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RESUMO 
 
 

A mudança de uso do solo para cultivos agrícolas sem respeitar as peculiaridades e 
suas limitações, poderá causar a degradação, acarretando em queda significativa da 
produção agrícola devido a redução da qualidade física e química do solo. Assim, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar, em dois anos consecutivos (2014 e 2015), o 
efeito do cultivo de mangueira irrigada em alguns atributos físicos, químicos e 
matéria orgânica do solo - MOS em relação à Caatinga em Petrolina-PE. Nas áreas 
sob mangueira irrigada (linha e entrelinha de cultivo) e Caatinga foram coletadas 
amostras de solo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. Assim, foram 
determinados os atributos físicos, dentre eles textura, densidade do solo - Ds, 
densidade das partículas - Dp, argila dispersa em água - ADA, grau de floculação - 
GF e porosidade total - Pt. Quanto aos atributos químicos foram determinados os 
teores de macro (Ca2+, Mg2+, K+, P) e micronutrientes (Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn2+), Na+, 
condutividade elétrica - CE, pH, Al3+ e H+Al. Também foram determinados os 
estoques de carbono orgânico total (COT), C das substâncias húmicas - SH (fração 
ácidos fúlvicos, fração ácidos húmicos e fração huminas), C da fração leve (FL) e 
pesada (FP) da MOS. O cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) promove 
poucas alterações nos atributos físicos do solo em relação à Caatinga nos dois anos 
avaliados. Para os anos 2014 e 2015, o cultivo de mangueira irrigada (linha e 
entrelinha) resulta de forma generalizada no aumento dos teores de macronutrientes 
no solo em relação à Caatinga. Comportamento semelhante foi observado para os 
micronutrientes, onde o cultivo de mangueira irrigada, principalmente na linha de 
plantio, apresenta maiores teores em relação à Caatinga. O cultivo de mangueira 
irrigada (linha) também promove maiores estoques de COT, C da FH e SH quando 
comparado à Caatinga nos dois anos avaliados. O cultivo de mangueira irrigada 
(linha) também resultou em aumento do estoque de C na FL na camada de 0-10 cm 
de profundidade no ano de 2014 e, aumento no estoque de C na FP quando 
comparado com a Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade no 
ano de 2015. Poucas alterações nos valores dos atributos físicos do solo sob 
mangueira irrigada foram observadas comparando-se os anos agrícolas 2014 e 
2015. Os teores de Ca2+, K+ e V (%) reduziram do ano de 2014 para o ano de 2015 
no solo sob mangueira irrigada (linha), e os micronutrientes tiveram seus teores 
aumentados. Quando comparou-se o ano de 2014 com 2015, observou-se que o 
cultivo de mangueira irrigada (linha) resultou no aumento de 26,09% e 35,29% no 
COT nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. Para a 
mangueira irrigada (entrelinha), os estoques de C das SH, FH e FP foram inferiores 
no ano de 2015 em relação ao ano de 2014.  
 
 
Palavras-chave: Atributo físico do solo. Atributo químico do solo. Matéria orgânica 
do solo. Mangifera indica L. Semiárido. 
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ABSTRACT 
 
 

Soil is an important component of terrestrial ecosystem because preserves nutrient 
reserves and supports crop production. The change of land use for crops without 
respecting its characteristics and limitations can cause degradation, leading to a 
significant decrease in crop production due to reduced physical quality and soil 
chemistry. This study aims at evaluating in two consecutive years (2014 and 2015), 
the impact of irrigated mango cultivation in some physical and chemical properties 
and soil organic matter in relation to Caatinga (Reference) in the municipality of 
Petrolina-PE. In areas under irrigated mango tree (in and inter- rows) and Caatinga, 
soil samples at 0-10 and 10-20 cm depth were collected. Physical, texture, soil 
density, particle density and total porosity analysis were determined. Regarding 
chemical analysis, macro (Ca2+, Mg2+, K+, P) and micronutrients (Cu2+, Fe2+, Zn2+, 
Mn2+) contents, electrical conductivity, pH, exchangeable acidity (Al3+) and potential 
acidity (H+Al) were assessed. It were also determined total organic carbon (TOC) 
storage, C from humic substances - HS (fulvic acid fraction - FAF, humic acid fraction 
– HAF and humin fraction - HF), C from light (LF) and heavy (HF) fraction of SOM. 
The change of land use did not affect the physical quality of the evaluated soil and 
years. The irrigated mango cultivation increased contents of macronutrients (P, K+, 
Ca2+ and Mg2+), micronutrients (Fe2+, Zn2+ and Mn2+), sum of bases and base 
saturation in the first and second year of evaluation at 0-10 and 10-20 cm depth. 
Under appropriate management, irrigated mango cultivation can maintain soil quality 
under conditions similar to those of native vegetation and in some situations, can 
improve chemical and physical soil attributes.  For organic matter, irrigated mango 
cultivation (rows) showed higher TOC, C from fulvic acid, humic acid and humin 
fractions, C from heavy fraction and light organic matter when compared to Caatinga 
in the two evaluated years. By comparing 2014 with 2015, it was observed that 
irrigated mango cultivation (rows) had increase of 26.09% and 35.29% on TOC in the 
layers at 0-10 and 10-20 cm depth, respectively. There were no differences in C 
storage of HS in soil under irrigated mango cultivation (inter-rows) in the layers at 0-
10 and 10-20 cm depth between 2014 and 2015. On the other hand, irrigated mango 
cultivation (inter-rows), C storage of HS, HF and HF were lower in 2015 compared to 
2014. In São Francisco sudmedium Valley region, increased C storage in SOM 
fractions were more restricted to row growing of irrigated mango cultivation compared 
to Caatinga. 
 
 
Keywords: Soil physical attribute. Soil chemical attribute. Soil organic matter, 
Mangifera indica L. Semiarid region. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a fruticultura brasileira é considerada uma das maiores do mundo, 

no que se refere à produção de frutas frescas e área cultivada. É um dos ramos do 

agronegócio mais importante, respondendo com uma produção de 41,5 milhões de 

toneladas de frutos colhidos (FAO, 2014). A manga foi a fruta que trouxe mais 

divisas para o país. De janeiro a novembro de 2014, o volume exportado de manga 

foi de 120,3 mil toneladas, 8% superior a 2013, resultando numa receita de US$ 

146,5 milhões em 2014 (CEPEA, 2015). 

O Polo agrícola Petrolina - PE/Juazeiro - BA (Vale do São Francisco) situado 

no Semiárido brasileiro, atualmente apresenta um dos mais importantes centros 

econômicos no Sertão Pernambucano e Baiano, apresentando mais de 90% da 

produção de frutas exportadas para Europa, Estados Unidos e Japão, devido à alta 

qualidade dos seus produtos (ARAÚJO; SILVA, 2013). A área plantada de 

mangueira irrigada no Vale do Submédio São Francisco, que abrange municípios de 

Juazeiro - BA e Petrolina - PE, em 2014 foi de aproximadamente 25.750 ha (CEPEA, 

2015). 

A região é caracterizada pela presença do bioma Caatinga, que é considerada 

um ecossistema frágil, sendo, dentre os biomas brasileiros, o que mais sofre com a 

ação antrópica (HAUFF, 2010). A conversão da Caatinga em pomares de mangueira 

irrigada proporciona uma exploração agrícola contínua e intensiva dos solos com a 

utilização de irrigação e insumos químicos que pode causar a degradação dos solos, 

modificando os atributos físicos, químicos e biológicos, além de influenciar na 

sustentabilidade do agronegócio, podendo acarretar, com o tempo, danos ao solo 

que poderão inviabilizar a sua utilização agrícola (AGUIAR; MONTEIRO, 2005; 

CUNHA et al., 2011). 

Para avaliar a qualidade de um solo é importante que se analise os atributos do 

solos, que em conjunto, são chamados de indicadores da qualidade do solo, 

podendo ser atributos físicos, químicos e biológicos. Os indicadores de qualidade do 

solo tendem a explicar variações ambientais e agronômicas, tais como, ciclagem de 

nutrientes, retenção hídrica, potencial de erosão, potencial de lixiviação, textura, 

porosidade, densidade e estabilidade de agregados, matéria orgânica do solo 
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(MOS), acidez (pH), salinidade, teor de carbono orgânico total, fósforo disponível, 

capacidade de troca iônica, entre outros (MAIA; PARRON, 2015).  

A MOS está intimamente relacionada à várias funções essenciais do solo, e 

entre os indicadores mais estudados para avaliar a qualidade do solo (REEVES, 

1997; MARTINEZ- SALGADO et al., 2010). A MOS influencia os atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo, tais como agregação, porosidade, densidade, 

retenção hídrica, potencial de infiltração e lixiviação, resistência à erosão, 

capacidade de troca iônica e teor de nutrientes, caracteriza-se por ser a principal 

fonte de energia e nutrientes para a atividade microbiana (ROSCOE; MACHADO, 

2002). Para Corrêa et al. (2009), as avaliações de usos agrícolas de solos utilizando-

se atributos do solo como indicadores de qualidade, estabelecem um trabalho 

constante na avaliação de sistemas produtivos, com a finalidade de adaptar 

sistemas ou propor usos do solo mais sustentáveis. Segundo estes mesmo autores, 

a variação dos atributos do solo na vegetação nativa é muito menor quando 

comparada com a dos solos de usos agrícolas e, por isso, a vegetação nativa é uma 

referência para avaliação de solos incorporados a sistemas agrícolas. 

 Paula et al. (2015), avaliando atributos físicos, químicos e biológicos do solo, 

sob pomares de pêssego em cinco propriedades agrícolas familiar, localizadas em 

Pelotas- RS, concluíram, que os atributos físicos do solo, apresentaram–se em 

geral, com níveis adequados, semelhantes ao observados a área de referência. 

Provavelmente este resultado foi influenciado pela manutenção da cobertura vegetal 

na superfície, comum nas áreas dos pomares. Os teores de P foram considerados 

altos e de K muito alto, na área de cultivo, este resultado se deve provavelmente, a 

incorporação sistemática de fertilizantes NPK. Porém, as condições biológicas estão 

abaixo dos níveis adequados, tanto nas áreas de pomar, quanto nas de vegetação 

nativa. 

Avaliar a variação temporal dos atributos físicos e químicos de solos cultivados 

com mangueira irrigada, sob solo anteriormente ocupados com vegetação de 

Caatinga, é imprescindível, pois é sabido que o solo possui uma variabilidade 

dependendo do clima, da cultura, da utilização de máquinas agrícolas e aplicação 

insumos.  

Amaral et al.(2016), avaliaram alguns atributos físicos e químicos de um 

Neossolo Quartzarênico em área cultivada com a cultura da mangueira sob irrigação 

de longo prazo e uma área de referência (vegetação de caatinga),em Petrolina-PE, 
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Brasil, constataram na área de mangueira irrigada (linha), os teores de carbono 

orgânico do solo (CO) (4,5 g kg-1) foram maiores do que na Caatinga (2,9 g kg-1) na 

camada de 0-10 cm do solo. Os autores justificaram este resultado atribuindo ao tipo 

e tempo de uso do solo e a forma de manejo dos resíduos culturais e ao clima 

Semiárido. 

Diante da importância econômica do mercado de manga no Brasil, sobretudo 

no Vale do São Francisco, o objetivo do presente trabalho foi avaliar em dois anos 

consecutivos, a influencia do cultivo de mangueira irrigada em alguns atributos 

físicos e químicos do solo em relação à Caatinga em Petrolina - PE. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Atributos Físicos e Químicos dos solos 

 

 

A recognição da relevância dos benefícios prestados pelo solo para as 

sociedades humanas vem mudando ao longo da história, conforme o conhecimento 

e o nível econômico da sociedade (ROMANYÁ et al., 2006). O solo tem múltiplas 

funções, dentre elas a produção de bens primários, retenção de carbono e 

nitrogênio, conservação da qualidade da água, influência no equilíbrio do clima e na 

manutenção da biodiversidade (HARMAND et al., 2007; MOÇO et al., 2009; PILLAR 

et al., 2012). 

Portanto, com a consciência eminente da importância do solo para a qualidade 

ambiental nas últimas décadas, intensificaram-se os estudos voltados para a 

preocupação com a degradação dos recursos naturais. Andrews et al. (2002), 

enfatizaram que a qualidade do solo decorre dos componentes da qualidade do 

ambiente, influenciando a produtividade e contribuindo para a deteorização do 

agrossistema. 

A qualidade do solo está relacionada com as funções que capacitam o solo a 

aceitar, estocar e reciclar água, ciclar nutrientes, servir de suporte para o 

crescimento das plantas e animais, desintoxicar, ser tampão, filtrador e imobilizador 

http://www.sinonimos.com.br/recognicao/


13 
 

de substâncias, fornecer suporte mecânico para os organismos vivos e as suas 

estruturas (DE LA ROSA; SOBRAL, 2008).  

Assim, a qualidade do solo é a junção dos atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo, que é capaz de exercer suas funções na integridade. Se o solo 

se encontra em equilíbrio com os seus atributos físico-químicos e biológicos, o 

mesmo proporciona serviços ambientais adequados, culturas produtivas, uma fauna 

e flora diversa (DORAN; ZEISS, 2000; MELLONI et al., 2008). 

A qualidade do solo não é estática, podendo acarretar em mudanças conforme 

as forças naturais ou artificiais, tais como o cultivo do solo (BOCKARI; GEVAO et al., 

2006). 

A retirada da vegetação natural e consequentemente a implantação de culturas 

agrícolas causa uma perturbação no sistema natural, tendendo a um novo estado de 

equilíbrio, que reflete nos atributos do solo, os quais podem ser favoráveis ou 

desfavoráveis para a manutenção da capacidade produtiva e a conservação do solo. 

A qualidade do solo pode ser avaliada pelos atributos físicos, químicos e 

biológicos. Os atributos também podem ser definidos por indicadores da qualidade 

do solo a partir de diferentes pontos de vista, como o ecológico, o econômico ou o 

social e levam em consideração certo atributo, ou função do solo, que reflita as 

mudanças nos atributos e nos processos do solo, na sustentabilidade e na qualidade 

ambiental, que ocorram no tempo, em resposta ao uso da terra e as práticas de 

manejo (MARTINEZT- SALGADO et al., 2010). 

Os indicadores de solos podem representar os atributos físicos, químicos ou 

biológicos associadas aos diferentes processos que ali ocorrem, tais como, ciclagem 

de nutrientes, retenção hídrica, potencial de erosão, potencial de lixiviação, atividade 

biológica (MAIA; PARRON, 2015). 

Do ponto de vista das atividades agrícolas, os atributos físicos do solo são de 

grande importância por estabelecerem relações fundamentais com os processos 

hidrológicos, tais como variação da taxa de infiltração, escoamento superficial, 

drenagem e erosão. Possuem também função essencial no suprimento e 

armazenamento de água, de nutrientes e de oxigênio no solo. Textura, porosidade, 

densidade e estabilidade de agregados, resistência à penetração, profundidade de 

enraizamento, capacidade de água disponível e percolação da água estão entre os 

atributos físicos do solo utilizados como indicadores de qualidade do solo e que 
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influenciam a produtividade das culturas (GOMES; FILIZOLA, 2006; MAIA; 

PARRON, 2015). 

Conforme o solo sofre intervenções no uso, ocorrem modificações nos seus 

atributos físicos como o aumento da densidade do solo, diminuição da porosidade 

total, distribuição do diâmetro dos poros, alteração na agregação e no teor de 

matéria orgânica (OLIVEIRA et al., 2013). 

Segundo Santos et al. (2011a), com a intensificação do uso agrícola os 

atributos físico-hídricos do solo sofrem alterações, geralmente comprometendo o 

crescimento vegetal, que ficam mais nítidas quando os sistemas de uso são 

comparados com o estado do solo ainda sob vegetação natural. 

 Em estudo realizado por Dantas et al. (2012), no perímetro irrigado localizado 

na Chapada do Apodi- CE, avaliando a qualidade de um Cambissolo Háplico 

Eutrófico típico com áreas sob sistemas de cultivo anual e perene irrigados, 

comparando com a área nativa, constatou-se que, ocorreu um aumento da 

densidade do solo (Ds) com o cultivo perene de banana irrigada e o de cultivo anual 

de milho irrigado sendo que o aumento da Ds nas áreas cultivadas pode estar 

associado à compactação pelo tráfego de máquinas e implementos e à menor 

estabilidade da estrutura do solo (MAZURANA et al., 2011).  

Nesse contexto, a avaliação dos atributos físicos e químicos do solo em solos 

arenosos cultivado com mangueira irrigada é de extrema importância devido à sua 

sensibilidade, às alterações na qualidade do solo, uma vez que pode fornecer 

subsídios para o estabelecimento de sistemas racionais de manejo e contribuir para 

a manutenção de ecossistemas sustentáveis (CARNEIRO et al., 2009).  

Os atributos químicos do solo são bastante esmiuçados na literatura e citados 

como indicativos de sua fertilidade (TEIXEIRA et al., 2001; VAZ; GONÇALVES, 

2001; GATIBONI et al., 2003; SOUZA et al., 2004; SILVA et al., 2007). Eles também 

atuam como indicadores da qualidade do solo (DORAN; PARKIN, 1994). Portanto, a 

escolha dos atributos do solo, deve levar em conta a facilidade de medição, 

sensibilidade às mudanças e limites claros.  

O conhecimento dos atributos químicos do solo permite uma melhor 

compreensão da dinâmica de liberação dos nutrientes para as plantas e pode 

fornecer subsídios à adequação das recomendações de adubação e manejo da 

irrigação, de modo a aumentar o rendimento agrícola. O pH é um atributo químico 
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indicador das alterações nos processos do solo que implicam na disponibilidade e 

absorção dos nutrientes pelas plantas (CHAVES et al. 2004). 

De acordo com Chaves et al. 2004, a capacidade do solo em manter os 

elementos essenciais disponíveis às plantas é influenciada pela CTC, quantidade 

total de cátions retidos nos colóides minerais e orgânicos do solo. Seguindo esta 

mesma tendência, os teores de nitrogênio total, o fósforo disponível, e as formas 

trocáveis de K, Ca e Mg indicam se as reservas do solo atenderão às necessidades 

nutricionais das plantas. 

A qualidade química do solo é um dos fatores mais rapidamente afetado pelos 

processos de degradação. Spagnollo (2004) em seu trabalho afirma que mudança 

no uso da terra diminui a qualidade do solo, principalmente o cultivo em áreas 

anteriormente ocupadas por vegetação nativa. 

O cultivo convencional com a utilização de insumos químicos pode aumentar o 

teor de metais pesados disponíveis às culturas, o que tem sido motivo de 

preocupação sobre suas consequências ao ambiente e à saúde humana, em razão 

da possibilidade do aumento do teor nos produtos agrícolas (MENDES et al., 2010).  

 Dantas et al. (2012) ,avaliando a qualidade de um Cambissolo Háplico 

Eutrófico típico,sob diferentes usos (banana e milho irrigado), e vegetação nativa no 

Perímetro Irrigado Jaguaribe/Apodi, CE, Brasil. Os teores de Ca2+, Mg2+, Na+e K+ 

foram maiores nas áreas cultivadas. Os teores de Ca2+ e Mg2+ foram influenciados 

pela origem calcária desses solos. Os autores concluíram que houve impacto 

negativo sobre a matéria orgânica do solo na área de cultivo. Este resultado se deve 

ao aumento do quociente microbiano nas áreas de cultivo, que resultou na redução 

do COT. 

Avaliando os atributos químicos de uma Argissolo Vermelho em pomar 

orgânico de citros com manejo da vegetação nas entrelinhas no Rio Grande do Sul, 

Muller et al. (2011), observaram incremento nos teores de P, K+, Ca2+, Mg2+ e 

matéria orgânica do solo na camada de 0-40 cm em relação à área adjacente com a 

vegetação nativa. A aplicação de compostos orgânicos de características alcalinas 

contribuiu para elevar o pH, o teor de MOS e de nutrientes no solo sob cultivo 

orgânico. Os valores de MOS são responsáveis, em grande parte, pelo aumento nos 

valores de CTC e disponibilidade de nutrientes para as plantas.  

Nos perímetros irrigados do Vale do São Francisco há cultivos de manga, uva, 

coco, maracujá e outras frutíferas, com pouco revolvimento de solo, além de cultivos 
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de ciclo curto, com manejo convencional de aração e gradagem do solo. O 

conhecimento dos atributos físicos e químicos dos solos irrigados no Semiárido 

poderá fornecer subsídios para a compreensão dos processos em andamento, 

informação que poderá contribuir em futuros ajuste das técnicas de manejo 

adotadas, evitando a degradação de solos produtivos, recurso natural que ainda é 

tão limitador no Nordeste brasileiro. 

Estudos dos atributos físicos e químicos do solo sob cultivo de mangueira 

irrigada com textura arenosa, com área anteriormente ocupada com o bioma 

Caatinga no Semiárido brasileiro, são escassos. É importante conhecer as 

modificações nos atributos físicos e químicos do solo, causado pelo manejo do solo 

ao longo do tempo. O entendimento sobre a variação dos atributos físicos e 

químicos do solo é imprescindível porque irá auxiliar na escolha do manejo 

adequado do solo que possa manter ou melhorar a qualidade do solo (SILVA et al., 

2003). 

Os atributos químicos dos solos são alterados com a retirada da vegetação 

nativa e ocupação do cultivo agrícola, especialmente na camada arável que é a mais 

afetada, devido à influência do manejo adotado como, por exemplo, a adição de 

corretivos e fertilizantes e a utilização de máquinas agrícolas. Essas modificações 

dependem de vários fatores, como a cultura implantada e o manejo adotado, a 

classe e a fertilidade inicial do solo, o comportamento físico-químico de cada 

nutriente e suas interações com o meio (MARCHIORI JÚNIOR; MELO, 2000). 

Faria et al.(2007), avaliaram as alterações de características de solos do 

Submédio São Francisco sob diferentes cultivos irrigados, em Neossolo Quatzrenico 

sob mangueira irrigada, observaram, aumento nos teores de Ca (62 a 130%), Mg 

(50 a 250%), K (37 a 90%) e P (200 a 433%) e nos valores de pH (4 a 29%), CTC 

(13 a 25%) e V (31 a 102%), e redução nos teores de Al (40 a 83%) nas três 

camadas (0 – 10, 10 – 20 e 20 – 40 cm) em relação aos do solo de Caatinga, em 

virtude das calagens e adubações realizadas.Também foi verificado aumento nos 

teores de MO nas três camadas do solo analisada (0 – 10, 10 – 20 e 20 – 40 cm), na 

área sob a linha (9 a 35%) e nas duas primeiras camadas do solo da área de 

entrelinha das plantas (11 a 21%). Verifica-se que nas áreas sob a linha da cultura, 

os incrementos foram maiores que na área de entrelinha das plantas. A melhoria 

que houve nas características do solo nesta área é devido ao aproveitamento de 
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todo material proveniente da poda para fazer uma cobertura morta entre as filas de 

plantas do pomar. 

 

2.2. Compartimentos da matéria orgânica do solo 

 

 

 A matéria orgânica do solo (MOS) é mensurada como importante atributo da 

qualidade do solo, em virtude da grande relevância na melhoria dos atributos físicos, 

químicos e biológicos dos solos. Por estar relacionada com muitos dos atributos 

químicos, físicos e biológicos do solo aumentando a capacidade produtiva dos solos, 

se torna necessário conhecer as diversas funções que a matéria orgânica exerce 

sobre a qualidade do solo (PRIMO et al., 2011).  

 A maior fonte de carbono (C) terrestre está contida na MOS, podendo variar em 

decorrências dos tipos de uso do solo. Na maioria dos solos minerais o teor de MOS 

pode variar de 5 a 50 g.kg nos horizontes minerais (STEVERSON, 1994; MOREIRA; 

SIQUEIRA 2006). No entanto, o declínio da qualidade do solo está relacionado com 

a redução nos estoques de carbono total e da massa microbiana do solo, sendo uma 

preocupação nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera 

(ESWARAN et al., 2001).  

 No contexto das mudanças climáticas globais, o solo e suas formas de manejo 

estão em eminência, especialmente no que se refere às práticas agrícolas. Dados 

acumulados do período de 1750 – 2011, mostram as estimativas das emissões 

globais de CO2 são de 180 GtC para o desmatamento e outras mudanças no uso da 

terra (agricultura, pastagem, etc.) (IPCC, 2014). 

 Segundo Bayer et al. (2006), sistemas de manejo que aumentam a adição de 

resíduos vegetais e a retenção de C no solo constituem em alternativas viáveis para 

aumentar a capacidade de dreno de C-CO2 atmosférico e diminuir o aquecimento 

global. Uns dos fatores que aumenta o CO2 atmosférico se devem principalmente ao 

desmatamento, queimadas, e perda de MOS. Foi constatado que 70% das emissões 

de CO2 no Brasil provêm de práticas agrícolas inadequadas (CERRI et al., 2013). 

A MOS é fonte importante de nutrientes para as plantas, além de apresentar 

cargas de superfície que colaboram para o aumento da CTC do solo e, possui alta 

reatividade, que atuam na regulação e disponibilidade de vários nutrientes, em 

especial os micronutrientes (ZANDONADI et al., 2014), participa na agregação e na 
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estabilização da estrutura do solo (BRONICK, 2005), bem como a infiltração de água 

(FRANZLUEBBERS, 2002; MENDONÇA et al., 2009) e a retenção de água 

(MACHADO et al., 2008; SMAGIN et al., 2004).  

Os resíduos orgânicos sob o solo, são oriundos de resíduos vegetais e 

animais, sendo acometidos à uma transformação contínua que leva a constituição 

de complexo de substâncias de elevado grau de alteração, definido como 

substâncias húmicas (SH) (SANTOS et al., 2013a). As SHs são os compartimentos 

mais estáveis da MOS; dependendo da solubilidade em meio aquoso, as SHs são 

classificadas em três categorias: ácidos fúlvicos (AF), solúveis em pH ácido ou 

alcalino; ácidos húmicos (AH),solúveis em pH alcalino; e humina (HU), insolúvel em 

qualquer pH (ZECH et al., 1997; HAYES, 1998). 

Aproximadamente 80% do carbono orgânico do solo estão contidos nas SHs, 

em especial na fração HU (GUERRA; SANTOS, 1999). Por outro lado, o 

fracionamento densimétrico é utilizado para isolar a MOS que não está firmemente 

associada á fração mineral do solo (fração leve, FL) da fração formada por 

complexos organo-minerais (fração pesada, FP), com intuito de obter informações 

sobre os diferentes compartimentos funcionais da MOS, representantes de sua 

estabilidade: o ativo, um intermediário e o passivo (LÜTZOW et al., 2007). Portanto, 

este procedimento é usado principalmente para quantificar os compartimentos da 

MOS, com intuito de observar a dinâmica e compreender a função das frações 

minerais na estabilização e transformação da MOS (ROSCOE; MACHADO, 2002). 

A substituição de sistemas nativos por cultivos agrícolas, o uso constante de 

queimadas e o preparo intensivo do solo, promove a rápida redução da matéria 

orgânica do solo (SILVA; MENDONÇA, 2007), devido a diminuição no conteúdo de 

C do solo, principalmente em resposta a aceleração na taxa de decomposição 

causada pelo cultivo do solo, maior aeração e exposição física da MOS aos 

microorganismos decompositores (CARNEIRO et al., 2009).  Portanto, a 

redução ou aumento de C, nas frações da MOS, pode indicar o nível de 

conservação da vegetação natural e os possíveis impactos causados em sistemas 

agrícolas com diferentes tipos de uso solo (SILVA et al., 2011). 

A dinâmica da MOS pode ser influenciada pelo manejo, tipos de culturas e 

pelas formas de preparo do solo, além do mais, pela adição de fertilizantes químicos 

e materiais orgânicos, que participam dos processos biológicos de decomposição e 

mineralização( LEITE et al., 2003). 
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Fontana et al. (2011), avaliaram os compartimentos da MOS em áreas 

cultivadas com as culturas de mandioca (monocultivo) e banana (sistema 

agroflorestal), uma área sob capoeira e outra sob floresta secundária (Mata 

Atlântica) no entorno do Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba, Estado de São 

Paulo em duas épocas (2003 e 2004). Os teores de COT para a área com banana 

variaram entre 34,6 e 32,1 (g kg-1), e para floresta de 32,3 a 35,3 (g kg-1) em 2003 e 

2004 nas profundidades de 0-5 cm, respectivamente. Os autores concluíram que tal 

fato por estar relacionado ao menor grau de antropização e maior aporte de matéria 

orgânica bruta nas áreas de floresta e banana. 

Fontana et al. (2011), também avaliaram as substâncias húmicas e observaram 

comportamentos distintos entre as frações, com predomínio geral do C-HUM, 

seguido pelo C-FAF nas duas épocas de coleta e nas diferentes áreas e, maiores 

teores do C-FAF e CHUM em 2003 em relação a 2004.  

Machado et al. (2014), avaliaram as alterações na fertilidade e os diferentes 

compartimentos da matéria orgânica de um Latossolo Vermelho-Amarelo sob 

diferentes sistemas de manejo da lavoura cafeeira, em área de influência de Floresta 

Atlântica, no distrito de Boa Esperança, em Marechal Floriano - ES, nas 

profundidades de 0-5 e 5–10 cm, observaram que os sistemas de café provocaram 

redução no teor e estoque de carbono e nitrogênio do solo. A floresta apresentou 

equilíbrio na cinética de decomposição dos resíduos orgânicos e na liberação de N e 

outros nutrientes (P e K+) via serrapilheira no solo. A implantação do cafeeiro 

promoveu mudanças no comportamento das substâncias húmicas, apresentando 

valores inferiores C-FAF, C-FAH e C-HUM comparando com a floresta nativa na 

camada de 0,5 cm de profundidade. Os autores explicaram esses resultados 

atribuindo a maior deposição de material vegetal (folhas frutos, raízes e exsudados 

de raízes) encontrada no solo sob floresta. 

 Já Matias et al. (2012), observaram a influência do uso e o manejo do solo sob 

diferentes sistemas de cultivo, nos atributos físicos e nos teores de carbono orgânico 

em uma área de Latossolo Vermelho Distroférrico de textura argilosa no município 

de Jaboticabal - SP, em áreas sob sistemas de plantio direto, plantio convencional, 

plantio de seringueira com Kudzu tropical (Pueraria phaseoloides) na entrelinha e 

mata nativa nas profundidades de 0-5; 5-10 e 10-20 cm, concluíram que o sistema 

de plantio direto e o sistema cultivado com seringueira foram os sistemas de cultivo 

comercial que apresentaram os maiores valores de estoque e de taxa de 
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estratificação de carbono orgânico na camada superficial, devido ao manejo dessas 

áreas que proporciona à acumulação residual do carbono orgânico na superfície do 

solo, indicando serem os sistemas que melhor mantêm a qualidade física do solo.  

Chaves et al. (2012) no seu estudo afirmaram que dentre os atributos de 

qualidade do solo avaliados, enfatizaram-se a matéria orgânica e a densidade do 

solo, que permitiram constatar que o uso do solo mais intensivo está diretamente 

relacionado à redução na qualidade do Latossolo Vermelho estudado.  

Avaliando o impacto do cultivo de mangueira irrigada no estoque de carbono 

orgânico (CO) e nas MOS, em relação à Caatinga região do Vale do Submédio São 

Francisco, em único período de coleta de solo Cardoso et al. (2015), concluíram que 

o cultivo de mangueira irrigada promoveu maiores estoques de COT, C das frações 

ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina, C da fração pesada e matéria orgânica 

leve, quando comparado à Caatinga, principalmente na camada mais superficial do 

solo de 0-10 cm. Os autores justificaram tais resultados, atribuindo aos resíduos 

orgânicos da cultura que são deixados na linha da cultura, sendo fonte de C para o 

solo. 

É sabido que as mudanças nos sistemas de uso e manejo do solo comumente 

afetam primeiramente os estoques da fração leve livre (FLL), cuja persistência no 

solo depende basicamente de sua recalcitrância, seguida pela fração leve oclusa 

(FLO), que além da recalcitrância é protegida pela oclusão em agregados, e, 

finalmente, pela fração pesada (FP) que pode sofrer a influência dos três 

mecanismos (recalcitrância, oclusão e interação coloidal) (TOMAZI, 2008). 

 Santos et al. (2013b) estudaram a camada mais superficial (0-7,5 cm) de um 

Argissolo Vermelho Eutrófico arênico, submetido a diferentes sistemas de uso 

(florestamento homogêneo de Eucalyptus grandis, sistema agrossilvi-pastoril e 

campo nativo) e observaram maiores estoques de C nas frações FLL e FLO em 

solos sob eucalipto do que nos demais usos. O estudo mostra que em solos 

arenosos, geralmente não há formação de agregados que possibilita a proteção 

física da MO, assim à sustentabilidade de solos arenosos, caso as adições de 

resíduos sejam eliminadas e/ou o solo revolvido pelo preparo geralmente impõe um 

elevado risco à degradação. 

 Diversos trabalhos citam na literatura que os compartimentos da MOS, podem 

perceber, mais rapidamente, as mudanças nos conteúdos de C no solo associadas a 

diferentes usos agrícolas do solo e das culturas agrícolas. As reduções nestes 
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compartimentos, geralmente são maiores que as verificadas, quando se considera 

apenas o COT (LEITE et al., 2003; CONCEIÇÃO et al., 2005; SILVA et al., 2011). 

Dentre os compartimentos o C das frações labeis da MO ( Fração leve, oclusa), em 

curto prazo de tempo pode subsidiar informações relevantes sobre a 

sustentabilidade ambiental e qualidade do solo, permitindo adequação do manejo do 

solo que mantenha a qualidade do solo ou melhore (SANTOS et al., 2013).  

 Contudo, essas frações são extremamente sensíveis às modificações no uso e 

manejo e pode ser prontamente perdida pelo uso e manejo inadequado nos 

primeiros anos de cultivo. Além do mais, essas frações podem contribuir para a 

fertilidade do solo a partir da ciclagem de nutrientes (MIELNICZUK, 2008). 

 Guimarães et al. (2014), estudaram as mudanças na dinâmica e no estoque de 

carbono em solos cultivados com banana e citrus e uma área nativa em solo 

classificado com Ultisols nas camadas 0-10 cm de profundidade em Sergipe, 

verificaram o teor da FL variou de 1,84, 1,80 e  4,32 g kg-1 para banana, citrus e 

mata nativa nesta mesma ordem. Os maiores teores da fração leve foram 

encontrados na mata, tal fato foi relacionado com contribuição dos exsudatos das 

raízes das plantas. Os autores concluíram seu estudo afirmando que o 

fracionamento físico da MOS é eficiente em mostrar as mudanças no uso da terra.  

 Pegoraro et al. (2011), pesquisaram os estoques de COT e N total, estoque de 

C e N nas substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, húmicos e húminas), e FL, na linha 

e entrelinha do solo sob cultivo de eucalipto, e em área de pastagem cultivada com 

brachiaria, com solo classificado Argissolo Amarelo, no Espírito Santo. O estoque de 

COT e de carbono na FL do solo nas primeiras camadas do solo (até 60 cm) foi 

superior na entrelinha do eucalipto em comparação àquele cultivado com pastagem 

e na linha de cultivo do eucalipto, possivelmente influenciado pela incorporação de 

resíduos da colheita do ciclo anterior de eucalipto na atual entrelinha. 

 Já Bernardi et al .(2004), avaliando o efeito do cultivo de banana e mangueira 

irrigadas na fertilidade e nos estoques de C e N de um Neossolo Quartzarênico em 

Paraipaba-CE. Os teores de carbono e nitrogênio dos solos na linha e na entrelinha 

de plantio foram significativamente maiores na camada superficial (0 a 10 cm) 

devido à influência da decomposição do líter e da alta densidade de raízes. 

 Não foi encontrado na literatura trabalhos avaliando os compartimentos da 

MOS em solo com textura arenosa sob cultivo de mangueira irrigada na linha e 

entrelinha da cultura em dois anos consecutivos. Diante da importância da cultura da 
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mangueira irrigada para o desenvolvimento do vale do São Francisco, se faz 

importante a investigação temporal das frações da MOS.   
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3. ARTIGO 1 

 

 

EVOLUÇÃO TEMPORAL DA QUALIDADE FÍSICA E QUÍMICA DO SOLO 

CULTIVADO COM MANGUEIRA IRRIGADA NO SEMIÁRIDO 

 

 

RESUMO 

 

 

A substituição da vegetação por cultivos agrícolas, tais como mangueira irrigada, pode 

resultar em alterações nos atributos físicos e químicos do solo, impossibilitando a 

sustentabilidade da produção agrícola. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, em 

dois anos consecutivos (2014 e 2015), o impacto do cultivo de mangueira irrigada em alguns 

atributos físicos e químicos do solo em relação à Caatinga em Petrolina - PE. Nas áreas sob 

mangueira irrigada (linha e entrelinha de plantio) e Caatinga, foram coletadas amostras de 

solo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. Após coleta e preparo das amostras, 

foram realizadas as análises físicas (textura, densidade do solo, densidade das partículas e 

porosidade total) e químicas (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, P, Cu

2+
, Fe

2+
, Zn

2+
, Mn

2+
, Na

+
, condutividade 

elétrica, pH, acidez trocável e acidez  potencial) do solo. A avaliação dos atributos físicos do 

solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de solo e os 

anos avaliados (2014 e 2015) não comprometeu a qualidade física do solo. O cultivo de 

mangueira irrigada (linha) aumentou os teores de macronutrientes (P, K
+
, Ca

2+
 e Mg

2+
), 

micronutrientes (Fe, Zn e Mn), soma de bases e saturação por bases no primeiro e segundo 

ano de avaliação na profundidade de 0-10 e 10-20 cm de solo. Para o cultivo de mangueira 

irrigada (linha) foram verificados menores valores médios de Ca
2+ 

e SB no ano de 2014 em 

relação à 2015. A substituição da Caatinga por cultivo de mangueira irrigada não compromete 

a qualidade física do solo nas camadas avaliadas. O cultivo de mangueira irrigada promove 

alterações nas propriedades químicas do solo aumentando a qualidade química do solo.  

 

  

Palavras-chave: Avaliação temporal do solo, mudança de uso, atributos do solo. 
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TEMPORAL EVOLUTION OF SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY UNDER 

IRRIGATED MANGO CULTIVATION IN BRASILIAN SEMIARID 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The replacement of native vegetation by crops such as irrigated mango may result in changes 

in soil physical and chemical attributes, preventing the sustainability of agricultural 

production. The aim of this study was to evaluate, in two consecutive years (2014 and 2015), 

the effect of irrigated mango cultivation in some soil physical and chemical attributes in 

comparison to Caatinga in Petrolina County, Pernambuco State, Brazil. In areas under 

irrigated mango (under the canopy region and the row spacing) and Caatinga soil samples 

were collected at the 0-10 and 10-20 cm depths. After collection and preparing the soil 

samples, the physical analyzes were performed (texture, bulk density - BD, particle density - 

PD, water dispersible clay - WDC, flocculation degree - FD and total porosity - TP) and 

chemical (pH, Al+H, Al
3+

, electrical conductivity – EC, Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, P, Na

+
, Cu

2+
, Fe

2+
, 

Zn
2+

 and Mn
2+

). It was calculated also sum of bases (SB), the cations exchangeable capacity 

(T, t), base saturation (V) and aluminum saturation (m). The irrigated mango cultivation 

(under the canopy region and the row spacing) resulted in few change in soil physical 

attributes comparing to Caatinga in 2014 and 2015. The irrigated mango (under the canopy 

region) favored higher FD and, hence, lower WDC in comparison to Caatinga in 2014. The 

irrigated mango cultivation (under the canopy region) also resulted in higher TP than 

Caatinga, particularly in the uppermost soil layer. For both evaluated years, the irrigated 

mango cultivation (under the canopy region and the row spacing)promoted, in general, higher 

macronutrient content in soil than Caatinga. Similar behavior was observed for 

micronutrients, where the irrigated mango cultivation, mainly in the under the canopy region, 

showed higher levels than the Caatinga. Few changes in values of physical attributes of the 

soil under irrigated mango were observed comparing 2014 to 2015. The Ca
2+

, K
+
 and V (%) 

decreased from 2014 to 2015 in the soil under irrigated mango (under the canopy region), and 

micronutrients had their levels raised. 

 

 

Keyswords: Temporal evaluation, soil attributes, soil use change. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Vale do Submédio São Francisco, situado no Nordeste brasileiro, é conhecido 

mundialmente pela qualidade e quantidade de frutas produzidas nessa região. Dentre as 

principais frutas cultivadas podemos destacar a manga, uva, maracujá e banana, entre outras 

que também apresentam alto valor agregado nos mais variados centros de comercialização, 

sendo destinadas até mesmo para os mercados mais exigentes (Galvão, 2007). A região do 

Submédio São Francisco é considerada a principal produtora e exportadora de manga, 

fortalecendo, dessa forma, a economia local. A área plantada em 2014 com mangueira 

irrigada foi estimada em 25.750 ha, abrangendo os municípios de Juazeiro - BA e Petrolina – 

PE. (Cepea, 2015). 

A implantação de sistemas agrícolas em áreas anteriormente ocupadas por vegetação 

nativa pode provocar alterações nas propriedades e processos de ordem física, química e 

biológica no solo, as quais são dependentes das condições do solo, do clima, do tipo de 

cultura e das práticas culturais utilizadas (Arcoverde et al., 2015). A mudança de uso do solo 

de um ambiente natural para algum tipo de exploração agrícola é caracterizado por uma 

sequência de atividades de ordem mecânica, que venha afetar a sua condição natural. O uso 

inadequado do solo com técnicas de manejo inapropriadas pode ocasionar perda da qualidade 

do solo e, consequentemente, redução na produtividade das culturas (Costa et al., 2015).  

Os solos da região Semiárida brasileira apresentam limitações ao uso agrícola, devido 

aos baixos teores de matéria orgânica e às altas temperaturas, que aliadas ao uso da irrigação 

favorecem ainda mais a rápida decomposição do pouco material orgânico que é depositado na 

superfície do solo. Devido à eliminação da vegetação natural, os solos do bioma Caatinga, se 

tornam propensos à erosão e ao processo de desertificação. Segundo Jacomine (2002), em 

virtude da fragilidade do sistema Caatinga e o uso irracional a que foram submetidos os solos, 

grandes extensões dessas áreas encontram-se severamente degradadas. 

De acordo com Aguiar Netto et al. (2007), alguns perímetros irrigados no Nordeste 

brasileiro estão com problemas de degradação física e química dos solos. O conhecimento das 

alterações sofridas nos atributos físicos e químicos do solo pode inferir um manejo adequado 

para evitar a degradação do solo.  

A qualidade física e química do solo influencia diretamente em sua sustentabilidade. 

Os atributos físicos afetam o crescimento radicular, o armazenamento e o suprimento de água 

e nutrientes, as trocas gasosas e a atividade biológica do solo (Arshad et al., 1996; Reynolds 

et al., 2002). Os atributos químicos do solo fornecem informações sobre a dinâmica e 



26 
 

disponibilidade de nutrientes e como componentes da produtividade agrícola, podem ser 

usados para avaliar a fertilidade do solo (Doran e Parkin, 1996). 

Apesar da importância econômica do mercado da manga no Brasil, especialmente na 

região do Vale do Submédio São Francisco, pouco se sabe a respeito do impacto que a 

substituição da vegetação de Caatinga pelo cultivo de mangueira irrigada pode causar nos 

atributos físicos e químicos do solo. Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar em 

dois anos consecutivos (2014 e 2015), o impacto do cultivo de mangueira irrigada em alguns 

atributos físicos e químicos do solo em relação à Caatinga em Petrolina - PE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área escolhida para o estudo está localizada na fazenda Desenvolvimento Agrícola 

do Nordeste - DAN, situada no Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, Petrolina - PE. A região é 

caracterizada como bioma Caatinga e situada sob às coordenadas geográficas latitude 

9°23’11,83’’S e longitude 40°41’24,55’’ W, com elevação de 411m. O clima da região é 

BSwh (Semiárido), segundo a classificação climática de Köppen, com baixo índice 

pluviométrico durante todo ano (400 mm a 800 mm). A precipitação pluviométrica nas épocas 

das coletas de solo está demonstrada na Tabela 1. Nos meses mais frios do ano as 

temperaturas são superiores a 18 ºC, sendo a média anual de 27 ºC (Codevasf, 2006). O solo 

da área em estudo é classificado como Neossolo Quartzarênico, apresentando classe textural 

arenosa (Embrapa, 2013), com teores médios de 93,40%, 1,38% e 5,22% de areia, silte e 

argila, respectivamente. 

 

Tabela 1. Distribuição pluviométrica na região entre os anos de 2013 e 2015. 

Anos Precipitações (mm) 

2013 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

- - - - - 6,8 13,6 4,6 0,4 0 25,6 155 206 

2014 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

28,6 37,5 56,7 179,8 1,6 1,3 26,3 2,4 7,2 0 0 47,9 389,3 

2015 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

12,0 34,6 27,1 78,2 0,8 2,4 - - - - - - 155,1 
Fonte: Estação Agrometeorológica de Petrolina –INMET - Instituto Nacional de Meteorologia - Petrolina, PE. 

 

As amostras de solo foram coletadas em dois anos consecutivos (janeiro de 2014 e 

2015), em duas áreas da fazenda Desenvolvimento Agrícola do Nordeste, sendo uma com 

mangueira irrigada (linha e entrelinha de plantio, 8 anos de idade) e outra com mata nativa 

(Caatinga Hiperxerófila, área de referência), localizada aproximadamente 10 m uma da outra 
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e sob a mesma classe de solo. Acredita-se que 8 anos de cultivo de mangueira irrigada 

possibilite verificar o efeito nos atributos físicos e químicos do solo em relação à mata nativa. 

Anteriormente, a área com mangueira irrigada foi ocupada com Caatinga até meados de 2006. 

Após a remoção da Caatinga, o solo foi preparado (aração e gradagem) para o plantio da 

mangueira. Em seguida, o pH do solo foi corrigido com aplicação de calcário dolomítico 

(PRNT 80%), para elevar o pH a 5,5-6,0, utilizando o método de saturação por bases (Alvarez 

V. e Ribeiro, 1999). A correção do pH do solo, quando necessário, foi realizada também 

anualmente, após cada ciclo de produção. A mangueira (cv. Kent) foi plantada no 

espaçamento de 8,0 × 6,0 m onde foi adicionado esterco caprino (20 L cova
-1

) e adubação de 

plantio (P, K,S), com valores médios de 500 g de super simples por planta, 80 g de cloreto de 

potássio por planta, e 18 kg ha
-1 

 de enxofre.  Anualmente, foram realizadas adubações de 

cobertura 120 kg ha
-1

 de ureia e 150 kg ha
-1 

de KCl e micronutrientes (B, Zn), com doses 

médias de 2 g planta
-1

 de boro e 5 g planta
-1

 de zinco, para atender a demanda nutricional da 

cultura. Para a adubação de frutificação com produtividade esperada de 40 t/ha, foram 

aplicados 500 g de super simples por planta e 2000 g cloreto de potássio por planta (pl
-1)

. 

Anualmente são adicionados 20 L pl
-1

 de esterco caprino na linha de plantio (projeção da 

copa). O sistema de irrigação utilizado é o localizado (microaspersão), com vazão média do 

aspersor de 50 L h
-1

,
 
procurando-se atender a demanda hídrica da planta. A indução da 

floração da mangueira é sempre feita pela aplicação de nitrato de cálcio e nitrato de potássio 

(Albuquerque et al., 2002). A linha e entrelinha de plantio sempre era mantida sem plantas 

daninhas por meio de capinas manuais e mecânicas. Após a colheita, anualmente é realizada a 

poda mantendo-se os resíduos orgânicos na linha de plantio. 

O presente trabalho é composto por três tratamentos (mangueira irrigada linha, 

mangueira irrigada entrelinha e Caatinga), dispostos em faixas, com dez repetições (10 pontos 

georreferenciados) (Figura 1). 

 

 

 

 Mangueira irrigada 

 

Caatinga 
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Figura 1. Localização das áreas de estudo (mangueira irrigada e Caatinga) na Fazenda DAN-

Petrolina-PE. Fonte: Google Earth. 

 

Nas áreas sob mangueira irrigada (linha e entrelinha de plantio) e Caatinga, foram 

coletadas amostras de solo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. Ressalta-se que 

na área de mangueira irrigada, foram coletadas 10 amostras de solo na linha de plantio (região 

da projeção da copa) e na entrelinha da cultura (4,0 m do tronco da árvore). Na área sob 

Caatinga foi coletada uma subamostra no centro do ponto georreferenciado e outras duas em um raio 

de 1 m deste ponto (Figura 2). Com isso, foram coletadas três amostras simples de cada 

profundidade para a obtenção de uma amostra composta. 

 

 

 

Figura 2. Croqui de coleta de amostras de solo na mangueira irrigada (linha e entrelinha) e na 

área de Caatinga. 

 

As amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em 

peneira de malha de 2,0 mm para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). Também foram 

coletadas amostras de solo indeformadas (com anéis volumétricos com volume interno de 

98,17 cm
3
) nas camadas de solo supracitadas e em todos os tratamentos. 

Para as análises físicas do solo foram determinados textura (método da pipeta), 

densidade do solo (Ds), densidade de partículas (Dp), argila dispersa em água (ADA), grau de 

floculação (GF) e porosidade total do solo, conforme metodologia proposta por Donagemma 

et al. (2011). 

A partir das amostras de TFSA foram determinados os valores de pH (H2O), acidez 

potencial (H+Al), condutividade elétrica no extrato de saturação (CE), teores de P, K
+
 e Na

+
 

[extraídos com Mehlich-1 e determinados em espectrofotômetro (P) e fotômetro de chama 
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(K
+
 e Na

+
)]; Ca

2+
, Mg

2+
 e Al

3+
 [extraídos com KCl 1,0 mol L

-1
 e determinados em 

espectrofotômetro de absorção atômica (Ca
2+

 e Mg
2+

) e por titulometria (Al
3+

)]. Também 

foram determinados os teores de micronutrientes, dentre eles, cobre (Cu
2+

), ferro (Fe
2+

), 

manganês (Mn
2+

) e zinco (Zn
2+

), extraídos por Mehlich-1
 
modificado e determinados em 

espectrofotômetro de absorção atômica. Todas as análises químicas foram realizadas 

conforme metodologia proposta por Claessen et al. (1997). Posteriormente, foram calculadas 

a soma de bases (SB), a capacidade de troca de cátions (CTC), a percentagem de saturação 

por bases (V) e saturação por alumínio (m). 

As hipóteses de normalidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Os dados obtidos foram analisados pelo teste t para amostras independentes em que foram 

feitas comparações entre a Caatinga e a mangueira irrigada linha e Caatinga e mangueira 

irrigada entrelinha, para cada profundidade. Os efeitos do cultivo da mangueira irrigada nos 

atributos físicos e químicos do solo em relação à Caatinga, para cada profundidade, e entre os 

dois anos avaliados (2014 e 2015), foram comparados realizando análises descritivas para 

obtenção das estimativas da variância e as médias comparadas com o teste t (α = 5 % de 

probabilidade). Ressalta-se que os resultados das análises físicas e químicas do solo não 

levaram em consideração a variação em profundidade nos tratamentos, mas entre os 

tratamentos em cada camada de solo avaliada. 

 

 

RESULTADOS 

 

Atributos físicos do solo 

 

Ano de 2014 

O cultivo de mangueira irrigada (linha) não promoveu diferença significativa nos 

valores de densidade de partícula (Dp), densidade do solo (Ds), grau de floculação (GF) e 

argila dispersa em água (ADA) quando comparado com a Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-

20 cm do solo. Por outro lado, para a variável porosidade total (Pt) foi verificada diferença 

significativa na camada de 0-10 cm, com maior valor para a mangueira irrigada (linha) 

(43,32%) em relação à Caatinga (39,61%) (Figura 3). 
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Comparando-se a entrelinha do cultivo de mangueira irrigada com a Caatinga, 

observa-se que não houve diferença nos valores de Dp nas camadas 0-10 e 10-20 cm de 

profundidade (Figura 3). Comportamento semelhante foi observado para os valores de GF e 

ADA na camada de 0-10 cm, e para os valores de Ds e Pt na camada de 10-20 cm. Na camada 

superficial do solo sob mangueira irrigada (entrelinha), a Ds (1,72 g cm
-3

) foi superior à Ds da 

área sob Caatinga (1,56 g cm
-3

). Por consequência, a Pt (36,33%) foi inferior à do solo sob 

Caatinga (39,61%) na mesma camada amostrada. O GF foi maior na área Caatinga em relação 

a da mangueira entrelinha, consequentemente a ADA apresentou valores menores na 

Caatinga. (Figura 3). 

 

Ano de 2015 

O cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) não diferiu estatisticamente para a 

(Dp) quando comparado com a Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de solo. O mesmo 

comportamento foi obtido para Pt, GF e ADA na entrelinha do cultivo nas camadas de 0-10 e 

10-20 cm de solo. Seguindo essa mesma tendência, na linha de plantio de mangueira, a ADA 

e o GF não apresentaram diferença estatística na camada de 10-20 cm de solo (Figura 3). 

 Por outro lado, o cultivo de mangueira irrigada (linha) resultou em menores valores de 

Ds (1,32 e 1,54 g cm
-3

) quando comparados à Caatinga (1,56 e 1,70 g cm
-3

) nas camadas de 0-

10 e 10-20 cm de solo, respectivamente. A Pt apresentou-se maior na linha do cultivo (47,12 e 

40,37%) em relação à Caatinga (34,61 e 31,93%) nas duas camadas estudadas 0-10 e 10-20 

cm, respectivamente (Figura 3). 
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Figura 3. Densidade de partículas (Dp), densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), grau de 

floculação (GF) e argila dispersa em água (ADA) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm dos 

solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha de plantio) e Caatinga para os 

anos de 2014 e 2015. Colunas seguidas pela mesma letra minúscula entre os usos e 

maiúscula entre os anos não diferem pelo teste t de Student (P > 0,05). As barras 

representam o desvio-padrão da média. 
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Comparação dos usos entre os anos de 2014 e 2015 

A análise comparativa temporal do uso de mangueira no período de amostragem (2014 

e 2015) permite constatar alterações na Ds. Na linha de plantio de mangueira irrigada houve 

uma redução de 1,50 e 1,67 g cm
-3

 em 2014 para 1,32 e 1,54 g cm
-3

 em 2015, nas camadas de 

0-10 e 10-20 cm de solo, respectivamente (Figura 3). Não houve diferença estatística no 

cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) para Dp, GF e ADA nas camadas de 0-10 e 

10-20 cm de solo (Figura 3).  

 

Atributos químicos do solo 

 

Ano de 2014 

O solo sob mangueira irrigada (linha) apresentou maiores teores de fósforo (P), cálcio 

(Ca
2+

), magnésio (Mg
2+

) e potássio (K
+
) em relação ao solo sob Caatinga nas camadas de 0-10 

e 10-20 cm de profundidade (Figura 4). Comportamento semelhante foi observado para o P e 

Mg
2+

 quando a mangueira irrigada (entrelinha) foi comparada com a Caatinga. O solo sob 

mangueira irrigada (entrelinha) também apresentou maior teor de K
+
 em relação ao solo sob 

Caatinga na camada de 0-10 cm de profundidade. 

Os teores de P disponíveis observados no solo sob mangueira irrigada (linha: 106,33 

mg dm
-3

 e 67,92 mg dm
-3

; entrelinha: 148,42 mg dm
-3

 e 91,13 mg dm
-3

) foram mais que o 

dobro do teor observado no solo sob Caatinga (27,73 mg dm
-3

 e 18,53 mg dm
-3

) nas camadas 

de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. 

O solo sob mangueira irrigada (linha) apresentou maiores teores de Ca
+2

 (1,41 cmolc 

dm
-3

 e 0,81 cmolc dm
-3

) e Mg
+2

 (0,12cmolc dm
-3

 e 0,05 cmolc dm
-3

) em relação ao solo sob 

Caatinga (Ca: 0,67 cmolc dm
-3

 e 0,31 cmolc dm
-3

; Mg: 0,02 cmolc dm
-3

 e 0,02 cmolc dm
-3

) nas 

camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente (Figura 4). Comportamento 

semelhante foi observado para o Mg
+2

 quando se comparou a mangueira irrigada (entrelinha, 

0,11 cmolc dm
-3

, 0,06 cmolc dm
-3

) com a Caatinga (0,02 cmolc dm
-3

, 0,02 cmolc dm
-3

) nas 

duas camadas de solo avaliadas. 

Os teores de K
+
 no solo sob mangueira irrigada - linha (0,14 cmolc dm

-3
; 0,08 cmolc 

dm
-3

) foram superiores aos teores de K
+
 do solo sob Caatinga (0,08 cmolc dm

-3
; 0,05 cmolc 

dm
-3

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, respectivamente (Figura 4). O teor de K
+
 no solo sob 
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mangueira irrigada - entrelinha (0,09 cmolc dm
-3

) também foi maior que o teor de K
+
 do solo 

sob Caatinga (0,08 cmolc dm
-3

) na camada de 0-10 cm de profundidade. 
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Figura 4. Teores de fósforo (P), cálcio (Ca
2+

), magnésio (Mg
2+

) e potássio (K
+
) nas camadas 

de 0-10 e 10-20 cm dos solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) e 

Caatinga para os anos de 2014 e 2015. Colunas seguidas pela mesma letra minúscula 

entre os usos e maiúscula entre os anos não diferem pelo teste t de Student (P > 0,05). As 

barras representam o desvio-padrão da média. 

 

Os valores médios de acidez potencial (H+Al), acidez trocável (Al
+3

), pH e 

condutividade elétrica (CE) nas áreas sob mangueira irrigada e Caatinga nas camadas de 0-10 

e 10-20 cm são apresentados na Figura 5. Os valores de H+Al variaram entre os diferentes 

tipos de uso, com maiores valores observados para o cultivo de mangueira irrigada (linha: 
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1,69 cmolc dm
-3

; entrelinha: 1,70 cmolc dm
-3

) quando comparado à Caatinga (1,00 cmolc dm
-

3
) na camada de 0-10 cm de profundidade. Resultado oposto foi observado para a camada de 

10-20 cm de profundidade. Não foi observados teores de Na
+
 no solo nas três áreas avaliadas. 
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Figura 5. Acidez potencial (H+Al), alumínio trocável (Al
3+

), pH e condutividade elétrica 

(CE) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm dos solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha 

e entrelinha) e Caatinga para os anos de 2014 e 2015. Colunas seguidas pela mesma letra 

minúscula entre os usos e maiúscula entre os anos não diferem pelo teste t de Student (P 

> 0,05). As barras representam o desvio-padrão da média. 

 

Não houve diferença nos valores de Al
3+

 entre os solos sob mangueira irrigada (linha) 

e o solo sob Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade (Figura 5). Resultado 
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semelhante foi observado quando comparou-se o solo sob mangueira irrigada (entrelinha) 

com o solo sob Caatinga na camada de 10-20 cm de profundidade. Também não houve 

diferença nos valores de pH quando comparou-se o solo sob mangueira irrigada (linha e 

entrelinha) com o solo sob Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. No 

solo sob mangueira irrigada os valores de pH variaram de 6,46-6,51. 

Para a CE, o solo sob mangueira irrigada (linha) apresentou maiores valores (0,65; 

0,53 dS cm
-1

) em relação ao solo sob Caatinga (0,53; 0,48 dS cm
-1

) nas camadas de 0-10 e 10-

20 cm de profundidade, respectivamente (Figura 5). Comportamento semelhante foi 

observado para a mangueira irrigada (entrelinha, 0,55 dS cm
-1

) em relação à Caatinga (0,53 

dS cm
-1

) na camada de 10-20 cm de profundidade. 

Os valores de soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica - CTC potencial a pH 

7 (T), saturação por bases (V) e capacidade de troca catiônica - CTC efetiva (t) do solo 

apresentaram diferenças significativas entre a área cultivada com mangueira irrigada e a 

Caatinga (Figura 6). O solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) apresentou maiores 

valores de SB (1,67 cmolc dm
-3

 e 0,94 cmolc dm
-3

) e V (49,7 % e 69,7 %) em relação ao solo 

sob Caatinga (SB: 0,77 cmolc dm
-3

 e 0,37 cmolc dm
-3

; V= 44,33 % e 15,26 %), para as 

camadas de 0-10 e 10-20 cm, respectivamente. O solo sob mangueira irrigada (entrelinha) 

também apresentou maiores valores de SB (0,57 cmolc dm
-3

) e V (29,7 %) em relação ao solo 

sob Caatinga (SB: 0,37 cmolc dm
-3

, V: 15,26 %), na camada de 10-20 cm de profundidade. 

Para a camada de 0-10 cm de profundidade, o solo sob cultivo de mangueira irrigada 

(linha e entrelinha) apresentou maior valor de T (linha: 3,36 cmolc dm
-3

; entrelinha: 2,39 

cmolc dm
-3

) quando comparado ao solo sob Caatinga (T: 1,77 cmolc dm
-3

) (Figura 6). O solo 

sob mangueira irrigada (linha) também apresentou maiores valores de CTC efetiva (t: 1,67 

cmolc dm
-3

 e 0,95 cmolc dm
-3

) em relação ao solo sob Caatinga (t: 0,78 cmolc dm
-3

 e 0,39 

cmolc dm
-3

)  nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. 

Comportamento semelhante foi observado para a mangueira irrigada (entrelinha, t: 0,57 cmolc 

dm
-3

) em relação à Caatinga (t: 0,39 cmolc dm
-3

) na camada de 10-20 cm de profundidade. 
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Figura 6. Soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions-CTC potencial (T), saturação 

de bases (V) e CTC efetiva (t) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm dos solos sob cultivo de 

mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga para os anos de 2014 e 2015. Colunas 

seguidas pela mesma letra minúscula entre os usos e maiúscula entre os anos não diferem 

pelo teste t de Student (P > 0,05). As barras representam o desvio-padrão da média. 

 

No que se refere aos teores dos micronutrientes, o teor de ferro (Fe
2+

) no solo sob 

mangueira irrigada (linha e entrelinha) não se diferenciou do solo sob Caatinga na camada de 

0-10 cm de profundidade (Figura 7). Por outro lado, na camada de 10-20 cm de profundidade, 

o solo sob mangueira irrigada (linha) apresentou menores teores de Fe
2+

 (6,34 mg dm
-3

) e 

mangueira irrigada (entrelinha) maiores teores de Fe
2+ 

(7,92 mg dm
-3

) quando comparado à 
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Caatinga (9,94 mg dm
-3

). Os teores de Fe
2+

 no solo sob mangueira irrigada variaram de 6,34-

7,92 mg dm
-3

. 

Os teores de manganês (Mn
2+

) e zinco (Zn
2+

) foram maiores nas camadas de 0-10 e 

10-20 cm de profundidade, respectivamente, do solo sob mangueira irrigada (linha: Mn
2+

 = 

20,85 e 15,32 mg dm
-3

, Zn
2+

 = 2,96 e 0,15 mg dm
-3

; entrelinha: Mn
2+

 = 24,70 e 11,20 mg dm
-

3
, Zn

2+
 = 3,52 e 0,67 mg dm

-3
;) em relação ao solo sob Caatinga (Mn

2+
 = 13,81 e 3,83 mg dm

-

3
, Zn

2+
 = 0,20 e 0,0 mg dm

-3
) (Figura 7). Não foi constatado teores de cobre (Cu) no solo nas 

três áreas avaliadas. 
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Figura 7. Teores de ferro (Fe
2+

), manganês (Mn
2+

) e zinco (Zn
2+

) nas camadas de 0-10 e 10-

20 cm dos solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga para os 

anos de 2014 e 2015. Colunas seguidas pela mesma letra minúscula entre os usos e 

maiúscula entre os anos não diferem pelo teste t de Student (P > 0,05). As barras 

representam o desvio-padrão da média. 
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Ano de 2015 

Para o ano de 2015, o solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) apresentou 

maiores teores de P (linha: 91,7 mg dm
-3

, 64,5 mg dm
-3

; entrelinha: 161,0 mg dm
-3

, 82,8 mg 

dm
-3

), Ca
2+

 (linha: 0,93cmolc dm
-3

, 0,43 cmolc dm
-3

; entrelinha: 0,78 cmolc dm
-3

, 0,47 cmolc 

dm
-3

), Mg
2+

 (linha: 0,17 cmolc dm
-3

, 0,10 cmolc dm
-3

; entrelinha: 0,08 cmolc dm
-3

, 0,05 cmolc 

dm
-3

) e K
+ 

(linha: 0,12 cmolc dm
-3

, 0,07 cmolc dm
-3

; entrelinha: 0,12 cmolc dm
-3

, 0,10 cmolc 

dm
-3

) em relação ao solo sob Caatinga (P: 26,4 mg dm
-3

, 18,1 mg dm
-3

; Ca
2+

: 0,30 cmolc dm
-3

, 

0,08 cmolc dm
-3

; Mg
2+

: 0,07 cmolc dm
-3

, 0,03 cmolc dm
-3

; K
+
: 0,07 cmolc dm

-3
, 0,05 cmolc 

dm
-3 

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente (Figura 4).  

Por outro lado, o solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) apresentou menores 

valores de H+Al (linha: 1,75 cmolc dm
-3

, 1,04 cmolc dm
-3

; entrelinha: 0,78 cmolc dm
-3

, 0,35 

cmolc dm
-3

) em relação ao solo sob Caatinga (3,62 cmolc dm
-3

, 1,56 cmolc dm
-3

) nas duas 

camadas avaliadas (Figura 5). Comportamento similar foi observado para o Al
3+

 na camada 

de 10-20 cm de profundidade. Não houve diferença nos valores de pH do solo sob mangueira 

irrigada (linha e entrelinha) em relação ao solo sob Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm 

de profundidade. O solo sob mangueira irrigada (linha) apresentou maior valor de CE (0,60 

dS cm
-1

, 0,59 dS cm
-1

) em relação ao solo sob Caatinga (0,48 dS cm
-1

, 0,45 dS cm
-1

) nas 

camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. O solo sob mangueira 

irrigada (entrelinha) também apresentou maior CE (0,55 dS cm
-1

) em relação ao solo sob 

Caatinga (0,48 dS cm
-1

) na camada mais superficial do solo. 

Os valores de SB, T, V (%) e t do solo apresentaram diferenças significativas entre a 

área cultivada com mangueira irrigada e a Caatinga (Figura 6). O solo sob mangueira irrigada 

(linha e entrelinha) apresentou maiores valores de SB (linha: 1,21 cmolc dm
-3

 e 0,63 cmolc 

dm
-3

; entrelinha: 0,97 cmolc dm
-3

 e 0,62 cmolc dm
-3

), V (linha: 40,86 % e 38,19 %; entrelinha: 

54,80 % e 63,65 %) e t (linha: 1,23 cmolc dm
-3

 e 0,65 cmolc dm
-3

; entrelinha: 1,00 cmolc dm
-3

 

e 0,64 cmolc dm
-3

) em relação ao solo sob Caatinga (SB: 0,44 cmolc dm
-3

 e 0,16 cmolc dm
-3

; 

V: 11,83 % e 9,25 %; t: 0,18 cmolc dm
-3

 e 1,00 cmolc dm
-3

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm 

de profundidade, respectivamente. Por outro lado, o solo sob mangueira irrigada (linha e 

entrelinha) apresentou menores valores de T (linha: 2,96 cmolc dm
-3

; entrelinha: 1,75 cmolc 

dm
-3

) em relação ao solo sob Caatinga (4,06 cmolc dm
-3

) nos primeiros 10 cm de 

profundidade. 

Para os micronutrientes, o solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) apresentou 

maiores teores de Fe
2+

 (linha: 7,44 mg dm
-3

; entrelinha: 10,42 mg dm
-3

), Mn
2+

 (linha: 21,39 
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mg dm
-3

; entrelinha: 22,91 mg dm
-3

) e Zn
2+

 (linha: 6,94 mg dm
-3

; entrelinha: 2,58 mg dm
-3

) 

em relação ao solo sob Caatinga (Fe
2+

: 5,88 mg dm
-3

; Mn
2+

: 13,00 mg dm
-3

; Zn
 2+

: 0,30 mg 

dm
-3

) na camada de 0-10 cm de profundidade (Figura 7). O solo sob mangueira irrigada 

(linha) também apresentou maiores teores de Mn
2+

 (17,59 mg dm
-3

) e Zn
2+

 (2,56 mg dm
-3

) em 

relação ao solo sob Caatinga (Mn
2+

: 5,35 mg dm
-3

; Zn
2+

: 0,0 mg dm
-3

) na camada de 10-20 

cm de profundidade. 

 

Comparação dos os anos de 2014 e 2015 

A análise comparativa temporal no período de amostragem (2014 e 2015) permite 

observar alterações em alguns atributos químicos do solo pelo cultivo de mangueira irrigada 

(Figuras 4, 5, 6 e 7). 

Comparando-se os anos de 2014 e 2015, observa-se que o cultivo de mangueira 

irrigada (linha) resultou numa redução de 34,04% e 43,23% nos teores de Ca
2+

 nas camadas 

de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. Comportamento semelhante foi 

observado para o teor de K
+
 e V(%) na camada de 0-10 cm de profundidade. O cultivo de 

mangueira irrigada (linha) também resultou numa redução de 27,54% e 32,98% nos valores 

de SB nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. Por outro lado, 

para os teores de Mg
2+

, observa-se que o cultivo de mangueira irrigada (linha) aumentou em 

41,67% na camada de 0-10 cm e 100% na camada de 10-20 cm de profundidade. O cultivo de 

mangueira irrigada (linha) também resultou no aumento de 100% nos teores de Al
3+

 nas 

camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente, e 23,70 % nos valores de T na 

camada de 10-20 cm de profundidade. Para os teores de micronutrientes, comparando-se os 

anos de 2014 e 2015, observa-se que o cultivo de mangueira irrigada (linha) resultou num 

aumento nos teores de Fe
2+

 (1,63% e redução 2,05%) e aumento nos teores de Zn
2+

 (134,46% 

e 1247,37%) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. 

O cultivo de mangueira irrigada (entrelinha) resultou em aumento de 56% no teor de 

Ca
2+ 

na camada de 0-10 cm e, 33,33% e 150% nos teores de K
+
 nas camadas de 0-10 e 10-20 

cm de profundidade, respectivamente. Comportamento semelhante foi observado para o Al
3+ 

nas duas camadas de solo avaliadas, e para os valores de SB e V(%) nos primeiros 10 cm de 

profundidade. O cultivo de mangueira irrigada (entrelinha) resultou numa redução de 27,27% 

e 16,66% nos teores de Mg
2+

 nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, 

respectivamente. O cultivo de mangueira irrigada (entrelinha) também resultou numa redução 

de 54,11% e 74,82%; 11,29% e 14,54% nos valores de H+Al e CE nas camadas de 0-10 e 10-
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20 cm de profundidade, respectivamente. Comportamento semelhante foi observado para os 

valores de T, Fe
2+

 e Mn
2+

 nas duas camadas de solo avaliadas. 

 

DISCUSSÃO 

 

Atributos físicos do solo 

 

De forma geral, poucas alterações nos atributos físicos entre os sistemas de manejo 

(Caatinga, mangueira linha e mangueira entrelinha) nos dois anos agrícolas avaliados foram 

observadas. Principalmente àqueles relacionados com características intrínsecas do solo como 

a densidade de partículas (Dp). Não espera-se que a Dp se altere pela substituição da Caatinga 

pelo cultivo de mangueira irrigada, em virtude deste atributo estar relacionado principalmente 

com a mineralogia do solo, onde alterações significativas somente podem ocorrer pelo 

acréscimo substancial de matéria orgânica ao longo do tempo, podendo reduzir os valores de 

Dp (Reinert e Reichert, 2006). Os valores de Dp observados no presente trabalho estão 

próximos a 2,65 kg dm
-3

, correspondendo a solos ricos em quartzo (Queiroz, 2013) o que 

caracteriza o Neossolo Quartzarênico. 

Atributos como o grau de floculação da argila e argila dispersa em água sofreram 

alterações apenas no ano de 2014, onde a Caatinga apresentou menor grau de floculação e 

consequentemente maior argila dispersa do que a mangueira irrigada linha. Isto pode ser 

explicado devido a aplicação de corretivos e fertilizantes na região da mangueira irrigada que 

possuem íons floculantes favorecendo a microagregação do solo. 

Propriedades do solo mais dependentes do manejo como a porosidade total apresentou 

melhoria quando se comparou a Caatinga com a mangueira linha. Este comportamento pode 

estar associado, eventualmente, à manutenção de resíduos de poda da cultura e, ou, maior 

exploração do solo pelas raízes da mangueira resultando em maior agregação e, 

consequentemente, maior porosidade do solo. Este efeito foi mais pronunciado na camada 

superficial do solo o que é esperado já que não há incorporação de resíduos orgânicos em 

subsuperficie em áreas de produção de frutíferas. 

As médias de Pt ficaram acima do limite inferior de 35%, considerado por Kiehl 

(1979) como bons níveis de Pt, o que caracteriza as práticas de manejo adotadas nas áreas de 

estudo como práticas que não comprometem a estrutura física do solo. Porosidades inferiores 

a este valor crítico pode aumentar o risco de degradação do solo, sobretudo, em função da 
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alteração do fluxo de água e nutrientes, podendo ocasionar problemas característicos de 

regiões Semiáridas, como a salinização do solo.  

No ano agrícola de 2014 observou-se que a densidade do solo na área da mangueira 

entrelinha foi superior a Ds da Caatinga na camada de 0-10 cm de profundidade. Apesar do 

menor tráfego de máquinas na condução da cultura da mangueira na região do Vale do 

Submédio São Francisco devido ao uso da fertirrigação, ainda sim é necessário que 

maquinários entrem na área para a realização da aplicação de defensivos agrícolas e colheita 

das frutas. Desta forma, isto ocasionou um aumento na Ds em superfície o que é esperado 

para áreas onde não há revolvimento do solo.  

Desta forma, técnicas que possibilitem a redução da Ds e, consequentemente, o 

aumento da porosidade e da estabilidade de agregados, devem ser continuamente utilizadas na 

entrelinha de plantio. Algumas áreas sob diferentes sistemas de uso avaliadas por Silva et al. 

(2015) demonstram que a Ds é reduzida quando o cultivo orgânico ou em conversão para 

orgânico é implementado, sendo indicativo, possivelmente, do maior aporte de matéria 

orgânica ao solo, intensificando a atividade microbiana e favorecendo a agregação de 

partículas. Sendo assim, é oportuno sugerir que as práticas adotadas nas linhas de plantio 

(como manutenção dos resíduos de poda da cultura) devem ser expandidas para a entrelinha 

de plantios de mangueira irrigada, assim como ocorrem em sistemas de cultivo em aleias 

(Meirelles e Souza, 2015). 

De forma geral, notou-se poucas alterações quanto aos valores dos atributos 

comparando-se os anos agrícolas estudados. Uma hipótese está relacionada com o curto 

período de avaliação para que seja possível notar modificações significativas nos atributos 

físicos do solo. Contudo, foi possível verificar redução na densidade do solo da mangueira 

linha do ano de 2014 para o ano de 2015. Estas alterações são justificadas em função da 

adição, a cada ciclo de produção, de biofertilizante líquido via fertirrigação e manutenção dos 

restos culturais na superfície do solo na linha de plantio da mangueira. No decorrer do tempo, 

a densidade do solo sob sistemas que não revolvem o solo tende a diminuir devido, em parte, 

ao aumento do teor de matéria orgânica na camada superficial, que atua melhorando a 

agregação do solo (Tormena et al., 1998).  

Siqueira et al. (2009) avaliaram a variabilidade espacial da densidade e da porosidade 

de um Latossolo Vermelho eutroférrico sob semeadura direta por vinte anos em Campinas-

SP, considerando o período entre 1985 e 2005 e constataram uma redução da densidade do 

solo do valor médio 1,19 g cm
-3 

em 1985 para o 1,12 g cm
-3

 em 2005. Os autores justificam 
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que a diminuição da Ds é reflexo da melhoria estrutural do solo, devido ao aporte contínuo de 

matéria orgânica em superfície. 

 

Atributos químicos do solo 

 

Observando os resultados de forma geral para os dois anos agrícolas estudados, 

verifica-se que houve de forma generalizada um aumento nos teores dos atributos químicos da 

área da mangueira irrigada (linha e entrelinha) em comparação com a Caatinga. Portanto, não 

houve perda da qualidade química do solo quanto à substituição da Caatinga pelo cultivo de 

mangueira irrigada, pelo contrário, houve um aumento da qualidade química. Esses resultados 

estão diretamente ligados a prática de fertilização realizada anualmente na cultura de 

mangueira irrigada para atender a demanda nutricional o que favoreceu maiores teores  desses 

macronutrientes no solo em relação à Caatinga. Em estudo realizado no Rio Grande do Sul 

avaliando as propriedades químicas de um Argissolo Vermelho em pomar de citros, Müller et 

al. (2011) observaram aumento nos teores de P, K
+
, Ca

2+
e Mg

2+
 em relação a área adjacente 

com mata nativa, na camada de 0-40 cm. A prática de calagem e a fertilização contribuiu para 

elevar o pH e os teores de nutrientes no solo sob citros. 

De acordo com Silva et al. (2002), para mangueira irrigada cultivada no Vale do 

Submédio São Francisco, os teores de P disponíveis observados no solo sob mangueira 

irrigada foram classificados como alto (linha: 106,33 e 67,92 mg dm
-3

; entrelinha: 148,42 e 

91,13 mg dm
-3

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente, estando 

acima do nível crítico estabelecido para o cultivo de mangueira (40 mg dm
-3

) para o Estado de 

Pernambuco (IPA, 2008). Em solos arenosos sob Caatinga no Semiárido, Corrêa et al. (2009)  

encontraram baixos teores de P (4,1 mg dm
-3

 na camada de 30-60 cm e 7,4 mg dm
-3

 na 

camada de 0-10 cm de profundidade). Baixos teores de P disponíveis no solo normalmente 

são encontrados em Neossolo Quartzarênico (distróficos), sem fertilizações fosfatadas 

(Novais e Smith, 1999). Portugal et al. (2010) também observaram maiores teores de P 

disponível em solo sob laranjeira e canavial em relação à  mata e a pastagem. Isto foi devido a 

fertilizações fosfatada que são realizadas no cultivo de laranjeira e canavial, onde há uma 

agricultura mais tecnificada, com uso de insumos, semelhantemente ao que ocorreu no 

presente trabalho para a cultura de mangueira irrigada. 

Oliveira et al. (2009) observaram valores similares de Ca
+2

 e Mg
+2

 ao estudarem 

topossequências e seus respectivos perfis em solos do Semiárido nordestino. Corrêa et al. 
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(2009) também observaram significativo aumento nos teores de Ca
2+

 e Mg
2+

 sob culturas de 

ciclo curto, fruticultura e pastagem em relação à Caatinga em perímetro irrigado no Semiárido 

de Pernambuco. Além de elevar o pH do solo, diminuir o teor de Al
3+

e fornecer Ca
2+

 e Mg
2+

 

para as plantas, a calagem, comumente realizada em cultivos de mangueira irrigada no Vale 

do São Francisco, melhora o ambiente do sistema radicular favorecendo elevadas 

produtividades (Souza et al., 2007). 

Estes resultados estão de acordo com os observados por Silva et al. (2014), que 

avaliaram as alterações na fertilidade do solo em uma área com oito anos de cultivo de 

mangueira irrigada (linha) sob solo de textura arenosa no sertão Pernambucano e observaram 

valores de Ca
2+

,
 
Mg

2+ 
e K

+
 superiores à área de Caatinga.  

Os teores de K
+
 no solo sob mangueira irrigada são classificados como médio e baixo 

(Silva et al., 2002) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, respectivamente. Os maiores teores de 

K
+
, Ca

2+
 e Mg

2+
 no solo sob mangueira irrigada se justificam pela realização de correções do 

pH e fertilização do solo, repondo os nutrientes exportados pela colheita e, ou, perdidos pela 

lixiviação. Na Caatinga, os baixos teores de nutrientes se devem, em parte, devido a maior 

proporção dos nutrientes nesse ambiente está alocada na vegetação, da baixa fertilidade 

natural do Neossolo Quartzarênico e da baixa ciclagem de nutrientes advinda das condições 

climáticas da região Semiárida. O potássio é um nutriente muito importante para produção e 

qualidade de frutos, participando da fotossíntese e da produção de amido, da atividade das 

enzimas e da resistência da planta a doenças, estando estreitamente envolvido na qualidade 

dos frutos (cor da casca, aroma, tamanho e ºbrix) (Embrapa, 2004).  

Resultado oposto foi observado para a camada de 10-20 cm de profundidade. 

Avaliando o efeito do cultivo de cana-de-açúcar, pastagem e laranjeira em relação à vegetação 

nativa sobre alguns atributos químicos do solo em Minas Gerais, Portugal et al. (2010) 

observaram que os valores de H+Al foram mais elevados no solo sob mata nativa quando 

comparada com os diversos cultivos agrícolas, em virtude do maior teor de MOS, devido a 

matéria orgânica do solo apresentar vários grupos funcionais, tais como os grupos 

carboxílicos e fenólicos, que podem liberar o H
+
 que irá compor os íons envolvidos na CTC 

(Souza et al., 2007). 

Os resultados de pH estão próximo a faixa ótima para o desenvolvimento da cultura da 

mangueira (Tomé Júnior, 1997). Corrêa et al. (2009), estudando solos arenosos no Semiárido, 

observaram maiores valores de pH em área cultivada com mangueira irrigada em relação à 

área de Caatinga. Valores de pH de 5,5-6,0 contribuem para disponibilidade de macro e 

micronutrientes, além de precipitar o Al
3+

 eliminando seu efeito tóxico para as plantas (Souza 
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et al., 2007). De acordo com Duarte et al. (2013), a calagem e a introdução de bases trocáveis 

no solo através da adubação química, comumente realizada sob cultivo de mangueira irrigada, 

contribui para elevar o pH do solo. 

Embora as médias da CE tenham sido maiores nas áreas de cultivo de mangueira 

irrigada, não inferem problemas de salinização do solo, pois são considerados baixos (< 4dS 

m
-1

, Amaral, 2011) e, portanto, não prejudicam o desenvolvimento da cultura. Considerando 

que a região do Vale do Submédio São Francisco encontra-se em uma área de clima 

Semiárido, onde as taxas de evapotranspiração excedem as de precipitação, a CE desempenha 

um papel importante no monitoramento da salinidade ao longo e entre os ciclos de produção 

da cultura da mangueira (Oliveira et al., 2006).  

O aporte de nutrientes através da fertilização de produção favoreceu os maiores valores 

de SB e V (%) no solo sob mangueira irrigada em relação ao solo sob Caatinga. Portugal et al. 

(2010) também observaram maiores valores de SB e V no solo sob canavial, pastagem e 

laranjeira em relação à vegetação nativa na Zona da Mata Mineira, atribuindo isto à 

fertilização química nas área sob cultivos agrícolas. De acordo com Corrêa et al. (2009), a 

conversão de vegetação nativa para cultivo agrícola favorece maiores valores de SB e V em 

virtude de calagens e fertilizações realizadas. 

De acordo com Alvarez V. et al. (1999) e Lopes et al. (2004), os valores de T 

observados no presente trabalho são classificados como baixo (1,61-4,3 cmolc dm
-3

), 

indicando que o solo tem pequena capacidade para reter cátions em forma trocável. Com isso, 

fertilizações químicas devem ser realizadas de forma parcelada para reduzir as perdas de 

nutrientes por lixiviação (Ronquim, 2010). Os baixos valores de T observados no presente 

trabalho se justificam pela baixa quantidade de argila (5,22%) em Neossolo Quartzarenico. 

Devido ao maior tamanho da fração areia em relação às frações silte e argila, pode-se afirmar 

que esta fração (não coloidal) apresenta pequena superfície específica, implicando em menor 

densidade de cargas negativas (CTC) ao solo (Novais e Melo, 2007). 

Assim como para os macronutrientes, verificou-se que de forma geral os teores de 

micronutrientes foram maiores nas áreas cultivada com mangueira, principalmente àqueles na 

região da linha. Os teores de Fe
 2+

 foram classificados como baixo a médio, segundo Alvarez 

et al. (1999). Avaliando varias classes de solos do Estado de Pernambuco, Oliveira e 

Nascimento (2006) observaram baixos teores de Fe
2+

 (< 0,05 mg dm
-3

) em Neossolo 

Quartzarênico órtico típico sob vegetação de caatinga hiperxerófila em Petrolina -PE. 

Valores de micronutrientes mais elevados no solo sob mangueira irrigada se justificam 

pelo nível tecnológico adotado, com fertilizações com micronutrientes, repondo os teores 
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exportados pela colheita. Os teores de Mn
2+

 e Zn
2+

 observados na camada de 0-10 cm do solo 

sob mangueira irrigada foram classificados como altos (Mn
2+

: > 12 mg dm
-3

 e Zn
2+

: > 2,2 mg 

dm
-3

), segundo Alvarez V. et al. (1999). Os reduzidos teores de micronutrientes no solo sob 

Caatinga justificam-se, em parte, pela baixa fertilidade natural do Neossolo Quartzarênico. 

Poucas alterações nos teores de nutrientes foram observadas na área da Caatinga do 

ano de 2014 para o ano de 2015. Esse resultado é esperado já que em ambientes naturais e 

estabilizados a ciclagem de nutrientes se encontra em equilíbrio, já que não há a exportação 

por culturas.  

Já quando se comparou o uso mangueira irrigada entre os anos avaliados foi possível 

observar alterações. Semelhantemente ao encontrado por Oliveira et al. (2015) que estudou a 

variação de metais pesados e micronutrientes em uma área de videira sob três estratégias de 

irrigação em Petrolina-PE, o teores de nutrientes na mangueira irrigada linha e entrelinha 

apresentaram padrão estocástico entre os anos estudados. Contudo, algumas informações 

importantes podem ser obtidas observando os dados, nos quais Ca, K e saturação por bases 

reduziram do ano de 2014 para o ano de 2015 na mangueira irrigada linha. Isso deve ter 

ocorrido pois o sistema radicular da mangueira predominantemente se concentra na região da 

copa, onde obviamente maior absorção de nutrientes irá ocorrer. Adicionalmente, nota-se que 

os nutrientes que reduziram são os mesmos que são necessitados em maior quantidade pela 

cultura da mangueira, os quais são N, K e Ca ( Silva et al., 2004). Isso leva-se a questionar se 

o manejo da fertilidade na área tem sido realizado de maneira satisfatória e se os nutrientes 

exportados na colheita têm sido corretamente repostos. A médio prazo a constante redução 

nos nutrientes sem correta reposição acarretará em redução da produtividade da cultura. 

Os micronutrientes tiveram seus teores aumentados do ano de 2014 para o ano de 2015 

na região da linha da mangueira. Diferentemente do que se nota na adubação de 

macronutrientes, geralmente ocorre superdosagem de micronutrientes, tanto fornecidos via 

água de irrigação como via foliar, já que os cálculos para micronutrientes não é realizado 

corretamente e alguns formulados de adubos N-P-K possuem micronutrientes em sua 

composição. 

Diferentemente do observado na linha da mangueira os nutrientes necessários em 

maior quantidade pela planta não reduziram na região da entrelinha, isso porque, apesar do 

sistema radicular alcançar a região da entrelinha e nutrientes serem absorvidos nessa região, 

essa absorção é consideravelmente menor em comparação com a região da copa 

Os resultados obtidos no presente confirmam o afirmado por Sun et al. (2003) que 

avaliaram a evolução espacial e temporal da fertilidade do solo em uma área de produção 
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agrícola na região subtropical da China em que os autores afirmam que os solos variam no 

espaço e no tempo e são influenciados principalmente por fatores extrínsecos (manejo do solo 

e fertilidade e práticas fitotécnicas). A homogeneidade e variação temporal dos atributos do 

solo deve ser monitorada e quantificada para um melhor entendimento da influência de fatores 

como o manejo do solo e finalmente para conduzir à melhores práticas nas propriedades 

agrícolas (Sun et al., 2003). 

No presente estudo apenas dois anos agrícolas foram analisados em o intervalo de 

tempo pode ser considerado pequeno. Contudo, Hoskinson et al. (1999), estudando as 

mudanças temporais na variabilidade espacial dos nutrientes do solo, realizando-se 

amostragens em quatro épocas do ano, no período de 1995 a 1998, verificaram que a 

concentração dos nutrientes e seu padrão de distribuição espacial alteraram conforme a época 

de amostragem. Isto demonstra que podem ocorrer mudanças nos atributos do solo em um 

período curto de tempo. Adicionalmente, esses autores ressaltam que tais mudanças temporais 

são de grande importância para a determinação da recomendação de adubação e aplicação de 

fertilizantes. Portanto, o presente estudo demonstra a importância de se conhecer a evolução 

temporal dos atributos do solo afim de construir um histórico da fertilidade do solo de uma 

determinada agrícola para a tomada de decisão quando ao seu manejo.  

 

CONCLUSÕES 

 

1. O cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha de plantio), em área anteriormente 

ocupada por Caatinga, promove poucas alterações nos atributos físicos do solo nos dois anos 

agrícolas avaliados. O cultivo de mangueira irrigada (linha de plantio) promove maior grau de 

floculação e, consequentemente, menor argila dispersa em água em relação à Caatinga no ano 

de 2014. O cultivo de mangueira irrigada (linha de plantio) também favorece maior 

porosidade total em relação à Caatinga, principalmente na camada mais superficial do solo. 

 

2. Para os dois anos agrícolas avaliados, o cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha de 

plantio), em área anteriormente ocupada por Caatinga, promove de forma generalizada 

aumento nos teores de macronutrientes no solo. Semelhante aos macronutrientes, verificou-se 

que de forma geral os teores de micronutrientes foram maiores no solo sob mangueira 

irrigada, principalmente àqueles na região da linha de plantio, em relação à Caatinga. 
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3. Poucas alterações nos valores dos atributos físicos do solo sob mangueira irrigada foram 

observadas comparando-se os anos agrícolas 2014 e 2015. No entanto, verificou-se redução 

na densidade do solo da mangueira (linha de plantio) do ano de 2014 para o ano de 2015. Os 

teores de Ca
2+

, K
+
 e saturação por bases reduziram do ano de 2014 para o ano de 2015 no solo 

sob mangueira irrigada (linha de plantio). Por outro lado, os micronutrientes tiveram seus 

teores aumentados do ano de 2014 para o ano de 2015 no solo sob mangueira irrigada (linha 

de plantio). 
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4. ARTIGO 2 

 

 

VARIABILIDADE TEMPORAL DAS FRAÇÕES DA MATÉRIA ORGÂNICA EM 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO SOB CULTIVO DE MANGUEIRA IRRIGADA NO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

 

 

RESUMO 

 

 

A substituição da vegetação nativa por cultivos agrícolas, tais como mangueira irrigada, pode 

resultar em alterações nos estoques de carbono (C) das frações da matéria orgânica do solo 

(MOS). Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, em dois anos consecutivos (2014 e 

2015), a influência do cultivo de mangueira irrigada nos estoques de C das frações da MOS 

em relação à Caatinga em Petrolina - PE. Nas áreas sob mangueira irrigada (linha e 

entrelinha) e Caatinga (referência) foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-10 e 

10-20 cm de profundidade. Após a coleta e preparo das amostras de solo, foram determinados 

os estoques de carbono orgânico total (COT), C das substâncias húmicas - SH (fração ácidos 

fúlvicos - FAF, fração ácidos húmicos - FAH e fração huminas - FH), C da fração leve (FL) e 

pesada (FP) da MOS. O cultivo de mangueira irrigada (linha) promoveu maiores estoques de 

COT, C da FH e SH quando comparado à Caatinga nos dois anos avaliados. O cultivo de 

mangueira irrigada (linha) também resultou em aumento do estoque de C na FL na camada de 

0-10 cm de profundidade no ano de 2014. Resultado semelhante foi observado para o estoque 

de C na FP quando comparou-se a mangueira irrigada (linha) com a Caatinga nas camadas de 

0-10 e 10-20 cm profundidade no ano de 2015. Quando comparou-se o ano de 2014 com 

2015, observou-se que o cultivo de mangueira irrigada (linha) resultou no aumento de 26,09% 

e 35,29% no COT nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. Não 

houve diferenças nos estoques de C das SH no solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) 

nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade entre os anos de 2014 e 2015. Por outro 

lado, para a mangueira irrigada (entrelinha), os estoques de C das SH, FH e FP foram 

inferiores no ano de 2015 em relação ao ano de 2014. Na região do Vale do Submédio São 

Francisco, o aumento nos estoques de C das frações da MOS ficou mais restrito à linha de 

plantio do cultivo de mangueira irrigada em relação à Caatinga. 

 

 

Palavras-chave: Carbono orgânico do solo, substâncias húmicas, fracionamento físico, 

mudança de uso do solo, Mangifera indica L. 
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TEMPORAL VARIABILITY OF ORGANIC MATTER FRACTIONS IN 

QUARTZIPSAMMENT UNDER IRRIGATED MANGO CULTIVATION IN THE 

BRAZILIAN SEMIARID 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The replacement of native vegetation by crops such as irrigated mango may result in changes 

in carbon storage (C) of soil organic matter fractions (SOM). Thus, this study aimed to 

evaluated in two consecutive years (2014 and 2015), the influence of irrigated mango 

cultivation in C storages of SOM fractions comparing to Caatinga (native vegetation) in 

Petrolina County, Pernambuco State, Brazil. In areas under irrigated mango (row and between 

rows) and Caatinga (reference) soil samples at the 0-10 and 10-20 cm depth were collected. 

After collection and preparation of soil samples, total organic carbon (TOC) storage, C from 

humic substances - HS (fulvic acid fraction - FAF, humic acid fraction – HAF and humin 

fraction - HF), C from light (LF) and heavy (HF) fraction of SOM were determined. The 

irrigated mango cultivation (row) showed higher storage of TOC, C from HF and SH when 

compared to Caatinga in the two evaluated years. The irrigated mango cultivation (row) also 

showed increased C storage in LF at the layer of 0-10 cm depth in 2014. A similar result was 

observed for C storage in HF by comparing irrigated mango (row) with Caatinga at the layers 

of 0-10 cm and 10-20 cm depth in 2015. When it was compared 2014 with 2015, 

it was observed that the irrigated mango cultivation (row) resulted in increase of 26.09% and 

3529% in TOC at layers of 0-10 and 10-20 cm depth, respectively. There were no differences 

in C storage of HS in the soil under irrigated mango cultivation (rows) at layers of 0-10 and 

10-20 cm depth between 2014 and 2015. On the other hand, for irrigated mango cultivation 

(between rows), C storage of HS, HF and HF were lower in 2015 compared to 2014. São 

Francisco sudmedium Valley region, increased C storage in SOM fractions were more 

restricted to row growing of irrigated mango cultivation compared to Caatinga. 

 

 

Keysword: Soil organic carbono, humic substances, physical fractionation, soil land use, 

Mangifera indica L. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O Vale do Submédio do São Francisco, situado no Nordeste brasileiro, é uma região 

que tem sua economia voltada para a fruticultura irrigada, ressaltando-se principalmente a 

produção de manga, tanto para o mercado interno quanto para a exportação (Silva et al., 

2016a). Esta região é considerada a maior produtora nacional de manga irrigada, produzindo 

cerca de 120 mil toneladas de manga em 2014, correspondendo a mais de 93% das 

exportações brasileiras dessa fruta in natura (Cepea, 2015). 

 A implantação de sistemas agrícolas como, por exemplo, a fruticultura irrigada em 

áreas anteriormente ocupadas por vegetação nativa, pode resultar em alterações nos atributos 

físicos, químicos e biológicos do solo (Arcorverde et al., 2015), sendo dependente das 

condições de solo, do clima e das práticas culturais adotadas. Além disso, a remoção da 

cobertura vegetal pode acarretar na redução dos processos de ciclagem de nutrientes e 

aceleração da decomposição da matéria orgânica do solo (MOS) (Carneiro et al., 2009). A 

remoção da vegetação nativa para implantação de cultivos agrícolas acelera a taxa de 

decomposição da MOS em virtude da mudança nas condições de aeração, temperatura e 

umidade do solo, além de mudanças na quantidade e qualidade de resíduos orgânicos 

depositados na superfície do solo (Tivet et al., 2013). Sob condições Semiáridas brasileiras, 

caracterizadas por elevadas temperaturas, baixa precipitação pluviométrica, solos rasos e 

baixa produção de biomassa (Maia et al., 2006), o acúmulo de MOS é limitado, mesmo sob 

condições naturais. Entretanto, em áreas sob agricultura irrigada, com temperaturas elevadas e 

disponibilidade de água a mineralização da MOS é favorecida (Giongo et al., 2011). 

 A MOS e seus diversos compartimentos constituem um componente essencial para a 

manutenção da qualidade do solo, estando envolvida em diversos processos físicos, químicos 

e biológicos do solo. Caracteriza-se por ser a principal fonte de energia e nutrientes para a 

atividade microbiana, além disso, influencia diversas propriedades do solo, tais como 

agregação, porosidade, densidade, retenção hídrica, potencial de infiltração e lixiviação, 

resistência à erosão, capacidade de troca iônica e teor de nutrientes (Horwath, 2015; Damatto 

Júnior et al., 2006). 

 A MOS é um atributo muito importante que deve ser considerado na avaliação de 

sistemas de manejo e uso do solo. A avaliação da MOS e seus diferentes compartimentos, 

bem como sua relação com o manejo e condições edafoclimáticas, visa estabelecer estratégias 

para uso sustentável dos solos, com o intuito de reduzir o impacto das atividades agrícolas 
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sobre o meio ambiente. A determinação direta das perdas e ganhos da MOS pela mudança de 

uso do solo e pelas diferentes práticas de manejo pode não ser facilmente observada a curto 

intervalo de tempo, em virtude da MOS ser constituída por diferentes compartimentos com 

diferentes tempo de ciclagem e os compartimentos mais estáveis da MOS (substâncias 

húmicas) serem quantitativamente dominantes em condições tropicais (Benites et al., 2010). 

Com isso, o uso do fracionamento físico e químico nos estudos da MOS permite a separação 

de diferentes compartimentos orgânicos, cada qual respondendo, de forma distinta, às 

diferentes práticas de uso e manejo do solo (Freixo et al., 2002). Assim, o entendimento da 

dinâmica da MOS não se deve ficar restrito apenas ao carbono orgânico total (COT), mais 

abranger a fração leve da MOS, considerada um indicador mais sensível de mudança na 

qualidade do solo (Haynes, 2005) e as frações húmicas da matéria orgânica, componentes 

mais estável da MOS, representando a maior parte da MOS (Horwath, 2015). 

 Avaliando a influência de oito anos de pomares de banana e citros nas frações da 

matéria orgânica do solo em relação à Floresta Atlântica em Platô de Neópolis-SE, Guimarães 

et al., (2014) não observaram diferença no teor de carbono orgânico total (COT) na camada de 

10-30 cm de profundidade quando se comparou o pomar de bananeira com a mata nativa. Por 

outro lado, nesta mesma camada, a matéria orgânica particulada foi 29% maior no solo sob 

mata nativa em relação ao pomar de banana, podendo esta fração ser utilizada como indicador 

de qualidade do solo. Maior quantidade de matéria orgânica particulada no solo sob mata 

nativa foi devido ao maior sistema radicular e deposição de exsudato radiculares sob a 

vegetação nativa. 

  Apesar da importância econômica do mercado da manga no Brasil, especialmente na 

região do Vale do Submédio do São Francisco, pouco se sabe a respeito da variação temporal 

do impacto que a substituição da vegetação de Caatinga pelo cultivo de mangueira irrigada 

pode causar nos estoques de C das frações da MOS. Assim, o presente estudo teve por 

objetivo avaliar, em dois anos consecutivos (2014 e 2015), a influência do cultivo de 

mangueira irrigada (linha e entrelinha) nos estoques de COT, C das substâncias húmicas, C da 

fração leve e pesada da MOS em relação à Caatinga em Petrolina - PE. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 A área escolhida para o estudo está localizada na fazenda Desenvolvimento Agrícola 

do Nordeste - DAN, situada no Perímetro de Irrigação Nilo Coelho, Petrolina - PE. A região é 

caracterizada como bioma Caatinga e situada sob às coordenadas geográficas latitude 

9°23’11.83’’S e longitude 40°41’24.55’’ W, com elevação de 411m. O clima da região é 

BSwh (Semiárido), segundo a classificação climática de Köppen, com baixo índice 

pluviométrico durante todo ano (400 mm a 800 mm). Os dados climáticos precipitação 

pluviométrica, temperatura e umidade relativa do ar nas épocas das coletas de solo estão 

apresentados na figura 1. O solo da área em estudo é classificado como Neossolo 

Quartzarênico, apresentando classe textural arenosa (Santos et al., 2013), com teores médios 

de 93,40%, 1,38% e 5,22% de areia, silte e argila, respectivamente. 

 

 

Fonte: Estação Agrometeorológica de Petrolina – INMET - Instituto Nacional de Meteorologia - Petrolina, PE. 

 

Figura 1. Valores do somatório mensal da precipitação total, umidade relativa e temperatura 

média.  

As amostras de solo foram coletadas em dois anos consecutivos (janeiro de 2014 e 

2015), em duas áreas da fazenda Desenvolvimento Agrícola do Nordeste, sendo uma com 

mangueira irrigada (linha e entrelinha, 8 anos de idade) e outra com mata nativa (Caatinga 

Hiperxerófila), localizada aproximadamente 10 m uma da outra e sob a mesma classe de solo. 

Acredita-se que 8 anos de cultivo de mangueira irrigada possibilite verificar o efeito nos 

estoques de C das frações de MOS em relação à mata nativa. Anteriormente, a área com 



56 
 

mangueira irrigada foi ocupada com Caatinga até meados de 2006. Após a remoção da 

Caatinga, o solo foi preparado (aração e gradagem) para o plantio da mangueira. Em seguida, 

o pH do solo foi corrigido com aplicação de calcário dolomítico (PRNT 80%), para elevar o 

pH a 5,5-6,0, utilizando o método de saturação por bases (Alvarez V. e Ribeiro, 1999). A 

correção do pH do solo, quando necessário, foi realizada também anualmente, após cada ciclo 

de produção. A mangueira (cv. Kent) foi plantada no espaçamento de 8,0 × 6,0 m onde foi 

adicionado esterco caprino (20 L cova
-1

) e adubação de plantio (P, K, S), com valores médios 

de 500 g de super simples por planta, 80 g de cloreto de potássio por planta, e 18 kg ha
-1 

 de 

enxofre. Anualmente, foram realizadas adubações de cobertura com adição de 120 kg ha
-1

 de 

ureia e 150 kg ha
-1 

de KCl e micronutrientes (B, Zn), com doses médias de 2 g planta
-1

 de 

boro e 5 g planta
-1

 de zinco, para atender a demanda nutricional da cultura. Para a adubação 

de frutificação com produtividade esperada de 40 t/ha, foram aplicados 500 g de super 

simples por planta (pl
-1

) e 2000 g cloreto de potássio por planta. Anualmente são adicionados 

20 L pl
-1

 de esterco caprino na linha de plantio (projeção da copa). O sistema de irrigação 

utilizado é o localizado (microaspersão), com vazão média do aspersor de 50 L h
-1

,
 

procurando-se atender a demanda hídrica da planta. A indução da floração da mangueira é 

sempre feita pela aplicação de nitrato de cálcio e nitrato de potássio (Albuquerque et al., 

2002). A linha e entrelinha de plantio foram mantidas sem plantas daninhas por meio de 

capinas manuais e mecânicas. Após a colheita, anualmente, é realizada a poda mantendo-se os 

resíduos orgânicos na linha de plantio. 

Para compor este trabalho foram selecionados três tratamentos distintos, sendo eles, 

mangueira irrigada linha, mangueira irrigada entrelinha, utilizando a Caatinga como 

referência. Os tratamentos foram dispostos em faixas, com dez repetições (10 pontos 

georeferenciados) (Figura 2). 

 

 

 

Caatinga 

Mangueira irrigada 
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Figura 2. Localização das áreas de estudo (mangueira irrigada e Caatinga) na fazenda DAN, 

em Petrolina - PE. Fonte: Google Earth. 

 

Nas áreas sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga, foram coletadas 

amostras de solo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. Ressalta-se que na área de 

mangueira irrigada, foram coletadas 10 amostras de solo na linha de plantio (região da 

projeção da copa) e nas entrelinha da cultura (4,0 m do tronco da árvore). Na área sob 

Caatinga foi coletada uma subamostra no centro do ponto georreferenciado e outras duas em 

um raio de 1 m deste ponto (Figura 3). Com isso, foram coletadas três amostras simples de 

cada profundidade para a obtenção de uma amostra composta. 

 

 

 

Figura 3. Croqui da coleta de amostras de solo simples na copa da mangueira irrigada (linha) 

e entrelinha plantio e na área de Caatinga. 

 

As amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas, homogeneizadas e passadas em 

peneira de malha de 2,0 mm para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). Também foram 

coletadas amostras de solo indeformadas (com anéis) nas camadas de solo supracitadas para 

determinação da densidade do solo pelo método do anel volumétrico, segundo procedimentos 

de Claessen et al. (1997).  

As amostras de TFSA foram trituradas e passadas em peneira de 100 mesh (0,149 

mm) para determinação do C orgânico total (COT), pelo método de oxidação via úmida com 

aquecimento externo (Yeomans e Bremner, 1988).  

O fracionamento das substâncias húmicas foi realizado segundo o método sugerido 

pela International Humic Substances Society (Swift, 1996) e adaptado de Benites et al. 

(2003). Deste fracionamento foram obtidas as frações ácidos fúlvicos (FAF), ácidos húmicos 
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(FAH) e huminas (FH), baseando-se na solubilidade em soluções ácidas ou alcalinas. Do 

somatório da FAF, FAH e FH obteve-se as substâncias húmicas (SH). O teor de C em cada 

fração húmica foi determinado pelo método de oxidação via úmida com aquecimento externo 

(Yeomans e Bremner, 1988). Foram calculadas as relações CFAH/CFAF, CFH/(CFAF+CFAH) e 

CFAF+CFAH+CFH/CTotal (Labrador-Moreno, 1996). 

Nas amostras de TFSA foi realizado também o fracionamento físico da MOS, segundo 

metodologia proposta por Demolinari et al. (2008). Resumidamente, o método consistiu em 

agitar 15 g de TFSA com 30 mL de água destilada em tubos de centrífuga durante 16 h em 

agitador vertical, não se fazendo uso de dispersante químico. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 630 g por 15 min, e o sobrenadante passado em peneira de 100 mesh (0,149 

mm) para coleta da matéria orgânica leve (FL). Como o procedimento adotado envolve o 

rompimento dos agregados por agitação contínua antes da separação, a FL isolada é 

constituída pelo compartimento inter e intra-agregados (Sohi et al., 2001). A matéria orgânica 

associada aos componentes minerais do solo e que sedimentaram no fundo do tubo de 

centrífuga foi considerada a fração pesada (FP). Após a separação, a FL foi seca em estufa a 

72 °C por 72 h e, em seguida, pesada. Os teores de C orgânico da FP foram determinados por 

oxidação via úmida com aquecimento externo, segundo procedimento proposto por Yeomans 

e Bremner (1988). 

Os estoques de C nas frações da MOS foram calculados considerando o conceito de 

camada equivalente (Bayer et al., 2000). Para isso, foram calculados os estoques de C do solo 

sob mangueira irrigada (linha e entrelinha), para cada camada, e multiplicado os resultados 

pelo fator obtido pela divisão da densidade do solo (Ds) da Caatinga pela Ds da mangueira 

irrigada (linha e entrelinha). Esse fator foi aplicado somente para os dados de C no solo sob 

mangueira irrigada (linha e entrelinha). Os estoques de C, em cada profundidade do solo, 

foram calculados pelo uso da seguinte fórmula: estoque de C (t ha
-1

) = teor de C (g kg
-1

) x Ds 

x e/10, em que Ds = densidade do solo na profundidade (kg dm
-3

) e e = espessura da camada 

de solo (cm).  

As hipóteses de normalidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Os dados obtidos foram analisados pelo teste t para amostras independentes em que foram 

feitas comparações entre a Caatinga e a área da mangueira irrigada (linha) e a Caatinga e a 

área de mangueira irrigada (entrelinha), além de comparações entre os anos 2014 e 2015, para 

cada profundidade. Assim, os efeitos do cultivo da mangueira irrigada nos estoques de C da 

MOS em relação à Caatinga, para cada profundidade, e entre os dois anos avaliados (2014 e 

2015), foram comparados realizando análises descritivas para obtenção de estimativas da 
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variância e as médias comparadas com o teste t (α = 5 % de probabilidade). Ressalta-se que os 

resultados das análises de carbono orgânico do solo não levaram em consideração a variação 

em profundidade nos tratamentos, mas entre os tratamentos em cada camada de solo avaliada. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estoques de carbono orgânico total 

 

Para o presente estudo, os estoques de carbono orgânico total (COT) variaram de 4,23 

t ha
-1

 (mangueira entrelinha, 10-20 cm de profundidade) e 11,85 t ha
-1

 (mangueira linha, 0-10 

cm de profundidade) (Figura 4). Os valores de densidade do solo pouco variaram entre os 

usos (mangueira linha: 1,51 e 1,67 kg dm
-3

; mangueira entrelinha:1,72 e 1,72 kg dm
-3

 e 

Caatinga: 1,56 e 1,66 kg dm
-3

, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, 

respectivamente), mostrando que os teores de COT no solo apresentaram maior influência na 

variação dos estoques de COT. Os teores de COT variaram de 2,3 g kg
-1

 (mangueira irrigada 

entrelinha, 10-20 cm de profundidade) a 9,60 g kg
-1 

(mangueira irrigada linha, 0-10 cm de 

profundidade), sendo inferior aos valores médios (4,50-29,00 g kg
-1

) observados por Silva 

(2012), em Argissolo Amarelo latossólico de textura média/argilosa sob mangueira irrigada e 

Caatinga em Petrolina-PE. O baixo teor de argila (5,22 dag kg
-1

) do Neossolo Quartzarênico 

do presente trabalho resulta numa menor proteção física e, ou, coloidal ao C orgânico do solo 

devido a não formação de complexos argilo-orgânicos, culminando em pequenos estoques de 

COT (Tan et al., 2004). A matéria orgânica do solo é fundamental para o suprimento de 

nutrientes e retenção de umidade, além de influenciar os atributos físicos do solo (Cunha et 

al., 2005). Com isso, em virtude do forte relacionamento da matéria orgânica com outros 

atributos do solo de diferentes texturas, é de suma importância utilizar técnicas de manejo que 

contribuam para aumentar os estoques de MOS (Grigal e Vance, 2000). 

Para o ano de 2014, os estoques de COT diferiram significativamente entre os usos em 

estudo, sendo os maiores valores observados na mangueira irrigada (linha) (11,85 e 6,80
 
t ha 

-

1
) quando comparados com a Caatinga (9,45 e 5,29 t ha 

-1
), nas camadas de 0-10 e 10-20 cm 

de profundidade, respectivamente (Figura 4). Por outro lado, o solo sob mangueira irrigada 

(entrelinha) apresentou menor estoque de COT (4,22 t ha
-1

) que o solo sob Caatinga (5,29 t 

ha
-1

)
 
na camada de 10-20 cm de profundidade. Os maiores estoques de COT observados no 

solo sob mangueira irrigada (linha) foi devido ao acúmulo dos resíduos orgânicos na 



60 
 

superfície do solo provenientes das plantas de mangueira, conforme observado visualmente na 

área em estudo, sendo fonte de C para o solo (Costa et al., 2009; Campbell et al., 2000). 

Adicionalmente, anualmente, são aplicados 20 L pl
-1

 de esterco de caprino na projeção da 

copa (linha de plantio). 
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Figura 4. Estoques de carbono orgânico total (COT) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de 

solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga para os anos de 2014 e 

2015. Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, não diferem entre os usos pelo teste t de 

Student (α = 5 % de probabilidade de erro). Colunas seguidas pela mesma letra maiúscula, 

não diferem entre os anos (2014-2015) pelo teste t de Student (α = 5 % de probabilidade de 

erro). As barras de desvios verticais representam o desvio-padrão da média. 

 

Para o ano de 2015, o solo sob mangueira irrigada (linha) também apresentou maior 

estoque de COT (15,04, e 9,37 t ha 
-1

) quando comparado ao solo sob Caatinga (8,17, e 5,02 t 

ha 
-1

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente. Comportamento 

semelhante foi observado quando comparou-se mangueira irrigada (entrelinha) (8,59 t ha 
-1

) 

com a Caatinga (8,17 t ha 
-1

 ) na camada de 0-10 cm de profundidade (Figura 4). Em estudo 

realizado em Petrolina-PE, avaliando-se o efeito de 20 anos do cultivo de mangueira irrigada 

na MOS de Neossolo Quartzarênico em relação à Caatinga, Cardoso et al. (2015) observaram 

que o cultivo de mangueira irrigada resultou em 54,29% de aumento no COT da camada de 0-

10 cm de profundidade. Os maiores estoques de COT observados na área de mangueira 

irrigada, quando comparados à área de Caatinga, são decorrentes do acúmulo dos resíduos 

orgânicos na superfície do solo advindos das plantas de mangueira e da aplicação anual de 20 

L pl
-1

 de esterco de caprino na linha de plantio, prática comumente utilizada na região do Vale 

do São Francisco. 

 Quando comparou-se o ano de 2014 com 2015, observou-se que o cultivo de 

mangueira irrigada (linha) resultou no aumento de 26,09% e 35,29% no COT nas camadas de 
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0-10 e 10-20 cm de profundidade (Figura 4). Possivelmente, a manutenção de resíduos 

provenientes da poda das plantas de mangueira e a aplicação anual de 20 L pl
-1

 de esterco de 

caprino na linha de plantio contribuiu para elevar os estoques de COT na linha de cultivo da 

mangueira irrigada. Em estudo realizado no Estado de Sergipe, avaliando a influência do 

cultivo de bananeira na MOS em relação à mata nativa, Guimarães et al. (2014) observaram 

que o cultivo de bananeira irrigada resultou em 14 % de aumento no COT, em virtude da 

incorporação dos restos culturais da cultura (folhas e pseudocaule) e do material roçado da 

própria área, associado ao aporte de material vegetal das espécies herbáceas. 

 

Estoques de carbono nas substâncias húmicas 

 

Para o ano de 2014, o solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) apresentou 

maiores estoques de C nas SH (15,88 t ha
-1

), FH (10,73 t ha
-1

) e FAH (3,20 t ha
-1

) quando 

comparado ao solo sob Caatinga (SH = 10,22 t ha
-1

; FH = 6,73 t ha
-1

; FAH = 1,75 t ha
-1

) na 

camada de 0-10 cm de profundidade (Figura 5). Comportamento semelhante foi observado 

para os estoques de C de todas as frações húmicas comparando-se a mangueira irrigada 

(linha) com a Caatinga na camada de 10-20 cm de profundidade. Conforme supracitado, a 

deposição de resíduos e a poda, que é realizada a cada ciclo de produção, contribuiu para o 

aumento nos estoques de C nas frações húmicas do solo. Segundo Soareas et al. (2008), as 

raízes também podem contribuir para o C do solo, devido sua senescência e ciclagem, ou 

ainda via exsudação radicular. Em pomares de mangueira irrigada na região do Vale do São 

Francisco, principalmente em solos com baixa fertilidade natural, a prática de fertilização para 

suprir os nutrientes extraídos pela colheita resulta no incremento da produtividade primária, 

favorecendo o retorno de grandes quantidades de material vegetal para o solo e, 

consequentemente, aumentando os estoques de C das substâncias húmicas, conforme 

observado por Cardoso et al. (2015).  

 



62 
 

F
A

F
 (

t 
h
a
-1

)

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

Ba
AaAa

Aa

AbBa

Bb Bb

Aa

Bb

Aa

Ab Aa

BbBaBa

F
A

H
 (

t 
h
a
-1

)

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0-10  cm 

Aa

Ab

Aa

Ab Ba

Aa

Bb

AaAa

Bb
Aa

BbBb

F
H

 (
t 

h
a
-1

)

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Aa
Aa

Aa

Ab

Ba

Bb
Ba

Ba

Aa

Ab Aa

Aa

Aa

Bb

Ba

Bb

Caatinga

Manga Linha

Manga E. Linha

Caatinga

Manga Linha

Manga E. Linha

Caatinga

Manga Linha

Manga E. Linha

S
H

 (
t 

h
a
-1

)

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25

30

Aa

Aa

Ab

Ab

AaAa

Aa

Ab BaAa

Aa

Ab

Aa

Ab Aa
Bb

Aa Aa
Aa

10-20 cm

2014 20142015 2015

Caatinga

Mangueira- Linha

Mangueira -Entrelinha

 

 

Figura 5. Estoques de C na fração ácidos fúlvicos (FAF), fração ácidos húmicos (FAH), 

fração huminas (FH) e substâncias húmicas (SH) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm dos solos 

sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga para os anos de 2014 e 2015. 

Colunas seguidas pela mesma letra minúscula, não diferem entre os usos pelo teste t de 

Student (α = 5 % de probabilidade de erro). Colunas seguidas pela mesma letra maiúscula, 

não diferem entre os anos (2014-2015) pelo teste t de Student (α = 5 % de probabilidade de 

erro). As barras de desvios verticais representam o desvio-padrão da média. 

 

 Os estoques de C nas FAF (4,27 t ha
-1

), FAH (2,17 t ha
-1

) e SH (12,88 t ha
-1

) 

observados na entrelinha do cultivo mangueira irrigada foram superiores ao da Caatinga 

(FAF= 1,73 t ha
-1

; FAH= 1,75 t ha
-1

; SH= 10,22 t ha
-1

) na camada de 0-10 cm de 

profundidade (Figura 5). Para a camada de 10-20 cm de profundidade, comportamento 
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semelhante foi observado para a FAF e FAH. Possivelmente, a presença de resíduos orgânicos 

provenientes das capinas mecânicas e manuais da vegetação espontânea na entrelinha de 

cultivo de mangueira contribuiu para elevar os estoques de C nas frações húmicas da MOS. A 

vegetação espontânea, por apresentar alta taxa de renovação de seu sistema radicular, pode ter 

contribuído para aumentar os estoques de C nessas frações húmicas na entrelinha de cultivo 

de mangueira irrigada. Passos et al. (2007), afirmaram que o tipo de cobertura vegetal e o 

manejo do solo exerce influência a composição da MO do solo. 

 Para o ano 2015, o solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) também apresentou 

maior estoque de C na FAF (4,34 e 3,72 t ha
-1

), FH (8,55 e 5,94 t ha
-1

) e SH (14,64 e 10,18 t 

ha
-1

) quando comparado ao solo sob Caatinga (FAF= 3,54 e 1,77 t ha
-1

; FH= 4,97 e 1,43 t ha
-

1
; SH= 10,56 e 4,80 t ha

-1
) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, 

respectivamente. O elevado déficit hídrico característico de ambientes Semiáridos sob 

vegetação de Caatinga provoca baixa produção de biomassa vegetal resultando na diminuição 

de aporte de resíduos orgânico no solo (Marin et al., 2006). Em contrapartida, essa restrição 

hídrica não acontece nos plantios de mangueira irrigados, contribuindo para elevada produção 

da mangueira, resultando no grande aporte de material orgânico (folhas, raízes, restos de 

poda) contribuindo para o aumento nos estoques de C das frações húmicas da MOS, mesmo 

em solos arenosos como o Neossolo Quartzarênico. Em estudo avaliando a influência de 20 

anos de cultivo de mangueira irrigada nos estoques de C das frações húmicas da MOS em 

relação à Caatinga em Petrolina-PE, Cardoso et al. (2015) observaram que o solo sob cultivo 

de mangueira irrigada apresentou maiores estoques de C na FAF (1,32 t ha
-1

), FAH (1,82 t ha
-

1
), FH (9,64 t ha

-1
) e SH (12,79 t ha

-1
) quando comparado ao solo sob Caatinga (FAF = 1,16 t 

ha
-1

; FAH = 1,50 t ha
-1

; FH = 6,09 t ha
-1

; SH = 8,75 t ha
-1

) na camada de 0-10 cm de 

profundidade. Comportamento semelhante foi observado para a FAF, FAH e SH na camada 

de 10-20 cm de profundidade.  

No Vale do São Francisco, em sistema de produção com elevado nível tecnológico e 

alta densidade de plantio de mangueira irrigada, a poda, objetivando elevada produção, 

caracteriza-se uma prática de manejo realizada a cada ciclo de produção da cultura, 

favorecendo a deposição e manutenção dos resíduos vegetais na superfície do solo, 

contribuindo para incrementar os estoques de MOS (Franzluebbers et al., 2007). A presença 

dos resíduos vegetais após a poda protege o solo do impacto direto das gotas da chuva, 

diminuindo as perdas de solo por erosão (Martins, 2005). Ademais, a manutenção dos 

resíduos vegetais na superfície do solo aumenta a disponibilidade de água e contribui para o 

fornecimento de nutrientes pela mineralização ao longo do tempo (Gonçalves, 2002). Além 
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disso, a manutenção de resíduos na superfície do solo constitui em fonte de energia para os 

organismos que participam da ciclagem biogeoquímica (Kiehl, 1985). Por se tratar de culturas 

perenes onde não se observa frequente revolvimento do solo, as áreas sob plantios de 

mangueira irrigada apresentam maiores estoques de C na MOS e suas frações. O não 

revolvimento do solo em áreas sob cultivo de mangueira irrigada favorece maior proteção 

física e química da MOS contra a decomposição microbiana (Grinhut et al., 2007; Silva e 

Mendonça, 2007). 

Os estoques de C da FH foi maior que os estoques de C da FAF e FAH (Figura 5). Em 

estudo realizado no Vale do São Francisco sob Neossolo Quartzarênico cultivado com 

mangueira irrigada, Cardoso et al. (2015) também observaram maior de C na FH em relação 

às demais frações húmicas. Em estudo realizado no Sudoeste do Piauí sob Latossolo Amarelo 

distrófico com cerrado nativo, plantio convencional e plantio direto, Campos et al. (2013) 

observaram na camada de 0-5 cm de profundidade que o estoque de C da FH foi superior ao 

estoque de C das demais frações húmicas. A FH representa a fração mais humificada da 

MOS, contribuindo para uma maior proteção bioquímica (estabilização no solo) (Cunha et al., 

2007; Silva et al., 2011). Por outro lado, em solos muito arenosos (5,22 dag kg
-1

 de argila), 

como o Neossolo Quartzarênico, a FAF normalmente apresenta grande mobilidade no perfil 

do solo (Silva e Mendonça, 2007). 

Avaliando os estoques de C das SH em solos da Amazônia, Lima (2001) observaram 

maiores estoques de C das FH e FAH, com menor contribuição das frações mais solúveis e 

móveis (FAF). A intensa humificação e a rápida mineralização da MOS pode ter contribuído 

para este fato. Além disso, o acúmulo da MOS pode resultar no aumento dos estoques de C 

dos ácidos húmicos, através do processo herança de compostos de matéria orgânica frescas, 

de forma similar ao que ocorreria com a humina herdada, especialmente, da lignina 

(Stevenson, 1994). A FH da MOS está intimamente associada à fração mineral do solo. A via 

de formação mais provável desta fração é por herança, que representa uma evolução direta 

dos compostos insolúveis lignificados, presentes na MOS ligeiramente alterada, constituindo-

se fundamentalmente a humina herdada ou humina residual (Duchaufour, 1977). 

Comparando-se os anos de 2014 e 2015, observa-se que não houve diferenças nos 

estoques de C das SH no solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) nas camadas de 0-10 e 

10-20 cm de profundidade (Figura 5). O cultivo de irrigada (linha) resultou em aumento dos 

estoques de C da FAF (223,71 e 175,47%) e redução nos estoques de C da FAH (179,77 e 

169,92%), respectivamente, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, quando 

comparou-se os anos de 2015 e 2014. Isso se deve as transformações dos materiais deixados 
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no solo (resto de podas), provavelmente, estes estão gerando estruturas menos complexas e 

polimerizadas, refletindo na maior proporção da FAF. O cultivo de mangueira irrigada (linha) 

também resultou em redução nos estoques de C da FH na camada de 0-10 cm de 

profundidade, quando comparou-se os anos de 2015 e 2014. Tal resultado infere quanto 

menos complexas e polimerizadas for o resultado da transformação do material do solo, 

menos materiais humificados são gerados no solo, como verificado pela diminuição da FH. 

 Em estudo avaliando o efeito da aplicação de compostos orgânicos no COT e C das 

frações húmicas da MOS em Argissolo Amarelo textura média/argilosa sob cultivo de 

mangueira irrigada em Petrolina – PE, Silva et al. (2016b) observaram que a aplicação de 

compostos orgânicos na área sob mangueira irrigada (linha) resultou em aumento nos 

estoques de C das frações húmicas da MOS quando comparados com a Caatinga. Os maiores 

aumentos foram observados para o C da FH, indicando maior estabilidade da MOS. 

O estoque de C das SH no solo sob cultivo de mangueira irrigada (entrelinha) foi 

reduzido aproximadamente 30,5 % e 22,49 % para as camadas de 0-10 e 10-20 cm de 

profundidade, respectivamente, no ano de 2015, sendo estes resultados inferiores quando 

comparados aos dados obtidos para o ano de 2014. Comportamento semelhante foi observado 

para a FH no solo sob mangueira irrigada (entrelinha) nas camadas supracitadas. No momento 

da coleta do solo em 2015, não havia sido realizada a capina das plantas espontâneas das 

entrelinhas, uma vez que os resíduos deixados pela capina servem como MOS, no entanto, 

não houve a contribuição desse material para aumentar o teor de C das SH e FH na entrelinha. 

 Valores superiores à unidade na relação CFAH/CFAF indicam a predominância de 

polimerização da matéria orgânica (Souza e Melo, 2000), podendo ser considerada um índice 

de humificação da MOS. O cultivo de mangueira irrigada (linha) apresentou valor médio da 

relação CFAH/CFAF (1,81 e 1,14, dado não apresentado) superior ao do solo sob Caatinga 

apenas em 2015 (1,09 e 0,23) somente na camada de 0-10 cm de profundidade, para os anos 

2014 e 2015 respectivamente. Isto indica que as condições ambientais da região e o manejo da 

área com mangueira na linha de plantio contribuíram para humificação, sintetizando FAH em 

detrimento da FAF na camada mais superficial do solo, corroborando informações de Ortega 

(1983). De acordo com Orlov (1998), o inremento da FAH pode indicar a melhoria da 

qualidade do húmus do solo ou do incremento da atividade biológica, que resulta na síntese de 

substâncias húmicas mais condensadas. Ebeling et al. (2013), ao avaliarem o estoque de C nas 

frações húmicas da MOS de amostras de Organossolo de diferentes regiões do Brasil, também 

observaram que os valores da relação CFAH/CFAF foram maiores do que 1 e concluíram que as 

condições ambientais favoreciam a estabilização do C na FAH. Para as condições Semiáridas 
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do Vale do São Francisco sob a linha de plantio (projeção da copa) de mangueira irrigada, 

possivelmente o clima associado ao aporte e a qualidade do resíduo vegetal, além do não 

revolvimento frequente do solo, favoreceram o processo de humificação da MOS, resultando 

em valores superiores da relação CFAH/CFAF na camada mais superficial do solo sob 

mangueira em relação à Caatinga. 

O solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha) apresentou maior valor médio da 

relação CFH/(CFAF+CFAH) (2,17 e 2,41) em relação ao solo sob Caatinga (1,96 e 0,46), apenas 

na camada de 0-10 cm de profundidade (dado não apresentado), indicando uma maior 

estabilidade estrutural da matéria orgânica do solo sob mangueira nessa camada (Labrador-

Moreno, 2002). Valores da relação CFH/(CFAF+CFAH) maiores que a unidade indicam a 

polimerização da matéria orgânica no sentido dos ácidos fúlvicos para huminas (Pizauro 

Junior e Melo, 1995). Assim, os efeitos da mudança no tipo de uso do solo, de Caatinga para 

mangueira irrigada, em relação à estabilidade estrutural da MOS ficaram restritos à camada 

mais superficial do solo na linha de plantio. Isto confirma que, o acúmulo de resíduos 

orgânicos na linha de plantio da mangueira, contribuíram para a maior proporção dos 

componentes de maior peso molecular na camada superficial do solo, confirmando a presença 

de MOS de maior estabilidade. A humina, entre as frações húmicas, é a fração que apresenta 

estrutura molecular mais complexa e massa molar superior a dos ácidos húmicos e fúlvicos 

(Silva e Mendonça, 2007). 

 

Estoques de carbono na fração leve e pesada 

  

Na figura 6 são apresentados os valores dos estoques de C da fração leve (FL) e fração 

pesada (FP) da MOS no solo sob cultivo de mangueira irrigada (linha e entrelinha) e Caatinga 

nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade para os anos de 2014 e 2015. 
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Figura 6. Estoques de C na fração leve (FL) e na fração pesada (FP) da matéria orgânica do 

solo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm dos solos sob cultivo de mangueira irrigada (linha e 

entrelinha) e Caatinga para os anos de 2014 e 2015. Colunas seguidas pela mesma letra 

minúscula, não diferem entre os usos pelo teste t de Student (α = 5 % de probabilidade de 

erro). Colunas seguidas pela mesma letra maiúscula, não diferem entre os anos (2014-2015) 

pelo teste t de Student (α = 5 % de probabilidade de erro). As barras de desvios verticais 

representam o desvio-padrão da média. 

 

Para o ano de 2014, o estoque de C da FL da MOS foi maior no solo sob cultivo de 

mangueira irrigada (linha, FL =0,059 t ha
-1

), na camada de 0-10 cm de profundidade, em 

relação ao solo sob Caatinga (FL = 0,05 t ha
-1

) (Figura 6). Em estudo realizado no Vale do 

São Francisco sob Neossolo Quartzarênico cultivado com mangueira irrigada, Cardoso et al. 

(2015) também observaram maior estoque da FL na camada de 0-10 cm de profundidade 

quando comparado ao solo sob Caatinga. O aumento no estoque de C da FL na camada 

superficial no solo sob mangueira irrigada (linha) em relação à Caatinga, se deve a maior 

deposição de resíduos que ocorre na superfície do solo. Apesar do estoque de C da FL ser 

frequentemente inferior a outras frações da MOS mais estáveis, ela representa o 

compartimento da MOS com rápida ciclagem, favorecendo a atividade da biota do solo (Silva 

e Mendonça, 2007). Segundo Six et al. (2002), a quantidade e a qualidade de resíduos 

depositados no solo influencia fortemente a FL da MOS, sendo composta basicamente por 

resíduos vegetais parcialmente decompostos. Assim, a FL da MOS pode ser utilizada como 

indicador sensível para detectar mudanças na qualidade do solo com diferentes usos e 
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manejos (Wu et al., 2004), apesar de nem sempre, esse maior estoque de C da FL ser 

observado (Leifeld e Kögel-Knabner, 2005). 

Não foi observado diferença nos estoques de C da FL quando comparou-se o solo sob 

mangueira irrigada (entrelinha) com o solo sob Caatinga. Para o ano de 2015, comportamento 

semelhante foi observado para o solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) em relação 

ao solo sob Caatinga nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade (Figura 6). 

 Não foram observados diferença nos estoques de C da FP da MOS entre o solo sob 

mangueira irrigada (linha e entrelinha) e o solo sob Caatinga nos primeiros 10 cm de 

profundidade do solo, no ano de 2014 (Figura 6). Por outro lado, os estoques de C da FP foi 

menor no solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) em relação ao solo sob Caatinga na 

camada de 10-20 cm profundidade. 

 Resultados opostos foram observados para o ano de 2015, onde o solo sob cultivo de 

mangueira (linha) apresentou maior estoque de C na FP (11,90 t ha
-1

, 5,83 t ha
-1

) quando 

comparado ao solo sob Caatinga (5,11 t ha
-1

e 2,32 t ha
-1

) nas camadas de 0-10 e 10-20 cm 

profundidade, respectivamente. Por ser mais estável às mudanças decorrentes do manejo, 

devido sua intima associação com a fração mineral do solo, principalmente com a fração 

argila, a FP torna-se importante no acúmulo de MOS (Freixo et al., 2002; Baldock e Nelson, 

2000). Em estudo realizado na região de Machado-MG, Rangel (2006) também observou que 

a área com o cultivo de cafeeiro proporcionou aumento no estoque de C da FP da MOS em 

relação à área sob mata nativa. Em estudo comparando o efeito do cultivo de mangueira 

irrigada nas frações da MOS em relação à Caatinga em Petrolina-PE, Cardoso et al. (2015) 

também observaram maiores estoques de C na FP no solo sob mangueira irrigada (linha) em 

relação à Caatinga na camada de 0-10 cm de profundidade. Não houve diferença nos estoques 

de C da FP da mangueira irrigada (entrelinha) quando comparado à Caatinga nas duas 

camadas de solo avaliadas. 

 Comparando-se os anos 2014 e 2015, observa-se que não houve diferenças nos 

estoques de C da FL da MOS no solo sob mangueira irrigada (linha e entrelinha) nas camadas 

de 0-10 e 10-20 de profundidade (Figura 6). Comportamento semelhante foi observado para o 

estoque de C na FP no solo sob mangueira irrigada (linha) nos 10 primeiros centímetro de 

profundidade. Por outro lado, os estoques de C da FP no solo sob mangueira irrigada 

(entrelinha) foi menor no ano de 2015 quando comparado ao ano 2014 nas duas camadas de 

solo avaliadas. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O efeito do cultivo de mangueira irrigada nos estoques de carbono orgânico total e carbono 

das frações da matéria orgânica do solo em relação à Caatinga é influenciado pelo ponto de 

coleta das amostras de solo (linha e entrelinha de plantio). 

2. O cultivo de mangueira irrigada, em área anteriormente ocupada por Caatinga, promove 

maior estoque de carbono orgânico total, carbono da fração humina e substâncias húmicas nas 

amostras coletadas na linha de plantio, nos anos de 2014 e 2015.  

3. Comparando-se o ano de 2015 com 2014, o cultivo de mangueira irrigada (linha de 

plantio) promove aumento de 26,09% e 35,29% no carbono orgânico total nas camadas de 0-

10 e 10-20 cm de profundidade, respectivamente.  

4. Na região do Vale do Submédio São Francisco, o aumento nos estoques de carbono das 

frações da matéria orgânica do solo ficou mais restrito à linha de plantio do cultivo de 

mangueira irrigada em relação à Caatinga. 
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5. CONCLUSÕES GERAIS  

 

 

1. O cultivo de mangueira irrigada promove poucas alterações nos atributos físicos 

do solo em área anteriormente ocupada por Caatinga, aumentando o grau de 

floculação e a porosidade total, principalmente na linha de plantio e na camada mais 

superficial do solo.  

 

2. O cultivo de mangueira irrigada promove, de forma generalizada, aumento nos 

teores de macro e micronutrientes no solo em relação à Caatinga, principalmente na 

linha de plantio (projeção da copa da mangueira).  

3. O cultivo de mangueira irrigada, em área anteriormente ocupada por Caatinga, 

favorece maior estoque de carbono orgânico total, carbono da fração humina e 

substâncias húmicas na linha de plantio.  
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