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RESUMO: A curva de retenção é uma ferramenta importante para compreender a capacidade de retenção 
de água no solo associado a densidade e porosidade do solo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar as propriedades físicas do solo e estimar a retenção de água em um ARGISSOLO Vermelho 
Amarelo sob diferentes manejos agrícolas. A amostragem foi inteiramente casualizada com 05 (cinco) 
diferentes tipos de uso do solo, 01 (uma) profundidade (0,0 – 0,10 m) e 03 (três) repetições, no qual os 
diferentes usos consistiram em áreas de cultivo de milho, coqueiro, eucalipto, olericultura e de uma área de 
mata para efeito comparativo. As variáveis analisadas foram densidade do solo, macro e microporosidade, 
porosidade total e as curvas de retenção de água no solo. Os resultados obtidos apresentam que apenas o 
solo do sob área de mata apresentou diferença significativa para todas as variáveis analisadas. Conclui-se 
que, os sistemas de manejo alteram a densidade e porosidade e consequentemente a curva de retenção, o 
solo com menor influência de ações antrópicas analisado, o da área de mata, apresentou melhores 
características físicas e maior retenção de água. 
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INTRODUÇÃO 
 A curva de retenção é descrita como importante ferramenta para entender as relações água-
solo, permitindo caracterizar as propriedades hidráulicas do solo (LUCAS et al., 2011; SILVA et 
al., 2006). Massad (2018) apresenta que a curva de retenção de água no solo pode servir de 
ferramenta para determinar a capacidade de campo, ponto de murcha e a água disponível para as 
plantas. 
 A capacidade de retenção de água no solo está associada também a estrutura deste, 
principalmente em baixa tensão, pela presença de macroporos ou poros entre os agregados, tanto 
em seu tamanho e sua distribuição, quanto pela capilaridade do solo, já em pressões maiores, a 
textura e superfície específica influenciam de maneira mais significativas. A determinação da 
curva de retenção tem como método clássico o uso da câmera de pressão de Richards, que 
funciona exercendo uma pequena pressão de sucção em solos saturados em equilíbrio com a 
água e assim retirando parte desta, quanto maior a força de sucção, os poros menores perderão 
água e darão entrada para o ar. (TAVARES; FELICIANO; VAZ, 2007).  
 Segundo Mion et al. (2012), a densidade do solo é uma das propriedades físicas que podem 
caracterizar o estado de compactação, sendo limitantes ao crescimento radicular. Ribeiro et al. 
(2007) afirma que a distribuição dos poros dos solos condiciona seu comportamento físico-hídrico, 
influenciando o processo dinâmico do ar e da solução do solo. Em seu trabalho, apresenta que 
para diâmetros entre 0,03mm e 0,0375mm as características físicas não sofreram influencia, 
porém verificou-se que para macroporosidade os valores foram diretamente proporcionais a 
condutividade hidráulica dos solos saturados. Tanto a densidade do solo, quanto a porosidade, 
são atributos de importante avaliação, por exercerem influência na velocidade de infiltração da 
água no solo (NETO et al., 2018).  
 Prevedello et al. (2011), afirmam que além dos parâmetros relacionados ao tipo de partícula 
que forma o solo, o manejo pode provocar um rearranjo nas partículas sólidas, aproximando-as e 
provocando aumento na densidade e consequente a redução do espaço poroso do solo, afetando 
os parâmetros físicos, inclusive o movimento da água e a retenção desta. Acerca disto Bortoluzzi 
et al. (2008) abordam que o manejo do solo pode afetar a dinâmica de ocupação do espaço 
poroso pela água e ar, em estudo comparativo dos sistemas convencionais e de plantio direto o 
autor evidenciou que o primeiro é mais sensível ao estresse mecânico culminando em redução da 
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porosidade e consequentemente na proporção de ar presente neste solo. 
 Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas do solo e estimar a 
retenção de água em um Argissolo Vermelho-Amarelo sob diferentes manejos agrícolas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 O estudo foi desenvolvido na Fazenda Experimental “Campus Rural” da Universidade 
Federal de Sergipe, localizada no município de São Cristóvão/SE (10º 55’ 28,62” S, 37º 11’ 57,77” 
O).O “Campus Rural” está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, mais especificamente na 
Sub-Bacia do Rio Poxim-Açu (Figura 1). O clima é classificado como “As” de acordo com a 
classificação de Köppen, ou seja, clima tropical com estação seca no verão, a temperatura média 
é de 25,2 ºC e a pluviosidade de 1331 mm anuais. O solo da região é classificado como 
ARGISSOLO Vermelho Amarelo e o relevo é plano a suave ondulado.  

 
Figura 1: Mapa de Situação do "Campus Rural"; Fonte: SERGIPE, 2013. 

 
 A amostragem foi inteiramente casualizada com 05 (cinco) diferentes tipos de uso do solo, 
01 (uma) profundidade (0,0 – 0,10 m) e 03 (três) repetições. A coleta de amostras indeformadas 
de solo foi efetuada no dia 21/05/2018, em cilindros volumétricos (42,47 cm3 de volume) de PVC 
com o auxílio do trado de Uhland, conforme metodologia sugerida pela Embrapa (2011). 
 Os cinco diferentes tipos de uso do solo selecionados foram os seguintes: Milho, Coqueiro, 
Eucalipto, Olericultura e Mata.  As áreas de Milho, Coqueiro e Eucalipto são utilizadas para 
experimentos com essas culturas há cerca de 10 anos. Sendo que, a área de milho é 
desenvolvida no sistema de plantio direto e no momento da coleta a cultura estava na entressafra. 
Na área de olericultura são desenvolvidos experimentos com hortaliças, porém, encontrava-se em 
pousio no dia da coleta das amostras. E a região de mata constitui-se de uma floresta estacional 
ao lado da sede da fazenda experimental, que foi utilizada para efeito comparativo com um local 
pouco antropizado. 
 No Laboratório de Água e Solo da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão/SE, 
as amostras foram saturadas com água destilada por 24 horas. Após esse período, as mesmas 
foram pesadas, para determinação do ponto de saturação, e submetidas a diferentes tensões (1, 
4, 6, 33, 100, 500 kPa). Para mensurar o conteúdo de água nas tensões de 1 a 6 kPa, foi utilizado 
a mesa de tensão. Já para as tensões de 33 a 500 kPa, as amostras foram colocadas na Câmara 
de Richards com placas porosas. As amostras permaneciam nas tensões predefinidas até 
atingirem o ponto de equilíbrio, ou seja, quando cessava o escoamento. Ao término de cada 
tensão, as amostras eram pesadas e após a tensão de 500 kPa as mesmas foram levadas para 
estufa de secagem a 105ºC por 48 horas. 
 Para determinação da Densidade do Solo (Ds), foi utilizado o método do anel volumétrico, 
aplicando a relação entre a massa do solo seco a 105ºC e o volume do cilindro, conforme 
Embrapa (2011). A Porosidade Total (Pt) foi obtida pela diferença entre a massa do solo saturado 
e a massa do solo seco a 105ºC (EMBRAPA, 2011). A Microporosidade (Mi) foi determinada pela 
diferença entre a massa do solo após a tensão de 06 kPa, obtida na mesa de tensão, e a massa 
do solo seco a 105ºC (EMBRAPA, 2011). E a macroporosidade (Ma) pela diferença entre a 
Porosidade Total e a Microporosidade.  
 As variáveis acima citadas foram submetidas à Análise de Variância (ANOVA) e 
comparadas pelo Teste de Tukey com nível de significância de 5% (p<0,05) 
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 Para obtenção das Curvas de Retenção de Água, foi aplicado o modelo de van Genuchten 
(VAN GENUCHTEN, 1980). O software utilizado no ajuste do modelo de van Genuchten foi o 
SWRC, versão 2.00 (DOURADO-NETO et al., 2000). Os parâmetros do modelo de van Genuchten 
(1980) foram estimados minimizando a soma dos quadrados dos desvios dos valores dos 
conteúdos de água retidos nas amostras, pelo método iterativo de Newton-Raphson, 
considerando a dependência entre os parâmetros m e n (MUALEM, 1976). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Em relação às variáveis analisadas (Tabela 1), o que se percebe é uma alteração no solo 
quando submetido aos usos antrópicos. A mata foi o único tipo de uso que obteve diferenças 
significativas em relação aos demais para todas as variáveis analisadas, isso se dá em razão da 
mata manter as características originais do solo, além de propiciar um aporte contínuo de matéria 
orgânica, conforme relatado por Silva et al. (2015) que ao comparar áreas com cultivo orgânico, 
cultivo convencional e mata nativa em um ARGISSOLO Vermelho Amarelo, verificaram um 
aumento nos valores de densidade do solo em solos com uso mais antrópico em razão da sua 
maior compactação pelo tráfego de máquinas e implementos agrícolas. 
 Silva, Benevenute e Melo (2017), apresentaram resultados similares comparando áreas 
manejadas com milho, eucalipto, café e mata, sendo que para densidade e macroporosidade e 
porosidade total a mata foi o único que apresentou diferença significativa e foi similar ao milho em 
relação à microporosidade e diretamente relacionada com o armazenamento de água nestes 
solos, permitindo utilizar tais variáveis como indicadores de qualidade do solo. Já que a densidade 
do solo está intrinsicamente relacionada com a porosidade, havendo uma relação inversamente 
proporcional entre esses parâmetros (CHAVES et al, 2012), conforme observado nesta pesquisa, 
podendo ser verificado na Tabela 1.  
 Os resultados presentes no experimento assemelham-se aos obtidos por Suzuki et al 
(2012), sendo que os diferentes usos influenciaram distintamente as características físicas do 
solo, sendo que a compactação com o trafego de máquinas e pisoteio animal afetam 
negativamente a estrutura do solo. 
 

Tabela 1: Densidade do Solo (Ds), Macroporosidade (Ma), Microporosidade (Mi) e Porosidade 
Total (Pt) nos diferentes usos. 

Tipo de uso 
Densidade do Solo 

(g cm
-3

) 

Ma Mi Pt 

(%) 

Milho 1,54 a 15,55 a 19,01 a 34,56 a 
Coqueiro 1,57 a 17,45 a 18,33 a 35,78 a 
Eucalipto 1,44 a 18,12 a 15,68 a 33,90 a 

Olericultura 1,56 a 14,63 a 19,72 a 34,36 a 
Mata 1,07 b 30,81 b 31,39 b 62,20 b 

Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (p<0,05) 

 
 Os dados relacionados com a curva de retenção de água no solo estão presentes na Figura 
2. Nela é possível perceber que as curvas corroboram com os dados de densidade e porosidade, 
no qual há uma separação nítida do solo ocupado por mata nativa dos demais com culturas 
comerciais, apresentando maior retenção de água em todos os potenciais matriciais. 
 Conforme evidenciado por Oliveira et al. (2015), sistemas mais intensificados de uso do solo 
proporcionam aumento nos valores de densidade do solo, o que acarreta em menor retenção de 
água nos potenciais matriciais mais baixos com a compactação desse solo em decorrência de seu 
uso mais intensivo. 
 Percebe-se uma inflexão das curvas que ocasiona uma grande perda de água com o 
aumento das tensões, sendo influenciada pela quantidade de macroporos, que favorecem o 
escoamento da água. No solo com Olericultura percebe-se que a inflexão não é tão pronunciada, 
quanto nos outros usos, resultante da diminuição dos macroporos, podendo estar relacionado 
com a compactação desse solo. 
 Em todos os tipos de uso a água disponível, considerada como o volume entre a capacidade 
de campo (10 kPa) e o ponto de murcha permanente (1500 kPa) variou de 0,065 m3 m-3 (Mata) a 
0,115 m3 m-3 (Olericultura), sendo esses valores abaixo do intervalo ideal de armazenamento, de 
acordo com REYNOLDS et al. (2002), que estabelece valores ideais entre 0,15 e 0,20 m3 m-3. No 
trabalho de Bortolini et al. (2015), a água disponível também ficou abaixo do intervalo estabelecido 
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por REYNOLDS et al. (2002) em áreas com e sem pastejo.  
 No entanto, Portugal et al. (2007), trabalhando em um Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico latossólico, verificou que a água disponível foi maior em solos sob pastagem e laranja 
em comparação ao solo com mata. Os autores atribuíram esse comportamento ao maior teor de 
argila e de matéria orgânica na pastagem e no laranjal, mas também à maior compactação do 
solo nesses sistemas, por ocorrer uma diminuição dos macroporos e acréscimo dos microporos, 
que gera poros com dimensões e geometria que favorecem a retenção de água por capilaridade. 
 

 
Figura 2: Curva de retenção de água no solo dos diferentes usos 

 

CONCLUSÕES 
1. Os sistemas de usos agrícolas do solo alteraram as propriedades físicas do solo, 

reduzindo a porosidade e aumentando a densidade do solo. 
2. As alterações na densidade e na porosidade proporcionam diferenças nas curvas de 

retenção de água no solo.  
3. Embora existam diferenças na retenção de água no solo, a sua disponibilidade está 

abaixo do ideal em todos os tipos de uso. 
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