
 

 

ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO E USO 

NO PROJETO JAÍBA 
MARCOS LOPES DE CAMPOS, Pablo Fernando Santos Alves, Rafael Pereira Sales, LEANDRO DA SILVA 

SANTOS, Marcos Koiti Kondo, Rodinei Facco Pegoraro, Marcela Cilmara Martins 

 

Introdução 

Com o crescimento da população mundial e consequente aumento na demanda de alimentos, a preservação dos 

recursos ambientais torna-se cada vez mais importante. Neste panorama a preservação dos solos é um componente do 

manejo sustentável dos recursos naturais, haja visto sua importância para diversas atividades humanas, principalmente 

para a agricultura. 

Apesar dos avanços percebidos na agricultura últimos tempos, grandes áreas agrícolas são perdidas mundialmente em 

virtude do manejo inadequado do solo, sobretudo em decorrência de intensiva utilização de maquinário nas operações 

de aração e gradagem, além da capacidade de suporte do solo. Segundo Carneiro et al. [1] essas modificações que 

ocorrem nas propriedades físicas do solo são diferentes nos diferentes sistemas de manejo do solo, podendo ocorrer 

melhorias em certas propriedades do solo, ou aceleração do processo de degradação. 

Por sua vez, as propriedades físicas do solo, como a densidade, resistência à penetração, porosidade, estabilidade de 

agregados, entre outras, são utilizadas para estudar os impactos do uso e manejo do solo fornecendo informações sobre a 

sua qualidade, capacidade produtiva, e sustentabilidade do manejo [2]. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas do solo cultivado sob culturas anuais em 

pivô, bananicultura irrigada em relação a mata nativa no projeto irrigado do Jaíba. 

 

Material e métodos 

O estudo foi realizado em área comercial no município de Matias Cardoso, Minas gerais, localizada no Lote 43M, na 

Gleba C2 do Projeto de irrigação do Jaíba, latitude 15º 05’ 39,4” S e longitude 43º 47’ 37,9” W, 472 m de altitude. O 

clima de acordo com a classificação de Köppen é Aw (clima tropical com estação seca), com pluviosidade anual de 800 

mm e temperatura média anual de 24,2 ºC. O Solo da área de coleta foi classificado como Latossolo Vermelho, 

apresentando textura arenosa na camada superficial. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) com quatro repetições. Considerou-se como tratamento 

os três sistemas de cultivos (mata nativa, plantio anual e bananal). O solo do bananal foi cultivado por 10 anos, com 

irrigação por microaspersão e o plantio anual foi cultivado sob pivô central, com as seguintes culturas: safra 2013, 

abóbora; safra 2012/2013, milho; safra 2012, abóbora; safra 2011/2012, milho; safra 2/2011, feijão; safra 1/2011, 

abóbora; safra 2010/2011, milheto; safra 2/2010, feijão; safra 1/2010, abóbora; safra 2010/2009, milheto. 

As amostras de solo, nas diferentes profundidades (0-10, 10-20, 20-40 e 40-60 cm) foram retiradas por meio da 

abertura de quatro tricheiras em gride quadrado em cada sistema de cultivo e uso analisado. Utilizando anéis com 54 

mm de diâmetro interno por 50 mm de altura foram coletadas amostras de solo com estrutura indeformada para a 

determinação do volume total de poros (PT), retenção de água a 2 kPa, microporosidade (Mic), macroporosidade (Mac), 

densidade de partículas (Dp) e densidade do solo (Ds). Para a análise de estabilidade de agregados, foram retiradas nas 

profundidades já mencionadas, amostras com estruturas indeformadas na forma de torrões (aproximadamente 7 cm de 

diâmetro), sendo utilizada para isso uma cavadeira manual. 

As amostras de solo foram acondicionadas em caixas plásticas contendo serragem, de maneira a preservar a estrutura 

e em seguida conduzidas ao laboratório de análises de solo da Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES. 

As análises físicas [3] foram: densidade do solo (Ds) (método do anel volumétrico), porosidade total (PT), 

macroporosidade (Mac), microporosidade (Mic), retenção de água a 2 kPa e densidade de partícula (Dp). 

Na determinação da retenção de água a 2kPa e PT, Mac, Mic do solo foram utilizadas as sucções: 0 (amostra 

saturada), 2 e 6 kPa. A amostra indeformada foi saturada por 48 horas, pesada e submetida à sucção de 2 kPa (0,2 mca) 

em mesa de tensão, onde, após cessar a drenagem foi pesada e submetido a 6 kPa. Assim, por secagem, determinou-se a 

umidade volumétrica pela multiplicação da umidade gravimétrica e Ds. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e quando o teste F foi significativo aplicou-se o teste de Tukey a 

5% de significância para comparar as médias de tratamentos. Cada profundidade no perfil do solo foi analisada 

separadamente. 

 
 



 

 

 

Resultados 

De maneira geral, os principais efeitos significativos observados entre os tratamentos foram verificados nas camadas 

superficiais no perfil do solo. 

A porosidade total (PT), significativamente reduzida na camada de 0-10 cm no sistema de cultivo com a cultura da 

banana em relação ao cultivo com cultura anual (abóbora) e a referência (mata nativa), da mesma forma da cultura anual 

em relação à referência, pode está associada ao aumento significativo da densidade do solo (Ds) para este sistema de 

cultivo (Tabela 1). O solo é um sistema trifásico (fase gasosa, fase líquida e fase sólida), logo, a distribuição em maior 

grau de cada uma dessas fases implicará conseguintemente em menor proporção das demais fases, indicando assim 

compactação da camada superficial do solo. 

Para Kiehl [4], a distribuição da porosidade total de um solo ideal para a produção agrícola deve ser de 0,50 m
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sendo assim, tem-se um indicativo da redução da qualidade do solo sob uso com a cultura anual e a cultura da banana. 

O manejo do solo caracterizado por intenso uso de máquinas agrícolas nas mais diversas operações, as quais se 

incluem as etapas de preparo do solo, aplicação de defensivos, colheita, entre outras operações podem ter contribuído 

para o aumento da densidade do solo (Ds) sob cultivo com banana e com a cultura anual em relação ao sistema de 

referência (Tabela 1). 

Segundo Viana et al. [5], nos solos cultivados, ocorre um consequente aumento da Ds nas camadas superficiais em 

relação à MN, independente do manejo adotado, sendo isso atribuído ao tráfego de máquinas e redução dos teores de 

matéria orgânica. 

Portugal et al. [6] avaliando diferentes sistemas, observaram maior compactação da camada superficial do solo em 

tais sistemas , quando comparados com a mata nativa. 

 Segundo Borges e Souza [7], a disponibilidade adequada de oxigênio é fundamental para o bom desenvolvimento 

do sistema radicular da bananeira e, quando há falta de oxigênio, as raízes perdem a rigidez, adquirem uma cor cinza-

azulada pálida e apodrecem rapidamente. A má aeração do solo pode ser provocada pela compactação ou 

encharcamento do mesmo. 

 Para a cultura da abóbora, a redução da qualidade do solo na camada de 0-10, evidenciada pela redução da 

porosidade total e elevação da densidade do solo em relação ao sistema de referência (mata nativa) pode ser um fator 

limitante a produtividade da cultura, haja visto que a cultura possui sistema radicular distribuído basicamente na camada 

superficial do solo. 

Para Passioura [8] a estrutura do solo não só afeta a capacidade das raízes de suprirem a parte aérea com água e 

nutrientes, como também, caso a mesma não se encontre em condições adequadas, induz sinais hormonais que retardam 

o crescimento da parte aérea, mesmo que os fatores relacionados à fertilidade do solo e às exigências hídricas se 

encontrem em níveis adequados no solo. 

A macroporosidade sendo um atributo físico do solo relacionado à infiltração de água e a difusão de gases é outra 

característica que infere a qualidade do solo. Nesse caso, a macroporosidade significativamente reduzida nos dois 

sistemas de cultivo e uso agrícola em relação ao sistema de referência (mata) na camada de 0-10 cm (Tabela 1), pode 

apresentar-se com um fator indicativo do risco de perda de solo por erosão hídrica, pois a infiltração de água é menor 

nessa condição. 

A microporosidade, responsável pela retenção de água no solo, foi significativamente maior para o sistema de cultivo 

com a cultura da banana na camada de 0-10 cm, podendo este fato está associado ao maior estado de compactação do 

solo sob este cultivo, fato que corrobora com os resultados obtidos por Alves [9] e Veiga et al. [10]. No entanto, 

observa-se (Tabela 1) que a retenção de água em na sucção de 2 kPa não diferiu para os diferentes sistemas de cultivo e 

uso. Indicando dessa forma que outros fatores, também, contribuem para a retenção de água no solo, tal como é o caso 

da matéria orgânica. 

Com relação a densidade de partículas (Dp), observa-se (Tabela 1) que nenhum tratamento em nenhuma profundidade 

diferiu estatisticamente, indicando dessa forma que este atributo físico do solo é principalmente relacionado ao material 

de origem (Geralmente quartzo), não sendo influenciado pelo manejo ou sistema de uso. 

 

Conclusões 

Em relação aos atributos físicos do solo, os sistemas de cultivo, sobretudo o bananal, estão contribuindo para a perda 

da qualidade agrícola do solo. Devendo ser adotadas medidas estratégicas no manejo de tais sistemas para que a 

sustentabilidade seja recuperada e mantida ao longo dos próximos anos. 
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TABELA 1.  Valores médios dos atributos físicos de um Latossolo sob diferentes sistemas de cultivo e uso no município 

de Matias Cardoso-MG em diferentes profundidades. 

 
PT 2 kPa Mic Mac Dp Ds 

 

----------------------------------------- m3 m-3-----------------------------------------

--- 
---------- g cm-3---------- 

 
0 -10 cm 

Mata 0,5125 a 0,3648 a 0,2011 b 0,3113 a 2,46 a 1,17 c 

Pivô 0,4636 b 0,3588 a 0,2478 ab 0,2157 b 2,52 a 1,40 b 

Banana 0,3867 c 0,3388 a 0,3066 a 0,0801 c 2,55 a 1,52 a 

CV (%) 5,36 8,13 14,46 22,86 3,24 3,52 

 
10 - 20 cm 

Mata 0,3690 a 0,2825 a 0,16485 a 0,2005 a 2,58 a 1,48 a 

Pivô 0,3544 a 0,3282 a 0,2550 a 0,0993 a 2,60 a 1,67 a 

Banana 0,3926 a 0,3278 a 0,2800 a 0,1125 a 2,55 a 1,53 a 

CV (%) 23,20 20,54 24,83 39,70 1,20 6,33 

 
20 - 40 cm 

Mata 0,4174 a 0,3240 a 0,2720 a 0,1454 a 2,59 a 1,47 a 

Pivô 0,3981 a 0,3501 a 0,2510 a 0,1470 a 2,60 a 1,56 a 

Banana 0,4009 a 0,3300 a 0,2677 a 0,1332 a 2,56 a 1,48 a 

CV (%) 11,39 6,35 11,97 40,33 2,67 6,14 

 
40 - 60 cm 

Mata 0,3942 a 0,3575 a 0,2884 a 0,1058 a 2,62 a 1,43 b 

Pivô 0,4159 a 0,3574 a 0,2715 a 0,1444 a 2,67 a 1,53 a 

Banana 0,4379 a 0,3558 a 0,2769 a 0,1610 a 2,53 a 1,44 ab 

CV (%) 9,14 7,05 8,28 34,17 3,18 3,19 

PT: Porosidade Total; 2kPa: retenção de água a 2 kPA; Mic microporosidade; Mac: macroporosidade; Dp: Densidade de partículas e; 

Ds: Densidade do solo. Para uma mesma profundidade no perfil do solo, médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 


