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RESUMO 

Os solos são importantes elementos naturais na composição das paisagens. No 
entanto, é um dos recursos muito degradado pela sociedade devido ao tipo de 
ocupação, uso e manejo utilizados. Neste sentido, o cultivo intensivo do solo altera 
suas propriedades físicas, químicas e biológicas, o que influencia diretamente em sua 
produtividade. Assim, determinar a qualidade física e química do solo, por meio de 
características físicas e químicas, é de fundamental importância na implantação de 
usos e manejos mais apropriados; isto contribui não somente para aumentar a 
produtividade, mas, também, para a preservação das inúmeras qualidades naturais do 
solo, alcançadas ao longo de sua evolução. Por isso, é recomendável utilizar 
conhecimentos de Geografia, Pedologia ou outras ciências como instrumentos de 
gerenciamento do uso/ocupação e manejo, principalmente no âmbito local e regional, 
respeitando-se as áreas de interesse de preservação ambiental e as condições 
necessárias para a vida das populações da flora e da fauna terrestre. Além da evolução 
do uso da terra, utilizando-se bases metodológicas elaboradas pelo IBGE e 
apresentadas no Manual técnico de uso da terra, de 2006, no presente trabalho foi 
proposto, ainda, avaliar a relação do uso e manejo do solo através de suas 
características físicas, como textura, densidade, porosidade, espaço de aeração, 
retenção e movimento de água no solo e de características químicas como pH, matéria 
orgânica e nutrientes, com base no Manual de Métodos de Análise de Solo, publicado 
pela EMBRAPA, em 1997, em áreas  cultivadas com cana-de-açúcar e sob pastagem, 
comparando-as com áreas sob vegetação natural, num Latossolo Vermelho Distrófico 
do município de Ituiutaba (MG). As áreas sob pastagem apresentaram uma maior 
densidade do solo, indicando compactação pelo pisoteio bovino. A análise da variância 
não detectou diferença significativa na condutividade hidráulica saturada e nos outros 
valores que medem o movimento de água no solo. A degradação detectada no uso e 
manejo do solo, deve-se mais ao grau de tecnologia utilizada no manejo do solo do 
que aos tipos de uso. Sugere-se, como trabalhos futuros, avaliar tais características em 
áreas com maior tempo de utilização, principalmente, com cana-de-açúcar. 

 
Palavras-Chaves: Propriedades Físicas do Solo, Uso/Ocupação e Manejo, Pastagem, 
Cana-de-açúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
The soils are important natural elements of the landscape composition. However, it is 
one of the most degraded resources by society due to the type of occupation, use and 
management. In this sense, the intensive cultivation of the soil changes its physical, 
chemical and biological properties, which impacts directly on their productivity. Thus, 
determine the physical and chemical quality of the soil, through physical and chemical 
characteristics, its important in the deployment of appropriate use and management; 
this contributes not only to productivity, but also in the preservation of many natural 
qualities of the soil, achieved over its evolution. So, its rational to use geography 
knowledge, soil science or other sciences as management tools for use/occupation and 
management mainly on local and regional, respecting the areas of environmental 
conservation interest and the necessary conditions for the life of flora and terrestrial 
fauna populations.  In addition, the study of land use evolution wa done by using 
methodological bases, developed by IBGE and presented in the technical manual of 
land use, 2006. The present work proposed, alsol, to evaluate the relationship 
between soil use and management with its physical characteristics such as texture, 
density, porosity, air space, water retention and movement in the soil and chemical 
characteristics such as pH, organic matter and nutrients, based on “Methods of Soil 
Analysis Manual”, published by EMBRAPA, in 1997. In areas cultivated with sugar cane 
and pasture, comparing them to areas under native vegetation, on an Oxisoil of 
Ituiutaba municipality(MG).  The analysis of variance indicated no significant difference 
in hydraulic conductivity values and on other indicators of  water movement in the soil. 
The degradation detected in the use and soil management should be more due to the 
level of technology used in soil management than in respect to types of use. It is 
suggested , as future work , to assess these characteristics in areas with longer use, 
especially with sugar. cane  
 
 
Keywords: Soil Physical Properties, Soil use and management, Pasture, Sugar Cane. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, o processo de ocupação e apropriação do espaço natural 

ocorreu de forma a proporcionar bem-estar ao homem e, posteriormente, objetivando 

a lucratividade com a comercialização dos produtos cultivados. No entanto, há indícios 

de que a preocupação com o planejamento das atividades em relação aos recursos 

naturais não foi prioritária. E, ainda é perceptível, que não houve a devida atenção à 

preservação dos recursos naturais no processo de ocupação das áreas de Cerrado, 

desde a intensificação das atividades econômicas, em meados da década de 1960.  

Devido à matriz econômica adotada no País ser basicamente do setor 

primário (produção agrícola, mineração, etc.) o solo é um dos recursos naturais que 

mais sofreram as consequências da degradação, sobretudo devido ao tipo de manejo e 

técnicas utilizadas, nem sempre condizentes com o estágio de evolução técnica. A 

expansão da fronteira agrícola nas áreas de Cerrado, incentivada pelo governo, teve 

papel importante no desenvolvimento da agricultura no cerrado ao implementar 

políticas públicas especificas para este fim, como foi o caso do Programa para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), da década de 1970 e 

inicio da década de 1980. 

Contudo, os investimentos financeiros nas áreas de Cerrado visavam 

fundamentalmente à produção e lucratividade dessas áreas, uma vez que tinham por 

objetivo desenvolver, também, a infraestrutura que permitisse o escoamento da 

produção, investimento em pesquisas para melhoria das plantas e do solo, dentre 

outras medidas. Porém, a retirada da vegetação e substituição de usos tiveram, 

eventualmente, consequências negativas para os solos. Solos compactados, com 

modificação de sua estrutura natural e contaminados por excesso de produtos 

químicos e erosão, são algumas dessas consequências. 

Recentemente, já no século XXI, a preocupação com as consequências 

negativas das atividades antrópicas tem aumentado, o que leva à intensificação de 

pesquisas relacionadas ao meio natural, visando à preservação de recursos e à 

minimização de impactos negativos que geram perdas. Por isso, a necessidade de 

planejar o uso e a ocupação do meio torna-se fundamental, sobretudo, o 
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planejamento e as pesquisas no campo para melhorar o aproveitamento e a proteção 

dos recursos ambientais. Neste sentido, o cultivo intensivo do solo deve ser feito com 

muito cuidado, pois ele altera as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, o 

que influencia diretamente em sua capacidade de suprir as necessidades das plantas, 

influenciando ainda, na produção destas e no ambiente como um todo.  

Determinar a qualidade física e química do solo, por meio de indicadores 

físicos e químicos, é de muita importância na implantação do uso e manejo 

apropriados; isto contribui não somente para a melhor produtividade como para a 

preservação das qualidades naturais do solo, alcançadas ao longo de sua evolução. 

Assim, acredita-se na racionalidade de utilizar os conhecimentos da geografia como 

instrumento de gerenciamento do uso/ocupação e manejo do solo, principalmente no 

âmbito local e regional, respeitando-se as áreas de interesse ambiental e as condições 

necessárias para a vida da população, de forma geral. 

Nesse contexto, o objetivo geral do presente trabalho foi de avaliar o uso do 

solo através de suas características físicas em condições ambientais atuais, em áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar e sob pastagem, comparando-as com dados obtidos em 

áreas sob vegetação natural.  

Como objetivos específicos: a) Definição dos locais para realização dos 

trabalhos de amostragem de solo e pesquisa a campo; b) Levantamento do histórico 

de uso e o tipo de manejo existente em cada uso; c) quantificação das características 

do solo como densidade do solo, densidade de partículas, porosidade, condutividade 

hidráulica, sortividade, potencial matricial de fluxo, retenção de água a 6 kPa, textura e 

determinar valores dos nutrientes obtidos nas análises de rotina para fins de adubação 

do solo.  

Na prática, a caracterização do solo na área de estudos foi feita por meio de 

análise das propriedades físicas do solo, determinantes dos fatores de crescimento das 

plantas, como a resistência à penetração, o ar do solo, a temperatura – esta medida 

apenas ocasionalmente na superfície do solo – e a alimentação hídrica, além de 

análises químicas de rotina. Por meio dessas análises, foi possível comparar as 

alterações no solo pelo uso com cana-de-açúcar, que recebe insumos e técnicas de 

manejo específicas e modernas, com pastagem, que praticamente é pouco 



13 

 

contemplada com tais insumos e técnicas, mas que recebe os impactos das ações do 

desmatamento, do plantio e do pisoteio animal.  

A hipótese testada foi de que o cultivo da cana-de-açúcar, mesmo que 

intensivo, pode gerar grau menor de degradação nas propriedades físicas do solo em 

relação à pastagem, devido às técnicas e insumos utilizados. As análises de atributos 

do solo sob mata natural serviram como base de comparação dos atributos físicos e 

químicos, tidos como original e melhores, em relação ao estado do solo sob uso 

agrícola, cujos atributos foram modificados. 

Este trabalho foi dividido em capítulos, sendo que o primeiro capítulo trata da 

revisão bibliográfica de base, contendo enfoques de autores sobre os temas deste 

trabalho, o segundo, descreve os materiais e os procedimentos metodológicos 

adotados e o terceiro capítulo apresenta os resultados e as análises dos mesmos. As 

considerações são decorrentes das discussões apresentadas e procuram contemplar os 

objetivos propostos. Finalmente, citam-se as referências que foram importantes no 

embasamento do trabalho.  
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2 AS BASES TEÓRICAS DA INVESTIGAÇÃO 

Este capítulo apresenta as bases conceituais e teorias consultadas sobre as quais 

o trabalho foi embasado. Acredita-se ser importante a discussão acerca do conceito de 

espaço geográfico, meio físico, solo como elemento desse meio físico e a relação do 

uso e manejo como ação social sobre este. Além disso, fez-se uma revisão sobre os 

temas relativos ao estudo do solo, pertinentes à pedologia e sobre o histórico de uso e 

ocupação da área da pesquisa, no Triângulo Mineiro. 

2.1 Espaço Geográfico, natureza e transformação  

O desenvolvimento das atividades do homem sobre o meio no qual está 

inserido prima por novas descobertas, a fim de, transformar a qualidade e as maneiras 

de se produzir, redefinindo, assim, novas relações entre o homem e a natureza e a 

construção dialética de um novo espaço geográfico como resultado dessa troca. 

Por espaço geográfico, sob a perspectiva da geografia crítica, entende-se: 

[...] um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, 
sua definição varia com as épocas, isto é, com a natureza dos objetos e a 
natureza das ações presentes em cada momento histórico. Já que a técnica 
é também social, pode-se lembrar que sistemas de objetos e sistemas de 
ações em conjunto constituem sistemas técnicos, cuja sucessão nos dá a 
história do espaço geográfico. (SANTOS, 2006, p. 226) 

Logo, o espaço geográfico é resultado das relações entre os elementos do 

meio que se inter-relacionam formando um sistema e das ações sobre esse sistema. 

No entanto, o fator tempo se constitui num importante regulador, pois ao longo do 

tempo, as técnicas empregadas se modificam e, consequentemente, modificam 

também as relações e assim, é possível contar a história do espaço geográfico.  

Para Sánchez (1991)1, o espaço geográfico, incluindo o homem e suas ações 

de transformação da natureza, se constitui no espaço social. Este é resultante da 

atuação do homem sobre o meio físico, modificando-o segundo os seus interesses, ou 

seja, o espaço geográfico é a atuação social e dialética sobre o meio físico. Dessa 

forma, pode ser apreendido pela Geografia Física por meio da Geomorfologia, 

Climatologia e Pedologia. 

Em suma, 

                                                           
1
 Em tradução livre. 



15 

 

O espaço geográfico é o contínuo resultado das relações sócio-espaciais. 
Tais relações são econômicas (relação sociedade-espaço mediatizada pelo 
trabalho), políticas (relação sociedade-Estado ou entre Estados-Nação) e 
simbólico-culturais (relação sociedade-espaço via linguagem e imaginário). 
(BRAGA, 2007, p. 71). 

Ainda, segundo este autor, as relações sócio-espaciais que constituem o 

espaço geográfico são contraditórias, pois representam ideologias diversas ao mesmo 

tempo que “a ação humana na Terra (material ou simbólica) e suas contradições 

possuem uma implicação espacial e temporal, pois denotam produção de espaço que 

varia no tempo. O espaço geográfico é reflexo e condição para as relações 

sociedade/espaço.” (BRAGA, 2007, 71). 

Segundo, Santos (1985) o espaço é composto por cinco elementos: homens, 

firmas, instituições, infraestrutura e meio ecológico. Para ele, o meio ecológico 

constitui a base física do trabalho humano em um conjunto de complexos territoriais. 

As firmas têm como função essencial a produção de bens, serviços e ideias. As 

instituições por seu turno produzem normas, ordens e legitimações. As infraestruturas 

são o trabalho humano materializado na forma de casas, plantações, caminhos. 

Nesse sentido, as trocas de informações entre os componentes constituintes 

do espaço o torna dinâmico e complexo, uma vez que, ao longo do tempo as técnicas e 

as formas como o meio é analisado e modificado são alteradas.  

Tendo em vista que a técnica é o meio de integração entre o social e o natural 

a sociedade pode aprimorar suas técnicas para melhor aproveitar os recursos do meio 

na qual está inserida. (Porto Gonçalves, 1989). 

Todas as principais civilizações do passado e também as atuais, se utilizam da 

natureza como meio de sobrevivência. No entanto, se faz necessário uma revisão do 

uso por meio das ciências para reduzir a dívida ecológica. Cabe ressaltar que há a 

necessidade de proteção da biodiversidade para garantir os direitos das futuras 

gerações, o que não significa necessariamente o não uso dos recursos, mas sim, uma 

otimização desse uso. (SACHS, 2000, p. 67). 

Numa perspectiva marxista, Casseti (1995, p. 17) conclui que “a 

transformação da natureza pelo emprego da técnica com finalidade de produção é um 

fenômeno social, representado pelo trabalho.” E completa ao afirmar que “o meio 
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natural é o substrato em que as atividades humanas respondem pela organização do 

espaço, conforme os padrões econômicos e culturais.” (CASSETI, op cit, p. 19).  

Embora haja diferentes pontos de vista e discussões acerca dos conceitos dos 

componentes do espaço, o meio tende a responder às formas como é utilizado e às 

técnicas empregadas. E é nesse sentido que o estudo dos solos como sendo 

componente que interage com o meio e as técnicas é pertinente. 

2.2 Solo e o meio 

Solos são parte do meio físico que se constitui um elemento do espaço, uma 

vez que, eles dependem em sua formação de um conjunto de fatores como o clima, as 

condições do relevo, a natureza do terreno e a cobertura vegetal (PALMIERI e LARACH, 

2006) numa evolução ao longo do tempo.  

Cabe esclarecer que entende-se por meio físico como sendo uma totalidade 

estruturada em equilíbrio dinâmico, com seus vários aspectos guardando relações de 

interdependência em termos causais, de gênese, evolução, constituição e organização. 

Ou seja, os elementos constituintes do espaço em constante dialética, 

interdependentes, mantendo o equilíbrio. (Leite, Fornasari Filho e Bitar 1990). 

Dentre os componentes do meio ambiente, o meio físico é a base onde são 
desenvolvidas todas as atividades antrópicas e eventos perigosos. Trata-se 
da parcela do meio ambiente constituída pelos materiais rochosos e 
inconsolidados, as águas e o relevo, que estão combinados e arranjados de 
diversas maneiras, em espaços tridimensionais. (COSTA, 2008, p. 5). 

Além destes fatores, as ações do homem e dos organismos vivos sobre cada 

tipo de solo e o tempo de atuação resultarão em grau de modificação diferente. 

Portanto, 

[...] o solo tem que ser visto e interpretado como componente harmônico 
com o meio onde ele ocorre. Portanto, não devemos focá-lo dissociado do 
quadro paisagístico, o que requer, além de conhecimento, a percepção da 
distribuição dos solos nos diversos conjuntos de paisagens que o Brasil 
apresenta, independente dos referidos domínios. (CORRÊA, 2014, p. 9). 

Resende et al (2007) tratam a paisagem como sendo resultante dos fatores 

clima, solo, organismos e aspectos socioeconômicos. Nesse sentido, os autores 

destacam a influencia dos solos e de sua maior fertilidade no progresso de 

determinadas áreas e, para ilustrar, citam os solos férteis do estado de São Paulo e os 
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da região do Triangulo Mineiro, em Minas Gerais, como provável fator de 

desenvolvimento da região. 

CORRÊA (op. cit, p. 9) ressalta que “a compreensão dos solos passa, portanto, 

pela leitura das paisagens que os integram e expressão sua distribuição geográfica.”. 

Logo, a compreensão das inter-relações dos elementos da paisagem, incluindo as 

relações sociais e as formas como elas se dão no espaço, se fazem fundamental para a 

compreensão e estudo dos solos. 

2.3 Características do solo 

O solo é objeto de estudo de muitas áreas das ciências que vai desde as 

Ciências Exatas, como a Engenharia Civil, às Ciências Humanas, como é o caso da 

Geografia, além de possuir uma área especifica para o seu estudo, as Ciências do solo. E 

em cada uma destas o solo é visto de uma forma específica na ótica dos pesquisadores. 

Logo, se faz necessário delimitar o conceito de solo para este estudo, adotando-se a 

definição acatada pela ciência do solo que esclarece ser o solo 

[...] uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas 
e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e 
orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões 
continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados 
na natureza onde ocorrem e podem, eventualmente, terem sido 
modificados por interferências antrópicas. (EMBRAPA, 2006, p.4). 

As ações sobre cada tipo de solo podem resultar em grau de alteração 

diferente, uma vez que os solos dependem de um conjunto de fatores em sua 

formação, tais como o clima, as condições do relevo, a natureza do terreno (material 

de origem, base geológica) e a cobertura vegetal (PALMIERI e LARACH, 2006) ao longo 

do tempo. Dessa forma, os solos adquirem propriedades físicas, químicas e biológicas 

do ecossistema no qual estão inseridos, sendo importante a avaliação dessas 

características para melhor direcionar as ações de manejo e conservação para cada 

área.   

Os solos do Cerrado, em geral, são profundos, muito intemperizados e ricos 

em Fe e Al. Em sua maioria são solos ácidos o que, para Oliveira (2005), a acidez do 

solo é causada principalmente por perda geoquímica do Ca e Mg pela água da chuva 

ou irrigação, pela remoção dos nutrientes pelas colheitas e utilização da maioria dos 

fertilizantes químicos sobretudo os amoniacais e a ureia. “A pesquisa científica, 
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entretanto, tornou os Latossolos – que no Centro-Oeste ocupam 90 milhões de 

hectares – a área mais propícia para as culturas de grãos” (MAROUELLI, 2003, p. 15). 

As propriedades do solo são, segundo Santos et al. (2005), aquelas possíveis 

de se detectar pelos sentidos da visão e do tato e, algumas delas, permitem inferências 

importantes sobre sua formação e seu comportamento em relação ao uso agrícola. 

Dentre essas características, o autor cita: cor, textura, estrutura, cimentação, 

porosidade, cerosidade, consistência, plasticidade, nódulos e concreções minerais, 

eflorescência e coesão. Pode-se acrescentar, no caso da física do solo, as medidas de 

densidade do solo e de partículas, a resistência à penetração, a condutividade 

hidráulica, a sortividade, o potencial matricial, e outras medidas que contribuem para 

se conhecer o “funcionamento” do solo. 

Esses, também chamados, atributos físicos dos solos são utilizados na sua 

classificação (EMBRAPA, 2006), mas também na avaliação da sua capacidade 

produtiva, uma vez que funcionam como indicadores de possíveis restrições ao 

crescimento radicular das culturas e disponibilidade de nutrição às plantas, além do 

fornecimento de água (TORMENA et al. 2002, p. 796).  

Secco et al (2005, p. 409) reafirmam e completam ao ressaltar que  

Alguns atributos físicos do solo, como densidade do solo e espaço poroso, 
podem ser utilizados como indicadores da qualidade do solo de acordo com 
o manejo a que o solo está sendo submetido. Uma contínua avaliação, no 
tempo, destes atributos físicos do solo permite monitorar a eficiência ou 
não destes sistemas de manejo do solo quando se objetiva uma estabilidade 
estrutural.  

Dentre as avaliações dos parâmetros físicos do solo, Lanzanova et al. (2007) 

ressaltam que além da densidade do solo e da sua porosidade, que são mais comuns 

na identificação de camadas compactadas no solo, a resistência mecânica à 

penetração de raízes pode ser uma medida mais sensível na identificação da 

compactação. Ainda, segundo o autor, a compactação diminui a porosidade do solo e 

uma avaliação da infiltração de água no solo contribui para estimar sua qualidade física 

e estrutural. 

A estrutura do solo é elemento importante no estudo do mesmo e pode ser 

entendida como sendo  
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[...] a forma como se arranjam as partículas elementares do solo. A estrutura 
determina a maior ou menor facilidade de trabalho das terras, e 
permeabilidade à água, a resistência à erosão e as condições ao 
desenvolvimento das raízes das plantas. (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2010, 
p.42). 

As propriedades físicas do solo como a textura e a estrutura do solo e 

quaisquer alterações nestas, tem influência direta na qualidade física do solo e 

consequentemente no desenvolvimento das culturas [(IMHOFF (2002); IMHOFF et ll 

(2000); PEDROTTI et al. (2001)]. 

Desse modo, a variação e a quantidade de água no solo estão diretamente 

ligadas às propriedades físicas como textura, distribuição, diâmetro dos poros e 

estrutura do solo. As partículas de argila são responsáveis pela energia de retenção de 

água nos solos, pois são responsáveis pela interação entre a água e as frações sólidas 

do mesmo. (REICHARDT e TIMM, 2008). “A fração argila exerce domínio sobre o 

comportamento do solo em virtude de sua pequena dimensão, o que aumenta de 

maneira significativa sua superfície específica, e a presença de cargas negativas 

permanentes”. (DUFRANC et al., 2004, p.507). 

O cultivo do solo promove modificações nos atributos físicos, 
principalmente na estrutura, que podem favorecer o crescimento das 
culturas, a curto prazo. Entretanto, o cultivo intensivo, durante vários anos, 
pode degradar os solos, alterando a retenção de água, reduzindo a 
produtividade e aumentando os custos de produção. Neste contexto, os 
atributos que influem na retenção de água no solo têm sido intensamente 
estudados por ser a água um dos fatores limitantes à produtividade das 
culturas. (BEUTLER et al., 2002, p. 830) 

Pode-se concluir que, mesmo o solo sendo dotado de características físicas 

pouco variáveis, estas podem sofrer a influência da ação antrópica e, inclusive, 

causando danos, uma vez que, modificadas as condições físicas de retenção de água, 

estas impactam na sua produtividade, submetem a riscos de erosão e, 

consequentemente, na dinâmica econômica.  

3.4 Características Físico-Hídricas e Disponibilidade de Água no Solo 

Dentre os parâmetros relevantes a serem conhecidos, a determinação da 

densidade de partículas do solo (Dp) possui relevância como indicativa da sua 

composição mineralógica, no cálculo da velocidade de sedimentação de partículas em 

líquidos e na determinação indireta da porosidade (FORSYTHE, 1975) e obtida por 
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meio da relação entre a massa de partículas de uma amostra de solo e o volume que 

ocupam no solo, subtraindo o volume dos poros.  (LORENZO, 2010). 

Sendo o solo constituído por poros, a densidade do solo (Ds) pode ser usada 

como um índice do grau de compactação, pois a mesma massa pode ocupar um 

volume menor quando aplicada uma força de compressão. Dessa forma, ocorre o 

rearranjo dos poros, afetando a sua estrutura, e consequentemente as características 

de retenção de água. (REICHARDT e TIMM, 2008). Esta pode ser definida por meio da 

relação entre a massa de sólidos secos do solo e seu volume total, tendo como 

unidades de medida, no Sistema Internacional, kg/m3 ou g/cm3. (VIANA, 2008, p. 1).  

Prado (2013) afirma que os solos de texturas diferentes apresentam 

diferenças nos valores de densidade do solo até mesmo em áreas de vegetação natural 

e exemplifica ao expor dados de Latossolos de textura diferente, sob vegetação 

original, na qual o Latossolo de textura argilosa ou muito argilosa possui densidade 

(Ds) de aproximadamente 1 g.cm3 e os Latossolos de textura média possuem 

densidade do solo de aproximadamente 1,35 g.cm3. Dessa forma, o manejo em cada 

tipo de solo pode variar, pois a diferença de densidade de 1,0 g.cm3 para 1,5 g.cm3 é 

muito significativa num Latossolo argiloso, mas não é relevante para um Latossolo de 

textura média.  

Logo, “a densidade global2 varia de valores menores que 1 g/cm3, geralmente 

em solos turfosos, a valores de até 1,9 g/cm3, em solos com elevado grau de 

compactação. Em Latossolos não compactados, o valor da densidade global gira em 

torno de 1 a 1,3 g/cm3.” (COUTO, 2002, p. 2).  

O solo sendo um sistema tridimensional composto por parte sólida, líquida e 

gasosa, a porosidade total (Pt) corresponde à porção do solo não ocupada por 

partículas sólidas e qualquer alteração na porosidade do solo poderá modificar a 

movimentação da água e do ar no solo, afetando os processos bioquímicos e 

interferindo no sistema água-solo-planta (GROHMANN, 1972). “A grande importância 

da porosidade está no fato de que é através dela que se dá a transferência de sólidos, 

líquidos e gases do solo, bem como a atividade biológica.”. Para Silva (2007, p. 108). 

Logo, os espaços vazios indicam o grau de compactação do solo e a capacidade deste 

no fornecimento de água às plantas.  
                                                           
2
 Nomenclatura não mais utilizada para densidade do solo. 
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Dessa forma, “O conhecimento das propriedades físicas do solo é também 

necessário para outros fins, como para a avaliação de estoque de carbono, em estudos 

de recuperação de áreas degradadas e para a estimativa da recarga de aquíferos.”. 

(VIANA, op. cit. p. 2). Sendo este último, de considerável relevância, uma vez que, as 

águas subterrâneas ganham mais importância num cenário no qual as águas 

superficiais estão cada vez mais improprias para o consumo.  

A recarga natural (das águas subterrâneas) depende fundamentalmente do 
regime pluviométrico (quantidade de chuvas) e do equilíbrio que se 
estabelece entre a infiltração, escoamento e evaporação. Sendo assim, a 
topografia da área, a natureza do solo e a situação atual da cobertura 
vegetal, têm papel fundamental na recarga dos aquíferos. Os aquíferos são 
reabastecidos por meio de infiltração direta das águas na superfície do 
solo/rocha (recarga direta). (MMA, 2007, p. 15).  

Dessa forma, é possível observar que a compactação do solo como 

consequência a redução dos poros pode interferir no regime de infiltração da água no 

solo e na recarga dos aquíferos. Baver, Gardner e Gardner (1972)3 dizem que os 

espaços vazios do solo (os poros) são preenchidos com água e ar, sendo que, quando 

em estado de saturação, estes estão totalmente preenchidos com água em estado 

líquido junto com os sais minerais e gases nela dissolvidos. Ainda, segundo os autores 

supracitados, se o conteúdo de água diminui, esvaziam-se primeiro os macroporos, 

sendo a água mantida mais firmemente nos microporos.  

Sendo assim, na determinação dos valores de água no solo, as amostras são 

saturadas e posteriormente, levadas a estufa sob altas temperaturas, a fim de obter 

valores estimados da porosidade total ou pela relação entre o volume de poros da 

massa do solo. 

2.3 Uso e Manejo do solo 

As ações do homem podem ter influência nas características dos solos e 

podem ainda modificá-las devido à utilização de práticas agrícolas, florestais e/ou 

pastoris inadequadas às condições do solo num determinado ambiente. Tais 

modificações podem ser evidenciadas por alterações nos valores de parâmetros físicos, 

ou seja, alterações nas propriedades físicas dos solos como nos valores de densidade 

                                                           
3 

Em tradução livre. 
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do solo, resistência mecânica à penetração, porosidade, dinâmica de água no perfil, 

dentre outras. (KLEIN et al., 1998 apud CENTURION et al., 2007). 

Ainda segundo Secco et al (2005), a adoção do plantio direto tem colaborado 

para a diminuição do adensamento da superfície do solo, pois este tipo de manejo tem 

menor trafego de maquinário revolvendo o solo. Outros benefícios podem estar 

diretamente ligados a esse tipo de manejo, como Collares et al. (2006, p. 1664) 

sugerem que a matéria orgânica da palha que sobra no solo, associada às raízes em 

decomposição, proporcionam a recuperação da estrutura do solo e maior porosidade.  

Não obstante, não somente os solos sob lavouras, mas também os solos sob 

pastagem sofrem alterações em suas propriedades e podem ter sua capacidade 

reduzida. A redução da produtividade em sistemas pastoris, em se tratando de solos 

com teor de argila de franco a argiloso, está diretamente relacionada à compactação 

causada pelo pisoteio dos animais o que compromete o rendimento e completa, os 

solos devem ter porosidade suficiente para o movimento de água e gases e resistência 

favorável ao desenvolvimento radicular das plantas, atributos físicos que favorecem a 

obtenção e manutenção da produtividade e longevidade das pastagens. (IMHOFF, 

2002).  

Cabe ressaltar que a qualidade de um solo não é tarefa fácil de definir. “A 

dificuldade advém do fato de que qualidade dos solos depende de suas características 

intrínsecas de interações do ecossistema, do uso e manejo, e de prioridades 

socioeconômicas e políticas.” (SANTANA, 2002, p. 15). Sendo assim, a qualidade 

estrutural e os indicadores desta dependem mais do que dos fatores de formação do 

meio no qual o solo está inserido. 

Por ser uma propriedade dinâmica, a estrutura do solo pode ser modificada 

pelo rearranjo das partículas, devido ao tempo de formação, ao manejo incorreto, ao 

preparo do solo por maquinário e pelo pisoteio do gado. Neste sentido, pode haver um 

rearranjo das partículas do solo (GROHMANN, 1972). Uma das consequências 

negativas diretas desse rearranjo das partículas é a compactação do solo. 

A compactação do solo em área de pastagem é fato notório e generalizado 

sendo perceptível a redução da infiltração de água nessas áreas, aumentando o 

escoamento superficial e consequentemente a intensificação dos processos erosivos 

(COSTA, et al., 2002). Ainda segundo esses autores (p. 214)  
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[...] os problemas relacionados às propriedades físicas do solo, nos 
ambientes pastoris (excetuando-se os de ocorrência natural), estão muito 
mais ligadas ao mau uso dos seus recursos pela falta de estratégias eficazes 
no manejo dos mesmos do que necessariamente pelas pressões causadas 
pela implementação e uso destes sistemas. 

O manejo do solo tem significativa influência na degradação da pastagem, “o 

pastejo mal conduzido, aliado ao estresse ambiental, também leva à degradação da 

pastagem.” (PERON E EVANGELISTA, 2004, p. 659). 

No entanto, é perfeitamente possível desenvolver as atividades agropastoris 

na região do Cerrado de forma intensiva devido à estabilidade dos agregados dos 

solos, porém ressalva que este sistema está sujeito à compactação e adensamentos 

mecânicos. (COSTA, et al., 2002). A área de Cerrado atualmente é responsável por 

grande parte da produção agropecuária do país, devido, em grande parte, ao incentivo 

governamental, principalmente aos grandes proprietários, buscando aumentar a 

exportação de grãos e carne bovina. (Queiroz, 2004). 

Na década de 1970, houve uma grande expansão da produção pecuária 

devida, especialmente, ao baixo valor das terras, às ofertas de crédito e ao surgimento 

de espécies forrageiras com alta capacidade de adaptação ao clima e à baixa 

fertilidade dos solos (PERON et al.. 2004, pag. 655). No entanto, essa atividade pode 

ser considerada como uma das principais formas de degradação do solo, uma vez que 

“o preparo do solo e o pisoteio animal influenciam as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, podendo afetar o sistema radicular e a produção das culturas.” 

(SILVA et al., 2000, p.191).  
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Gráfico 1 Efetivo de bovinos por região 

 

Fonte: IBGE. Org.: GARCIA, T. S. 2015. 

O manejo dos solos é o conjunto de tecnologias aplicadas com o objetivo de 

se obter a contribuição do solo no sistema produtivo e pode ser sustentável, ou seja, a 

aquele que conserva ou melhora a capacidade do solo. (COSTA et al., 2002). Assim, o 

tipo de preparo e manejo podem ter consequências positivas ou negativas ao solo. Em 

sistemas de cultivo, o manejo do solo consiste num importante conjunto de técnicas 

aplicadas, a fim de, proporcionar melhorias na qualidade produtiva do sítio (SIXEL, 

2009). Dessa forma, a escolha das técnicas a serem utilizadas no plantio, bem como 

durante o cultivo, são importantes, tanto para a produtividade, bem como na 

conservação do solo. 

Nesse sentido, “não existe um só sistema de manejo que possa superar as 

restrições ambientais de solo e clima, impostas pelo ecossistema, mas sim um 

conjunto de sistemas de manejo”. (RESCK, 2002, p. 231). Primavesi (2008) esclarece 

que, atualmente, existem três formas principais de se manejar o solo agrícola: a) o 

manejo convencional (ou químico), o solo é considerado como suporte físico para as 

plantas e se baseia no emprego de pacotes químicos destinados a nutrir as plantas 

cultivadas; b) o orgânico por substituição de insumos: compostos orgânicos e estercos 

e arações profundas, revirando o solo até uma profundidade de 45 cm, dentre outras 

práticas orgânicas; c) o agroecológico: os manejos agrícolas são realizados conforme as 
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características locais do ambiente, alterando-as o mínimo possível, o potencial natural 

dos solos é aproveitado.  

Dessa forma, o manejo incorreto do solo pode afetar suas propriedades físicas 

e por consequência, a qualidade do mesmo. “A qualidade das propriedades físicas dos 

solos dos Cerrados podem deteriorar-se por processos relacionados a estresses 

mecânicos ou físico-químicos.” (COSTA et al., 2002, p.210). Visto que, “O uso intensivo 

do solo agrícola, sem a devida preocupação com a manutenção de suas propriedades 

físicas, traz, como consequência, a degradação da estrutura e de outras propriedades 

físicas, diminuindo seu potencial produtivo.”. (PRUSKI, 2006, p. 27). 

A qualidade do solo não se restringe apenas à manutenção da sua 

produtividade biológica, mas, também, influencia em funções importantes para o 

meio, como a ciclagem de nutrientes, o sequestro de carbono, a fixação biológica de 

nitrogênio, e contribui para o armazenamento e filtragem da água. (PARA MENDES e 

REIS JUNIOR, 2004). 

O solo, uma vez que é produto de processos de intemperismo de rochas e 

minerais, de maneira geral, mantém muitas características do seu material de origem. 

Dessa forma, Fonseca (2007, pag. 166) ressalta que “os produtos do intemperismo 

químico se manterão essencialmente inalterados enquanto o ambiente permanecer 

similar àquele onde foram formados.” Logo, a composição química do solo pode variar 

de acordo com as alterações do ambiente, seja natural ou antrópica. Portanto, o solo 

sob mata natural e sob cultivo intensivo poderão apresentar alterações diferentes e 

em diferente grau de intensidade.  

Dentre as análises químicas do solo, Wutke (1972, pag. 156) afirma que “o 

conhecimento do pH do solo é um elemento extremamente valioso, talvez aquele que 

isoladamente permita mais amplas inferências sobre possíveis problemas de 

fertilidade”.  Por meio da análise do pH é possível verificar a concentração de íons 

ácidos, a disponibilidade de alguns nutrientes, a saturação  da capacidade de troca de 

cátions com elementos químicos indesejáveis e o ambiente para o desenvolvimento 

dos microorganismos do solo. 
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2.3.1 O manejo do solo no cultivo da cana-de-açúcar e as formas tradicionais de 
manejo do solo na pastagem cultivada 

Sendo a cana-de-açúcar uma gramínea perene de clima tropical cultivada em 

uma extensa área territorial, compreendida entre os paralelos 35º N e 30° S, 

apresentando melhor comportamento nas regiões quentes com duas estações 

distintas, uma quente e úmida, para proporcionar a germinação, perfilhamento e 

desenvolvimento vegetativo, seguido de outra fria e seca, para promover a maturação 

e consequente acúmulo de sacarose nos colmos.(RODRIGUES, 1995). 

Solos profundos, bem estruturados (porosos), férteis e com boa capacidade 

de retenção de água localizados nas baixadas são os preferíveis para a cana-de-açúcar, 

sendo que solos ácidos ou salinos não são apropriados. Embora e, sobretudo, devido à 

sua rusticidade, se desenvolve satisfatoriamente em solos arenosos e menos férteis, 

como os de cerrado, desde que adubados. Muitas vezes é indicado o uso do calcário e 

do gesso para a correção do pH em quantidade a ser determinada após análise 

amostral do solo a ser cultivado. (FRANÇA e JASINSKI, 2007). 

Para o preparo do solo, cada unidade sucroalcooleira adota uma forma, tendo 

em vista o tipo de solo predominante e a disponibilidade de maquinas e implementos. 

Embora, o mais utilizado seja o preparo convencional que, segundo Machado (2008) 

consiste no preparo do solo para a cana, que será implantada pela primeira vez, faz-se 

uma aração profunda, com bastante antecedência ao plantio, visando à destruição, 

incorporação e decomposição dos restos culturais existentes, seguida de gradagem, 

com o objetivo de completar a primeira operação. No solo, que já se encontra ocupado 

com cana, o primeiro passo é a destruição da soqueira e a aração rasa (15-20), 

seguidas de gradagem e aplicação de herbicidas. 

Além da correção do solo,  

Para a plantação de cana-de-açúcar há a necessidade de considerar duas 
situações distintas, adubação para cana-planta e para soqueiras, sendo que, 
em ambas, a quantificação será determinada pela análise do solo. 
Atualmente há uma tendência em substituir a adubação química das socas 
pela aplicação de vinhaça, cuja quantidade por hectare está na dependência 
da composição química da vinhaça e da necessidade da lavoura em 
nutrientes. Os sistemas básicos de aplicação são por infiltração, por veículos 
e aspersão, sendo que cada sistema apresenta modificações. (FRANÇA e 
JASINSKI, 2007, p. 6/7). 
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A cultura pode ser plantada em diferentes períodos do ano e é denominada 

“cana planta” até sua primeira colheita, havendo um período de crescimento em torno 

de 12 ou 18 meses, dependendo da época de plantio. Se for plantada de setembro a 

outubro, geralmente é colhida em aproximadamente 12 meses, sendo então 

denominada “cana de ano” e se for plantada entre janeiro e março, a cana cresce por 

volta de 18 meses e, portanto, é denominada de “cana de ano e meio”. (BRANDÃO, et 

al, 2009). 

A colheita da cana-de-açúcar, anteriormente realizada com a queima prévia 

do canavial, foi substituída por formas que viabilizam a colheita da cana crua, uma vez 

que o Decreto Federal nº 2.661, de 8/7/98, determinou a eliminação gradual da 

queima da cana-de-açúcar em áreas passíveis de mecanização da colheita. O decreto 

ainda dispõe que é considerada mecanizável a área cuja declividade seja inferior a 

doze por cento.  

A adoção do manejo da colheita sem a queima prévia do canavial, segundo 

BRAUNBECK e MAGALHÃES, (1999) fez com que a mecanização, seja total ou parcial, 

se tornasse a única opção, tanto do ponto de vista econômico e ergonômico devido as 

limitações à colheita manual, mas principalmente, do ponto de vista legal e ambiental, 

sendo possível o aproveitamento do palhiço na cobertura do solo pós colheita.  

Além disso, a mecanização da colheita favoreceu a redução da emissão de CO2 

proveniente da queima prévia do canavial, o que para CAMPOS (2003, p. 1) “torna 

positivo o balanço do CO2, uma vez que o carbono que seria emitido imediatamente 

durante a queimada, pode permanecer no sistema, e ser incorporado ao solo.”. 

Acrescenta ainda que a palhada, proveniente da colheita mecanizada, pode atuar 

como proteção ao permanecer depositada sobre o solo, sendo positiva para 

conservação e recuperação dos solos.  

No entanto, SOUZA et al (2005, p. 272) ressaltam que os efeitos positivos nos 

atributos físicos do solo com a utilização de formas intermediárias de manejo da cana 

crua incorporando a palhada ao solo ainda são pouco conhecidos. E acrescentam, 

existem riscos do aumento da densidade e da compactação do solo pela utilização de 

maquinário pesado no manejo da colheita.  
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Se por um lado o cultivo da cana-de-açúcar tem evoluído e está sendo objeto 

de estudos e melhoramentos das técnicas, por outro lado as áreas de pastagem tem 

dado continuidade às formas tradicionais de cultivo e manejo. 

ZIMMER (1981) descreve a forma de plantio e formação de pastagens na 

década de 1980, semeadura ocorria em qualquer época do ano, mas mais comumente, 

desde as primeiras chuvas no inicio de setembro até março. O processo de preparo de 

solo se dava com aração ou gradagem do solo após a derrubada da vegetação natural 

e, posteriormente, realizado o plantio das sementes. 

Observa-se que pouco tem mudado nessa forma tradicional de cultivo e um 

dos fatores para tal pode ser cultural, pois 

O fato de encarar o pasto como uma cultura, parece ser um mito para 
muitos produtores. Comumente, as áreas pouco produtivas ou ainda 
chamadas de áreas problemas são destinadas às pastagens, onde muitas 
vezes não é ao menos plantada e sim como dizem, nascidas sozinhas. Assim, 
todo o manejo deste pasto fica comprometido em função da baixa resposta 
da forragem. Ao pensarmos que o sistema deve suportar o máximo de 
lotação, qualquer que seja o manejo adotado para tal fato, implicará no 
insucesso pois não haverá condições favoráveis para o crescimento da 
forragem. (FACTORI, 2012, s/p) 

Em decorrência do manejo inadequado ou mesmo de um manejo 

descontrolado, a degradação das pastagens se destaca, sendo que uma pastagem 

degradada é constituída por solo descoberto e, cuja maior parte foi tomada por 

plantas invasoras. Outro importante problema, que também depende do manejo de 

pastagem, é o baixo valor nutritivo da forragem consumida pelos animais. (VEIGA, 

2005). 

O manejo inadequado da fertilidade do solo aliado à taxa de lotação animal 

pode comprometer a qualidade física do solo. “A capacidade de armazenamento de 

água do solo é um indicador sensível para se avaliarem os efeitos da intensificação da 

utilização da pastagem sobre a qualidade física do solo.” (FIDALSKI et al (2008, p. 

1589). 

Carvalho (2005) observa que as linhas de pesquisa voltada para o 

desenvolvimento das técnicas de manejo das pastagens poderiam receber maiores 

incentivos para produção de conhecimento, uma vez que as pastagens não têm 

recebido os cuidados necessários em grande parte de sua área plantada. O autor 
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destaca que o manejo da pastagem deve ser entendido como um ecossistema que 

depende da interação dos seus componentes (plantas, animais, solos, radiação, clima, 

etc.) e que, existem erros na aplicação do manejo e sérios prejuízos ao ambiente. Logo, 

o conhecimento dessa interação trará benefícios para todo o sistema implementado. 

2.3.2 Expansão da cana-de-açúcar no Triangulo Mineiro: Posição e localização 

O cultivo da cana-de-açúcar no Brasil data do surgimento das atividades 

econômicas ligadas à Coroa Portuguesa, sobretudo para fabricação de açúcar. No 

entanto, a produção de cana-de-açúcar, para fins industriais se intensificou no último 

século com a destinação para fabricação de combustível de automóveis, caso do 

etanol. 

Com o aumento da pressão sobre a diminuição da utilização de combustíveis 

fósseis e incentivos às novas fontes de energia, politicas de cunho governamental tem 

incentivado o aumento da produção de etanol, como é o caso da adição de etanol à 

gasolina.  

O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 14 de novembro de 

1975 pelo decreto n° 76.593, com o objetivo de estimular a produção do álcool, 

visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política 

de combustíveis automotivos. (D.O.U. 1975). 

De acordo com o decreto,  

A produção do álcool oriundo da cana-de-açúcar, da mandioca ou de 
qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da 
oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção 
agrícola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e da 
instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e 
de unidades armazenadoras. (Decreto nº 76.593, de 14 de Novembro de 
1975). 

Após ascensão e declínio, em fases distintas do programa, atualmente, 

retoma nova ascensão devido, principalmente, ao aumento do preço do petróleo no 

mercado internacional, às discussões acerca da utilização de combustíveis fósseis e ao 

meio ambiente e ao surgimento dos veículos flex fuel, com motores movidos tanto a 

gasolina, quanto a etanol. O Programa substituiu o uso da gasolina por uma fração de 

álcool anidro entre 1,1% a 25%, diminuindo assim, a emissão de gases poluentes na 

atmosfera. (MICHELLON, et al, 2008).  
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MICHELOTTO (2008, p. 65/66) destaca o impacto do Proálcool na produção de 

cana-de-açúcar no Brasil destinada à produção de combustível ao longo das distintas 

fases de ascensão e ao fracasso do mesmo: 

A produção que era de 664.322 metros cúbicos em 1977, atinge 11.458.396 
metros cúbicos em 1987, e em 1997, 15.422.253 metros cúbicos, 
acompanhados pelo aumento da produção e demanda interna de veículos 
movidos a álcool.  Depois de um período de resfriamento da produção, no 
final da década de 1990 (1998 – 13.926.821 e 1999 – 13.077.765 metros 
cúbicos), o crescimento é retomado, para atingir em 2006 o recorde de 
produção: 15.808.184 (...).  

O autor ainda ressalta que, com implantação do programa, a produção de 

etanol passa a ser considerada estratégica para a segurança energética do país, que 

passa a contar com uma produção cada vez maior. Além disso, o autor destaca que 

O agronegócio é parte importante da macroeconomia brasileira, 
participando ativamente dos ajustes e regulações dos demais setores 
economicamente ativos do país. Representa importante fatia das 
exportações contribuindo para a estabilidade do superávit na balança 

comercial. (MICHELOTTO, 2008, p. 70) 

Por conseguinte, mais áreas são requisitadas a cada ano para aumentar a 

produção e atender as necessidades de mercado. Como demonstra os dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB em seu último levantamento da safra 

2014/15 da cana-de-açúcar no país: 

A área cultivada com cana-de-açúcar que será colhida e destinada à 
atividade sucroalcooleira na safra 2014/15 será de aproximadamente 
9.098,03 mil hectares, distribuídas em todos estados produtores. (...) A área 
de cana-de-açúcar destinada à produção na safra 2014/15 apresentou um 
crescimento de 3,3% ou 286,6 mil hectares em relação à safra passada. Esse 
aumento está concentrado nos estados em que teve o maior aumento de 
novas unidades e corresponde à consolidação das áreas destas a novas 
indústrias. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná 
responderam por esse crescimento. (CONAB, 2014, p. 9/10). 

Do total da cana-de-açúcar produzida nessas áreas, 53,91% serão destinados à 

produção de etanol, conforme dados do levantamento realizado pela CONAB (2014). 

Como o petróleo, a cana-de-açúcar tem capacidade para gerar derivados diversos a 

partir do seu processamento para a produção de açúcar e etanol. Um exemplo é a 

energia elétrica gerada através do vapor produzido pela queima do bagaço que pode 
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ser uma alternatural na geração de energia, inclusive, no abastecimento de cidades. 

(CORTEZ, MAGALHÃES E HAPP, 1992). 

Michellon (2008) ainda prevê um cenário otimista no setor sucroalcoleiro para 

o país podendo, inclusive ser líder, até mesmo ditando os preços de mercado 

internacional, haja vista que o Brasil domina todo o processo de produção de álcool, 

tem abundância de terra e mão-de-obra, além de possuir o menor custo de produção 

do álcool no mundo. Mas ressalta-se a importância da cooperação entre o setor 

privado e o governo para extinguir potenciais entraves e problemas oriundos dessa 

nova expansão do programa.  

Nesse contexto, a tendência é a maior apropriação da cana-de-açúcar nas 

áreas com potencial para a produção, desde o plantio até o processamento, 

industrialização e comercialização. Neste sentido, sua expansão adentra pelo Triangulo 

Mineiro e sul goiano.  

A região do Triângulo Mineiro está sendo apontada como uma área 
extremamente propícia para o cultivo, dada a qualidade de suas terras, sua 
localização estratégica e oferta de força de trabalho, atraindo o capital 
nacional e estrangeiro ligado à agroindústria. Observa-se um processo de 
realocação geográfica de empresas localizadas em outras regiões do país, 
particularmente do interior do estado de São Paulo, para a região do 
Triangulo Mineiro (...). (PEREIRA E PREVITALLI, 2010, p. 8/9). 

A localização dos estabelecimentos industriais tem forte ligação com a 

posição geográfica, além de outros fatores relevantes como expõe GEORGE (1973, p. 

11) quando diz que “A concentração geográfica das indústrias é, pois o resultado das 

diversas formas de concentração técnica e financeira, e da criação de meios favoráveis 

à implementação industrial, em vista de seus antecedentes na matéria.”.  

As relações macroeconômicas que definem os movimentos do capital se 
materializam no território, buscando áreas privilegiadas onde a presença 
dos sistemas de engenharia pode garantir a circulação e reprodução destes 
capitais. O capital também escolhe as áreas onde as características naturais 
possibilitam a instalação de todo seu aparelho reprodutivo. (MICHELOTTO, 
2008, p. 39) 

Incluem-se nesses meios favoráveis, cidades que sejam providas de um 

mínimo de infraestrutura que possam dar suporte ao desenvolvimento de uma 

determinada atividade industrial. Para os estabelecimentos agroindustriais o custo de 

transporte é de grande importância, uma vez que trabalham com produtos de fácil 
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deterioração. “Isso explica o fato de as grandes usinas de açúcar e álcool, assim como 

as produtoras de sucos de frutas, estarem bem próximas das zonas produtoras das 

matérias primas.” (SCARLATO, 1997, p. 364). 

Usualmente, em tradicionais regiões produtoras de cana utiliza-se de uma 
distância econômica padrão da produção até a indústria, de 20 quilômetros. 
Esta distância é determinada pelos altos custos de transporte da cana até a 
unidade industrial, sendo um dos fatores decisivos na rentabilidade da 
lavoura. (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, 2007, 
p. 8) 

Matos e Pessôa (2011, p. 207) apontam a apropriação de áreas de cerrado 

pela indústria canavieira e ressaltam a forte relação existente entre a preferência das 

usinas em se instalarem próximas às áreas com características físicas propícias para o 

cultivo da cana-de-açúcar, afirmando que  

A seleção de áreas propícias ao plantio da cana-de-açúcar está centrada, 
substancialmente, nos fatores físicos (edafoclimáticas e agroclimáticas) e 
também na proximidade das usinas. Da mesma forma, as usinas, ao se 
instalarem, optam pela proximidade de áreas de cultivos da cana-de-açúcar, 
ou áreas propícias para desenvolver o plantio. 

Souza e Cleps Jr (2009) destacam as características físicas do solo e do clima 

da região do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba como favoráveis ao cultivo da cana-

de-açúcar, segundo dados do zoneamento agroclimático do estado. Além dos fatores 

edafoclimáticos, segundo os autores, Minas Gerais possui custos de produção 

inferiores aos do estado de São Paulo, principalmente no que se refere ao 

arrendamento de terras. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011) apontam 

um aumento médio da área plantada no estado, em hectares, de quase três vezes mais 

em dez anos, saltando de 291.083, no ano de 2000 para 715.628, no ano de 2010. Já 

no estado de São Paulo o aumento foi de, aproximadamente, o dobro em dez anos.  

Tal fato se deve ao aumento da demanda do mercado e da pressão exercida 

em consequência disso, para aumento da produção. No entanto, Michelotto (2008) 

ressalta que as características naturais da região do Triangulo Mineiro favoreceram o 

aumento da área plantada e a expansão da fronteira da cana-de-açúcar do estado de 

São Paulo em direção à região centro-oeste. 
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Se por um lado a cultura da cana-de-açúcar é influenciada pela pelos 
comódities internacionais, questões de matriz energética, entre outros (de 
ordem global), são as características locais que definem as áreas mais 
propícias para sua produção. Os relevos tabulares da região do Triângulo, a 
dinâmica climática local, as propriedades dos solos e a rede urbana local, 
oferecem condições para a expansão desta cultura e consequentemente 
para a cristalização de interesses que extrapolam as escalas imediatas de 
ação. (MICHELOTTO 2008, p. 39) 

O cultivo da cana-de-açúcar na região do Triangulo Mineiro é, relativamente, 

recente, visto que data do final da década de 1990. Segundo Carvalho e Cleps Junior 

(2008) a economia da região baseia-se na agropecuária, sendo que até o ano de 1999, 

a principal atividade era de criação de bovinos e lavoura de grãos.  

Ainda, segundo os autores, estas áreas foram requisitadas para o plantio de 

cana-de-açúcar, devido à instalação de grupos como o Tércio Wanderey de Alagoas, 

Santa Elisa de São Paulo, Grupo João Lyra de Alagoas, Grupo CRYSTALSEV de São Paulo, 

entre outros, já consolidados nacionalmente na atividade canavieira em outras áreas 

do país. Reis (2010, p. 44) atribui à instalação desses grupos na região ao aumento das 

áreas de cultivos. 

Para CASTANHO, HELIODORO e MARQUES (2011, p.2), a produção de cana-

de-açúcar na Mesorregião do Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba tem aumentado 

significativamente, avançando sobre áreas em substituição de culturas, “como 

exemplo a cidade de Ituiutaba onde em outras épocas já foi conhecida como a região 

do café e até mesmo a região do arroz, além dessas culturas também a do abandono 

da pecuária e da agricultura.”.  Os autores reforçam as mudanças no espaço geográfico 

dessa região impulsionadas pelo o cultivo de cana-de-açúcar, que tem transformado as 

áreas anteriormente ocupadas pela agricultura e pecuária. 

A transformação das atividades agrícolas tradicionais na região mediante a 

ampliação da produção de cana-de-açúcar para a produção de álcool e açúcar 

impactou diretamente na valorização em até três vezes mais do que a área 

originalmente ocupada com o pasto degradado que, em sua maioria, foram adquiridas 

por meio de contratos de arrendamento das áreas para cana por um período de cinco 

anos com opção de continuidade de mais um ano. (CARVALHO e CLEPS JUNIOR, 2008, 

p. 5).  
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[...] a expansão das novas áreas de cana-de-açúcar (na região do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba, MG) substituiu, principalmente, as áreas de 
pastagem, seguida das áreas de agricultura. Já a área de cobertura vegetal 
natural que foi desmatada para o plantio da cultura referida, nesse intervalo 
de tempo (1999-2008) corresponde a apenas 1%, ou seja, (2.301,904 ha). 
(REIS, 2010, p. 44). 

Assim sendo, a autora considera que o avanço da cana-de-açúcar tende a 

impactar, sobretudo, na produção de carne, já que a maior parte do avanço da cana-

de-açúcar se deu sobre as áreas de pastagens. Destaca que a área desmatada para 

esse fim foi pouco significativa na região do Triangulo Mineiro no período considerado. 

No sentido, a pesquisa tende a agregar mais um elemento relevante a 

discussão apresentada, haja visto que se trata das implicações dessas mudanças no 

espaço em relação as alterações no solo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O capitulo 3 apresenta as bases metodológicas de execução do trabalho. Para 

melhor compreensão, o capitulo foi dividido em tópicos nos quais estão descritos os 

materiais utilizados, os procedimentos e a referência de literatura pertinente.  

3.1 Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do 

trabalho foram estruturados conforme orientações gerais do IBGE (2013), descritos no 

Manual técnico de uso da terra, 3ª edição, esquematizados na figura 1, com algumas 

adaptações necessárias a este trabalho. Assim, a estrutura apresentada pelo IBGE 

(2013) foi adaptada em alguns itens diretamente ligados aos procedimentos de campo 

e de laboratório, descritos no item 2.1.3. 

Figura 1 Etapas de levantamento e classificação da cobertura e do uso da terra 

 

Fonte: Manual técnico de uso da terra, 2013. 

O levantamento das informações gráficas consistiu na seleção e consulta de 

mapas e carta imagem da cobertura e do uso da terra em três momentos temporais, a 

fim de observar as modificações ocorridas, sobretudo, na vegetação de cobertura do 

solo. Cartas topográficas, de geomorfologia, geologia e solos foram consultadas para a 
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caracterização da área, para criar uma legenda e facilitar a interpretação da mesma. 

Além disso, foram feitos os levantamentos e observações de campo padrões para 

confirmação dos dados obtidos nas imagens (ROSA, 2009). 

As informações das referências da literatura foram obtidas, consultando-se 

trabalhos sobre os temas a serem discutidos, além de se ter buscado uma coleção de 

documentação auxiliar, tais como: informações estatísticas de utilização da terra, 

inventário de fotografias e escrituras, consulta a banco de dados (IBGE, IPEADATA, 

PROCANA, CONAB e outros) e informações em mídia digital, material COM REGISTRO e 

observações em campo. 

No tocante à parte prática, voltada para a coleta e análise do solo, utilizaram-

se como metodologia as orientações contidas nos seguintes manuais: Manual de 

descrição e coleta de solo no campo, 5ª edição (SANTOS et al., 2005); Manual de 

Métodos de Análise de Solo, 2ª edição (EMBRAPA, 2011), Manual de instruções do 

Permeâmetro Guelph, modelo 2800K1, editado pelo Soil Moisture Equipament 

Corporation (1985).  

O conjunto dessas informações e os dados quantitativos - secundários e 

primários - possibilitaram a análise da área, o padrão de produção, as técnicas e o 

padrão tecnológico envolvido. A classificação e análise das imagens junto com a 

interpretação das informações obtidas deram o suporte necessário para ar 

interpretação e análise dos dados quantitativos obtidos, sobretudo, a partir da coleta e 

análise das amostras de solo. Os dados quantitativos foram dispostos sob a forma de 

gráficos, tabelas, quadros e mapas, que mais do que ilustrações, representam, de 

alguma forma, os processos em andamento.  

3.2 Mapeamento do Uso e ocupação do município de Ituiutaba (MG) 

O mapeamento do uso e ocupação da terra do município de Ituiutaba, foi 

elaborado no software ArcGis 9.2, utilizando-se imagens do LANDSAT 5/TM, escala de 

1:50 000 e ArcGis 10.0, utilizando imagens de satélite LANDSAT 8/TM. A obtenção de 

imagens do satélite Landsat, foi feita no site DA NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), 

Algumas dificuldades foram encontradas na obtenção das imagens de Satélite 

sendo necessárias aquisições em datas diferentes, porém próximas, visto que para o 
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mosaico do município de Ituiutaba (MG) são necessárias imagens da órbita/ponto 

221/73 e 222/73 como pode ser observado a seguir: 

Tabela 1 Descrição das imagens utilizadas no mapeamento do Uso e Cobertura vegetal 
do Município de Ituiutaba (MG). 

Mapa de Uso 
/ano 

Sensor/Satélite Órbitas/Pontos 
Datas de 

Passagem 
Resolução 
espacial 

Bandas 
utilizadas 

1984 TM /Landsat 5 
221/73 11/06/1984  

3, 4 e 5 222/73 20/07/1984 

30 m 1999 TM /Landsat 5 
221/73 20/05/1999 

222/73 25/04/1999 

2014 TM /Landsat 8 
221/73 24/06/2014 

4, 5 e 6 
222/73 01/07/2014  

Org. GARCIA, 2014. Adaptada de MARTINS, 2011. 

3.3 Trabalhos em campo 

A análise dos materiais gráficos e textuais, bem como visitas a campo, 

possibilitaram a seleção da área para fins de coleta e análise do solo quanto ao uso, 

manejo e às características naturais. Para tanto, os trabalhos de campo foram 

orientados segundo a metodologia de Santos et al. (2005) que dispõe sobre a abertura 

de perfis de solo e define as características morfológicas dos solos, a serem observadas 

e descritas em campo.  

Para fins de amostragem foram delimitados quadrantes nas três áreas de 

diferentes usos, sendo que para cada uso, delimitou-se uma área de, 

aproximadamente, 10 ha, na mesma classe de solo e em condição topográfica 

semelhante – de 1 a 3% de declive – marcando-se três locais aleatórios em cada um 

dos cultivos. 

Portanto, as coletas em campo (foto 1) foram realizadas em três locais 

diferentes para cada uso e em duas profundidades, ou seja, na superfície de 03 a 08 

cm e na sub superfície de 18 a 23 cm, utilizando-se anéis volumétricos e realizando 

quatro repetições para cada coleta.  
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Foto 1 Materiais para coleta de amostras com anéis volumétricos em área amostral de 
estudo com cultivo de cana-de-açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: GARCIA, T. S., 02/2014 

Para densidade do solo (Ds ou ρ), as amostras indeformadas foram coletas em 

anéis metálicos com capacidade volumétrica de 206,66 cm³ e para a curva de retenção 

de água foram coletadas amostras indeformadas em anéis de PVC com volume de 

22,73 cm³. Foram coletadas amostras para análise de umidade atual no campo e de 

densidade de partículas (Dp), além de amostras para análises químicas e da textura do 

solo. 

Utilizou-se o Permeâmetro Guelph (foto 2) para determinação da 

condutividade hidráulica saturada a campo (Kfs), sortividade, potencial matricial de 

fluxo, valor α e o valor de ΔΘ. Com o auxilio de um trado específico, que acompanha o 

instrumento, foi feito um orifício de aproximadamente 15 a 18 cm de profundidade no 

solo e colocou-se água no mesmo, com determinações de Kfs com 5 e 10 cm de altura 

da coluna d'água. O volume de água que se distribui nas três dimensões no solo por 

unidade de tempo, e calculada de acordo com fórmulas padrões fornecidas pelo 

manual do permeâmetro (1984) é a Kfs, a qual se torna constante depois de certo 
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tempo (após 15 a 20 minutos, no caso presente). Posteriormente à estabilização com 5 

cm de altura da coluna d'água, procederam-se os testes com coluna de água de 10 cm 

de altura. Foram realizados testes em três pontos para cada uso. 

Foto 2 Testes de condutividade hidráulica saturada com utilização do Permeâmetro 
Guelph em área amostral sob vegetação natural. 

Autor: ROCHA, J. R. R, 06/2014 

 

O cálculo da condutividade hidráulica saturada (Kfs) foi obtido pela seguinte 

equação: 

Kfs = [(0,0041) (X) (R²) – (0,0054) (X) (R¹)]          (Eq. 01) 

Onde 

Kfs – Condutividade hidráulica, em cm/s;  

R¹ e R²– Taxas de infiltração estabilizadas, correspondentes a H1 (5 cm) e H2 (10 cm) 

respectivamente, em cm/s;  

X – Constante correspondente à área do tubo (reservatório d’água) utilizado, em cm², 

no presente caso equivalente a 35,36 cm².  

 Para o cálculo da sortividade foi usada à fórmula: 
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S= 2x(φm)x(ΔΘ)                              (Eq. 02) 

Onde: 

Φm= potencial matricial de fluxo 

ΔΘ = Delta teta, que equivale à diferença entre a umidade do solo saturado e a 

umidade dos solos atual, ou seja, na condição em que foi realizado o teste para a Kfs. 

 Para o cálculo do potencial matricial de fluxo (Φm), utilizou-se a fórmula: 

Φm = [(0,572) (X) (R1)] –[(0,237) (X) (R2)]          (Eq. 03) 

Onde 

Φm – Potencial matricial de fluxo, em cm²/s;  

R1 e R2 – Taxas de infiltração estabilizadas, correspondentes a H1 (5 cm) e H2 (10 cm) 

respectivamente, em cm/s;  

X – Constante correspondente à área do tubo (reservatório d’água) utilizado, em cm², 

no presente caso equivalente a 35,36 cm². 

 Os cálculos do Valor alfa (α) e dos valores de delta teta (Δθ) foram feitos de 
acordo com a fórmula:                   

α = Kfs / Φm                               (Eq. 04) 

Δθ = (θfs – θi)                            (Eq. 05) 

 

Onde o valor alfa (α) é a relação entre a condutividade hidráulica saturada 

(Kfs) pelo fluxo matricial (Φm). E o delta teta Δθ é diferença entre saturado campo, teor 

de água do solo (θfs) e a umidade volumétrica inicial no solo (θi). 

3.4 Trabalhos em laboratório  

As determinações características físicas foram realizados no Laboratório de 

Solos do Curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Para a 

etapa de ensaios em laboratório, utilizou-se a metodologia original desenvolvida por 

UHLAND (1949); BLACK (1965) e adaptada e apresentadas pela EMBRAPA (2011).  

As amostras indeformadas para determinação da densidade do solo (Ds ou ρ) 

coletadas nos anéis foram pesadas e secas na estufa a 105°C por 24 e/ou 48 horas, até 

peso constante, e pesadas novamente. Utilizou-se a seguinte fórmula para a densidade 

do solo: 

Ds = a/b                                (Eq. 05),  
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Onde 

Ds = densidade do solo (kg/dm³)  

a = massa da amostra seca a 105°C (kg) 

b = volume do anel ou cilindro (dm3) 

Para determinação da Densidade de partículas (Dp) foi utilizado o método do 

balão volumétrico (EMBRAPA, 2011) Utilizou-se um peso de 20 g de solo seco um 

balão de 50 ml e álcool.  Utilizou-se a fórmula: 

Dp = (a/50-b)                  (Eq. 06) 

Onde 

Dp = Densidade de partículas (kg/dm³) 

a = massa da amostra seca a 105ºC (kg) 

b = volume de álcool gasto (dm³) 

Para determinação da macro e microporosidade e do ponto de 6 kPa da curva 

de retenção de água no solo, optou-se por utilizar o Método da mesa de tensão, 

descrito por Kiehl (1979), que consiste em dispor os anéis de PVC preenchidos para 

drenar sobre uma mesa com tampo de vidro coberto com papel mata-borrão e coluna 

d´água de 60 cm de altura, equivalente à tensão de 6 kPa. Utilizou-se a fórmula: 

Mip = (a-b/c)                  (Eq. 07) 

Onde 

Mip = Microporosidade (m³ m-3) 

a = massa da amostra após ser submetida a uma tensão de 60 cm de coluna de água 

(g) 

b = massa da amostra seca a 105ºC (g) 

c = volume do cilindro (m-3) 

E para a Macroporosidade, por meio do seguinte cálculo: 

Map = Pt –Mip           (Eq. 08) 

Onde 

Map = macroporosidade (m³ m-3) 

PT = porosidade total (m³ m-3) 

Mip = Microporosidade (m³ m-3) 

A partir, dos testes descritos foi possível obter-se a Porosidade total (Pt) por 

meio do seguinte cálculo: 
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Pt = (a-b/a) x 100              (Eq. 09) 

Onde 

PT = Porosidade total 

a = densidade de partícula (kg/m3)    

b = densidade de solo (kg/m3) 

 A análise química de rotina e a textura foram realizadas no Laboratório 

de Solos da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí (GO) sob coordenação do 

curso de Agronomia, seguindo os mesmo parâmetros da EMBRAPA, com certificado de 

qualidade dado por esta empresa, responsável por este controle. 

Os resultados foram tratados com auxilio do software Microsoft Office Excel. 

Os dados obtidos tratados e submetidos à análise de variância, e as médias dos 

tratamentos foram comparadas pelo teste F (P < 0,05).   

3.5 Localização e caracterização da área de estudos 

Foram delimitadas áreas experimentais em LATOSSOLO VERMELHO distrófico 

(mapa 1), localizadas a sudoeste da cidade de Ituiutaba (MG), Mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (IBGE, 1991). Área da unidade territorial, segundo o 

IBGE é de 2.598,046 km². 
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Mapa  1 Localização das áreas de estudo. 
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O clima do município, segundo Köppen-Geiger (1928) foi classificado como 

Aw, ou seja, clima tropical com estação seca no Inverno, com temperatura média 

mínima de 14ºC e média máxima de 31ºC (OLIVEIRA; FALEIROS; SANTOS, 2012). No 

entanto, vale ressaltar que os picos de temperaturas durante a estação chuvosa 

podem ultrapassar 35ºC e, na estação seca, podem ser inferiores a 10ºC, como 

demonstrado em estudos realizados por Mendes e Queiroz (2011). 

Ainda sobre o clima do município, num estudo realizados por MENDES E 

QUEIROZ (op sit, p. 341) compreendendo os anos de 1989 a 1998 concluíram que 

Em relação às precipitações, a sua distribuição é muito irregular sob o ponto 
de vista da distribuição espacial e sazonal. A posição geográfica de Ituiutaba 
induz a um regime pluviométrico tipicamente tropical, com chuvas 
concentradas no verão, estiagem no inverno, outono e primavera, estações 
de transição. Juntas, estas estações totalizam uma media pluviométrica 
anual de 1.432 mm em Ituiutaba, sendo 1222 mm (85%) concentrados no 
primeiro e último trimestre do ano. No outro extremo, estão os meses de 
abril a setembro, que totalizam apenas 201,8 mm, ou seja, 15%.  

O substrato geológico na região é constituído do basalto da Formação Serra 

Geral, (SANTOS e BACCARO, 2004; OLIVEIRA e CAMPOS, 2003) e, segundo o relatório 

do RADAMBRASIL (1983), ocorrem, também, rochas sedimentares mais recentes, 

sobretudo do Grupo Bauru, das Formações Marília e da Formação Adamantina. As 

características naturais da região, que está inserida no Bioma Cerrado, favorecem as 

atividades agropastoris, principalmente a produção em larga escala. (REZENDE, 2002, 

p. 8-9). 

A área de estudo faz parte do baixo curso do Ribeirão São Vicente, onde 

predominam vertentes com formas suavemente convexas, entrecortadas por canais de 

drenagem do tipo dendrítico, predominando o processo deposicional dos materiais 

provenientes do alto e médio curso, cujas formas residuais são representadas por 

arenitos da Formação Marília, situados nas cotas entre 720 e 796 m, segundo estudos 

realizados por Garcia e Pereira (2011).  

Segundo RADAMBRASIL (1983), a área é constituída por LATOSSOLO 

VERMELHO Distrófico (mapa 2). No entanto, há de ressaltar-se o nível generalizado do 

levantamento e que é “possível ocorrerem, no campo, solos que não estão citados na 

unidade de mapeamento. Isto se verifica quando a classe de solo ocupa pequena 

extensão, com pouca expressão em relação à frequência dos outros componentes.” 
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RADAMBRASIL (1983, vol. 31, p. 05). Ou seja, é possível ocorrerem, no campo, solos 

que não estão nomeados na unidade de mapeamento principal, ocorrendo como 

inclusões neste nível de levantamento, isto se verifica quando a classe de solo ocupa 

área difícil ou não mapeável na escala considerada. 

Mapa  2 Classe de solos da área de estudos. 

 

COUTINHO (1978, p. 21) aponta os solos como um fator condicionante da 

vegetação ao dizer que “A irregularidade das manchas de solo, sobreposta 

principalmente pela irregularidade da ação do fogo, seriam os principais aspectos 

responsáveis pela formação de verdadeiro mosaico de formas ecotonais e extremas de 

vegetação de cerrado.”. 

Embora haja uma variação na fitofisionomia do cerrado, podendo distinguir 

cerrados, cerradões, campestre de diversos tipos, isso se deve a uma combinação de 

fatores físicos, ecológicos e bióticos (Ab’Saber, 2003).  

Quanto ao uso e ocupação, na região do Pontal do Triângulo Mineiro 

[...] desde o século XIX, tem sido marcada pelo desenvolvimento da 
atividade da pecuária tradicional, de corte e leite, em decorrência do bioma 
local de cerrado, que inicialmente possuía características de 
gramíneas/arbustos rústicos para a alimentação animal, bem como de 
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acentuada acidez, fatores que restringiam seu uso à agricultura tradicional. 
Devemos ressaltar que a implantação da atividade pastoril na região de 
estudo está aliada ao processo de conquista e povoamento do setor central 
do Brasil. (CARVALHO e CLEPS JÚNIOR, 2008, p. 02). 

As áreas ocupadas pelas pastagens por ser de formas basicamente 

tradicionais utilizando mão de obra familiar ou assalariada, vêm sendo substituídas 

pelo cultivo da cana-de-açúcar, gradativamente, desde o ano de 2007. Sobretudo, 

devido aos custos de produção do leite e do pouco retorno obtido é mais rentável o 

processo de arrendamento das terras para a exploração das usinas com o plantio da 

cana-de-açúcar.  

Observando as imagens apresentadas a seguir (mapas 3 e 4) é possível 

observar que nessa área, mais especificamente, além da substituição do uso, o cultivo 

da cana-de-açúcar e o beneficiamento da mesma, a logística também modificou a 

estrutura já existente, com a construção ou melhoria de estradas e pontes, visando 

dinamizar a indústria canavieira. Por outro lado, observa-se também a supressão da 

vegetação natural do cerrado para expansão tanto da cana-de-açúcar como, também, 

da pastagem para os produtores que ainda permanecem em suas propriedades. 

Até o ano de 2000, a área amostral do presente trabalho permanecia 

ocupada, principalmente pela pastagem e áreas de vegetação natural da região 

(Cerrado), porém, é possível observar na comparação dos mapas 3 e 4 que houve 

significativas modificações até o ano de 2013. Áreas de pastagem foram transformadas 

em áreas de cultivo de cana-de-açúcar e a vegetação natural foi suprimida dando 

espaço à pastagem. Outra notória modificação está na melhoria da infraestrutura de 

transporte pela melhoria da estrada existente na região que dá acesso aos canaviais.  
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Mapa  3 Uso do solo até o ano 2000 
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Mapa  4 Uso do solo até o ano 2013 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O presente capítulo apresenta os dados obtidos em laboratório e no campo e 

as análises efetuadas. A ênfase é dada às mudanças nos processos que ocorrem no 

solo e as consequências sobre o meio ecológico e de produção agrícola.   

4.1 Uso e manejo 

Ao longo das décadas, o município de Ituiutaba (MG) passou por alternância 

de culturas como principal atividade econômica, como foi o caso do cultivo do arroz na 

década de 1970 que fez com o município ficasse conhecido popularmente como a 

capital do arroz no Triângulo Mineiro. No entanto, a pecuária, já na década de 1980, 

ainda era a principal atividade econômica de todo o município de Ituiutaba (mapa 5). 

Foi possível levantar as informações por meio de relatos de moradores da região o 

seguinte quadro: 

Quadro 1 Mapeamento de usos no município de Ituiutaba (MG) 

Classes de usos do solo 
Área ocupada do município (Km²) /Data 

1984 1999 2014 

Água 15,55 18,98 18,2 

Vegetação nativa 775,39 647,28 404,89 

Pastagem 987,19 1489,81 1176,56 

Agricultura/silvicultura 
 

 

542,89 

Solo descoberto 799,88 416,88 423,47 

Área urbana 20,39 25,46 32,4 

Área total 2598,41 2598,41 2598,41 
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Mapa  5 Uso da terra e cobertura vegetal no município de Ituiutaba (MG) – ano de 1984. 
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Observa-se que na década de 1980, aproximadamente, 775,4 km², estavam 

cobertas por vegetação natural típica do cerrado. No entanto, havia o predomínio da 

pastagem, ocupando uma área de, aproximadamente, 900 km². Neste mapa, cerca de 

800 km² foram classificados como solo descoberto, porém, a data das imagens 

coincide com o período de preparo do solo e/ou colheita; logo, tal área pode ser 

considerada como área agrícola. Os locais onde foram coletadas as amostras deste 

estudo permaneciam, nesse período, cobertas por pastagem ou vegetação natural. 

Cabe ressaltar que, no presente trabalho, considera-se a área de pastagem 

total, sendo natural ou cultivada. 

Mesmo com o passar do tempo, pouco pode ser observado de mudança no 

uso da terra no município, uma vez que a pastagem ainda predomina, como cultivo 

principal no ano de 1999 (mapa 6). 
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Mapa  6 Uso da terra e cobertura vegetal no município de Ituiutaba (MG) – ano de 1999. 
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Verifica-se o aumento do desmatamento e o avanço do cultivo em áreas de 

vegetação natural, enfatizando o que Carvalho e Cleps Junior (2008) afirmaram ao 

constatarem que a economia da região baseava-se na agropecuária, sendo que de 

1984 até o ano de 1999 o aumento de áreas de pastagem atingiu mais de 500 km². As 

áreas de vegetação natural diminuíram como a mata ciliar e as áreas de preservação 

permanente num total de 647,3 km². 

Em meados da década de 2000 atividades agropecuárias sofrem modificações 

mais significativas com a entrada do cultivo da cana-de-açúcar no município uma vez 

que, o cenário nacional e as condições ambientais do Triangulo Mineiro eram 

favoráveis à expansão do cultivo, aspecto constatado por Michelotto (2008).  

No ano de 2014, o uso da terra no município de Ituiutaba foi, notoriamente, 

modificado devido à substituição de áreas por agricultura (mapa 7), em substituição à 

pastagem. Mais precisamente, em sua maior parte pela cultura da cana-de-açúcar 

(CASTANHO; HELIODORO; MARQUES, 2011; CARVALHO; CLEPS JUNIOR, 2008; REIS, 

2010). 
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Mapa  7 Uso da terra e cobertura vegetal no município de Ituiutaba (MG) – ano de 2014. 
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A cana-de-açúcar ocupa áreas na porção sudoeste do município, 

concordando-se com a lógica de George (1973), pois a usina que se instalou no 

município localiza-se, numa distância de, aproximadamente, 25 km a sudoeste da área 

urbana do município. Além da proximidade da indústria, os solos cultivados possuem 

características físicas e declividades favoráveis ao cultivo (MATOS E PESSÔA, 2011). 

Segundo o Banco de dados CANASAT (2013) a área ocupada com cana-de-açucar era 

de 233,82 km². As áreas de pastagem que era de 1.512,8 km² em 1999 teve área 

reduzida para 1.207,8 km² no ano de 2014. 

A propriedade (foto 3) na qual foram realizadas as coletas de solo pertence ao 

mesmo proprietário há, aproximadamente, dez anos. Segundo ele, no ato da compra, 

a pastagem existente no local foi reformada e não houve manejo especifico desde 

então. Para reforma da pastagem foram utilizadas técnicas de aração e correção com 

calcário e sem a realização de adubação, sendo escolhida espécie de braquiária para 

forração. Atualmente, há também a presença de uma espécie de leguminosa natural 

da espécie do gênero Desmodium in. de crescimento natural caracterizando uma 

pastagem consorciada naturalmente. Em uma área de 9,5 ha são mantidos 18 animais, 

aproximadamente 2 cabeças/hectare.   

Foto 3 Área amostral em pastagem 

 

Autor: GARCIA, T. S., 11/2013. 
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Desde o ano de 2007 a cana-de-açúcar é cultivada na região do baixo curso do 

Ribeirão São Vicente (um dos locais local da coleta das amostras) e, até o momento, 

foram realizadas cinco colheitas, sem queima da cana, ou seja, mecanizada. Nesta 

região especificamente, não se realiza irrigação e nem replantio, apenas rebrota 

natural após a colheita, que é realizada no período de abril/novembro. (foto 4) 

Foto 4 Área amostral em cultivo de cana-de-açúcar. 

 

Autor: GARCIA, T. S., 11/2013. 

Para a preparação do solo para o plantio da cana são utilizadas as técnicas de 

aração e gradagem, em seguida faz-se correção do solo com calcário e gesso 

(MACHADO (2008). Durante o cultivo, na fase de crescimento das plantas, pratica do 

cultivo de quebra lombo (quebra parte mais alta do sulco deixando terreno uniforme 

em seguida adubando), na adubação de cobertura são fornecidos, em uma aplicação, 

macronutrientes (nitrogênio, fosforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e 

micronutrientes (boro, cobre, manganês, molibdênio e zinco). 
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Para o controle de pragas são utilizados inseticidas (controle químico) e o 

controle biológico4 que é a preservação de inimigos naturais com introdução de 

parasitoides e predadores, consistindo na propagação e disseminação de bactérias e 

vírus, fungos e protozoários entopatogênicos. Durante a sequência de uso da terra, foi 

utilizado o mesmo sistema de manejo com correção do solo e quebra lombo, sendo 

que, quando não se faz aração usa-se a subsolagem como forma de descompactar o 

solo. 

Quanto à vegetação natural (foto 5) onde foram retiradas as amostras para 

fins de comparação, não foi possível precisar o histórico e tempo do uso.  

Foto 5 Área amostral em vegetação natural 

 

Autor: GARCIA, T. S., 11/2013. 

No entanto, segundo informações obtidas por meio de relatos de campos, a 

área de vegetação natural foi área de pastagem há mais de vinte anos e há, 

aproximadamente, quinze anos foi cercada para que pudesse ser mantida como 

reserva natural da propriedade. Logo, a mata existente no local é de regeneração do 

cerrado que anteriormente foi derrubado para formação de pastagem.  
                                                           
4
 Informação não fornecida pela empresa, no entanto e segundo literatura consultada, a vespa C. flavipes é a mais 

utilizada, por ser mais eficiente na diminuição da população da D. saccharalis (MACEDO, 2000). 
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4.2 Composição granulométrica e análise de rotina de solos para fins de 
adubação 

Os resultados apresentados demonstram que, nas amostras analisadas, os 

solos são compostos por maior porcentagem de areia, que variou entre 60 e 70% da 

composição granulométrica, caracterizando um solo de textura franco-argilo-arenoso 

(tabela 2), segundo o triangulo de classificação textural de solo (SANTOS & LEMOS, 

2005).  

Tabela 2 Composição granulométrica das amostras por uso. 

Composição Granulométrica (%) 
 

Uso Areia Silte Argila 
Silte/ 

Argila 

Cana-de-açúcar 60,27 12,86 26,87 0,48 

Pastagem 68,00 7,50 24,50 0,31 

Vegetação Natural 73,00 2,50 24,50 0,10 

Fonte: Laboratório de solos Universidade Federal de Goiás, 2014. Org.: GARCIA, T. S. 2014. 

O alto percentual de areia encontrado na composição dos solos tem influência 

na infiltração de água e na condutividade hidráulica, visto que, a fração areia favorece 

o movimento da água no solo. A textura é uma característica pouco alterada pelo 

cultivo, no entanto, cabe observar que, sendo um solo com argila acima de 20% torna-

se favorável ao desenvolvimento de cultivos anuais, desde que adubados conforme 

recomendação técnica.  

A simples análise da textura indica um solo com drenagem favorecida e com 

aptidão para cultivo. No entanto, se faz necessário a análise do conjunto de 

características, uma vez que, um manejo inadequado e as atividades de uso do solo 

podem alterar a estrutura do solo e comprometer a sua drenagem (GROHMANN, 

1972; COSTA, et al., 2002; IMHOFF, 2002; SANTANA, 2002)  

A tabela 3 apresenta os resultados da análise química de rotina na qual é 

possível observar que os solos sob vegetação natural e pastagem apresentam teores 

de h e Al maiores em relação ao solo sob a cana, o que pode ser explicado pela 

correção do pH que é feita no preparo do solo para o plantio. Isso vale também, para 

os outros valores dos elementos químicos apresentados. Embora o pH do solo sob 
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cana tenha sido analisado em solução aquosa, mesmo assim é muito superior aos da 

pastagem e da vegetação natural, indicando a correção do solo com calcário o que 

deve ter refletido também na insolubilização do Al e nos maiores teores de cálcio + 

magnésio. Quanto fósforo e potássio, os teores são semelhantes nos três locais, talvez 

refletindo um consumo mais alto pela cana, pois esta, provavelmente, deve ter 

recebido doses altas desses nutrientes. 

Tabela 3 Resultado da análise química de rotina dos solos estudados 

Identificação pH 
(H2O) 

 (Cmolc/dm³) (mg/dm³) g/kg 

pH 
(CaCl2) 

H+Al Al Ca Mg Ca+Mg K P MOS 

Vegetação 
Natural 

ns* 4,40 4,60 0,22 0,99 0,66 1,65 73,00 2,60 19,00 

Pastagem 
Cultivada 

ns* 4,40 3,90 0,19 0,88 0,69 1,57 52,00 1,90 19,30 

Cana-de-açúcar 7,01 ns 0,00 0,00 2,38 0,51 2,89 64,10 1,11 12,92 

Fonte: Laboratório de solos Universidade Federal de Goiás, 2014. Org.: GARCIA, T. S. 2014. 
ns*= não solicitada. 

 
Além disso, os valores para Ca e Mg apresentam-se menores do que os 

esperados para solos com correção do pH, como no caso da cana-de-açúcar. Souza e 

Lobato (2004) apresentam valores (tabela 4) para a relação entre macronutrientes em 

estudos de solo em áreas de Cerrado. 

Tabela 4 Relações entre Ca, Mg e K para solos do Cerrado, na interpretação da 
análise do solo 

Faixas 
Relações 

Ca/K Mg/K (Ca+Mg)/K 

Baixo < 7 < 2 < 10 

Médio 7 - 14 2 - 4 10 - 19 

Adequado 15 - 25 5 - 15 20 - 30 

Alto > 25 > 15 > 30 

Fonte: Souza e Lobato (2004) 

A tabela 5 apresenta a relação entre os macronutrientes analisados, 

mostrando um desequilíbrio maior de nutrientes no caso da relação Ca/K para a cana. 

Isto ocorreu devido aos baixos teores de potássio encontrados no local com cana, 

abaixo do adequado, segundo Souza e Lobato (2004). 
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Tabela 5 Relação entre macronutrientes. 

Uso 
Relações 

Ca/Mg Ca/K Mg/K 

Vegetação Natural 1,50 5,20 3,50 

Pastagem Cultivada 1,30 6,80 5,30 

Cana-de-açúcar 4,67 14,49 3,10 

Fonte: Laboratório de solos Universidade Federal de Goiás, 2014. Org.: GARCIA, T. S. 2014. 

A relação Ca/Mg ideal deve estar entre 3:1 e 4:1, ou seja, o cálcio deve estar 

em quantidade três a quatro vezes maiores do que o magnésio, para um bom 

desenvolvimento das plantas e atingir alta produtividade. Sendo assim, o solo para da 

cana-de-açúcar está de acordo com a recomendação, porém a quantidade pode não 

ser adequada. Já o solo sob pastagem e sob vegetação natural indicam que não houve 

ou foi muito pouca a adição de calcário. Existe ainda a observação de que o Ca em 

excesso pode prejudicar o crescimento das plantas e por isso, deve-se cuidar para que 

isso não ocorra. 

Consideração importante deve ser dada à MOS (matéria orgânica do solo). 

Embora não tenham sido feitas muitas análises, por problemas de custo financeiro, há 

indicação de que no cultivo de cana houve redução no teor de MOS. Além das 

implicações negativas com relação à estabilidade de agregados, compactação, 

retenção de água, armazenamento de água, qualidade nutricional do solo, adsorção de 

nutrientes, ainda existem efeitos diretos de redução no armazenamento do carbono, 

óxido nitroso e metano no solo, gases responsáveis pelo efeito estufa. Hoje não se 

pode mais desconsiderar, na prática, o efeito do estoque de carbono contido na 

vegetação natural, no presente caso, arbórea.  

4.3 Análises Físicas 

4.3.1 Porosidade, Densidade do solo (Ds), Densidade de partícula (Dp) 

Os testes foram realizados por atributo e profundidade, sendo que na maior 

parte os resultados não apresentaram diferenças significativas. A tabela 6 apresenta os 

dados referentes à profundidade de 3 a 8 cm.  
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Tabela 6 Microporosidade (Mi), macroporosidade (Ma), e Porosidade total (Pt) em 
m3..m-3 e média dos valores de Densidade do solo (Ds), Densidade de partículas (Dp) na 
profundidade de 3 cm a 8 cm. 

Uso 
Mi Ma Pt Ds Dp 

----- m³. m-3 ----- ------- kg.m-³ ------- 

Cana-de-açúcar 0,3389a 0,0838a 41,98a 1629,13b 2419,80a 

Vegetação 
Natural 

0,3299a 0,1455a 46,49a 1413,70a 2381,90a 

Pastagem 0,3496a 0,0546a 40,43a 1602,24b 2381,90a 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste F (P<0,05).  

O que pode estar relacionado com a textura do solo que permanece a mesma 

sob os diferentes usos concordando com Reichardt (1987), o teor de argila no solo 

sendo o mesmo definindo, em boa parte, a distribuição do diâmetro dos poros do solo, 

sendo por isso, responsável pela força de retenção de água com valores de umidade e 

porosidade equiparados para os usos avaliados.  

A variabilidade dos dados foi um dos responsáveis pela não detecção de 

possíveis diferenças, pois o desvio padrão da média das amostras foi alto.  No entanto, 

constatou-se diferença significativa nos atributos de densidade do solo (Ds), onde o 

solo cultivado apresentou maior densidade tanto sob pastagem quanto no cultivo da 

cana-de-açúcar, comparados à área de vegetação natural. Isto é uma indicação de que 

houve compactação em ambos os solos cultivados. Tal fato provavelmente ocorreu 

devido ao trafego de maquinário na colheita e no plantio da cana e ao pisoteio do 

gado, no caso da pastagem. 

Embora não haja variação significativa nos valores de porosidade, observa-se 

que a macroporosidade (Mi), ou porosidade de aeração do solo sob mata natural são 

maiores do que nas outras duas áreas, o que corrobora os dados de Ds, sugerindo que 

houve de fato compactação do solo sob pastagem e sob cultivo de cana-de-açúcar. Em 

ambos os casos a porosidade de aeração está abaixo de 10%, classicamente tido como 

limite mínimo deste tipo de poros. Entretanto, deve-se ressaltar que foi usada a altura 



62 

 

de 60 cm de água para extração de água das amostras quando, em grande parte dos 

casos, se utiliza 100 cm. Assim, houve uma subestimação da macroporosidade nos três 

casos o que não invalida a constatação de está havendo uma tendência à redução 

desse tipo de poro no solo sob cultivo. 

Solos compactados, ou seja, com diminuição da quantidade e tamanho dos 

poros, dificulta, em maior grau, o movimento da água no solo, a resistência à 

penetração de raízes e o fluxo de gases no solo e, consequentemente, o processo de 

respiração (GROHMANN, 1972; SILVA, 2007; REICHARDT E TIMM, 2008; VIANA, 2008). 

Desta forma, o solo apresenta maiores limitações à exploração agrícola.   

A porosidade total, com exceção da pastagem na sub superfície (TABELAS 5 e 

6), está na classe dos 40 a 50%%, condição geralmente aceita para essa textura de 

solo, embora esperar-se-ia valores mais próximos de 50%, como no caso da vegetação 

natural. 

Os dados, em sub superfície, na profundidade de 18 a 23 cm (tabela 7), são 

semelhantes aos de superfície, apenas que a pastagem apresentou um volume de Ma 

bastante reduzido, compensado por uma Mi pouco maior, indicando que a 

compactação pelo pisoteio bovino pode alcançar maiores profundidades. Deve-se 

lembrar de que o potencial aplicado para retirada de água foi de apenas 6 kPa o que 

interferiu nos valores mais baixos de Ma. 

Tabela 7 Microporosidade (Mi) e macroporosidade (Ma) sob tensão de 6 kPa e 
Porosidade total (Pt = Ma+Mi); Média dos valores de densidade do solo (Ds) e 
densidade de partículas (Dp), na profundidade de 18 a 23 cm. 

Uso 
Mi Ma Pt Ds Dp 

----- m³. m-3 ----- ------- kg.m-³  ------- 

Cana-de-açúcar 0,3070a 0,0974a 40,42a 1657,22a 2661,10a 

Vegetação 
Natural 

0,3195a 0,1653a 47,64a 1531,68a 2453,43a 

Pastagem 0,3402a 0,0278a 37,43a 1589,83a 2453,43a 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste F (P<0,05). 



63 

 

De maneira geral, resultados obtidos em profundidade concordam com os 

resultados obtidos em superfície, indicando efeitos semelhantes na sub superfície. 

Entretanto, o aumento de densidade apresentado na profundidade de 18 a 23 cm não 

foi significativo, devendo-se, por outro lado, assinalar a variabilidade dos dados de 

campo, que mostraram elevado desvio padrão, não detectando compactação nem na 

cana onde o valor absoluto foi maior do que na camada superficial.  Portanto, 

considerando-se os dados sob a perspectiva de 95% de probabilidade, pode-se afirmar 

que o manejo da cana-de-açúcar com a utilização de maquinária pesada e o pisoteio 

do gado nas áreas de pastagem, influenciaram mais a camada superficial do solo. 

4.3.2 Condutividade hidráulica 

Os testes de densidade do solo, densidade de partícula, porosidade, textura 

descritos no tópico anterior indicam solos, por natureza, com drenagem facilitada pela 

textura, mas com indícios de compactação nas áreas, em superfície (3 a 8 cm) e na sub 

superfície do solo sob pastagem. Na tabela 8 são apresentados dados de 

condutividade hidráulica saturada (Kfs), sortividade (S), potencial matricial de fluxo 

(Фm), parâmetro alfa (α) e de delta teta (ΔΘ) medidos in situ nas áreas de pastagem, 

de cultivo de cana-de-açúcar e de vegetação natural. 

Tabela 8 Condutividade Hidráulica Saturada (Kfs), Sortividade (S), potencial matricial de 
fluxo (Фm), parâmetro alfa (α) e delta teta (ΔΘ) medida in situ em áreas de pastagem, 
cultivo de cana-de-açúcar e vegetação natural. 

Uso 
Kfs x 10-4 S x10-2

 Фm x10-3 α ΔΘ 

cm/s cm.s-1/2 cm2.s-1 cm-1 m3.m-3
 

Cana-de-açúcar 2,02a 5,37a 4,3a 0,12a 0,36a 

Vegetação 
Natural 

1,02a 6,97 6,5a 0,12a 0,39a 

Pastagem 1,75a 4,22 3,2a 0,12a 0,30a 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente pelo teste F (P<0,05). 

Os testes realizados nas três áreas mostram que não há diferença significativa 

entre os valores de Kfs e nos dos demais atributos. A Kfs é de média a alta quando 

comparada com os diversos solos do Brasil. A textura e a estrutura são determinantes 

para os valores encontrados. Nem o cultivo da cana, nem a pastagem interferiram nos 

valores de Kfs, na profundidade de 5-15 cm, pois os valores médios estão todos na faixa 
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de 10-4 cm/s. Há, portanto um bom fluxo de água no solo em condições de saturação 

Embora os valores de densidade do solo demonstrem variação entre os usos na 

camada superficial (3-8 cm), devido, sobretudo ao tipo de manejo, às técnicas 

utilizadas ou mesmo à falta de cuidados com o solo, a água parece não encontrar 

dificuldades maiores nas áreas de cultivo ou nas áreas sob vegetação natural em 

profundidades maiores, ou seja, ao redor dos 15 cm.  

Os valores do potencial matricial de fluxo são indicadores do potencial de 

retenção de água pelo solo devido às forças de capilaridade em condições de solo não 

saturado, seja durante o processo de infiltração ou no processo de drenagem. Sob 

condições de saturação o Фm é zero, ou seja, nulo. Há ligeira tendência do solo sob 

vegetação natural apresentar um potencial maior de fluxo, talvez devido a uma melhor 

distribuição de poros, favorecida pelas raízes da vegetação e pela matéria orgânica que 

melhora a agregação das partículas do solo. 

O valor α representa a razão entre as forças de gravidade e de capilaridade 

durante o processo de infiltração ou drenagem em solo não saturado. Altos valores 

indicam a predominância das forças de gravidade sobre as de capilaridade, denotando 

solos arenosos ou bem estruturados. Os valores podem variar entre 0,01 a 0,5 cm-1. No 

presente caso, os solos tendem mais apresentarem uma boa distribuição de poros 

como no caso de solos arenosos ou bem estruturados, explicando os altos valores 

obtidos e estimados. 

Os valores de ΔΘ praticamente diferiram pouco, pois os testes foram feitos 

em condições de umidade semelhante do solo e os valores de saturação de umidade 

para as três situações pesquisadas são semelhantes. A vegetação natural, como era de 

se esperar, apresenta tendência de maiores valores de saturação de umidade o que 

pode ser explicado pelos maiores teores de MOS e melhor distribuição de porosidade. 

E a sortividade (S), o que representa? É uma medida que demonstra a 

habilidade de um meio poroso (solo) não saturado de absorver ou armazenar água 

como resultado da capilaridade. Em condições de saturação, o valor S é igual a zero. Os 

valores de S, Фm e α são necessários para bem caracterizar a condutividade hidráulica 

saturada a campo (Kfs) nas condições de infiltração por inundação em solo não 

saturado. Nas condições de estudo e fazendo uma avaliação conjunta destes atributos, 

pode-se dizer que os solos estudados, provavelmente, apresentam condições restritas 



65 

 

de condutividade hidráulica não saturada, pois perdem, rapidamente e quase toda, a 

água sob atuação do potencial gravitacional. A água que permanece nos capiIares é 

descontínua e, portanto, mais difícil de ser absorvida pelas raízes das plantas. 

4.4 Relação Uso – manejo – propriedades físicas do solo 

O cultivo da cana-de-açúcar, embora seja favorecido pela textura do solo, 

uma vez que os resultados apontam para um solo com argila acima de 20% favorável 

ao desenvolvimento de cultivos anuais, altera significativamente a composição química 

alterando os valores de pH,  confirmando a realização de correção do solo com calcário 

e podendo ter refletido também na insolubilização do Al e nos maiores teores de cálcio 

+ magnésio.  

Além disso, há indicação de redução no teor de MOS nas áreas de cultivo da 

cana o que pode interferir negativamente em outros indicadores com relação à 

estabilidade de agregados, compactação, retenção de água, armazenamento de água, 

qualidade nutricional do solo, adsorção de nutrientes, ainda existem efeitos diretos de 

redução no armazenamento do carbono, óxido nitroso e metano no solo, gases 

responsáveis pelo efeito estufa. 

Os valores para Densidade do solo sob cultivo de cana-de-açúcar apontam 

para compactação do solo, o que foi confirmado pelos valores relacionados à 

porosidade do solo. No entanto, os valores encontrados para condutividade hidráulica 

saturada (Kfs) apontam para um bom fluxo de água no solo, apesar do fluxo de água 

encontrar resistência maior na profundidade de 3 a 8 cm em comparação com 

profundidades maiores de, aproximadamente, 15 cm. Tal fato provavelmente ocorreu 

devido ao trafego de maquinário na colheita e no plantio da cana e devido a isso, são 

utilizadas técnicas de subsolagem como forma de descompactar o solo. 

As áreas de pastagem apresentam resultados semelhantes aos das áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar. Porém, verifica-se pela análise de química de rotina 

que houve pouca ou nenhuma adição de calcário. Além disso, o teor de matéria 

orgânica apresentou-se valores acima dos valores encontrados nas áreas de cultivo de 

cana-de-açúcar, sendo assim, preservando melhor à estabilidade de agregados, 

compactação, retenção de água, armazenamento de água, qualidade nutricional do 
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solo, adsorção de nutrientes e podendo ter efeitos mais benéficos em relação à 

manutenção do estoque de carbono no solo.  

Os valores de densidade do solo (Ds) e valores relativos a porosidade, indicam 

que houve compactação também sob pastagem. Tal fato, provavelmente, devido ao 

pisoteio do gado, no caso da pastagem. E, embora, os resultados sejam semelhantes 

em superfície e sub superfície, a pastagem apresentou um volume de Ma bastante 

reduzido, compensado por uma Mi pouco maior, indicando que a compactação pelo 

pisoteio bovino pode alcançar maiores profundidades.   

Os dados apresentados de condutividade hidráulica saturada (Kfs), sortividade 

(S), potencial matricial de fluxo (Фm), parâmetro alfa (α) e de delta teta (ΔΘ) medidos 

in situ nas áreas de pastagem, de cultivo de cana-de-açúcar e de vegetação natural não 

apontaram diferenças grandes diferenças entre os usos. 

Como esperado, as áreas de vegetação natural apontaram resultados mais 

favoráveis na manutenção das características físicas do solo apresentando ligeira 

tendência do solo apresentar um potencial maior de fluxo, melhor distribuição de 

poros, favorecida pelas raízes da vegetação e pela matéria orgânica que melhora a 

agregação das partículas do solo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no histórico de uso da terra do município de Ituiutaba (MG) e no 

levantamento das características físicas e químicas de um Latossolo Vermelho 

Distrófico (LVd) solo, fazem-se as seguintes considerações: 

As atividades que se instalaram no município, principalmente, a partir do 

início do século XXI, com a expansão do setor sucroenergético, resultou em 

transformações significativas no arranjo espacial, seja nos aspectos socioeconômico 

bem como nos elementos físicos, como o solo.  

Neste contexto, verificou-se a introdução e paulatina ampliação do cultivo da 

cana-de-açúcar, principalmente, sobre áreas de pastagem que, por sua vez, se 

expandiram para áreas de vegetação natural.  

Assim, pode-se reafirmar, como visto na literatura, que o arranjo espacial é 

resultado de múltiplos fatores, como os de natureza social (aquisição e arrendamento 

das terras, logística de instalação da indústria sucroenergética, força de trabalho, 

tecnologia) e os do meio físico (clima, relevo, litologia, solos).  

De forma dialética, as atividades sociais que compõem o arranjo espacial, 

através do uso da terra, modificam as propriedades do meio físico, com destaque, no 

presente trabalho, para o solo, o qual se apresenta como o elemento mais 

representativo de todas as conexões deste meio. 

A densidade do solo que mostrou diferença significativa entre os usos, dos 

quais a pastagem evidenciou um maior grau de adensamento, na profundidade de 3-8 

cm, provavelmente, fruto da compactação pelo pisoteio bovino, o que pode implicar 

em resistência à passagem de água no solo nessas áreas e maior facilidade de 

infiltração em área sob vegetação natural. Observou-se, também, tendência a um 

maior adensamento na camada de 18-23 cm, porém sem diferença significativa; 

A porosidade total, a macro e a microporosidade apresentaram valores 

absolutos menores na pastagem, porém comprovados estatisticamente; 

O pH do solo, com valores muito maiores nas áreas amostrais sob cultivo da 

cana-de-açúcar e a matéria orgânica do solo (MOS) com tendência a apresentar maior 

valor na vegetação natural e na pastagem, porém ainda com valores absolutos 

relativamente baixos, com menos de 2%. 
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Por outro lado, as características do solo que não apresentaram diferença 

significativa nos usos, foram: 

As medidas do fluxo de água, nas quais não há indícios de limitações nos 

valores dos usos agrícolas quando comparados aos da vegetação natural. 

A densidade de partículas, como já se esperava, possui valores semelhantes, 

pois trata-se de áreas amostrais com solo de textura muito parecida e com teores de 

MOS semelhantes. 

Nenhuma das características físicas avaliadas foi diferente, na camada 

subsuperficial de 18-23 cm do solo, sob usos e manejos diversos. 

Portanto, verificou-se que o solo cultivado com cana-de-açúcar apresenta 

melhores propriedades físicas do que aquele com pastagem, apontando o manejo do 

solo como um fator definidor de diferentes níveis técnicos que, por sua vez, 

representam diferentes graus de desenvolvimento socioeconômico. 

Além disso, dentre as principais diferenças observadas sob as condições de 

uso e manejo na área de estudo, foi possível verificar que as atividades sociais usam 

tecnologias em graus variados, o que implica num processo de degradação que se 

observou, demandando novas pesquisas para um aprofundamento da interpretação 

socioespacial. 
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Dados da análise de densidade do solo por ponto e amostras coletadas  
A) Tabela 1: Densidade do solo sob vegetação natural 

Identificação 
(ponto, 

profundidade) 
Amostra TARA 

S.úmido 
+ Tara + 

Anel 

S.Seco + 
Tara + 
Anel 

Anel S Úmido S Seco 
Volume do 

anel 
Densidade Massa 

/ volume 
Média Desvio Padrão 

P1: 03-08 1 32,38 196,79 190,05 102,80 61,62 54,87 40,42 1,36 

1,39 0,03  
2 30,96 196,79 192,18 105,93 59,90 55,29 40,42 1,37 

 
3 33,31 196,37 191,90 102,34 60,72 56,25 40,42 1,39 

  4 101,34       320,95 295,62 206,66 1,43 

P1: 18-23 5 30,08 197,97 192,47 102,66 65,23 59,73 40,42 1,48 

1,50 0,03  
6 101,79 

   
343,80 303,96 206,66 1,47 

 
7 38,61 213,97 208,67 107,56 67,79 62,50 40,42 1,55 

  8 41,20 210,82 205,18 103,90 65,72 60,08 40,42 1,49 

P2: 03-08 9 100,60       339,74 309,06 206,66 1,50 

1,38 0,18  
10 27,38 205,97 198,16 107,36 71,23 63,42 40,42 1,57 

 
11 35,77 202,74 188,80 105,28 61,68 47,75 40,42 1,18 

  12 35,99 199,04 192,87 105,91 57,15 50,97 40,42 1,26 

P2: 18-23 13 34,16 214,25 206,44 107,63 72,46 64,65 40,42 1,60 

1,54 0,04  
14 132,63 

   
350,40 313,34 206,66 1,52 

 
15 34,71 208,34 199,57 104,01 69,63 60,85 40,42 1,51 

  16 26,28 200,80 191,78 104,05 70,46 61,44 40,42 1,52 

P3: 03-08 17 144,66       343,59 302,15 206,66 1,46 

81,98 83,12  
18 31,00 199,61 192,50 103,68 64,94 57,82 40,42 1,43 

 
19 38,36 211,74 203,54 102,85 70,53 62,33 40,42 1,54 

  20 33,18 206,73 197,87 105,07 68,49 59,63 40,42 1,48 

P3: 18-23 21 40,19 215,45 208,27 105,12 70,14 62,96 40,42 1,56 

1,56 0,06  
22 31,70 207,95 200,33 106,17 70,09 62,47 40,42 1,55 

 
23 144,26 

   
338,04 311,24 206,66 1,51 

  24 30,14 208,39 202,96 106,19 72,06 66,63 40,42 1,65 
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B) Tabela 2: Densidade do solo sob cultivo de cana-de-açúcar 

Identificação 
(ponto, 

profundidade) 
Amostra TARA 

S.úmido 
+ Tara + 

Anel 

S.Seco + 
Tara + 
Anel 

Anel S Úmido S Seco Volume do anel 
Densidade 

Massa / volume 
Média Desvio Padrão 

P1: 03-08 1 37,730 744,270 704,210 326,200 380,340 340,280 206,66 1,647 

1,645 0,022  
2 35,970 220,620 209,190 105,610 79,040 67,610 40,42 1,673 

 
3 45,020 227,540 216,160 104,850 77,670 66,290 40,42 1,640 

  4 39,740 221,820 211,580 106,410 75,670 65,430 40,42 1,619 

P1: 18-23 5 48,670 214,940 210,610 101,470 64,800 60,470 40,42 1,496 

1,597 0,068  
6 45,030 731,760 709,620 328,310 358,420 336,280 206,66 1,627 

 
7 48,960 224,890 217,210 102,860 73,070 65,390 40,42 1,618 

  8 39,940 217,270 210,840 104,320 73,010 66,580 40,42 1,647 

P2: 03-08 9 38,750 218,020 208,930 102,200 77,070 67,980 40,42 1,682 

1,691 0,038  
10 31,010 727,590 693,890 323,730 372,850 339,150 206,66 1,641 

 
11 35,460 217,830 208,810 103,600 78,770 69,750 40,42 1,726 

  12 39,430 222,950 213,950 105,220 78,300 69,300 40,42 1,714 

P2: 18-23 13 47,440 754,380 714,290 320,840 386,100 346,010 206,66 1,674 

1,678 0,061  
14 41,650 219,020 212,110 105,730 71,640 64,730 40,42 1,601 

 
15 40,200 217,380 211,130 102,690 74,490 68,240 40,42 1,688 

  16 35,230 219,660 213,140 107,200 77,230 70,710 40,42 1,749 

P3: 03-08 17 47,320 210,480 211,710 102,450 60,710 61,940 40,42 1,532 

1,552 0,042  
18 36,780 720,690 662,450 315,080 368,830 310,590 206,66 1,503 

 
19 31,710 211,900 201,670 105,980 74,210 63,980 40,42 1,583 

  20 39,330 216,990 207,450 103,840 73,820 64,280 40,42 1,590 

P3: 18-23 21 40,120 220,810 210,340 103,090 77,600 67,130 40,42 1,661 

1,696 0,079  
22 35,800 214,050 206,860 103,900 74,350 67,160 40,42 1,662 

 
23 52,110 240,950 231,530 106,080 82,760 73,340 40,42 1,814 

  24 31,580 734,850 698,020 325,820 377,450 340,620 206,66 1,648 
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C) Tabela 3: Densidade do solo sob pastagem cultivada 

Identificação 
(ponto, 

profundidade) 
Amostra TARA 

S.úmido 
+ Tara + 

Anel 

S.Seco + 
Tara + 
Anel 

Anel S Úmido S Seco Volume do anel 
Densidade 

Massa / volume 
Média Desvio Padrão 

P1: 03-08 1 35,520 216,900 207,830 104,080 77,300 68,230 40,42 1,688 

1,604 0,0599  
2 38,890 216,170 206,420 103,230 74,050 64,300 40,42 1,591 

 
3 31,830 209,090 200,330 104,210 73,050 64,290 40,42 1,591 

  4 47,380 731,780 691,520 324,640 359,760 319,500 206,66 1,546 

P1: 18-23 5 40,170 223,310 213,320 105,880 77,260 67,270 40,42 1,664 

1,593 0,0537  
6 36,010 722,850 675,730 318,860 367,980 320,860 206,66 1,553 

 
7 31,650 205,860 197,220 102,910 71,300 62,660 40,42 1,550 

  8 35,880 212,060 203,140 102,450 73,730 64,810 40,42 1,603 

P2: 03-08 9 37,020 702,030 665,990 320,520 344,490 308,450 206,66 1,493 

1,548 0,0402  
10 38,830 212,090 205,010 103,660 69,600 62,520 40,42 1,547 

 
11 41,720 219,400 212,360 107,140 70,540 63,500 40,42 1,571 

  12 31,770 206,490 199,460 103,700 71,020 63,990 40,42 1,583 

P2: 18-23 13 37,780 211,120 204,340 101,280 72,060 65,280 40,42 1,615 

1,575 0,0520  
14 39,480 212,760 206,230 102,330 70,950 64,420 40,42 1,594 

 
15 39,800 703,740 669,370 319,910 344,030 309,660 206,66 1,498 

  16 34,330 208,440 201,550 102,860 71,250 64,360 40,42 1,592 

P3: 03-08 17 40,010 745,450 713,950 332,230 373,210 341,710 206,66 1,653 

206,660 0,0236  
18 47,510 742,180 710,380 326,270 368,400 336,600 206,66 1,629 

 
19 41,000 742,820 710,640 328,680 373,140 340,960 206,66 1,650 

  20 49,700 763,460 731,810 333,700 380,060 348,410 206,66 1,686 

P3: 18-23 21 48,750 724,950 692,080 323,100 353,100 320,230 206,66 1,550 

1,602 0,0470  
22 37,270 746,160 712,270 333,130 375,760 341,870 206,66 1,654 

 
23 48,080 749,370 713,960 329,870 371,420 336,010 206,66 1,626 

  24 45,040 730,910 697,150 325,940 359,930 326,170 206,66 1,578 
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Dados da análise de densidade de partícula do solo por ponto e amostras coletadas  
A) Tabela 1: Densidade de partícula sob vegetação natural 

Identificação  
(ponto, profundidade) 

Amostra 
S Seco + 

Tara 
Tara S Seco 

Volume 
Alcool 

Dp Média 
Desvio 
Padrão 

P1: 03-08 1 56,41 37,730 18,68 42,30 2,426 
2,357 0,098 

  2 54,73 35,970 18,76 41,80 2,288 

P1: 18-23 3 63,38 45,020 18,36 42,00 2,295 
2,370 0,106 

  4 58,08 39,740 18,34 42,50 2,445 

P2: 03-08 5 67,47 48,670 18,80 42,00 2,350 
2,394 0,063 

  6 63,81 45,030 18,78 42,30 2,439 

P2: 18-23 7 67,29 48,960 18,33 42,90 2,582 
2,514 0,096 

  8 58,28 39,940 18,34 42,50 2,445 

P3: 03-08 9 57,51 38,750 18,76 42,20 2,405 
2,394 0,015 

  10 49,84 31,010 18,83 42,10 2,384 

P3: 18-23 11 53,9 35,460 18,44 42,60 2,492 
2,477 0,022 

  12 57,89 39,430 18,46 42,50 2,461 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



81 

 

B) Tabela 2: Densidade de partícula sob cultivo de cana-de-açúcar 

Identificação  
(ponto, profundidade) 

Amostra 
S Seco + 

Petri 
Petri S Seco Volume Álcool Dp Média 

Desvio 
Padrão 

P1: 03-08 1 55,780 37,730 18,05 42,30 2,344 2,352 
0,011 

  2 53,900 35,970 17,93 42,40 2,359   

P1: 18-23 3 63,100 45,020 18,08 42,30 2,348 2,349 
0,001 

  4 67,230 48,670 18,56 42,10 2,349   

P2: 03-08 5 57,920 39,940 17,98 42,80 2,497 2,539 
0,059 

  6 58,260 40,200 18,06 43,00 2,580   

P2: 18-23 7 54,990 36,780 18,21 42,50 2,428 2,452 
0,034 

  8 50,030 31,710 18,32 42,60 2,476   

P3: 03-08 9 57,090 39,330 17,76 42,40 2,337 2,369 
0,046 

  10 57,890 40,120 17,77 42,60 2,401   

P3: 18-23 11 53,810 35,800 18,01 42,50 2,401 2,422 
0,029 

  12 70,180 52,110 18,07 42,60 2,442   
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C) Tabela 3: Densidade de partícula sob pastagem cultivada 

Identificação  
(ponto, profundidade) Amostra S Seco + Tara Tara S Seco Volume Alcool Dp 

Média 
Desvio 
Padrão 

P1: 03-08 1 50,140 31,840 18,30 42,60 2,473 
2,472 0,002 

  2 57,180 38,900 18,28 42,60 2,470 

P1: 18-23 3 55,340 36,060 19,28 42,80 2,678 
2,593 0,120 

  4 63,440 45,130 18,31 42,70 2,508 

P2: 03-08 5 48,720 31,330 17,39 42,90 2,449 
2,432 0,024 

  6 64,160 46,770 17,39 42,80 2,415 

P2: 18-23 7 62,000 43,960 18,04 42,80 2,506 
2,544 0,055 

  8 57,010 38,930 18,08 43,00 2,583 

P3: 03-08 9 50,470 32,130 18,34 42,70 2,512 
2,503 0,014 

  10 65,600 47,400 18,20 42,70 2,493 

P3: 18-23 11 58,190 40,010 18,18 43,00 2,597 
2,525 0,102 

  12 49,990 31,840 18,15 42,60 2,453 
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Análise dos dados de umidade obtidos por meio da mesa de tensão a 6 kPa  
A) Tabela 1: Umidade do solo sob vegetação natural 

Identificação  
(ponto, 
profundidade) 

Amostra TARA 

Amostra 
saturada 
+ TARA + 

Anel 

Amostra 
drenada 
+ TARA 

Anel 
A. Seca 
+ tara 

A. 
saturada 

A. 
Drenada 

A. 
seca 

Umidade 
(Mpa) 

Mip Map % saturação 

P1: 03-08 1 37,730 86,060 82,410 7,770 66,550 40,560 36,910 28,820 28,07 35,59 16,06 51,65 

 
2 35,970 85,880 83,010 8,150 67,430 41,760 38,890 31,460 23,62 32,69 12,63 45,31 

 
3 45,020 93,050 88,230 8,410 72,620 39,620 34,800 27,600 26,09 31,68 21,21 52,88 

  4 39,740 87,890 85,080 8,640 67,710 39,510 36,700 27,970 31,21 38,41 12,36 50,77 

P1: 18-23 5 48,670 102,000 99,980 7,660 85,920 45,670 43,650 37,250 17,18 28,16 24,92 53,07 

 
6 45,030 94,170 89,600 8,110 74,290 41,030 36,460 29,260 24,61 31,68 20,11 51,78 

 
7 48,960 99,880 94,710 7,740 78,470 43,180 38,010 29,510 28,80 37,40 22,75 60,14 

  8 39,940 94,510 90,400 8,260 75,500 46,310 42,200 35,560 18,67 29,21 18,08 47,29 

P2: 03-08 9 38,750 91,180 89,310 8,300 73,050 44,130 42,260 34,300 23,21 35,02 15,52 43,25 

 
10 31,010 80,830 78,640 7,630 62,720 42,190 40,000 31,710 26,14 36,47 9,63 46,11 

 
11 35,460 91,930 86,310 7,940 71,660 48,530 42,910 36,200 18,54 29,52 24,73 54,25 

  12 39,430 86,790 88,430 7,860 72,460 39,500 41,140 33,030 24,55 35,68 12,19 47,87 

P2: 18-23 13 47,440 95,990 92,260 8,830 75,760 39,720 35,990 28,320 27,08 33,74 16,41 50,15 

 
14 41,650 88,590 84,050 8,010 68,770 38,930 34,390 27,120 26,81 31,98 19,97 51,96 

 
15 40,200 95,220 93,030 7,900 77,180 47,120 44,930 36,980 21,50 34,98 9,63 44,61 

  16 35,230 87,750 86,560 8,100 71,340 44,420 43,230 36,110 19,72 31,32 15,34 36,56 

P3: 03-08 17 47,320 101,310 99,660 8,270 84,540 45,720 44,070 37,220 18,40 30,14 12,57 37,40 

 
18 36,780 86,120 82,960 8,450 67,690 40,890 37,730 30,910 22,06 30,00 13,90 43,91 

 
19 31,710 83,770 81,220 8,170 65,910 43,890 41,340 34,200 20,88 31,41 11,22 42,63 

  20 39,330 88,590 85,730 7,870 71,210 41,390 38,530 31,880 20,86 29,26 12,58 41,84 

Cont.  
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Continuação 

Identificação  
(ponto, 
profundidade) 

Amostra TARA 

Amostra 
saturada 
+ TARA + 

Anel 

Amostra 
drenada 
+ TARA 

anel 
A. Seca 
+ tara 

A. 
saturada 

A. 
Drenada 

A. 
seca 

Umidade 
(Mpa) 

Mip Map % saturação 

P3: 18-23 21 40,120 92,180 89,410 7,950 74,260 44,110 41,340 34,140 21,09 31,68 12,19 43,86 

 
22 35,800 86,800 84,150 8,220 69,210 42,780 40,130 33,410 20,11 29,56 11,66 41,22 

 
23 52,110 103,070 100,190 8,250 84,930 42,710 39,830 32,820 21,36 30,84 12,67 43,51 

  24 31,580 85,940 82,620 7,790 67,350 46,570 43,250 35,770 20,91 32,91 14,61 47,51 
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B) Tabela 1: Umidade do solo sob cultivo de Cana-de-açúcar 
 

Identificação 
(ponto, 
profundidade) 

Amostra Tara 
Amostra 

saturada + 
Anel 

Amostra 
drenada 
+ Tara + 

Anel 

Amostra 
seca + 
Tara 

anel A. Drenada 
A. 

Seca 
A. saturada 

Umidade 
(Mpa) 

Mi Ma 
% 

saturação 

P1: 03-08 1 37,730 55,030 91,030 75,550 7,840 45,460 37,820 47,190 20,201 33,612 7,611 41,223 

 
2 35,970 58,000 91,660 75,800 8,310 47,380 39,830 49,690 18,956 33,216 10,163 43,379 

 
3 45,020 55,160 98,310 82,500 8,190 45,100 37,480 46,970 20,331 33,524 8,227 41,751 

  4 39,740 54,000 92,570 76,560 8,240 44,590 36,820 45,760 21,103 34,184 8,667 39,331 

P1: 18-23 5 48,670 52,990 99,280 85,340 8,540 42,070 36,670 44,450 18,239 23,757 10,471 34,228 

 
6 45,030 56,430 98,950 83,000 8,070 45,850 37,970 48,360 20,753 34,668 11,043 45,711 

 
7 48,960 58,770 105,360 90,300 8,290 48,110 41,340 50,480 16,376 29,784 10,427 40,211 

  8 39,940 54,160 91,770 76,670 8,640 43,190 36,730 45,520 17,588 28,421 10,251 38,671 

P2: 03-08 9 38,750 50,340 87,280 71,150 7,940 40,590 32,400 42,400 25,278 36,032 7,963 43,995 

 
10 31,010 50,940 79,890 64,650 8,080 40,800 33,640 42,860 21,284 31,500 9,063 40,563 

 
11 35,460 53,760 87,450 71,400 8,150 43,840 35,940 45,610 21,981 34,756 7,787 42,543 

  12 39,430 49,020 86,610 71,900 8,200 38,980 32,470 40,820 20,049 28,641 8,095 36,736 

P2: 18-23 13 47,440 56,790 100,420 84,240 7,930 45,050 36,800 48,860 22,418 36,296 16,762 53,058 

 
14 41,650 56,760 95,930 81,170 7,400 46,880 39,520 49,360 18,623 32,380 10,911 43,291 

 
15 40,200 59,040 86,300 71,770 7,880 38,220 31,570 41,000 21,064 29,256 12,231 41,487 

  16 35,230 52,620 85,950 70,480 8,230 42,490 35,250 44,390 20,539 31,852 13,301 40,211 

P3: 03-08 17 47,320 55,750 101,540 85,350 7,790 46,430 38,030 47,960 22,088 36,956 6,731 43,687 

 
18 36,780 54,390 89,530 73,230 7,810 44,940 36,450 46,580 23,292 37,352 7,215 44,567 

 
19 31,710 52,870 82,640 67,610 7,620 43,310 35,900 45,250 20,641 32,600 8,535 41,135 

  20 39,330 55,230 92,160 76,440 7,930 44,900 37,110 47,300 20,992 34,272 10,559 44,831 

P3: 18-23 21 40,120 54,170 92,920 78,100 8,220 44,580 37,980 45,950 17,378 29,037 6,027 35,064 

 
22 35,800 56,870 90,380 74,910 7,880 46,700 39,110 48,990 19,407 33,392 5,382 43,467 

 
23 52,110 52,870 103,950 88,840 8,160 43,680 36,730 44,710 18,922 30,576 4,531 35,108 

  24 31,580 51,070 81,380 67,140 7,650 42,150 35,560 43,420 18,532 28,993 5,587 34,580 
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A) Tabela 1: Umidade do solo sob cultivo de pastagem 

Identificação Amostra TARA 

Amostra 
saturada 
+ TARA 
+ Anel 

Amostra 
drenada 
+ TARA 

Anel 
A. 

Seca + 
Tara 

A. 
saturada 

A. 
Drenada 

A. 
seca 

Umidade 
(Mpa) 

Mip Map 
% 

saturação 

P1: 03-08 1 37,730 91,060 89,440 7,770 73,830 45,560 43,940 36,100 21,717 34,492 7,127 41,619 

 
2 35,970 90,760 89,470 8,150 73,010 46,640 45,350 37,040 22,435 36,560 5,675 42,235 

 
3 45,020 97,410 96,150 8,410 79,980 43,980 42,720 34,960 22,197 34,140 5,543 39,683 

  4 39,740 90,270 88,000 8,640 71,270 41,890 39,620 31,530 25,658 35,592 9,987 45,579 

P1: 18-23 5 48,670 101,590 100,820 7,660 85,320 45,260 44,490 36,650 21,392 34,492 3,388 37,879 

 
6 45,030 90,560 88,240 8,110 72,300 37,420 35,100 27,270 28,713 34,448 2,610 44,655 

 
7 48,960 101,690 101,400 7,740 85,890 44,990 44,700 36,930 21,040 34,184 1,276 35,460 

  8 39,940 93,920 93,200 8,260 77,180 45,720 45,000 37,240 20,838 34,140 3,168 37,308 

P2: 03-08 9 38,750 90,670 89,210 8,300 72,520 43,620 42,160 33,770 24,845 36,912 6,423 43,335 

 
10 31,010 83,950 82,830 7,630 67,580 45,310 44,190 36,570 20,837 33,524 4,927 38,451 

 
11 35,460 87,430 85,740 7,940 70,600 44,030 42,340 35,140 20,489 31,676 7,435 39,111 

  12 39,430 91,130 90,670 7,860 74,420 43,840 43,380 34,990 23,978 36,912 2,024 38,935 

P2: 18-23 13 47,440 100,510 99,740 8,830 83,200 44,240 43,470 35,760 21,560 33,920 3,388 37,308 

 
14 41,650 95,150 94,560 8,010 78,430 45,490 44,900 36,780 22,077 35,724 2,596 38,319 

 
15 40,200 94,160 93,880 7,900 77,740 46,060 45,780 37,540 21,950 36,252 1,232 37,484 

  16 35,230 86,420 85,770 8,100 69,810 43,090 42,440 34,580 22,730 34,580 2,860 37,440 

P3: 03-08 17 47,320 97,440 96,700 8,270 80,510 41,850 41,110 33,190 23,863 34,844 3,256 38,099 

 
18 36,780 88,040 87,030 8,450 70,450 42,810 41,800 33,670 24,146 35,768 4,443 40,211 

 
19 31,710 83,740 83,000 8,170 66,940 43,860 43,120 35,230 22,396 34,712 3,256 37,967 

  20 39,330 89,530 88,290 7,870 72,590 42,330 41,090 33,260 23,542 34,448 5,455 39,903 

P3: 18-23 21 40,120 90,310 89,470 7,950 73,940 42,240 41,400 33,820 22,413 33,348 3,696 37,044 

 
22 35,800 92,250 91,460 8,220 75,850 48,230 47,440 40,050 18,452 32,512 3,476 35,988 

 
23 52,110 103,890 103,250 8,250 87,720 43,530 42,890 35,610 20,444 32,028 2,816 34,844 

  24 31,580 84,630 83,970 7,790 68,780 45,260 44,600 37,200 19,892 32,556 2,904 35,460 
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Análise dos dados de Condutividade Hidráulica Saturada em condições de campo 

A) Dados referentes à vegetação natural 

Permeâmetro Guelph  

Localização: 7892591 Lat 650644 Long 

Local: Vegetação natural Ponto: M1A1 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm²   

diferença de tempo: 30 seg   

Declividade: 2%   

tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

30 seg 1,5     

60 seg 1,9 0,4  

90 seg 2,3 0,4   

  2,6 0,3  

  3,1 0,5   

  3,5 0,4  

  3,9 0,4   

  4,3 0,4   

  4,6 0,3   

  5,1 0,5   

  5,5 0,4   

  5,9 0,4 

  6,3 0,4 

  6,6 0,3 

  7 0,4 

  7,4 0,4 

  7,7 0,3 

  8,1 0,4 

  8,5 0,4 

  8,9 0,4 

  9,3 0,4 
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Local: Vegetação natural Ponto: M1A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm²   

diferença de tempo: 30 seg   

tempo Leitura Diferença 
leitura   

30 seg 13,7     

60 seg 14,5 0,8  

90 seg 15,6 1,1   

  16,7 1,1  

  17,6 0,9   

  18,5 0,9   

  19,5 1   

  20,5 1   

  21,6 1,1   

  22,5 0,9   

  23,5 1   

  24,4 0,9 

  25,4 1 

  26,3 0,9 

  27,3 1 

  28,3 1 

  29,2 0,9 

  30,2 1 

  31,2 1 

  32,2 1 
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Local: 
Vegetação 
natural 

Ponto: 
M2A1 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm²   

Diferença de tempo: 1 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

1 min. 2     

2 min. 3,5 1,5   

3 min. 4,2 0,7  

  5 0,8   

  5,8 0,8  

  6,5 0,7   

  7 0,5   

  7,5 0,5   

  8,1 0,6   

  8,2 0,1   

  8,9 0,7   

  9,5 0,6   

  10,1 0,6 

  10,8 0,7 

  11,4 0,6 

  11,9 0,5 

  12,5 0,6 

  13 0,5 

  13,6 0,6 

  14,2 0,6 

  14,8 0,6 

  15,2 0,4 

  16 0,8 

  16,6 0,6 

  17 0,4 

  17,6 0,6 

  18,2 0,6 

  18,8 0,6 
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Local: Vegetação natural Ponto: M2A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm²   

Diferença de tempo: 1 min.   

tempo Leitura Diferença 
leitura    

1 min. 2,4      

2 min. 3,4 1   

3 min. 4,2 0,8    

  5,1 0,9   

  6 0,9    

  7 1    

  8 1    

  9 1    

  10 1    

 

Local: Vegetação natural Ponto: M3A1 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 1 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura    

1 min. 2      

2 min. 3,6 1,6    

3 min. 4,9 1,3   

  5,9 1    

  6,8 0,9   

  7,8 1    

  8,6 0,8    

  9,5 0,9    

  10,2 0,7    

  11,1 0,9    

  11,9 0,8    

  12,6 0,7    

  13,3 0,7 

  14,1 0,8 

  14,8 0,7 

  15,5 0,7 

  16,2 0,7 
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Local: Vegetação natural Ponto: M3A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm   

diferença de tempo: 1 min.   

Declividade: 2%   

tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

1 min. 1,6     

2 min. 2,6 1   

3 min. 3,5 0,9  

  4,3 0,8   

  5,1 0,8  

  6 0,9   

  6,8 0,8   

  7,5 0,7   

  8,4 0,9   

  9,1 0,7   

  10 0,9   

  10,8 0,8   

  11,5 0,7 

  12,3 0,8 

  13,1 0,8 

  13,9 0,8 

  14,7 0,8 
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B) Dados referentes ao cultivo de cana-de-açúcar 

Permeâmetro Guelph  

Localização: 7892520 Lat 650474 Long  

Local: Cana Ponto: C1A1 

Data: 14/06/2014 
 

Profundidade: 15 cm 
 

Altura de carga: 5 cm 
 

Área do cilindro: X 35,22 cm² 
 

Diferença de tempo: 1 min. 
 

Declividade: 2% 
 

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura    

1 min. 5,5      

2 min. 6,4 0,9  

3 min.  7 0,6    

  7,6 0,6   

  8,2 0,6    

  8,8 0,6    

  9,4 0,6    

  10 0,6    

  10,6 0,6    

         

 

Local: Cana Ponto: C1A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm²   

diferença de tempo: 1 min.   

tempo Leitura 
Diferença leitura    

1 min. 15      

2 min. 17 2  

3 min.  19 2    

  20,3 1,3  

  22 1,7    

  23,5 1,5   

  25 1,5    

  26,5 1,5    

  28 1,5    

  29,5 1,5    
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Local: Cana Ponto: C2A1 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm²   

diferença de tempo: 1 min.   

Declividade: 2%   

tempo Leitura 
Diferença 

leitura    

1 min. 1,8      

2 min. 2,5 0,7    

3 min.  3,2 0,7    

  3,8 0,6  

  4,2 0,4    

  4,8 0,6   

  5,2 0,4    

  5,8 0,6    

  6,3 0,5    

 
6,8 0,5    

  7,2 0,4    

  7,8 0,6    

  8,2 0,4    

  8,8 0,6 

  9,2 0,4 

  9,8 0,6 

  10,2 0,4 

  10,7 0,5 

  11 0,3 

  11,6 0,6 

  12 0,4 
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Local: Cana Ponto: C2A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm²   

Diferença de tempo: 1 min.   

Tempo Leitura 
Diferença leitura    

1 min. 2      

2 min. 3,3 1,3  

3 min.  4,3 1    

  5,5 1,2  

  6,5 1    

  7,5 1    

  8,5 1    

  9,6 1,1    

  10,6 1    

  11,8 1,2    

  12,8 1    

 

Local: Cana Ponto: C2A1 

Data: 14/06/2014 
 Profundidade: 15 cm 
 Altura de carga: 5 cm 
 Área do cilindro: X 35,22 cm 
 Diferença de tempo: 1 min. 
 Declividade: 2% 

 
Tempo Leitura 

Diferença 
leitura    

1 min. 2,6      

2 min. 2,8 0,2  

3 min. 3 0,2    

  3,2 0,2   

  3,4 0,2    

  3,6 0,2    

  3,8 0,2    

  4 0,2    

  4,2 0,2    
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Local: Cana Ponto: C2A2 

Data: 14/06/2014   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 1 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura    

1 min. 8,1      

2 min. 8,6 0,5    

3 min. 9,2 0,6    

  9,6 0,4  

  10 0,4    

  10,5 0,5   

  11 0,5    

  11,3 0,3    

  11,6 0,3    

  12,2      

  12,6      

  13      

  13,2      

  13,8   

  14,2   

  14,6   

  15   

  15,4   
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C) Dados referentes à pastagem 

Permeâmetro Guelph   

Localização: 19°03'14.9"S  49°34'07.4"O  

Local: Pastagem Ponto: P1 

Data: 13/11/2013   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 20,3     

4 min. 20,7 0,4  

6 min. 21,2 0,5   

  21,6 0,4  

  22,3 0,7   

  22,6 0,3   

  23 0,4   

  23,4 0,4   

  23,8 0,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Local: Pastagem Ponto: P1 

Data: 13/11/2013 
 Profundidade: 15 cm 
 Altura de carga: 10 cm 
 Área do cilindro: X 35,22 cm 
 Diferença de tempo: 2 min. 
 

Tempo Leitura Diferença 
leitura   

2 min. 29,9     

4 min. 31,6 1,7  

6 min. 33,3 1,7   

  35,1 1,8  

  36,5 1,4   

  38 1,5   

  39,8 1,8   

  41,2 1,4   

  42,6 1,4   

  43,9 1,3   

  45,1 1,2   

  46,4 1,3 

  47,8 1,4 

  49,2 1,4 

  50,5 1,3 

 

Local: Pastagem Ponto: P2 

Data: 14/11/2013   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 1,6     

4 min. 2,9 1,3  

6 min. 4,1 1,2   

  5,4 1,3  

  6,5 1,1   

  7,7 1,2   

  8,9 1,2   

  10,1 1,2   

  11,3 1,2   
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Local: Pastagem Ponto: P2 

Data: 14/11/2013   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 15,6     

4 min. 17,9 2,3  

6 min. 20 2,1   

  22,1 2,1  

  24,2 2,1   

  26,3 2,1   

  28,4 2,1   

        

        

     

     

 

Local: Pastagem Ponto: P3 

Data: 14/11/2013   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 5 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 1     

4 min. 1,4 0,4  

6 min. 1,8 0,4   

  2,2 0,4  

  2,6 0,4   

  2,8 0,2   

  3,2 0,4   

  3,6 0,4   

  4 0,4   
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Local: Pastagem Ponto: P3 

Data: 14/11/2013   

Profundidade: 15 cm   

Altura de carga: 10 cm   

Área do cilindro: X 35,22 cm   

Diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 7,7     

4 min. 9,2 1,5  

6 min. 9,9 0,7   

  11,2 1,3  

  12,7 1,5   

  14,1 1,4   

  15,5 1,4   

  16,9 1,4   

        

     

     

 

 

Local: Pastagem Ponto: P3 

Data: 14/11/2013   

Profundidade: 35 cm   

Altura de carga: 5 cm   

área do cilindro: X 35,22 cm   

diferença de tempo: 2 min.   

Declividade: 2%   

Tempo Leitura 
Diferença 

leitura   

2 min. 19,3     

4 min. 19,5 0,2  

6 min. 20 0,5   

  20,3 0,3  

  20,6 0,3   

  21 0,4   

  21,4 0,4   

  21,8 0,4   
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Local: Pastagem Ponto: P3 

Data: 14/11/2013 
 Profundidade: 35 cm 
 Altura de carga: 10 cm 
 Área do cilindro: Y 2,15 cm 
 Diferença de tempo: 1 min. 
 Declividade: 2% 

 
Tempo Leitura 

Diferença 
leitura   

1 min. 12     

2min. 16,5 4,5  

3min. 22 5,5   

  25,9 3,9  

  32,5 6,6   

  36,7 4,2   

  41 4,3   

  46 5   

  50,5 4,5   

  55 4,5   

     

 


