos solos estudados para cada área. Esses dados 

completos podem ser observados no Apêndice A.  

 

2.10 Análises estatísticas  

 

Os dados foram inicialmente submetidos a um teste de normalidade e 

homocedasticidade, que são pressupostos da análise de variância. A posteriori, realizou-se a 

Análise de Variância (ANOVA) com as médias das variáveis analisadas nos solos por 

profundidade. Elaborou-se uma comparação entre as áreas de estudo pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade pelo programa estatístico SAS, versão student 2.0. 

Os resultados das variáveis estudadas também foram submetidos a uma estatística 

multivariada com a aplicação das Análise dos componentes principais (ACP), agrupamento 

(AG) e discriminante (AD) no programa Statistica 7.0. Para realização da análise 

multivariada, os dados precisaram ser padronizados para que estivessem na mesma em escala 

adimensional (SILVA; PADOVANI, 2006; VICINI, 2005).  

Para execução da ACP, escolheu-se o carbono orgânico total (COT) como variável 

analisada. Essa escolha considerou o fato de o COT ser descrito na literatura como uma das 
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características mais sensíveis aos processos de degradação do solo e, consequentemente, um 

dos principais indicadores da sua qualidade.  

Na escolha de componentes principais, utilizou-se o critério de eliminação de Kaiser 

ou da raiz latente, em que qualquer autovalor individual deve explicar a variância de, pelo 

menos, uma variável, e cada variável contribui com o valor (1,0) do autovalor total. Sendo 

assim, apenas autovalores maiores que (1,0) foram considerados significativos (CRUZ; 

TOPA, 2009; SILVA; PADOVANI, 2006). Para eliminação das variáveis, estabeleceu-se o 

valor mínimo de 0,70 para cargas fatoriais significativas, atendendo, assim, ao critério de 

Kaiser-Meyer-Okin (KMO) que indica amostras com valor a partir de 0,70 tendo um grau 

razoável de adequação (CRUZ; TOPA; VICINI, 2005, 2009).  

Com as variáveis selecionadas por meio da ACP, realizou-se uma análise de 

agrupamento. De acordo com Loesch e Hoeltgebaum (2012), o uso de agrupamentos 

hierárquicos combinado com a análise de componentes principais proporciona um incremento 

na riqueza de interpretações. Desse modo, pode-se compreender como essas variáveis, por 

solo e profundidade, organizam-se entre as áreas estudadas (degradadas 1 e 2 e conservada).  

A medida de distância utilizada no agrupamento foi a euclidiana, que é a mais 

comumente reconhecida, também podendo ser chamada de medida em linha reta (HAIR JR. et 

al., 2009). Na determinação do quantitativo de grupos, utilizou-se o critério do corte no 

gráfico em relação às maiores distâncias, o que auxilia caso o dendograma não esteja claro 

(VICINI, 2005). Os gráficos de ligação por meio dos passos, com a localização dos cortes 

para cada dendograma, podem ser visualizados no Apêndice B. O método de agrupamento foi 

o de Ward, que minimiza o quadrado da distância euclidiana às médias dos grupos. Segundo 

Vicini (2005), esse método é altamente eficiente na formação dos grupos. 

 Buscando confirmar o percentual de acertos do agrupamento e a organização das 

variáveis em grupos isolados, de acordo com as áreas estudadas, aplicou-se uma análise 

discriminante. Entre os objetivos da análise discriminante está o de determinar diferenças 

estatisticamente significativas entre um conjunto de variáveis para dois ou mais grupos 

definidos previamente (HAIR JR. et al., 2009). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

3.1 Análise da qualidade dos solos por meio da avaliação do carbono orgânico total e de 

atributos físicos do solo em área vulnerável à desertificação no semiárido 

pernambucano 

 

Na profundidade de 0-10 cm, o COT n os Planossolos da área conservada, foi de 17,96 

g.Kg-1, enquanto nas áreas degradadas 1 e 2 foram verificados os valores de 3,98 g.Kg-1 e 4,82 

g.Kg-1 respectivamente, sem diferença significativa para esses dois últimos resultados. Nos 

Luvissolos, o valor observado na área conservada para essa variável foi de 19,65 g.Kg-1; nas 

áreas degradadas 1 e 2, que não apresentaram diferenças significativas entre elas, verificaram-

se os valores de 4,25 g.Kg-1 e 6,15 g.Kg-1. Nos Neossolos Litólicos, observou-se o valor de 

15,33 g.Kg-1 na área conservada, que são naturalmente baixos, porém as áreas degradadas 

apresentaram valores bem mais baixos, 6,8 g.Kg-1 para a área degradada 1 e 3,17 gKg-1 para a 

área degradada 2 (Tabela 5). Na área degradada 1, o valor apresentado aproximou-se 

estatisticamente do que foi encontrado na área conservada e degradada 2.  

Na profundidade de 10-20 cm, verificou-se que o COT nos Planossolos apresentou o 

valor de 13,85 g.Kg-1 na área conservada, o valor de 2,02 g.Kg-1 na área degradada 1 e o de 

5,25 g.Kg-1 na área degradada 2. Nos Luvissolos, observou-se o valor de 16,27 g.Kg-1 na área 

conservada, o de 2,1 g.Kg-1 na área degradada 1 e o de 3,74 g.Kg-1 na área degradada 2. Nos 

Neossolos Litólicos, obteve-se o valor de 13,37 g.Kg-1 na área conservada, o de 4,82 g.Kg-1 na 

área degradada 1 e o de 5,15 g.Kg-1 na área degradada 2. Para os três solos nessa 

profundidade, não ocorreram diferenças significativas entre os valores das áreas degradadas 

(Tabela 6). 

O COT, de modo geral, apresentou diferença significativa entre os valores observados 

na área conservada e as degradadas, para os três solos estudados nas duas profundidades 

(Tabelas 5 e 6). Esse resultado corrobora o que indicam os estudos sobre o COS, em que esse 

é posto como um dos principais indicadores de qualidade, sendo muito importante na 

avaliação, direta ou indireta, das condições físicas, químicas ou biológicas dos solos 

(BRADY; WEIL, 2013; GIONGO et al., 2011; REEVES, 1997; SILVA; MENDONÇA, 

2007). Giongo et al. (2011) realizaram uma avaliação do COT no sistema do semiárido e 

apresentaram uma referência de valores médios para as principais classes de solos. Nesse 

trabalho foram apresentados para os Planossolos, Luvissolos e Neossolos Litólicos, 

respectivamente, valores médios de 7,4 g.Kg-1, 11,8 g.Kg-1 e 10,4 g.Kg-1.  
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Sendo assim, é possível afirmar que os valores observados nas áreas conservadas nos 

três solos estudados (Tabelas 5 e 6) indicam que eles se encontram com boa qualidade, no 

contexto esperado para o semiárido brasileiro. Assim, pelo que se observa nas áreas 

degradadas (Tabelas 5 e 6), percebe-se que elas se encontram com um quantitativo de COT 

muito baixo, o que indica que esse atributo do solo foi fortemente afetado pelos processos de 

degradação da terra.  

Além da quantificação do COT, realizou-se a determinação do estoque de carbono 

para a área conservada e as áreas degradadas 1 e 2. Foi possível observar que a área 

conservada tem estoques de carbono bem superiores aos encontrados nas áreas degradadas, 

ocorrendo diferença estatística entre elas para todos os solos estudados na profundidade de 0-

10 cm, e para o Planossolo e Luvissolo na profundidade de 10-20 cm (Tabelas 5 e 6). 

Na profundidade de 0-10 cm, nos Planossolos e Luvissolos, observou-se que o valor 

de estoque de carbono da área conservada apresentou diferença significativa dos verificados 

nas áreas degradadas 1 e 2, e não ocorreram diferenças estatísticas entre as duas últimas. Nos 

Neossolos Litólicos, observou-se que ocorreu uma diferença significativa dos valores de 

estoque de carbono entre a área conservada e a degradada 2, enquanto na degradada 1, 

verificou-se a aproximação estatística dos resultados das outras duas áreas (Tabela 5).  

Na profundidade de 10-20 cm, nos Planossolos, observaram-se diferenças 

significativas entre as três áreas, ou seja, as três se diferenciaram quanto aos valores de 

estoque de carbono determinados. Na área conservada, observou-se o maior valor, em seguida 

a área degradada 2, e o menor valor dessa variável encontrou-se na área degradada 1. Nos 

Luvissolos, identificou-se uma diferença significativa entre os resultados de estoque de 

carbono observado na área conservada e o das áreas degradadas 1 e 2, não ocorrendo 

diferenças significativas entre as duas últimas. Nos Neossolos Litólicos, não se identificou 

diferença significativa entre os resultados das três áreas, no entanto, pôde-se observar que a 

área conservada apresentou o maior valor (Tabela 6).  
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VARIÁVEIS

 C D1 D2  C D1 D2  C D1 D2

Areia g Kg
-1 624,53b 753,22a 639,77b 486,02b 668,98a 627,95a 613,66b 720,17a 773,1a

Silte g Kg
-1

178,15ab 151,23b 208,01a 173,97a 167,86a 194,15a 169,79a 173,9a 141,45a

Argila g Kg
-1

197, 32a 95,55c 152,22b 340,01a 163,16b 177,89b 216,55a 105,94b 85,45b

Arg. Dispersa em Água g Kg
-1

170,09a 65,37c 126,86b 277,94a 153,02b 157,57b 170,18a 85,75b 55,28b

Grau de Floculação (%) 13,56b 30,83a 17,06b 18,55a 7,14a 11,18a 22,22a 14,88b 34,58a

DMP úmido (mm) 1,34a 0,72b 0,97ab 1,42a 0,72b 0,6b 1,36a 0,79b 0,97b

DMG úmido (mm) 1,06a 0,82b 0,91ab 1,09a 0,8b 0,77b 1,07a 0,87b 0,98ab

Carbono Orgânico do solo g Kg
-1

17,96a 3,98b 4,82b 19,65a 4,25b 6,15b 15,33a 6,8ab 3,17b

Estoque de Carbono mg ha
-1

24,36a 6,55b 8,36b 29,5a 7,07b 10,45b 19,01a 10,68ab 5,25b

Densidade do Solo g cm
-3

1,35b 1,64a 1,73a 1,5b 1,66ab 1,71a 1,25b 1,54a 1,65a

Macroporosidade m
3
m

-3
0,09a 0,04b 0,06b 0,05a 0,04a 0,05a ‐ ‐ ‐

Mesoporosidade m
3
m

-3
0,1a 0,07b 0,05b 0,07a 0,06a 0,05a ‐ ‐ ‐

Microporosidade m
3
m

-3
0,16a 0,15a 0,12b 0,13a 0,14a 0,14a ‐ ‐ ‐

Criptoporosidade m
3
m

-3
0,09a 0,05c 0,07b 0,15a 0,09b 0,08b ‐ ‐ ‐

Porosidade total m
3
m

-3
0,45a 0,31b 0,32b 0,43a 0,35b 0,34b ‐ ‐ ‐

θCC m
3
m

-3
0,21a 0,17c 0,18b 0,26a 0,21b 0,2b ‐ ‐ ‐

θPMP m
3
m

-3
0,09a 0,05c 0,07b 0,15a 0,09b 0,08b ‐ ‐ ‐

Água Disponível m
3
m

-3
0,12a 0,12a 0,1b 0,11a 0,12a 0,11a ‐ ‐ ‐

Cond. hidráulica saturada mm h
-1

146,44a 10,9b 17,96b 40,79a 45,19a 11,08a ‐ ‐ ‐

PLANOSSOLO LUVISSOLO NEOSSOLO LITÓLICO

Tabela 5 – Dados médios das variáveis estudadas nos Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico na profundidade de 0-10cm, nas áreas 

degradadas e conservadas localizadas nos municípios de Itacuruba e Floresta, macrorregião do Sertão pernambucano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Letras minúsculas idênticas na mesma linha, por solo, não apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE; D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE; DMP 

– Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – Umidade volumétrica na capacidade de campo; θPMP – Umidade volumétrica no ponto de 

murcha permanente; (-) – essas análises não foram realizadas para os Neossolos Litólicos, em razão de impedimentos encontrados para coletar amostras não deformadas. 
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 C D1 D2  C D1 D2  C D1 D2

Areia g Kg
-1 571,01b 742,28a 520,91b 463,26b 636,53a 582,87a 547,33b 701,06a 797,02a

Silte g Kg
-1

152,26a 151,78a 150,49a 168,68a 137,15a 154,83a 159,98a 152,03a 122,52a

Argila g Kg
-1

276,73a 105,93b 328,59a 368,06a 226,32b 262,3b 292,69a 146,91b 80,46b

Arg. Dispersa em Água g Kg
-1

235,18a 85,78b 307,53a 299,55a 144,48a 205,84a 235,28a 121,59ab 70,4b

Grau de Floculação (%) 14,53a 20,62a 5,26a 18,1a 42,02a 22,53a 20,05a 15,62a 12,5a

DMP úmido (mm) 1,29a 0,82a 1,06a 1,29a 1,12a 0,75b 1,29a 0,85b 1,07ab

DMG úmido (mm) 1,04a 0,93a 1,02a 1,03a 0,96ab 0,82b 1,04a 0,93a 1,02a

Carbono Orgânico do solo g Kg
-1

13,85a 2,02b 5,25b 16,27a 2,1b 3,74b 13,37a 4,82b 5,15b

Estoque de Carbono mg ha
-1

19,94a 3,23c 9,3b 24,91a 3,33b 6,44b 16,25a 7,0a 8,04a

Densidade do Solo g cm
-3

1,45b 1,58b 1,77a 1,53b 1,6ab 1,73b 1,22b 1,45a 1,58a

Macroporosidade m
3
m

-3
0,07a 0,04b 0,04b 0,04b 0,07a 0,05b ‐ ‐ ‐

Mesoporosidade m
3
m

-3
0,1a 0,09a 0,05b 0,07a 0,08a 0,06a ‐ ‐ ‐

Microporosidade m
3
m

-3
0,14a 0,14a 0,12a 0,14a 0,11b 0,13a ‐ ‐ ‐

Criptoporosidade m
3
m

-3
0,11a 0,04b 0,06b 0,17a 0,1b 0,08c ‐ ‐ ‐

Porosidade total m
3
m

-3
0,43a 0,32b 0,29b 0,43a 0,38b 0,34b ‐ ‐ ‐

θCC m
3
m

-3
0,22a 0,16b 0,16b 0,28a 0,19b 0,19b ‐ ‐ ‐

θPMP m
3
m

-3
0,11a 0,04b 0,06b 0,17a 0,1b 0,08c ‐ ‐ ‐

Água Disponível m
3
m

-3
0,1a 0,11a 0,1a 0,11a 0,1a 0,09b ‐ ‐ ‐

Cond. hidráulica saturada mm h
-1

150,4a 29,4b 17,28b 34,47a 71,08a 34,21a ‐ ‐ ‐

PLANOSSOLO LUVISSOLO NEOSSOLO LITÓLICOVARIÁVEIS

Tabela 6 – Dados médios das variáveis estudadas nos Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico na profundidade de 10-20 cm, nas áreas 

degradadas e conservadas localizadas nos municípios de Itacuruba e Floresta, macrorregião do Sertão pernambucano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras minúsculas idênticas na mesma linha, por solo, não apresentam diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE; D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE; DMP 

– Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – umidade volumétrica na capacidade de campo; θPMP – umidade volumétrica no ponto de 

murcha permanente; (-) – essas análises não foram realizadas para os Neossolos Litólicos, em razão de impedimentos encontrados para coletar amostras não deformadas. 
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O estoque de carbono do solo contribui para a compreensão dos impactos causados 

pelo manejo do solo (FERNANDES; FERNANDES, 2008). Ao analisar os resultados do 

estoque de carbono para os três solos estudados, nas três áreas, observa-se que os Planossolos 

e Luvissolos apresentaram maior redução nas reservas de carbono, principalmente a área 

degradada 1, que apresentou os menores resultados. Desse modo, pode-se concluir que, nesses 

solos, essa variável foi mais impactada pelos processos de degradação. Os Neossolos 

Litólicos, no geral, são solos que apresentam dificuldade para o manejo, sendo assim ficam 

menos expostos a tentativas de uso, o que pode explicar o fato de que nesses solos os 

resultados das áreas degradadas não apresentaram uma diferença significativa com relação ao 

que foi encontrado na área conservada, principalmente na profundidade de 10-20 cm.  

Giongo et al. (2011) afirmam que no semiárido o Neossolo Litólico apresenta o maior 

estoque de carbono na camada superficial quando se compara com os Luvissolos e 

Planossolos. No entanto, nesse estudo os valores encontrados na área conservada para os 

Planossolos e Luvissolos foram superiores aos observados no Neossolo Litólico, nas duas 

profundidades estudadas.  

Observando os resultados dos parâmetros areia e argila para as três áreas estudadas, 

percebe-se uma diferença significativa entre os dados das áreas degradadas em relação aos da 

área conservada (Tabelas 5 e 6). De modo geral, os solos da área conservada apresentaram um 

menor quantitativo de areia e um maior de argila nas duas profundidades estudadas. Esse dado 

confirma o que está expresso na literatura sobre o tema, que coloca um maior percentual de 

areia para solos degradados, pois em consequência dos processos erosivos, o solo vai 

perdendo inicialmente as partículas mais finas, como argila e silte, e permanecem na 

superfície as mais grosseiras, como areia e cascalho (BRADY; WEIL, 2013; CORRÊA; 

SOUZA; CAVALCANTI, 2014). 

Arcoverde et al. (2015), ao estudarem a qualidade física de solos na região semiárida 

da Bahia, atribuíram uma qualidade ruim para solos com textura superficial arenosa, pois, 

segundo os autores, essa característica implica uma baixa estabilidade de agregados e menor 

capacidade de retenção de água. A textura mais grosseira influencia em uma menor qualidade 

do solo, pois interfere na circulação da água, arranjo dos poros, retenção de nutrientes e 

matéria orgânica (ARAÚJO et al., 2012; REICHERT; REINERT; BRAIDA, 2003).  

Os solos que apresentam menor teor de argila têm menor capacidade de proteger 

fisicamente a matéria orgânica, com menor estabilidade química em consequência da menor 

quantidade de óxidos de ferro (GIONGO et al., 2011). Nesse sentido, observando-se os 

valores de argila e COT nas Tabelas 5 e 6, é possível perceber que os solos com maior 
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quantitativo de argila apresentaram maior conteúdo de COT, principalmente nos Luvissolos, 

que têm um material de origem rico em minerais ferromagnesianos (SILVA et al., 2001).

  A única exceção foi para os Planossolos nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, onde 

nas áreas conservada e degradada 2, não se obteve diferença significativa para os valores de 

areia e argila (Tabelas 5 e 6). Os Planossolos, no geral, têm uma camada superficial arenosa 

(SILVA et al., 2001). Na área conservada, o horizonte A se encontra mais protegido dos 

processos erosivos. Nesse sentido, espera-se que esse seja mais espesso. Enquanto na área 

degradada 2, a porção superficial do solo já pode ter perdido parte da sua camada arenosa 

sendo assim, e principalmente na profundidade de 10-20 cm, pode existir uma influência do 

horizonte B que tem maior concentração de argila. 

Observando-se os valores de argila dispersa em água (ADA) dos solos estudados, 

verifica-se que, quanto maior o teor de argila total, maior o de ADA (Tabelas 5 e 6). Pode-se 

concluir que os solos da área têm naturalmente um alto conteúdo de ADA, que aumenta sua 

vulnerabilidade a processos erosivos, pois quando ocorrem as chuvas, elas têm maior 

potencial de carrear as partículas de argila. Nesse sentido, as áreas degradadas têm menor teor 

de argila e consequentemente de ADA, pois se acredita que essas áreas foram fortemente 

afetadas por processos erosivos que carrearam as partículas de argila mais suscetíveis. Esse 

resultado enfatiza a necessidade de proteção dos solos do ambiente semiárido, sendo a 

preservação da caatinga essencial nesse sentido, pois além de proteger os solos do forte 

impacto causado pelas chuvas, incrementa o teor de COT nos solos.   

Um elevado teor de ADA pode ser um indicativo de alta saturação por sódio nesses 

solos, o que é uma realidade comumente encontrada nos solos do semiárido, principalmente 

para os Planossolos e Luvissolos. Ao estudar a dispersão de argilas em solos de Pernambuco 

afetados por sais, Paes et al. (2013) concluíram que o incremento de ADA está diretamente 

relacionado com o aumento do percentual de sódio trocável. Diante disso, indicam-se estudos 

futuros com os solos dessa área que avaliem a sua saturação por sódio e a condutividade 

elétrica. 

Ao avaliar o tamanho de agregados e o estado de agregação dos solos das áreas 

estudadas por meio do DMP e do DMG, também se percebeu um destaque positivo para os 

valores da área conservada (Tabelas 5 e 6).  

Na profundidade de 0-10 cm, nos Planossolos, constatou-se uma diferença 

significativa entre os resultados da área conservada com os da área degradada 1, enquanto a 

área degradada 2 apresentou um resultado próximo das outras duas áreas. Nos Luvissolos, os 

maiores resultados de DMP e DMG foram verificados na área conservada, ocorrendo uma 
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diferença significativa entre essa e as áreas degradadas. Não se verificou uma diferença 

significativa entre as áreas degradadas 1 e 2 para esses parâmetros no Luvissolo. Nos 

Neossolos Litólicos, observou-se uma diferença significativa entre a área conservada e as 

degradadas para o DMP, enquanto no DMG, verificou-se uma diferença significativa entre a 

área conservada e a degradada 1. O resultado de DMG da área degradada 2 apresentou 

aproximação estatística das outras duas áreas (Tabela 5).  

Na profundidade de 10-20 cm, nos Planossolos, não se verificou entre as três áreas 

estudadas uma diferença estatisticamente representativa para os valores de DMP e DMG, 

apesar da área conservada apresentar sempre os maiores valores. Nos Luvissolos, os valores 

de DMP e DMG foram menores na área degradada 2, que apresentou diferença significativa 

em relação aos valores da área conservada e degradada 1. Entre essas não se obteve diferença 

significativa. Nos Neossolos Litólicos, verificou-se diferença significativa entre as áreas para 

o DMP, sendo verificado o menor valor dessa variável na área degradada 2. Para esse solo, 

não se obteve diferença significativa nos valores de DMG entre as áreas estudadas, no 

entanto, mais uma vez, observou-se maior valor para a área conservada (Tabela 6). 

Observa-se uma forte relação entre os valores de DMP, DMG e carbono orgânico total 

(Tabelas 5 e 6). Nas áreas conservadas que apresentaram os melhores teores de COT, também 

se verificou o melhor estado de agregação dos solos, mesmo com o elevado teor de ADA já 

mencionado. Nesse sentido, à medida que os solos do município de Itacuruba foram sofrendo 

com os processos de degradação da terra, eles perderam carbono e consequentemente sua 

capacidade de resistir aos processos erosivos.  

De modo geral, mesmo na área conservada, não se observou a predominância de 

agregados com tamanhos maiores que 2,0 mm, o que indica a baixa presença de 

macroagregados. Observa-se nas áreas degradadas 1 e 2 que os valores de DMP e DMG, 

principalmente na profundidade de 0-10 cm, estão abaixo de 1,0 mm, indicando a maior 

presença de microagregados. Os macro e mesoagregados são mais sensíveis ao manejo do 

solo (COSTA JÚNIOR et al., 2012).  

Segundo Castro Filho, Muzilli e Podanoschi (1998), a presença de agregados grandes, 

indicada pelo DMP, pode refletir a resistência dos solos a processos erosivos, sendo assim, 

pode-se inferir que os solos estudados são naturalmente vulneráveis a processos erosivos. No 

entanto, ao estudar a agregação dos solos do semiárido e a influência do COT, deve-se levar 

em consideração que esse ambiente tem naturalmente um menor teor de carbono quando 

comparado com as áreas úmidas (GIONGO et al., 2011).  Nesse sentido, esperam-se menores 

DMP e DMG em relação aos observados nas áreas úmidas.  
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Arcoverde et al. (2015), ao estudarem essas variáveis no semiárido, indicaram que 

solos que apresentam valores de agregação inferiores a 1 mm têm uma qualidade ruim, entre 1 

mm e 1,45 mm apresentam uma qualidade regular e entre 1,45 mm e 1,60 mm uma boa 

qualidade. Nas Tabelas 5 e 6, pode-se observar que, na área conservada, os três solos se 

encaixam em uma qualidade regular. Na profundidade de 0-10 cm, os valores de DMP e 

DMG das áreas degradadas 1 e 2 estão abaixo de 1,0 mm, o que as põe com uma qualidade 

ruim.  

Na profundidade de 10-20 cm, observou-se maior variação da qualidade em relação ao 

DMP e DMG, pois nos Planossolos, os valores da área degradada 1 estão abaixo de 1 mm, 

enquanto os da degradada 2 estão um pouco acima de 1 mm. Nos Luvissolos, na área 

degradada 1, o DMP foi acima de 1 mm e o DMG abaixo; já na área degradada 2, as duas 

variáveis apresentaram valores abaixo de 1 mm. Para os Neossolos Litólicos, na área 

degradada 1, as duas variáveis ficaram abaixo 1 mm, e na área degradada 2, o DMP 

apresentou-se acima de 1 mm e o DMG abaixo.  

Com os dados de DMP e DMG das áreas degradadas, pode-se concluir, que, na 

profundidade de 0-10 cm, camada mais exposta, essas variáveis foram afetadas com maior 

intensidade pelos processos de degradação. Na profundidade de 10-20 cm, é possível verificar 

que, em alguns solos, esses parâmetros estão encaixando-se em uma qualidade regular, no 

entanto, os dados indicam o avanço da degradação para essa camada.  

Ao verificar os resultados para a variável densidade do solo, percebe-se, nas Tabelas 5 

e 6, que a área conservada apresentou os menores e a área degradada 2 os maiores valores, 

nos três solos e nas duas profundidades estudados. Na profundidade de 0-10 cm, observou-se 

para os Planossolos, Luvissolos e Neossolos Litólicos que ocorreram diferenças significativas 

entre os resultados da área conservada e os das áreas degradadas.  

Na profundidade de 10-20 cm, para os Planossolos e Luvissolos, não se perceberam 

diferenças significativas entre a área conservada e a degradada 1, e para esses dois solos os 

maiores valores de densidade foram observados na área degradada 2. Nos Neossolos 

Litólicos, para essa profundidade, a área conservada apresentou diferença significativa das 

áreas degradadas 1 e 2, não ocorrendo diferença estatística entre essas duas.  

Desse modo, é possível afirmar que as áreas degradadas têm solos compactados, 

principalmente a degradada 2, onde se observaram valores de densidade acima de 1,7 g.cm-3 

nos Planossolos e Luvissolos, possivelmente influenciados pelo horizonte subsuperficial do 

solo que apresenta maior gradiente de argila. Valores de densidade do solo acima de 1,55 

g.cm-3 são atribuídos a solos com uma qualidade ruim segundo Arcoverde et al. (2015). Com 
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a compactação, há um aumento da densidade do solo e a redução da porosidade total (KLEIN; 

LIBARDI, 2002).  

No processo de compactação, vai ser reduzida a capacidade de infiltração do solo 

(REICHERT; REINERT; BRAIDA, 2003), principalmente se isso ocorre desde a camada 

superficial. Como se observa neste trabalho, a vulnerabilidade a processos erosivos aumenta, 

pois com o aumento da densidade, reduz-se a porosidade total e, consequentemente, a 

capacidade de armazenamento da água pelos solos, o que contribui para o aumento do 

escoamento superficial.  

Ao observar os dados de densidade do solo e de porosidade total dos Planossolos e 

Luvissolos nas áreas degradadas, é possível perceber a redução dos valores da segunda 

variável à medida que aumentam os valores da primeira (Tabelas 5 e 6). Nos Planossolos e 

Luvissolos, nas duas profundidades estudadas, verificou-se uma diferença significativa entre o 

resultado da área conservada em relação aos das áreas degradadas 1 e 2, sem ocorrerem 

diferenças significativas entre as duas últimas. Esse resultado indica que nas áreas degradadas 

ocorreu uma redução da porosidade total em razão de processo de degradação dos solos. A 

redução da porosidade total e o aumento da densidade de um solo são característica de um 

solo que sofreu ou vem sofrendo com a compactação (ARAÚJO et al., 2012).  

Os valores da porosidade total encontrados na área conservada para os Planossolos e 

Luvissolos estão acima de 0,40 m3m-3 (Tabelas 5 e 6), e de acordo com Arcoverde et al. 

(2015), solos que apresentam porosidade total entre 0,40 m3m-3 e 0,50 m3m-3, têm boa 

qualidade. Já as áreas degradadas, apresentaram, de modo geral, porosidade total inferior a 

0,35 m3m-3, que, segundo esses autores, é um indicativo de qualidade ruim.  Nesse sentido, os 

dados do estudo em tela podem ser utilizados como referência, assim como indicam que os 

processos de degradação da terra vêm afetando a porosidade total dos solos estudados no 

município de Itacuruba. 

Ao observar a distribuição do tamanho de poros nos solos estudados nas Tabelas 5 e 6, 

é possível verificar situações diferentes entre os Planossolos e Luvissolos. Nas duas 

profundidades estudadas, os Planossolos, de modo geral, apresentaram maior quantitativo de 

macro e mesoporos na área conservada, o que pode ter relação com sua textura superficial 

mais arenosa que as verificadas nos Luvissolos, que são mais argilosos. Segundo Reinert e 

Reichert (2006), solos arenosos têm maior quantitativo de macroporos, enquanto solos 

argilosos têm mais microporos. Esse resultado indica que, mesmo em situação de 

conservação, os Luvissolos podem apresentar dificuldades para percolação da água desde a 

superfície. Essa característica associada à existência de um elevado quantitativo de argila 
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dispersa em água, como já observado, leva à avaliação de que esses solos são altamente 

vulneráveis a processos erosivos. No entanto, é importante ressaltar que os Planossolos 

apresentam uma transição abrupta entre os horizontes A e B, o que dificulta a infiltração, 

aumenta o fluxo de energia superficial e a erosão subsequente. 

Na profundidade de 0-10 cm, nos Planossolos, ocorreu diferença significativa entre os 

valores de macro e mesoporosidade observados entre a área conservada e as degradadas 1 e 2, 

não ocorrendo diferenças significativas entre as duas últimas áreas (Tabela 5). Nessa 

profundidade, os Planossolos das áreas degradadas apresentam valores de macro e mesoporos 

bem inferiores ao esperado para solos dessa classe. A redução dos macroporos pode ser 

acarretada pela compactação, o que afeta diretamente as propriedades físico-hídricas dos solos 

(DEXTER, 2004; KLEIN; LIBARDI, 2002).  

Na profundidade de 10-20 cm, para os Planossolos, os macroporos apresentaram um 

resultado aproximado ao verificado na camada superior, pois ocorreu diferença significativa 

entre a área conservada e as degradadas 1 e 2, não ocorrendo diferenças entre as duas últimas. 

No entanto, quanto aos mesoporos, o resultado foi diferente, pois a área degradada 1 

apresentou resultado que se aproxima estatisticamente do observado na área conservada, e 

essas duas áreas se diferenciaram da área degradada 2. Nesse sentido, na profundidade de 10-

20 cm, nas áreas degradadas, observa-se que os macroporos foram afetados pela degradação. 

No que concerne aos mesoporos, a redução foi mais significativa na área degradada 2 (Tabela 

6).  

Quanto à variável microporosidade, para os Planossolos na profundidade de 0-10 cm, 

não se observou diferença significativa entre a área conservada e a área degradada 1, sendo 

observada diferença significativa entre essas duas e a área degradada 2, que apresentou o 

menor valor dessa variável (Tabela 5). Na profundidade de 10-20 cm, os resultados referentes 

ao volume de microporos, nos Planossolos, não apresentaram diferenças significativas entre 

as três áreas estudadas (Tabela 6).  

Os criptoporos, que também representam o volume de água retido no ponto de murcha 

permanente, indicam o volume de água que não está disponível às plantas, mas representam, 

com o volume dos microporos, a capacidade de retenção de água no solo. Nos Planossolos, na 

profundidade de 0-10 cm, houve diferença significativa entre os resultados das três áreas, e a 

área conservada apresentou o maior valor e a área degradada 1 o menor (Tabela 5). Na 

profundidade de 10-20 cm, identificou-se diferença significativa entre o resultado da área 

conservada em relação ao das áreas degradadas 1 e 2, não ocorrendo diferenças significativas 

entre as duas últimas (Tabela 6). Desse modo, é possível afirmar que os Planossolos das áreas 
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degradadas, além de apresentarem problemas referentes à drenagem da água, têm dificuldades 

para seu armazenamento. 

Nos Luvissolos, na profundidade de 0-10 cm, não se observaram diferenças 

significativas para os resultados dos volumes de macro, meso e microporos. Uma diferença 

com representatividade estatística só foi verificada no volume de criptoporos entre a área 

conservada e as degradadas 1 e 2 (Tabela 5). No entanto, mesmo não ocorrendo diferença 

significativa, é possível observar que a área conservada apresenta um volume de mesoporos 

um pouco maior que as áreas degradadas 1 e 2, enquanto essas têm valores de microporos um 

pouco maiores que a área conservada. Esse resultado pode indicar uma transformação de 

poros maiores em poros menores pelos processos de degradação dos solos. Também é 

possível observar que a área conservada tem maior capacidade de retenção de água, que pode 

ser uma influência da maior quantidade de carbono orgânico observada nessa área (Tabela 5).  

Na profundidade de 10-20 cm, para os Luvissolos, observou-se que o valor de 

macroporos foi maior na área degradada 1; sendo assim, essa área se diferenciou 

estatisticamente das áreas conservada e degradada 2, que se aproximaram em seus resultados 

(Tabela 6). O Luvissolo da área degradada 1 apresentou o maior volume de macroporos, no 

entanto, quando se observa o resultado da textura dos três Luvissolos estudados (Tabela 6), 

verifica-se que, nessa área, se encontrou um maior quantitativo de areia, que pode ter 

influenciado nesse resultado, assim como pode ter ocorrido a presença de um fluxo 

preferencial causado, entre outros fatores, pela presença de raízes na amostra. A porosidade 

do solo não é uniforme, sendo assim, podem existir macroporos contínuos desde a superfície 

até a parte inferior que impulsionam um fluxo preferencial. Esses poros podem existir em 

razão da escavação de animais, de raízes ou rachaduras decorrentes da contração das argilas 

(BRADY; WEIL, 2013). Quanto aos mesoporos, não foram observadas diferenças 

significativas para os resultados das três áreas.  

Para os Luvissolos, nessa mesma profundidade, observou-se que a área degradada 1 

apresentou o menor volume de microporos, diferenciando-se estatisticamente das outras duas 

áreas, que têm resultados com proximidade estatística (Tabela 6). Quanto ao volume dos 

criptoporos, que também representa a umidade volumétrica retida no ponto de murcha 

permanente, assim como já explicado, observou-se diferença estatística entre os resultados das 

três áreas. O resultado da área conservada destacou-se positivamente em relação ao das áreas 

degradadas, inclusive seu valor de criptoporos contribuiu para elevar a porosidade total desse 

solo nessa profundidade. O menor resultado para essa variável foi observado na área 

degradada 2 (Tabela 6).  
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Com o estudo da distribuição de poros nos Luvissolos, nas três áreas estudadas, foi 

possível concluir que, para esse solo, a maior diferenciação entre a situação de conservação e 

degradação obteve-se por meio da avaliação dos poros menores, microporos associados a 

criptoporos, que influenciam diretamente na sua capacidade de armazenamento de água. O 

menor conteúdo de carbono orgânico nas duas áreas degradadas influencia diretamente na sua 

menor capacidade de retenção de água, o que favorece os processos erosivos que vêm 

desenvolvendo-se nessas áreas e foram identificados no capítulo 1.  

Com a avaliação da variável capacidade de campo, pode-se observar, nos dois solos e 

profundidades estudados, que as áreas degradadas estão com a capacidade de armazenamento 

de água reduzida (Tabelas 5 e 6). A capacidade de campo é um conceito muito dinâmico e 

discutido cientificamente, no entanto, resumidamente, essa característica do solo vai 

representar a quantidade de água retida no solo depois que o excesso for drenado 

(VEIHMEYER; HENDRICKSON, 1949). Essa capacidade vai sofrer uma interferência da 

textura, estrutura do solo e o teor de matéria orgânica (FABIAN; OTTONI FILHO, 2000).  

Nesse sentido, observa-se que, na área conservada, onde se obtiveram os melhores resultados 

de COS, também se verificou a maior capacidade de campo. 

Na profundidade de 0-10 cm, para os Planossolos, observou-se diferença significa nos 

resultados das três áreas estudadas, com destaque positivo para o resultado da área conservada 

e o menor valor sendo verificado na área degradada 1. Nos Luvissolos, na mesma 

profundidade, verificou-se que ocorreu uma diferença significativa entre o resultado da área 

conservada, que se destacou positivamente em relação aos valores determinados para as áreas 

degradadas 1 e 2, não ocorrendo diferenças significativas entre as duas últimas (Tabela 5). Na 

profundidade de 10-20 cm, nos Planossolos e Luvissolos, verificou-se que os resultados de 

capacidade de campo foram maiores na área conservada. Desse modo, os resultados dessa 

área se diferenciaram estatisticamente dos observados nas áreas degradadas 1 e 2, não 

ocorrendo diferenças significativas entre as duas últimas áreas (Tabela 6).  

Com o que foi observado em relação à variável capacidade de campo para as áreas e 

solos estudados, nas duas profundidades, pode-se concluir que essa característica é altamente 

sensível aos processos de degradação dos solos, sendo muito importante na compreensão da 

situação de degradação dos solos do município de Itacuruba, observando-se muitos locais 

onde já não ocorre a regeneração da vegetação. Segundo Silva et al. (2005), as alterações que 

ocorrem na estrutura, distribuição do tamanho de poros e teor de COS alteram as forças de 

retenção de água no solo e sua disponibilidade, sendo esses fatores determinantes no 

desenvolvimento das plantas. 
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Ao analisar o parâmetro água disponível, observa-se nos Planossolos, na profundidade 

de 0-10 cm, que não ocorreram diferenças significativas entre os resultados da área 

conservada em relação ao da área degradada 1, no entanto, a área degradada 2 apresentou o 

menor valor de água disponível, diferenciando-se estatisticamente das outras duas áreas 

(Tabela 5). Nos Luvissolos, para a mesma profundidade, não se verificaram diferenças 

significativas entre os resultados das três áreas estudadas (Tabela 5). Na profundidade de 10-

20 cm, não se encontraram diferenças significativas nos resultados de água disponível para os 

Planossolos. Nos Luvissolos, a área conservada apresentou um resultado que se aproxima 

estatisticamente do observado na área degradada 1, enquanto essas duas áreas se 

diferenciaram da área degradada 2, que apresentou o menor valor de água disponível (Tabela 

6). 

De modo geral, os resultados para a variável água disponível para as três áreas 

estudadas não apresentaram muita diferença. Já se discutiu que a compactação pode 

transformar poros maiores em poros menores, aumentando, assim, a capacidade de retenção 

de água de um solo. No entanto, os valores de densidade do solo verificados nas áreas 

degradadas (Tabelas 5 e 6), principalmente na 2, leva a se considerar, mesmo que a água 

esteja disponível à planta, que seu sistema radicular pode encontrar dificuldades em 

consequência da maior resistência à penetração que se espera encontrar nos solos mais 

degradados.  

Com a análise da condutividade hidráulica saturada dos solos estudados, observou-se 

nos Planossolos uma boa diferenciação dos valores observados na área conservada em relação 

aos das áreas degradadas nas duas profundidades estudadas. A mesma situação não foi 

observada para os Luvissolos, onde o resultado da área conservada não se diferenciou dos 

verificados nas áreas degradadas (Tabelas 5 e 6).   

Para os Planossolos, nas duas profundidades estudadas, observa-se que o resultado da 

Ksat da área conservada foi bem superior ao observado nas áreas degradadas, por 

conseguinte, diferenciou-se estatisticamente (Tabelas 5 e 6). Esse resultado pode ser atribuído 

ao fato de o Planossolo da área conservada ter apresentado o maior volume de macroporos e 

também por esse solo ter uma camada superficial naturalmente mais arenosa. Segundo Brady 

e Weil (2013), a macroporosidade e a existência de um fluxo preferencial influenciam 

diretamente na condutividade hidráulica saturada. Ainda segundo esses autores, solos 

arenosos, por terem maior quantidade de macroporos, têm condutividade hidráulica saturada 

maior que os argilosos. Nesse sentido, pode-se concluir que os Planossolos das áreas 

degradadas diminuíram sua capacidade de condução da água em consequência dos processos 
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de degradação dos solos, desse modo, consideradas como altamente vulneráveis a processos 

erosivos.  

Os resultados da Ksat para os Luvissolos não apresentaram diferenças significativas 

entre as três áreas nas duas profundidades estudadas (Tabelas 5 e 6). Na profundidade de 0-10 

cm, o resultado da área conservada ficou bem equiparado ao observado na área degradada 1, e 

a área degradada 2 apresentou o menor resultado, o que pode ter uma relação com a maior 

densidade do solo observada nessa área (Tabela 5). Na profundidade de 10-20 cm, observou-

se maior valor da Ksat na área degradada 1, que pode ter uma relação com o maior volume de 

macroporos verificados (Tabela 6). 

   

3.2 Análise de componentes principais (ACP) para avaliação da qualidade dos solos em 

área vulnerável à desertificação no semiárido pernambucano 

 

Na Tabela 7, é possível observar a aplicação da ACP para as variáveis físicas do 

Planossolo em relação ao carbono orgânico total na profundidade de 0-10 cm. Para esse caso, 

na análise inicial, já foi possível escolher as componentes de maior influência para o estudo. 

A componente 1 é a mais importante, pois apresenta autovalor de 9,63 e uma explicação da 

variância total de 60,20% representada pelas variáveis com valores acima de 0,7: areia, argila, 

argila dispersa em água, DMP e DMG úmidos, densidade do solo, porosidade total, 

macroporosidade, mesoporosidade, criptoporosidade, umidades volumétricas na capacidade 

de campo e ponto de murcha permanente e condutividade hidráulica saturada. As variáveis 

observadas na segunda componente são responsáveis por 23,53% da explicação da variação 

total, sendo composta pelo conteúdo do silte, microporosidade e água disponível.  

Desse modo, é possível afirmar que as dezesseis variáveis, nas duas primeiras 

componentes, são responsáveis por representar 83,73% da variância total que está ocorrendo 

em relação ao carbono orgânico total para as áreas estudadas. Todas as variáveis estudadas 

apresentaram importância para o estudo em tela. 
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Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia 0,79 0,51 -0,31 ***** ***** *****

Silte -0,26 -0,77 0,25 ***** ***** *****

Argila -0,90 -0,23 0,26 ***** ***** *****

Argila dispersa em água -0,90 -0,23 0,29 ***** ***** *****

DMP úmido -0,77 -0,08 -0,61 ***** ***** *****

DMG úmido -0,72 -0,08 -0,66 ***** ***** *****

Densidade do solo 0,77 -0,54 -0,06 ***** ***** *****

Porosidade total -0,93 0,31 0,11 ***** ***** *****

Macroporosidade -0,88 -0,03 0,15 ***** ***** *****

Mesoporosidade -0,75 0,61 0,06 ***** ***** *****

Microporosidade -0,36 0,90 0,19 ***** ***** *****

Criptoporosidade -0,90 -0,39 -0,01 ***** ***** *****

θCC -0,98 0,06 0,09 ***** ***** *****

θPMP -0,90 -0,39 -0,01 ***** ***** *****

Água disponivel -0,12 0,93 0,21 ***** ***** *****

Ksat -0,83 0,26 -0,40 ***** ***** *****

*Carbono orgânico do solo 0,86 -0,37 0,15 ***** ***** *****

Autovalor 9,63 3,76 1,40 ***** ***** *****

Variância total (%) 60,20 23,53 8,76 ***** ***** *****

Autovalor acumulado 9,63 13,39 14,80 ***** ***** *****

Acumulado (%) 60,20 83,73 92,50 ***** ***** *****

Análise inicial Após eliminação

Componentes principais (Planossolo 0-10 cm)

Tabela 7 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Planossolo na profundidade 

de 0-10 cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

*variável em análise; *****variáveis eliminadas (nesse caso não ocorreram eliminações). Abreviaturas: C 

– componente; DMP – Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – Umidade 

volumétrica na capacidade de campo; θPMP – Umidade volumétrica no ponto de murcha permanente; 

Ksat – Condutividade hidráulica saturada.  

 

Com a aplicação da ACP, é possível realizar a sobreposição das componentes 1 e 2, 

consideradas de maior relevância para o estudo, formando uma nuvem de variáveis por meio 

de correlações (SOUZA, 2015). Essa nuvem possibilita que se identifiquem visualmente as 

variáveis que estão mais relacionadas com o carbono orgânico total nas áreas estudadas 

(Figura 21).   

 Na nuvem de correlações, é possível identificar se existe a sobreposição das 

variáveis, o que indica se elas têm ou não a mesma representatividade no gráfico, assim como 

é possível verificar a correlação em relação ao carbono, pois as variáveis cujas linhas estão 

muito próximas do círculo unitário indicam uma forte correlação com o carbono orgânico 

total. Sendo assim, é possível verificar os exemplos na Figura 21 das variáveis DMP e DMG 
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que estão sobrepostas, tendo, assim, a mesma representatividade; no entanto, estão mais 

afastadas do círculo unitário em relação às outras variáveis enquanto micro e criptoporosidade 

estão sobrepostas e bem próximas do círculo unitário, apresentando, desse modo, a mesma 

representatividade, porém maior correlação com a variável em estudo.  

 As variáveis macro, meso, microporosidade, porosidade total, água disponível, 

capacidade de campo e condutividade hidráulica saturada estão em direções opostas à 

densidade do solo no gráfico, o que indica que eles se correlacionam com o carbono de modos 

diferentes. O mesmo pode ser observado em relação ao posicionamento da areia em relação 

ao DMP, DMG, argila total, argila dispersa em água e criptoporosidade, pois se verifica que 

estão em direções opostas.  

   

Figura 21 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no círculo 

de correlações para o Planossolo na profundidade de 0-10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outro aspecto a ser observado na nuvem de correlações é a proximidade das variáveis 

em relação ao carbono orgânico total. Desse modo, observa-se na Figura 21, que, no 

quadrante II, a densidade do solo é a variável que está mais próxima, podendo-se inferir que o 

carbono é fortemente influenciado por essa variável nos Planossolos na profundidade de 0-10 

cm. Na Tabela 5, é possível verificar que, nos Planossolos das áreas estudadas, a área 
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Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia -0,41 0,86 0,03 ***** ***** *****

Silte 0,08 0,31 0,81 -0,14 0,85 -0,39

Argila 0,39 -0,86 -0,10 ***** ***** *****

Argila dispersa em água 0,33 -0,91 0,00 ***** ***** *****

DMP úmido 0,79 -0,07 0,53 -0,78 0,29 -0,26

DMG úmido 0,63 0,24 0,58 ***** ***** *****

Densidade do solo -0,68 -0,61 0,21 ***** ***** *****

Porosidade total 0,89 0,39 -0,21 ***** ***** *****

Macroporosidade 0,93 0,15 0,07 -0,91 0,13 0,07

Mesoporosidade 0,64 0,68 -0,22 ***** ***** *****

Microporosidade -0,02 0,82 -0,21 0,07 0,46 0,88

Criptoporosidade 0,92 -0,27 -0,19 -0,94 -0,32 -0,04

θCC 0,90 0,07 -0,26 -0,91 -0,10 0,36

θPMP 0,92 -0,27 -0,19 -0,94 -0,32 -0,04

Água disponivel -0,26 0,72 -0,09 ***** ***** *****

Ksat 0,91 0,19 0,19 -0,92 0,27 0,02

*Carbono orgânico do solo -0,96 0,06 -0,11 0,96 -0,03 0,02

Autovalor 7,38 4,83 1,64 4,87 1,32 1,13

Variância total (%) 46,15 30,23 10,30 60,97 16,60 14,23

Autovalor acumulado 7,38 12,22 13,87 4,87 6,20 7,34

Acumulado (%) 46,15 76,39 86,69 60,97 77,58 91,82

Análise inicial Após a eliminação

                                                       Componentes principais (Planossolo 10-20 cm)

conservada apresentou a maior quantidade de carbono e a menor densidade; enquanto as áreas 

degradadas, apresentam maior densidade e pequeno quantitativo de carbono orgânico.    

Em relação aos Planossolos na profundidade de 10-20 cm, com a aplicação da ACP 

inicial, observou-se que as três primeiras componentes apresentaram autovalores superiores a 

1, no entanto nem todas as variáveis apresentaram valores iguais ou superiores a 0,7. Desse 

modo, procedeu-se à eliminação das variáveis com valores inferiores nas três componentes e a 

realização de uma nova ACP (Tabela 8).   

Com a execução da nova ACP, observou-se que a primeira componente passou a 

explicar 60,97% da variância total representada pelas variáveis DMP úmido, 

macroporosidade, criptoporosidade, umidade volumétrica na capacidade de campo e ponto de 

murcha permanente e condutividade hidráulica saturada (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Planossolo na profundidade de 

10-20 cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

*variável em análise; *****variáveis eliminadas. Abreviaturas: C – componente; DMP – Diâmetro médio 

ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – umidade volumétrica na capacidade de campo; θPMP – 

umidade volumétrica no ponto de murcha permanente; Ksat – Condutividade hidráulica saturada. 



93 

 

 Ativo

 Supl.

 Silte

 DMP

 MACRO

 MICRO

 CRIPT

 CC

 PMP

 KSAT

*CO

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Componente 1 : 60,98%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 :
 1

6
,6

1
%

I

IIIII

IV

Enquanto a componente 2 explicou 16,60% da variância total com a variável silte e a 

componente 3 explicou 14,23% com a variável microporosidade. Desse modo, as 8 variáveis 

restantes nas três componentes principais são responsáveis por explicar 91,8% da variância 

total que está ocorrendo em relação ao carbono orgânico total nos Planossolos na 

profundidade de 10-20 cm das áreas estudadas. 

Observando a nuvem de correlações da Figura 22, é possível verificar que as variáveis 

criptoporosidade e o ponto de murcha permanente têm a mesma representatividade e forte 

importância para o estudo da qualidade do solo, pois se encontram sobrepostos e tocando o 

círculo unitário. As variáveis presentes nos quadrantes III e IV com exceção do silte, que se 

distancia das demais variáveis, estão correlacionando-se na mesma direção em relação ao 

carbono. Ao observar a Tabela 6, verifica-se que o quantitativo de carbono e o quantitativo 

dessas variáveis correlacionam-se positivamente. A microporosidade apresenta uma 

correlação mais fraca, o que é comprovado pelo baixo autovalor da componente onde ela se 

encontra. 

 

Figura 22 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no círculo 

de correlações para o Planossolo na profundidade de 10-20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com a aplicação da ACP para o estudo dos Luvissolos das áreas estudadas na 

profundidade de 0-10 cm, na Tabela 9, observa-se que na análise inicial as três primeiras 

componentes apresentaram autovalores superiores a 1, no entanto nem todas as variáveis 

apresentaram valores iguais ou maiores que 0,7. 

 

Tabela 9 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Luvissolo na profundidade de 0-10 

cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia 0,89 0,14 -0,04 0,91 0,29 0,12

Silte 0,20 0,60 -0,14 ***** ***** *****

Argila -0,91 -0,32 0,08 -0,93 -0,35 -0,13

Argila dispersa em água -0,85 -0,43 -0,05 -0,85 -0,48 -0,15

DMP úmido -0,85 0,18 0,29 -0,88 0,37 -0,30

DMG úmido -0,84 0,21 0,28 -0,86 0,39 -0,32

Densidade do solo 0,73 -0,42 0,45 ***** ***** *****

Porosidade total -0,89 0,38 0,04 -0,87 0,32 0,20

Macroporosidade -0,35 0,57 -0,39 ***** ***** *****

Mesoporosidade -0,48 0,52 -0,25 ***** ***** *****

Microporosidade 0,39 0,59 0,64 ***** ***** *****

Criptoporosidade -0,94 -0,10 0,17 -0,96 -0,01 0,24

θCC -0,90 0,02 0,32 -0,94 0,10 0,27

θPMP -0,94 -0,10 0,17 -0,96 -0,01 0,24

Água disponivel 0,52 0,55 0,56 ***** ***** *****

Ksat -0,35 0,47 -0,31 ***** ***** *****

*Carbono orgânico do solo 0,84 -0,17 -0,16 0,85 -0,04 0,17

Autovalor 8,62 2,55 1,59 7,39 0,83 0,47

Variância total (%) 53,88 15,95 9,98 82,18 9,27 5,30

Autovalor acumulado 8,62 11,17 12,77 7,39 8,23 8,70

Acumulado (%) 53,88 69,83 79,81 82,18 91,46 96,76

Componentes principais (Luvissolo 0-10 cm)

Análise inicial Após eliminação

 

Fonte: dados da pesquisa.  

*variável em análise; *****variáveis eliminadas. Abreviaturas: C – componente; DMP – Diâmetro médio 

ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – umidade volumétrica na capacidade de campo; θPMP –

umidade volumétrica no ponto de murcha permanente; Ksat – Condutividade hidráulica saturada. 

 

Desse modo, realizou-se a eliminação das variáveis consideradas com baixa 

representatividade para o estudo. Com a ACP após a eliminação, apenas a primeira 

componente apresentou um autovalor maior que 1, no entanto, essa componente explica 

82,18% da variância total com as variáveis areia, argila, argila dispersa em água, DMP e 
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)

Active and Supplementary variables
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DMG úmidos, porosidade total, criptoporosidade, capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente.  

Na Figura 23, é possível observar o comportamento das variáveis citadas acima, e se 

verifica que a areia se correlaciona com o carbono em uma direção oposta ao que é 

visualizado com as outras variáveis. A areia está bem próxima do carbono orgânico total, o 

que indica uma forte relação entre essas variáveis. Nos dados da Tabela 5, é possível observar 

que seus valores são inversamente proporcionais, ou seja, as amostras que apresentaram 

menor conteúdo de areia têm um maior de carbono.  

 

Figura 23 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no círculo 

de correlações para o Luvissolo na profundidade de 0-10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A ACP para os Luvissolos na profundidade de 10-20 cm apresentou na análise inicial 

autovalores maiores que 1 nas três componentes principais, no entanto, verificou-se a 

necessidade de eliminação das variáveis que não apresentaram valor maior ou igual a 0,7 

(Tabela 10) 
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Tabela 10 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Luvissolo na profundidade 

de 10 -20 cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia 0,92 -0,26 0,19 0,91 -0,26 0,27

Silte -0,54 0,06 0,72 -0,56 0,09 0,73

Argila -0,84 0,26 -0,39 -0,83 0,25 -0,48

Argila dispersa em água -0,71 0,23 -0,22 -0,73 0,38 -0,42

DMP úmido -0,56 -0,71 -0,10 -0,55 -0,76 0,03

DMG úmido -0,60 -0,67 -0,10 ***** ***** *****

Densidade do solo 0,46 0,70 0,11 ***** ***** *****

Porosidade total -0,78 -0,57 0,17 -0,82 -0,44 0,11

Macroporosidade 0,60 -0,63 0,06 ***** ***** *****

Mesoporosidade 0,30 -0,68 0,24 ***** ***** *****

Microporosidade -0,71 0,44 0,44 -0,71 0,57 0,32

Criptoporosidade -0,93 -0,30 -0,07 -0,92 -0,34 -0,04

θCC -0,98 -0,15 0,04 -0,98 -0,16 0,04

θPMP -0,93 -0,30 -0,07 -0,92 -0,34 -0,04

Água disponivel -0,75 0,42 0,40 -0,76 0,52 0,30

Ksat 0,51 -0,75 0,22 ***** ***** *****

*Carbono orgânico do solo 0,83 0,14 0,01 0,80 0,17 -0,04

Autovalor 8,28 3,95 1,28 7,08 1,89 1,21

Variância total (%) 51,78 24,71 8,05 64,29 17,25 11,09

Autovalor acumulado 8,28 12,24 13,52 7,08 8,98 10,20

Acumulado (%) 51,78 76,50 84,55 64,39 81,65 92,74

Componentes principais (Luvissolo 10-20 cm)

Análise inicial Após eliminação

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

*variável em análise; *****variáveis eliminadas. Abreviaturas: C – componente; DMP – Diâmetro médio 

ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θCC – umidade volumétrica na capacidade de campo; 

θPMP – umidade volumétrica no ponto de murcha permanente; Ksat – Condutividade hidráulica saturada. 

 

Com a ACP após a eliminação, a componente 1 passou a explicar 64,29% da variância 

total, com as variáveis areia, argila, argila dispersa em água, porosidade total, 

microporosidade, criptoporosidade, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e 

água disponível, sendo desse modo essa componente a de principal relevância para explicação 

deste estudo. A componente 2 tem uma variância total com explicação de 17,25% com a 

variável DMP, enquanto a componente 3 explica 11,09% da variância total com a variável 

silte. Desse modo, as três componentes explicam 92,63% da variância total do estudo da 

relação entre as variáveis físicas do solo com o carbono orgânico total (Tabela 10).  

O comportamento das variáveis citadas pode ser observado na Figura 24, em que se 

verifica que as variáveis capacidade de campo, ponto de murcha permanente e 
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criptoporosidade, presentes no quadrante III, estão bem próximas e tocando o círculo unitário. 

Desse modo, têm forte relação com o carbono orgânico total para o estudo da qualidade dos 

Luvissolos na profundidade de 10-20 cm das áreas avaliadas. As variáveis porosidade total e 

DMP, que se encontram no mesmo quadrante, também apresentam boa correlação com o 

carbono, no entanto um pouco mais fraca, pois não estão tão próximas do círculo.  

A variável areia, presente no quadrante II, está bem próxima do círculo unitário, 

apresentando, assim, forte relevância para o estudo. Essa variável se correlaciona com o 

carbono na direção oposta ao comportamento da argila, argila dispersa em água, silte, 

microporosidade e água disponível, que se encontram no quadrante IV.  Entre as variáveis do 

quadrante IV, as mais próximas do círculo, que desse modo apresentam maior correlação com 

o estudo, são água disponível e microporosidade (Figura 24).  

 

Figura 24 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no 

círculo de correlações para o Luvissolo na profundidade de 10-

20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  A aplicação da ACP para os Neossolos Litólicos contou com a avaliação de sete 

variáveis físicas do solo em relação ao carbono orgânico total. Na Tabela 11, é possível 

observar o resultado da ACP para os Neossolos Litólicos na profundidade de 0-10 cm, e 

verifica-se que, na análise inicial, apenas as duas primeiras componentes tinham autovalores 
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Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia 0,94 0,31 -0,04 0,95 0,22 -0,03

Silte -0,54 -0,53 -0,65 ***** ***** *****

Argila -0,93 -0,18 0,28 -0,97 -0,20 0,06

Argila dispersa em água -0,91 -0,22 0,28 -0,95 -0,23 0,14

DMP úmido -0,80 0,56 -0,16 -0,74 0,65 0,16

DMG úmido -0,67 0,698 -0,20 ***** ***** *****

Densidade do solo 0,91 -0,02 -0,08 0,92 -0,15 0,37

*Carbono orgânico do solo 0,78 -0,15 0,15 -0,76 0,33 -0,05

Autovalor 4,79 1,26 0,65 4,13 0,59 0,18

Variância total (%) 68,52 18,08 9,33 82,62 11,80 3,72

Autovalor acumulado 4,79 6,06 6,71 4,13 4,72 4,90

Acumulado (%) 68,52 86,60 95,94 82,62 94,43 98,16

Componentes principais (Neossolo Litólico 0-10 cm)

Análise inicial Após eliminação

maiores que 1, assim como nem todas as variáveis apresentaram valor maior ou igual a 0,7, 

sendo necessário realizar uma eliminação. Com a eliminação, verificou-se que apenas a 

componente 1 apresentou autovalor maior que 1, no entanto essa explica 82,62% da variância 

total representada pelas variáveis areia, argila, argila dispersa em água, DMP úmido e 

densidade do solo.  

 

Tabela 11 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Neossolo Litólico na 

profundidade de 0-10 cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. *variável em análise; *****variáveis eliminadas. Abreviaturas: C – 

componente; DMP – Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico. 
 

   Na Figura 25, observa-se a distribuição das variáveis no gráfico de correlação e 

percebe-se que o DMP está no quadrante IV bem próximo do círculo unitário e do carbono 

orgânico total. Sendo assim, observa-se a grande importância dessa variável para o estudo da 

qualidade do solo nos Neossolos Litólicos na profundidade de 0-10 cm. O DMP, no quadrante 

IV, está na direção oposta à densidade do solo, no quadrante II. Isso indica que essas variáveis 

correlacionam-se negativamente. Uma correlação negativa também é observada no 

comportamento da areia, no quadrante I, em relação à argila e à argila dispersa em água no 

quadrante III. As variáveis, de modo geral, encontram-se bem próximas do círculo unitário, o 

que indica suas fortes correlações para o estudo da qualidade desse solo.  
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)

Active and Supplementary variables
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Figura 25 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no 

círculo de correlações para o Neossolo Litólico na profundidade 

de 0-10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da pesquisa. Fonte: Dados 

 

Com aplicação da ACP para os Neossolos Litólicos na profundidade de 10-20 cm, 

obteve-se na análise inicial autovalores maiores que 1 nas componentes 1 e 2, no entanto, a 

variável silte não apresentou valor igual ou maior que 0,7 em nenhuma das componentes. 

Desse modo, realizou-se a eliminação dessa variável (Tabela 12).  

Na ACP após a eliminação, a componente 1 (Tabela 12), derivada de maior autovalor, 

apresentou variância total com explicação de 63,99% representada pelas variáveis areia, 

argila, argila dispersa em água e densidade do solo. Na componente 2, observou-se uma 

variância total com explicação de 31,15% do estudo com as variáveis DMP e DMG úmidos. 

Assim, as componentes 1 e 2 têm uma explicação de 95,14% da variância total, e as seis 

variáveis representadas nesses componentes apresentam forte importância para explicar a 

qualidade dos solos das áreas estudadas.  
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Variáveis 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

Areia 0,99 0,05 0,11 0,98 0,15 -0,07

Silte -0,69 -0,33 0,63 ***** ***** *****

Argila -0,95 0,03 -0,30 -0,97 -0,09 0,18

Argila dispersa em água -0,97 -0,07 -0,21 -0,97 -0,18 0,15

DMP úmido -0,32 0,93 0,14 -0,40 0,91 -0,03

DMG úmido -0,02 0,99 0,06 -0,11 0,99 0,06

Densidade do solo 0,92 -0,01 -0,14 0,90 0,06 0,42

*Carbono orgânico do solo 0,82 -0,27 0,19 -0,86 0,18 0,14

Autovalor 4,24 1,96 0,58 3,83 1,86 0,24

Variância total (%) 60,61 28,09 8,37 63,99 31,15 4,02

Autovalor acumulado 4,24 6,20 6,79 3,83 5,70 5,95

Acumulado (%) 60,61 88,71 97,09 63,99 95,15 99,17

Componentes principais (Neossolo Litólico 10-20 cm)

Análise inicial Após eliminação

Tabela 12 – Componentes principais para as variáveis em estudo no Neossolo Litólico na 

profundidade de 10-20 cm, no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

* variável em análise; *****variáveis eliminadas. Abreviaturas: C – componente; DMP – Diâmetro 

médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico. 
 

Observando-se o gráfico de correlação na Figura 26, verifica-se que o DMP e DMG 

se encontram no quadrante IV bem próximos do círculo unitário, indicando sua forte 

influência para a análise, assim como também se encontram no mesmo quadrante do 

carbono orgânico, o que indica forte correlação entre eles. As variáveis areia e densidade do 

solo encontram-se bem próximas do quadrante I, o que indica a sua correlação positiva, 

sendo também possível observar seus posicionamentos opostos às variáveis argila e argila 

dispersa em água, no quadrante III, o que indica uma correlação negativa entre essas 

variáveis.  

Com a aplicação da ACP, foi possível observar como as variáveis avaliadas 

influenciam no estudo da qualidade dos solos estudados, e, consequentemente, as que 

contribuem mais na identificação da sua degradação. Ao estudar atributos do solo de áreas em 

processo de desertificação no semiárido de Pernambuco, Martins et al. (2010) concluíram que, 

com a utilização da ACP, foi possível identificar entre os parâmetros estudados quais eram os 

mais sensíveis ao avanço da degradação. 
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Figura 26 – Gráfico da distribuição da nuvem de variáveis no círculo 

de correlações para o Neossolo Litólico na profundidade de 10-20 

cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos Planossolos na profundidade de 0-10 cm, todas as 16 variáveis apresentaram 

representatividade no estudo, e na profundidade de 10-20 cm, apenas 9. Dessa forma, 

verificou-se que nas duas camadas as variáveis que apareceram com alta participação das suas 

cargas para o autovalor foram: porosidade total, macroporosidade, microporosidade, 

criptoporosidade, umidade volumétrica na capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente, condutividade hidráulica saturada e diâmetro médio ponderado.  

Nos Luvissolos, observou-se na profundidade de 0-10 cm a representatividade de 9 

variáveis, enquanto na profundidade de 10-20 cm, as variáveis mais importantes foram 11. 

Simultaneamente nas duas profundidades, foi altamente significativa a participação das 

variáveis areia, argila, argila dispersa em água, porosidade total, criptoporosidade, umidade 

volumétrica na capacidade de campo e ponto de murcha permanente, e diâmetro médio 

ponderado. Arcoverde et al. (2015), ao estudarem a qualidade física de solos na região 

semiárida da Bahia, dentre eles Planossolos e Luvissolos, com a aplicação da análise de 

componentes principais, vão relatar a importância de variáveis como macroporosidade, 

microporosidade, DMP, DMG, densidade do solo, argila e areia como significativas. Esses 
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autores destacam a importância da microporosidade na profundidade de 0-10 cm, e DMP e 

DMG para as profundidades 10-20 cm.  

Nos Neossolos Litólicos, dentre as sete variáveis analisadas, na profundidade de 0-10 

cm, cinco foram consideradas importantes, e na profundidade de 10-20 cm seis variáveis. 

Aparecem com elevada carga significativa para o estudo da qualidade desses solos as 

variáveis areia, argila, argila dispersa em água, diâmetro médio ponderado e densidade do 

solo.  

 

3.3 Análise de agrupamento 

 

Com as variáveis selecionadas pela ACP, para cada solo por profundidade, realizou-se 

uma análise de agrupamento. Em cada área por solo e profundidade, realizou-se a coleta de 

quatro amostras, e no dendrograma da Figura 27, é possível observar como essas amostras 

ficaram agrupadas por similaridade dos resultados das variáveis analisadas.  

Ao observar a Figura 27, pode-se perceber que se formaram três grupos conforme o 

corte na distância euclidiana de valor 8,0.  

 

Figura 27 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade entre as 

amostras analisadas nos Planossolos na profundidade de 0-10 cm, em áreas degradadas e 

conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 

– variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área 

degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Dendograma para o Planossolo (10-20 cm)
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Não ocorreram dispersões das amostras entre os grupos, ou seja, em cada grupo, 

ficaram concentradas as amostras de cada área. Desse modo foi possível perceber que a área 

conservada individualizou-se em relação às degradadas, e entre as degradadas, é possível 

identificar características de qualidade distintas. Dessa maneira, pode-se afirmar que se 

formaram três grupos com qualidades distintas.  

Na Figura 28, pode-se observar o dendograma que representa o agrupamento das 

amostras analisadas no Planossolo na profundidade de 10-20 cm. Ao analisá-lo, percebe-se a 

formação de três grupos de acordo com o corte da distância euclidiana de valor 6,0. No grupo 

1, ficaram concentradas as amostras da área conservada, indicando uma similaridade entre as 

variáveis analisadas nessa área e uma dissimilaridade com as variáveis analisadas nas áreas 

degradadas. Entre as amostras das áreas degradadas, observou-se uma dispersão entre as 

amostras da degradada 1, pois no grupo 2, verifica-se a concentração de duas amostras da área 

degradada 1 que apresentaram qualidade diferenciada das outras amostras da mesma área. No 

grupo 3, concentrou-se o maior quantitativo de amostras, sendo duas da área degradada 1 e as 

quatro da área degradada 2 que apresentaram similaridade entre elas. 

 

Figura 28 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade 

entre as amostras analisadas nos Planossolos na profundidade de 10-20 cm, 

em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-

PE; D1 – variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis 

da área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Dendograma para o Luvissolo (0 - 10 cm)
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Com o agrupamento das amostras analisadas nos Luvissolos na profundidade de 0-10 

cm (Figura 29), é possível observar que se formaram quatro grupos com o corte da distância 

euclidiana no valor de 4,0.  As amostras da área conservada formaram dois grupos distintos, o 

1 e 2, ocorrendo assim dentro dessa área uma diferenciação entre as amostras. No entanto, 

elas apresentaram dissimilaridade das amostras das áreas degradadas, confirmando, assim, 

que apresentam uma qualidade diferente, e de acordo com o observado na Tabela 5, melhor 

qualidade. No grupo 3, concentraram-se três amostras da área degradada 1 e uma da área 

degradada 2, enquanto no grupo 4, observou-se a similaridade entre três amostras da área 

degradada 2 e uma da área degradada 1. Desse modo, mesmo com uma pequena dispersão 

entre algumas amostras das degradadas, foi possível observar a formação de grupos com 

qualidade diferenciada. 

 

Figura 29 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade entre as 

amostras analisadas nos Luvissolos na profundidade de 0-10 cm, em áreas degradadas 

e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão 

pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – 

variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área 

degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Dendograma para o Luvissolo (10-20 cm)

Método de Wards

(Distância Euclidiana)
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 A Figura 30 apresenta o dendograma com os grupos formados pelas amostras 

analisadas dos Luvissolos na profundidade de 10-20 cm. Observa-se a formação de 3 grupos 

na distância euclidiana no valor de 6,0. No grupo 1, concentraram-se as quatro amostras da 

área conservada; no grupo 2, foram similares três amostras da área degradada 2 e no grupo 3 

agruparam-se as quatro amostras da área degradada 1 com uma da área degradada 2, que 

apresentou características mais similares a esse grupo. Desse modo, confirma-se a 

diferenciação das características analisadas na área conservada em relação às das áreas 

degradadas. Dentre as duas áreas degradadas, com exceção de uma amostra que dispersou, foi 

possível perceber uma dissimilaridade na qualidade do Luvissolo na profundidade estudada. 

 

Figura 30 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade entre as 

amostras analisadas nos Luvissolos na profundidade de 10-20 cm, em áreas 

degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – 

variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área 

degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Dendograma para o Neossolo (0-10 cm)
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(Distância Euclidiana)
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Para os Neossolos Litólicos na profundidade de 0-10 cm, o corte na distância 

euclidiana no valor de 4,0 formou 3 grupos principais (Figura 31). No grupo 1, observou-se a 

concentração de sete amostras das áreas degradadas, com exceção de uma amostra da área 

degradada 1, que dispersou e apresentou maior similaridade com duas amostras da área 

conservada, sendo essas englobadas no grupo 3. No grupo 2, verifica-se a concentração de 

duas amostras da área conservada que apresentaram maior similaridade entre elas. De modo 

geral, para esse solo na profundidade estudada, observou-se um forte agrupamento das 

características das áreas degradadas diferenciando-se do que foi observado na área 

conservada.  

 

Figura 31 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade 

entre as amostras analisadas nos Neossolos Litólicos na profundidade de 0-10 

cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; 

D1 – variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da 

área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Dendograma para o Neossolo (10-20 cm)
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Na Figura 32, apresenta-se o dendograma com os grupos formados pelas amostras dos 

Neossolos Litólicos na profundidade de 10-20 cm. Com o corte na distância euclidiana de 4,0, 

observou-se a formação de 4 grupos principais. As amostras da área conservada subdividiram-

se nos grupos 1 e 2, contudo, apresentaram dissimilaridade das amostras das áreas 

degradadas. No grupo 3, verifica-se a concentração de três amostras da área degradada 2, 

enquanto no grupo 3, ficaram concentradas cinco amostras, e quatro são da área degradada 1 e 

uma da degradada 2 que apresentou maior similaridade com esse grupo.  

 

Figura 32 – Dendograma representando os grupos formados pela similaridade 

entre as amostras analisadas nos Neossolos Litólicos na profundidade de 10-

20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de 

Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-

PE; D1 – variáveis da área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis 

da área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 

 

 Por meio da análise de agrupamento, foi possível confirmar que existe uma clara 

diferenciação entre as características das áreas conservadas, que são referência de solos com 

melhor qualidade, dentro da realidade dos solos do semiárido, e as das áreas degradadas para 

todos os solos e profundidades estudados. Desse modo, verificou-se que os solos do 

município de Itacuruba estão afetados pelos processos de degradação, o que dificulta a 
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regeneração da vegetação da área. Costa et al. (2009) analisaram a degradação da caatinga no 

núcleo de desertificação do Seridó com a utilização de técnicas multivariadas, que 

envolveram o agrupamento das variáveis estudadas, e concluíram que nas áreas mais 

degradadas o processo de degradação vem dificultando a regeneração das espécies locais.  

 

3.4 Análise discriminante 

 

A realização da análise discriminante possibilitou a confirmação do agrupamento das 

amostras analisadas por solo e profundidade para cada área. Na Figura 33, observa-se a 

discriminação das amostras analisadas em três grupos para os Planossolos na profundidade de 

0-10 cm; o grupo 1 contém as amostras da área conservada, o grupo 2 com amostras da área 

degradada 2 e o grupo 3 com amostras da área degradada 1. A análise discriminante 

confirmou o resultado do agrupamento com o acerto de 100%. 

 

Figura 33 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Planossolos na profundidade de 0-10 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de 

desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – variáveis da área 

degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Com a análise discriminante para as amostras dos Planossolos na profundidade de 10-

20 cm (Figura 34), é possível observar a formação de três grupos isolados, e no grupo 1 estão 

as amostras da área conservada, o grupo 2 contém duas amostras da área degradada 1 e no 

grupo 3 estão todas as amostras da área conservada 2 e duas da área conservada 1. A análise 

confirmou o resultado do agrupamento com 100% de acerto. 

 Desse modo, verificou-se que nas duas profundidades analisadas para os Planossolos 

as características das áreas degradadas as deixam isoladas em relação à área conservada, 

confirmando, assim, a degradação dos Planossolos nas áreas estudadas no município de 

Itacuruba e a relevância das variáveis identificadas pela ACP para caracterização de solos 

degradados. 

 

Figura 34 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Planossolos na profundidade de 10-20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de 

desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – variáveis da área 

degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE 

 

 Na Figura 35, verifica-se a análise discriminante realizada para as amostras dos 

Luvissolos na profundidade de 0-10 cm. Discriminaram-se quatro grupos; no grupo 1 e 2, 

estão as amostras da área conservada, no 3 estão três amostras da área degradada 1 e uma da 

área degradada 2, enquanto no grupo 4, estão isoladas três amostras da área degradada 2 e 

uma da área degradada 1. A análise confirmou o resultado do agrupamento com 100% de 

acertos.  
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É interessante observar no gráfico (Figura 35) que, mesmo que ocorra uma 

diferenciação entre as características das amostras da área conservada que as separaram em 

dois grupos, estes estão próximos e isolados em relação aos grupos que contêm amostras das 

áreas degradadas, o que permite afirmar que os Luvissolos na profundidade de 0-10 cm 

avaliados no município de Itacuruba têm uma qualidade inferior ao da área conservada, ou 

seja, foram afetados pelos processos de degradação do solo. 

 

Figura 35 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Luvissolos na profundidade de 0-10 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de 

desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta- PE; D1 – variáveis da área 

degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 

 

Com a análise discriminante realizada para os Luvissolos na profundidade de 10-20 

cm (Figura 36), verifica-se a formação de três grupos. No primeiro, ficaram isoladas as 

amostras da área conservada, no segundo ficaram três amostras da área degradada 2 e no 

terceiro, concentraram-se as quatro amostras da área degradada 1 e uma da área degradada 2. 

A análise confirmou o resultado do agrupamento com um acerto de 100%. Assim como foi 

observado para os Luvissolos na profundidade de 0-10 cm, as amostras da área conservada 

individualizaram-se em relação às amostras das áreas degradadas. Desse modo, verifica-se 

que os Luvissolos do município de Itacuruba diferenciam-se em suas características do que é 

posto como referência de solo com uma boa qualidade.  
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Para os Luvissolos estudados, nas duas profundidades, observou-se que as variáveis 

apontadas pela análise de componentes principais foram eficientes em discriminar diferentes 

grupos de qualidade, assim como para comprovar a situação de degradação dos Luvissolos 

analisados em Itacuruba.  

  

Figura 36 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Luvissolos na profundidade de 10-20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de 

desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – variáveis da 

área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-

PE. 

 

Na Figura 37, observa-se a análise discriminante para os Neossolos Litólicos na 

profundidade de 0-10 cm e se verifica a discriminação em três grupos. Para esse caso, 

observa-se um isolamento de quase todas as amostras das áreas degradadas no grupo 1, no 

grupo 2, isolaram-se duas amostras da área conservada e no grupo 3, concentraram-se duas 

amostras da área conservada com uma da área degradada 1. A análise confirmou o 

agrupamento com um acerto de 100%. Desse modo, ficou muito marcada a diferença nas 

características das áreas degradadas para as da área conservada, apesar da dispersão de uma 

amostra da área degradada 1, que se configura como um fato isolado.  
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Figura 37 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Neossolos Litólicos na profundidade de 0-10 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo 

de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – variáveis da 

área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-

PE. 
 

Na Figura 38, está representada a análise discriminante realizada para os Neossolos 

Litólicos na profundidade de 10-20 cm, e nessa pode-se verificar a formação de quatro 

grupos. Nos grupos 1 e 2, ficaram as amostras da área conservada, no grupo 3, ficaram três 

amostras da área degradada 2 e no grupo 4 ficaram as quatro amostras da área degradada 1 e 

uma da área degradada 2.  A análise confirmou em 100% a formação dos grupos.  

Nos Neossolos Litólicos, nem todas as amostras da área conservada ficaram bem 

isoladas daquelas das áreas degradadas, assim como foi observado com os Planossolos e 

Luvissolos. Esse resultado pode estar associado ao fato de que para os Litólicos um menor 

quantitativo de variáveis foi utilizado em razão das dificuldades ocorridas na coleta, pois 

mesmo na área conservada, esses solos apresentam dificuldades para o manejo. Essas mesmas 

dificuldades impedem a maior utilização desses solos para fins agrícolas, ficando eles, muitas 

vezes, sem uso, o que pode ter preservado mais a sua estrutura.    
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Figura 38 – Análise discriminante para os grupos formados entre as amostras analisadas nos 

Neossolos Litólicos na profundidade de 10-20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo 

de desertificação de Cabrobó, macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abreviaturas: G – grupo; C – variáveis da área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – variáveis da 

área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE e D2 – variáveis da área degradada 2 localizada em Itacuruba-

PE. 

 

3.5 Curvas características de retenção da água no solo  

 

Na Figura 39, observam-se as curvas de retenção da água no solo elaboradas para os 

Planossolos na profundidade de 0-10 cm. No gráfico, fica evidente o comportamento 

diferenciado da água no Planossolo da área conservada em relação aos das áreas degradadas. 

Na área conservada, observa-se maior umidade volumétrica, assim como maior presença de 

macroporos, evidenciada pela umidade retida até 1 kPa.  

Os Planossolos são comumente conhecidos como solos que têm uma camada 

superficial arenosa. Desse modo, em situações de conservação, espera-se que possuam um 

quantitativo de macroporos elevado, o que não se verifica nas curvas das áreas degradadas 1 e 

2, acreditando-se, assim, que eles estejam mais compactados. Quando os solos são 

compactados, os macroporos se reduzem ou se perdem (REICHERT; REINERT; BRAIDA, 

2003). Segundo Dexter (2004), a compactação reduz o volume de uma dada massa de solo, 

ocorrendo uma perda preferencial dos poros maiores que são perdidos ou reduzidos em 

tamanho, ocorrendo uma mudança da distribuição do tamanho de poros e, consequentemente, 

na característica de retenção de água. 
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Figura 39 – Curva característica de retenção da água no solo para os Planossolos na profundidade de 

0-10 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião do 

Sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em 

Itacuruba-PE e D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 

 

Para os Planossolos na profundidade de 10-20 cm, observam-se curvas com um padrão 

bem próximo do que se verificou de 0-10 cm (Figura 40). De modo geral, a área conservada 

apresenta maior umidade volumétrica e melhor distribuição de poros; enquanto as curvas das 

áreas degradadas, apresentam-se mais retilíneas denotando a má condução da água nesses 

solos (DEXTER, 2004).  
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Figura 40 – Curva característica de retenção da água no solo para os Planossolos na profundidade 

de 10-20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em 

Itacuruba-PE e D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 

 

Pela análise dos parâmetros de ajuste da curva (Tabela 13), é possível tecer algumas 

considerações sobre a qualidade física dos Planossolos nas profundidades estudadas. O θs 

indica a umidade volumétrica de saturação, e nos Planossolos de 0-10 cm, observou-se que 

esse parâmetro foi bem maior na área conservada com um valor de 0,45 m3m-3, e na área 

degradada 1, apresentou o valor de 0,31 m3m-3 e na área degradada 2 o valor de 0,32 m3m-3. 

Enquanto na profundidade de 10-20 cm a área conservada tem 0,44 m3m-3, a área degradada 1 

apresenta 0,33 m3m-3 e a área degradada 2 0,28 m3m-3. Desse modo, verifica-se que a 

porosidade total das áreas degradadas 1 e 2 foi afetada pelos processos de degradação dos 

solos nas duas profundidades estudadas, e a hipótese de compactação para esses solos fica 

realçada pela maior densidade dos solos das áreas degradadas que podem ser observadas na 

Tabela 5.  

O θr indica a umidade residual do solo, assim, observa-se nos Planossolos, na 

profundidade de 0-10 cm, uma umidade residual de 0,09 m3m-3 na área conservada, de 0,05 

m3m-3 na área degradada 1 e de 0,08 m3m-3 na área degradada 2; o comportamento dessa 

umidade é observado no fim da curva, e se verificou na Figura 39 uma ascensão da curva da 

área degradada 2 no seu final. O quantitativo de água residual da área degradada 2 é bem 

aproximado do que se verificou na área conservada. No entanto, o fato de esse solo reter mais 
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água pode indicar a maior presença de poros menores que existem em razão da compactação; 

e como já mencionado, esse processo pode reduzir os poros maiores.  

Nos Planossolos na profundidade de 10-20 cm, verifica-se a umidade residual de 0,11 

m3m-3 na área conservada, de 0,04 m3m-3 na área degradada 1 e de 0,06 m3m-3 na área 

degradada 2, sendo verificado um padrão bem próximo do que foi observado na profundidade 

de 0-10 cm (Tabela 13).  

 

Tabela 13 – Parâmetros de ajuste ao modelo de Van Genuchten (1980) para as curvas de 

retenção de água no solo, elaboradas para os Planossolos e Luvissolos avaliados em 

áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião 

do Sertão pernambucano  

 

 C D1 D2  C D1 D2

θs 0,45 0,31 0,32 0,43 0,35 0,33

θr 0,09 0,05 0,08 0,15 0,09 0,08

α 0 -10 0,18 0,12 0,27 0,17 0,11 0,15

n 1,30 1,24 1,16 1,22 1,21 1,17

m 0,23 0,19 0,14 0,18 0,17 0,15

θs 0,44 0,33 0,28 0,43 0,38 0,34

θr 0,11 0,04 0,06 0,17 0,1 0,08

α 10-20 0,12 0,13 0,17 0,12 0,34 0,18

n 1,35 1,27 1,18 1,21 1,2 1,19

m 0,26 0,21 0,15 0,17 0,16 0,16

m
3
m

-3

PLANOSSOLO LUVISSOLOParâmetros de 

ajuste da CCRAS

Prof. 

(cm)

m
3
m

-3

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 

localizada em Itacuruba-PE e D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE; θs – umidade 

volumétrica na saturação; θr – umidade residual do solo; ɑ, n e m são parâmetros empíricos de 

ajustes da curva.  

 

O parâmetro “n” está diretamente relacionado com a declividade da curva de retenção 

(MELO FILHO; SACRAMENTO; CONCEIÇÃO, 2015). Sabendo disso, pode-se inferir que 

quanto maior a declividade da curva melhor é a qualidade física do solo. Quando se observam 

os valores de “n” para os Planossolos na profundidade de 0-10 cm tem-se na área conservada 

o valor de 1,30; na área degradada 1, o valor de 1,24 e na área degradada 2, o valor de 1,16. 

Nos Planossolos na profundidade de 10-20 cm, verificam-se os valores de 1,35 para a área 

conservada, de 1,27 para a área degradada 1 e 1,18 para a área degradada 2 (Tabela 13).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que esse parâmetro separou bem as áreas em níveis de 

degradação, pois as áreas que apresentaram o menor “n”, consequentemente podem ser 

indicadas como as mais degradadas, e nas duas profundidades avaliadas para o Planossolos, 
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os menores valores verificados na área degradada 2. Solos degradados no geral apresentam 

curvas com uma inclinação menor, o que denota uma estrutura mais homogênea, ou seja, com 

menor quantidade e tipo de poros (DEXTER, 2004).  

Outro parâmetro que pode ser avaliado voltado para a qualidade física do solo é o ‘m”. 

Segundo Maia (2011), esse parâmetro pode indicar o comportamento da água no solo em 

relação à sua condução. Dessa forma, verifica-se nos Planossolos na profundidade de 0-10 

cm, que na área conservada o valor de “m” foi de 0,23, na área degradada 1 foi de 0,19 e na 

área degradada 2, observa-se um valor de 0,14; já nos Planossolos na profundidade de 10-20 

cm, verificou-se um valor de 0,26 na área conservada, de 0,21 para a área degradada 1 e de 

0,15 para a área degradada 2 (Tabela 13).  

Nos Planossolos, portanto, nas duas profundidades estudadas, verificou-se, por meio 

da análise do parâmetro “m”, melhor condução da água na área conservada, e o desempenho 

mais baixo observou-se na área degradada 2. Sendo assim, mesmo que se tenha verificado que 

o Planossolo dessa área está retendo mais água que a área degradada 1, sua capacidade de 

condução de água é baixa, limitando o acesso dela para as plantas.  

Na Figura 41, estão representadas as curvas características de retenção da água no solo 

elaboradas para os Luvissolos na profundidade de 0-10 cm.  

 

Figura 41 – Curva característica de retenção da água no solo para os Luvissolos na profundidade de 

0-10 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, macrorregião 

do Sertão pernambucano 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em 

Itacuruba-PE e D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Analisando essas curvas, observa-se que a área conservada tem maior umidade 

volumétrica, no entanto, um baixo volume de macroporos, assim como as áreas degradadas. 

Os Luvissolos têm maior quantitativo de argila desde a superfície quando se compara com os 

Planossolos (Tabela 5). Sendo assim, espera-se que a velocidade de infiltração nesses solos 

seja mais lenta. O que pode estar representando um diferencial entre a área conservada e as 

degradadas é o maior quantitativo de carbono e menor densidade do solo observados da área 

conservada (Tabela 5), que indicam melhor qualidade para esse solo. Também é possível 

observar para esses solos a maior retenção de umidade nos poros menores, o que pode ser 

influenciado pela textura mais argilosa dos Luvissolos. De acordo com Carducci et al. (2011), 

o conteúdo de argila está diretamente relacionado com a capacidade de retenção de água, e 

essa retenção também é influenciada por outros fatores como a estrutura e o conteúdo de 

carbono orgânico. 

Na Figura 42, estão representadas as curvas para os Luvissolos na profundidade de 10-

20 cm, e se verifica um comportamento bem similar às curvas da profundidade de 0-10 cm. 

Na área conservada, observa-se maior umidade volumétrica de saturação quando comparada 

com as curvas das áreas degradadas. 

 

Figura 42 – Curva característica de retenção da água no solo para os Luvissolos na profundidade de 

10-20 cm, em áreas degradadas e conservadas no núcleo de desertificação de Cabrobó, 

macrorregião do Sertão pernambucano 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Abreviaturas: C – área conservada localizada em Floresta-PE; D1 – área degradada 1 localizada em Itacuruba-PE 

e D2 – área degradada 2 localizada em Itacuruba-PE. 
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Nesse sentido, pela observação das curvas dos Luvissolos nas duas profundidades, 

pode-se inferir que nas áreas degradadas ocorre maior presença de poros texturais em relação 

aos estruturais; os primeiros influenciam em uma maior retenção de água nos microporos e 

criptoporos. Os poros estruturais são decorrentes da organização das partículas, sendo também 

nominados de interagregados, sendo mais sensíveis aos processos de degradação, enquanto os 

texturais são influenciados pela textura e mineralogia, sendo também denominados de intra-

agregados (CARDUCCI et al., 2011; DEXTER, 2004).  

Ao analisar os parâmetros de ajuste das curvas para os Luvissolos (Tabela 13), na 

profundidade de 0-10 cm, constatou-se que esses solos apresentaram um θs na área 

conservada de 0,43 m3m-3, na área degradada 1 de 0,35 m3m-3 e na área degradada 2 de 0,33 

m3m-3. Na profundidade de 10-20 cm, observou-se na área conservada um θs de 0,43 m3m-3, 

na área degradada 1 um valor 0,38 m3m-3 e na área degradada 2 um valor de 0,34 m3m-3. 

Portanto, é possível afirmar, para as áreas degradadas, que a porosidade total dos Luvissolos, 

nas duas profundidades, foi afetada pelos processos de degradação dos solos, principalmente 

na área degradada 2, onde se observaram as maiores densidades (Tabelas 5 e 6).  

Quanto ao θr, verificou-se nos Luvissolos, na profundidade de 0-10 cm, um valor para 

área conservada de 0,15 m3m-3, para área degradada 1 o valor de 0,09 m3m-3 e para a área 

degradada 2 o valor de 0,08 m3m-3. Na profundidade de 10-20 cm, observa-se o valor de 0,17 

m3m-3 para a área conservada, o valor de 0,10 m3m-3 para área degradada 1 e o valor de 0,08 

m3m-3 para a área degradada 2. Nesse sentido, constatou-se que, nas duas profundidades 

avaliadas nos Luvissolos, as áreas degradadas apresentaram menor umidade residual, 

decorrente da sua menor capacidade de armazenamento de água.  

O parâmetro “n”, como já se discutiu, pode ser um indicador por meio da declividade 

da curva da qualidade física do solo. Observou-se nos Luvissolos na profundidade de 0-10 cm 

um valor de “n” de 1,22 para a área conservada, de 1,21 para a área degradada 1 e de 1,17 

para a área degradada 2. Na profundidade de 10-20 cm, verificou-se um valor de “n” de 1,21 

na área conservada, de 1,20 para a área degradada 1 e de 1,19 para a área degradada 2.   

Nesse sentido, evidenciou-se que, para os Luvissolos, não ocorreu uma diferença tão 

significativa entre as áreas conservadas e degradadas como ocorreu para os Planossolos. As 

curvas dos Luvissolos, mesmo na área conservada, não apresentaram o formado aproximado 

de um “S”, que indica a melhor relação entre drenagem e armazenamento da água e a melhor 

distribuição de poros (DEXTER, 2004). No entanto, é importante ressaltar que os menores 

valores desse parâmetro, assim como ocorreu nos Planossolos, verificou-se na área degradada 

2.  
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Quando avaliado o parâmetro “m” para os Luvissolos na profundidade de 0-10 cm, 

verificou-se o valor de 0,18 na área conservada, 0,17 na área degradada 1 e de 0,15 na área 

degradada 2. Na profundidade de 10-20 cm, ocorreram os valores de 0,17 para a área 

conservada, de 0,16 para a área degradada 1 e de 0,16 para a área degradada 2. Com a 

avaliação desses valores entre as áreas, pode-se concluir que os Luvissolos, mesmo em 

situações de conservação, podem apresentar dificuldades para condução da água, pois a 

diferença entre as áreas não foi tão significativa. Contudo, as áreas degradadas apresentaram 

valores menores. Na profundidade de 0-10 cm, a área degradada 2 apresentou o menor valor 

de “m”. A dificuldade na condução hídrica é um facilitador para os processos erosivos, pois 

favorece o escoamento superficial e, na continuidade desse processo, pode provocar a 

formação de sulcos de dimensões variadas, como os encontrados nas áreas degradadas e 

discutidos no capítulo 1.  

   

4 CONCLUSÕES 

 

O carbono orgânico total foi um importante indicador da qualidade dos solos 

estudados, pois se observou uma relação na variação dos seus resultados com os dos atributos 

físico-hídricos dos solos. 

Os solos avaliados no município de Itacuruba apresentam baixo teor de carbono 

orgânico, menor estoque de carbono e restrições quanto aos seus atributos físico-hídricos, nas 

duas profundidades estudadas, que indicam a sua baixa qualidade, além do que é esperado 

para o ambiente semiárido.  

Com aplicação da análise de componentes principais, identificaram-se as variáveis que 

tiveram o maior peso na classificação da qualidade do solo. Para os Planossolos, nas duas 

profundidades, as variáveis com maior peso foram a porosidade total, macro e 

microporosidade, umidade volumétrica na capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente, condutividade hidráulica saturada e diâmetro médio ponderado. Referente aos 

Luvissolos, nas duas profundidades, as variáveis com maior peso foram a areia, argila, argila 

dispersa em água, porosidade total, umidade na capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente e diâmetro médio ponderado. Para os Neossolos Litólicos, nas duas 

profundidades estudadas, as variáveis com maior significância foram a areia, argila, argila 

dispersa em água, diâmetro médio ponderado e densidade do solo. 

Pela análise de agrupamento, para os três solos estudados, nas duas profundidades, 

confirmou-se a separação das características analisadas na área conservada das verificadas nas 
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áreas degradadas. Esse resultado confirma a qualidade inferior dos solos do município de 

Itacuruba, consequentemente a sua degradação. 

A análise discriminante confirmou o resultado do agrupamento, com um acerto de 

100%, para todos os solos estudados nas duas profundidades. Igualmente confirmou a 

eficiência da ACP na identificação de variáveis com maior peso para diferenciação das áreas 

quanto à qualidade dos solos.  

As curvas de retenção de água dos Planossolos evidenciaram as restrições físico-

hídricas desses solos nas áreas degradadas, como redução dos macroporos e da capacidade de 

armazenamento da água. Com a avaliação dos parâmetros de ajuste da curva para os 

Planossolos, observou-se que os parâmetros “n” e “m” indicaram que, entre as áreas 

degradadas, a área degradada 2 está com a pior qualidade física, assim como está 

apresentando a maior dificuldade de condução da água. 

As curvas de retenção de água dos Luvissolos evidenciaram que esses solos têm 

restrições físico-hídricas mesmo em situação de conservação em consequência da maior 

quantidade de argila desde a camada superficial. 

O maior conteúdo de carbono observado no Luvissolo da área conservada influencia 

na melhoria do seu desempenho físico-hídrico, pois mesmo com o alto teor de argila, nos 

solos dessa classe que foram avaliados, nessa área observaram-se os melhores resultados 

quanto aos parâmetros de ajuste da curva. 

Com a avaliação dos parâmetros de ajuste das curvas dos Luvissolos, percebeu-se a 

baixa qualidade física e dificuldade de condução da água nas duas áreas degradadas, com um 

resultado sensivelmente inferior para a degradada 2.  
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho demonstrou que os solos do município de Itacuruba vêm passando por 

um intenso processo de degradação. A cobertura vegetal predominante é uma caatinga de 

esparsa a rala com muitas clareiras, que não chega a oferecer uma grande proteção aos 

impactos causados pela erosão hídrica.  

Constatou-se no município de Itacuruba a predominância de solos das classes: 

Planossolo, Luvissolo e Neossolo Litólico. Esses solos apresentaram processos erosivos 

laminares e lineares, com destaque para a presença da erosão em sulcos. Esse tipo de erosão é 

extremamente preocupante, porque, além de influenciar na dificuldade de regeneração da 

vegetação local, impede a utilização do solo para fins agrícolas, dependendo da intensidade da 

perda. Indicam-se estudos futuros de monitoramento das feições erosivas identificadas. 

Também são necessárias medidas mitigadoras que evitem o avanço desse processo.  

Com a aplicação do índice de vegetação, observou-se que o município de Itacuruba já 

apresenta uma vegetação de rala a esparsa desde 1986, no entanto, identificou-se que essa 

classe aumentou nos vinte anos da análise. É importante ressaltar que esse município tem 

solos que, no geral, são rasos e pedregosos, com um substrato rochoso predominantemente 

cristalino. Desse modo, não são os mais aptos para a prática agrícola.  

Tentativas de utilização da terra que levaram ao desmatamento da cobertura vegetal 

nativa, que é adaptada às condições pedológicas locais, podem ter intensificado o avanço dos 

processos erosivos verificados. Uma vez que a erosão começou a atuar nos solos e esses 

começaram a perder a camada superficial mais rica em nutrientes e matéria orgânica, a 

vegetação começou a apresentar dificuldades para regenerar-se, o que pode explicar as 

diversas clareiras encontradas nesse município.  

O carbono orgânico total foi um importante indicador da situação de degradação dos 

solos do município de Itacuruba. Não havia nesse município áreas consideradas como 

preservadas. Comparando os solos desse município com os analisados em uma área 

conservada no município de Floresta, verificou-se que o COT é muito inferior. É importante 

ressaltar que os valores de COT determinados na área de Floresta já foram baixos, e a forte 

mobilização desse elemento nos solos de Itacuruba indicam o avanço do processo de 

degradação. Nesse sentido, é importante a aplicação de estudos futuros no núcleo de 

desertificação de Cabrobó que avaliem a matéria orgânica dos solos dessa região nos seus 

aspectos quantitativos e qualitativos.  
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O baixo conteúdo de COS de Itacuruba repercutiu diretamente no baixo estoque desse 

elemento. Além das restrições observadas nessas variáveis, verificou-se que os processos de 

degradação afetaram fortemente as propriedades físicas dos solos de Itacuruba estudados. 

Houve a redução do conteúdo de argila, o aumento da densidade dos solos e a redução da 

porosidade total que aumentaram a dificuldade de drenagem e armazenamento de água desses 

solos. Essas restrições físicas, desde a camada superficial, além do que já é esperado para 

esses solos no contexto do semiárido, influenciam na potencialização dos processos erosivos 

nessa região.  

A análise estatística multivariada aplicada neste trabalho mostrou-se eficiente na 

identificação de variáveis que separam os solos estudados entre as áreas degradadas e 

conservadas. A análise de componentes principais conseguiu identificar as variáveis com 

maior significância na avaliação da qualidade dos solos estudados. Com a aplicação das 

análises de agrupamento e discriminante, visualizou-se quanto os solos do município de 

Itacuruba, de modo geral, estão em uma situação de qualidade distante daquela observada nos 

solos da área conservada.   

Nesse sentido, pode-se afirmar que os solos estudados em Itacuruba estão degradados 

na camada superficial estudada. Levando em consideração que as áreas escolhidas para 

amostragem são representativas para o que se observa em quase todo o município, pode-se 

inferir que seus solos, de modo geral, principalmente naquelas áreas onde a vegetação já não 

se regenera, estão com sua qualidade altamente comprometida.  

As curvas características de retenção da água dos Planossolos demonstraram a 

situação contrastante que ocorre entre o que se visualizou na área degradada e na área 

conservada. Esses solos têm uma camada superficial arenosa, que, por natureza, tem um 

maior quantitativo de macroporos que facilita a drenagem da água. No entanto, essa realidade 

constatou-se na curva de retenção da área conservada; enquanto nas áreas degradadas, as 

curvas de retenção indicaram problemas de drenagem e retenção de água na camada 

superficial desses solos.  

Analisando as curvas de retenção de água dos Luvissolos, foi possível observar que 

eles têm restrições quanto à sua capacidade de drenagem mesmo na área conservada. No 

entanto, o diferencial de qualidade entre as áreas foi a capacidade de retenção de água, pois a 

área conservada apresentou um maior potencial, o que pode estar diretamente relacionado 

com seu maior teor de carbono orgânico.  

A avaliação dos parâmetros de ajuste da curva contribuiu para compreender a 

qualidade física dos Planossolos e Luvissolos. Principalmente o parâmetro “n”, que se refere à 
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declividade da curva, permitiu observar uma diferenciação mais clara entre a qualidade de 

cada área, inclusive permitiu observar que a área degradada 2 apresenta restrições físicas um 

pouco maiores que a área degradada 1.  

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de maior preocupação com a questão da 

desertificação no Brasil. Este estudo identificou os processos de degradação que vêm afetando 

os solos do município de Itacuruba; no entanto, existem outras realidades muito semelhantes à 

realidade desse município, dentro do próprio núcleo de desertificação de Cabrobó, que 

carecem de pesquisas que expliquem os efeitos da degradação na paisagem semiárida. É 

necessário compreender as limitações e as potencialidades do ambiente semiárido a fim de 

contribuir para sua preservação e evitar problemas ambientais e socioeconômicos.   
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DE ATRIBUTOS FÍSICOS, CARBONO 

ORGÂNICO TOTAL E DO ESTOQUE DE CARBONO DOS SOLOS ESTUDADOS 

PARA CADA ÁREA 
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 Caracterização de atributos físicos, do carbono orgânico total e estoque de carbono do Planossolo nas diferentes áreas estudadas nos municípios de Itacuruba e 

Floresta na macrorregião do sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.    

Abreviaturas: DMP – Diâmetro médio ponderado; DMG –- Diâmetro médio geométrico; θVCC – unidade volumétrica na capacidade de campo; θVPMP – unidade volumétrica no ponto de murcha 

permanente; Max – Máxima; Med – média; Min – Mínima; DP –- desvio padrão; CV – coeficiente de variação. 
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Caracterização de atributos físicos do carbono orgânico total e estoque de carbono do Luvissolo nas diferentes áreas estudadas nos municípios de Itacuruba e 

Floresta na macrorregião do sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Abreviaturas: DMP – Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; θVCC – unidade volumétrica na capacidade de campo; θVPMP – unidade volumétrica no ponto de murcha 

permanente; Max – máxima; Med – média; Min – Mínima; DP – desvio padrão;  CV – coeficiente de variação. 
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Caracterização de atributos físicos do carbono orgânico total e estoque de carbono do Neossolo Litólico nas diferentes áreas estudadas nos municípios de 

Itacuruba e Floresta na macrorregião do sertão pernambucano 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.   

Abreviaturas: DMP – Diâmetro médio ponderado; DMG – Diâmetro médio geométrico; Max – máxima; Med –  média; Min – Mínima; DP – desvio padrão; CV – coeficiente de variação. 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS DAS DISTÂNCIAS QUE DETERMINARAM O 

NÚMERO DE GRUPOS NOS DENDOGRAMAS PARA CADA SOLO POR 

PROFUNDIDADE ESTUDADOS 
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Gráfico de ligação através dos passos (Planossolo 0 - 10 cm)
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Gráfico de ligação através dos passos (Planossolo 10 - 20 cm)

Distância Euclidiana
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Gráfico de ligação através dos passos (Luvissolo 0 - 10 cm)

Distância Euclidiana
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Gráfico de ligação através dos passos (Luvissolo 10 - 20 cm)

Distância Euclidiana
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Gráfico de ligação através dos passos (Neossolo Litólico 0 - 10 cm)
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Gráfico de ligação através dos passos (Neossolo 10 - 20 cm)
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