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RESUMO 

 

As práticas de manejo dos solos na Amazônia consistem ainda na derrubada e posterior queima 

dessa biomassa. Essa é a maneira que os pequenos agricultores, que não possuem recursos para 

melhorar a qualidade do solo, aplicam como forma de manejo do solo. Tal prática ocasiona o 

empobrecimento do solo, o torna susceptível a erosão além de emitir gases de efeito estufa e o 

que leva a continuidade dessas práticas não sustentáveis é a ausência de estudos intrínsecos 

sobre os solos amazônicos implica na continuidade de práticas não sustentáveis no uso desse 

recurso natural, sendo assim, o presente estudo teve a finalidade de avaliar a distribuição 

espacial de atributos físicos do solo em uma reserva biológica no bioma Amazônia. A área de 

pesquisa é uma parcela permanente de 100 x 100 m e está localizada na Reserva Biológica do 

Jaru, Rondônia. Essa parcela permanente foi dividida em 25 subparcelas de 20 x 20 m. Foi 

confeccionado mapa do relevo local e as variáveis analisadas foram umidade, densidade da 

partícula, densidade do solo, porosidade total e granulometria. Os dados do solo foram 

submetidos a análises estatísticas descritivas e inferencial. As análises dos atributos físicos do 

solo na parcela permanente mostraram que a distribuição espacial das propriedades físicas não 

foi igual para as 25 subparcelas O relevo foi definido como plano ondulado com altitude média 

de 156 m, apresentando variações entre as subparcelas. A textura do solo é média e não houve 

diferença significativa (p-valor > 0,05) entre as subparcelas. A média da DS foi de 1,2 g cm-3 e 

da PT 52%. Tais valores correspondem a um solo ideal para o desenvolvimento de plantas e 

evidenciam que o solo não está compactado. O valor médio de umidade foi de 21%, as 

subparcelas apresentaram diferenças significativas entre si. Portanto, conclui-se que o solo, 

nessa porção da Amazônia, pode apresentar variações em suas propriedades físicas mesmo em 

distâncias relativamente menores, como o desta pesquisa. 

 

Palavras-chave:  umidade, densidade do solo, porosidade total, granulometria, densidade da 

partícula. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Soil management practices in the Amazon still consist of clearing and subsequently burning 

this biomass. This is the way that small farmers, who do not have the resources to improve soil 

quality, apply it as a form of soil management. Such practice causes the impoverishment of the 

soil, makes it susceptible to erosion in addition to emitting greenhouse gases and what leads to 

the continuity of these unsustainable practices is the absence of intrinsic studies on Amazonian 

soils implies the continuity of unsustainable practices in the use of this Therefore, this study 

aimed to evaluate the spatial distribution of physical attributes of the soil in a biological reserve 

in the Amazon biome. The research area is a permanent plot of 100 x 100 m and is located in 

the Jaru Biological Reserve, Rondônia. This permanent plot was divided into 25 subplots of 20 

x 20 m. A local relief map was made and the variables analyzed were moisture, particle density, 

soil density, total porosity and granulometry. The soil data were subjected to descriptive and 

inferential statistical analysis. The analysis of the physical attributes of the soil in the permanent 

plot showed that the spatial distribution of the physical properties was not the same for the 25 

subplots. The relief was defined as a wavy plane with an average altitude of 156 m, with 

variations between the subplots. The soil texture is medium and there was no significant 

difference (p-value> 0.05) between the subplots. The mean SD was 1.2 g cm-3 and the PT 52%. 

Such values correspond to an ideal soil for the development of plants and show that the soil is 

not compacted. The average humidity value was 21%, the subplots showed significant 

differences between them. Therefore, it is concluded that the soil, in this portion of the Amazon, 

may show variations in its physical properties even at relatively shorter distances, such as this 

research. 

 

Keyword: humidity, soil density, total porosity, granulometry, particle density. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O solo é um elemento fundamental no ecossistema terrestre, funcionando como base 

para a sobrevivência da espécie humana, animal e vegetal. Em meio florestal, ele está 

diretamente relacionado com a ciclagem de nutrientes, ciclagem da água, o balanço de energia 

e o tipo de vegetação presente. 

 Higucci (2012) relata que a floresta e o solo são interdependentes através de suas 

funções, na qual o solo disponibiliza nutrientes e água para as plantas e a vegetação garante a 

qualidade das propriedades físico-químicas e biológicas do solo. Para Assis (2016) a 

disponibilidade de água e nutrientes é dependente do tamanho das partículas de solo, de sua 

forma, arranjo espacial, determinado sua estrutura que junto à granulometria e densidade 

determinam a porosidade, que é a capacidade de reter água e nutrientes. Não somente esses 

fatores são determinantes, mas também o clima, relevo, matéria orgânica disponível, os 

microrganismos e a qualidade química dos minerais do solo (VALE JÚNIOR et al., 2011). 

 Neste contexto, Gonçalves (2015) destaca que o relevo é um fator importante na 

formação dos solos, pois ele pode modificar o perfil do solo pelo processo de absorção e 

retenção de água, na movimentação dos materiais em suspensão, lixiviação para outras áreas e 

no grau de remoção das partículas, tornando os perfis de solos diferentes entre si pelas suas 

características morfológicas. O relevo influencia diretamente na dinâmica de escoamento e 

infiltração da água da chuva, sendo, também, um dos fatores determinantes da umidade no solo 

(LEME, 2007).  

 Além do relevo, a vegetação tem um importante papel junto ao solo, ela o protege da 

erosão, e isso num fragmento florestal, varia com a diferença na morfologia e na densidade da 

cobertura vegetal, as copas, as raízes e a serapilheira exercem uma eficaz proteção do solo 

contra a erosão (LEME, 2007; MORGAN, 2005). Rossi (2005) também destacou que a 

vegetação possui estreita relação com o solo, principalmente por suas características físico-

químicas como o teor de argila, retenção de água e a disponibilidade de nutrientes. 
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 Na Amazônia os solos são conhecidos como solos pobres de nutrientes, ácidos, de baixa 

fertilidade natural (por serem formados por sedimentos muitos antigos) e por sua grande 

diversidade. Nesses solos tão pobres a ciclagem de nutrientes depende de uma oferta contínua 

de material orgânico, que é oriundo dos restos animais e vegetais da floresta, mais conhecido 

como serapilheira (CAMPOS et al., 2012). A serapilheira faz parte da primeira camada 

superficial (0-10 cm) do solo, nela se encontra uma expressiva concentração de raízes, e isso 

só ocorre por causa dessa ciclagem de nutrientes eficiente que temos em uma floresta tão rica 

em biodiversidade, que é a Floresta Amazônica (HIGUCCI, 2012). 

 A forma de ocupação da região Amazônica e a falta de incentivos políticos para o 

desenvolvimento sustável compactua para que ações degradadoras continuem sendo realizadas 

pela população, tais como a queima de florestas, pastagens e capoeiras.  Sendo essas práticas 

comuns na região como forma de renovo e forragem do solo, que além de emitir gases como o 

monóxido e dióxido de carbono tende a acelerar a erosão do solo exposto, a piora das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e um aumento na taxa da emissão de carbono 

desprendido de solos erodidos (ALVES; MODESTO JUNIOR, 2020; LIMA, 2002).

 Segundo o Centro de Estudos Integrados da Biodiversidade Amazônica – CENBAM 

(2012), a falta de mapas digitais sobre certas propriedades físicas do solo na Amazônia dificulta 

a compreensão e distribuição das espécies no bioma, o que estão disponíveis são abundantes 

dados sobre as plantas.  

 A ausência de estudos intrínsecos sobre os solos amazônicos implica na continuidade 

de práticas não sustentáveis no uso desse recurso natural, sendo assim, o presente estudo teve 

a finalidade de avaliar a distribuição espacial de atributos físicos do solo em uma reserva 

biológica no bioma Amazônia.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1 A AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

 A Amazônia representa um importante papel sociocultural de diversidade, com povos 

tradicionais, quilombolas, indígenas, migrantes das regiões nordeste e sul do país que 

sobrevivem do extrativismo de produtos não madeireiros (castanha, açaí, guaraná, palhas, entre 

outros), dos produtos madeireiros que a floresta oferece e da pesca, tanto para a própria 

subsistência, quanto para a venda (MARTHA JUNIOR; ALVES; CONTINI, 2011; 

FEARNSIDE, 2018; RAMOS, 2014).  

 Em território brasileiro a Amazônia é denominada Amazônia Legal, esse nome foi dado 

na década de 50. Na época foi um meio de estratégias geopolíticas lançado pelo governo federal 

para o plano de integração nacional da Região Norte. A partir de então as delimitações da 

Amazônia Legal, que se estendiam pelos estados do Amazonas, Pará, pelos territórios federais 

do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, foram incrementadas aos estados do Maranhão a oeste, 

do Mato Grosso e Goiás ao norte (BORGES, 2017; BRASIL, 1953). 

 Na década de 60 o Acre passou a ser parte da configuração da Amazônia Legal como 

estado, e os estados federais eram Amapá, Rondônia e Roraima. Em meados da década de 70 

todo o estado do Mato Grosso pertencia a Amazônia Legal e na década de 80 foi criado o estado 

do Tocantins através da constituição federal e o Amapá, Roraima e Rondônia foram decretados 

como estado. A partir então a Amazônia Legal compreende uma área com cerca de 5 milhões 

de km² distribuídas entre os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 

Rondônia, Roraima e Tocantins (BRASIL, 1966; BRASIL 1977, BRASIL 1988). 

 Ao final do século XX a Amazônia Legal sofreu uma aceleração do uso e retirada dos 

recursos naturais de tal forma que os impactos negativos foram maiores que os positivos 

(ALVES; MODESTO JUNIOR, 2020; FEARNSIDE, 2009; FEARNSIDE, 1989). Desta forma 

sendo a Floresta Amazônica um ecossistema tão complexo e rico e que ainda pouco se sabe 

sobre esse bioma, com o propósito de preservar as florestas de forma intacta ou sustentável e 

garantir a existência dos povos nativos da Amazônia, foram instituídas as unidades de 

conservação (UC).  

Nesse aspecto, houve um expressivo aumento na criação de diversas UCs de âmbito 

estadual na década de 90, principalmente, no estado de Rondônia, por exigências feitas pelo 

Banco Mundial para a aprovação do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (Planafloro). 

Entre o final do século XX e início do século XXI, houve um incremento de UCs no âmbito 
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federal, pois o governo tinha que cumprir metas de proteção da diversidade biológica (ARPA, 

2010). Foi nesse mesmo período que foi criada a Lei Federal n. 9.985/2000 que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). No Artigo 2º dessa lei 

são abordadas definições sobre UC: 

 

“Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo 

a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação 

do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases 

sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades 

e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em 

geral; 
III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas;” (BRASIL, 2000). 

 

 As UCs tiveram um importante papel para frear a destruição da Amazônia Legal, pois 

em apenas quatro décadas, não houve um povo na história humana que destruiu com tanta 

celeridade e desdém um patrimônio botânico e partes dele estarão perdidos para sempre. Hoje, 

de forma precária, mas ainda válida temos as UCs que perfazem um total de 339 unidades, 

sendo 146 federais e 193 estudais na Amazônia Legal, essa tem sido as alternativas para manter 

esse patrimônio para as futuras gerações (ISA, 2019; SCHMINK; WOOD, 2012). 

 

1.1.1 Amazônia Ocidental: um breve relato sobre a geopolítica de ocupação do estado de 

Rondônia e suas consequências socioambientais 

 

A Amazônia Ocidental é a parte mais extensa, territorialmente, e preservada da 

Amazônia, ela é constituída pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima (BRASIL, 

1968). Sua história é marcada por ciclos econômicos e junto vieram os processos migratórios.  

 O processo de colonização do estado de Rondônia (RO) não é diferente dos outros 

estados da Amazônia Legal, mas apresenta aspectos peculiares, que envolveu poderes políticos, 

elitistas e militares que interferiram diretamente na forma do uso e ocupação do solo do estado. 

Sobre o cenário rondoniense Souza (2011, p. 18) relata que: 
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À primeira vista, sua vegetação é exuberante e composta por florestas de palmeiras e 

de cocais, matas de igapó nas várzeas, floresta fechada com árvores de copas altas, 

matas esparsas, além de cerrado em boa parte do território. A vegetação de cerrado 

do planalto se mescla à floresta amazônica à bacia pantaneira, num espetáculo 

indescritível de encontro de floras, cenário recortado pelos maiores formadores da 

Bacia Amazônica, com uma variedade de águas claras e escuras. Entretanto [...] ao se 

adentrar uma estrada vicinal, revela-se os sinais do progresso, num espetáculo trágico 

vê-se extensas áreas de florestas derrubadas para serem consumidas pelo fogo e 

posterior plantio de pasto [...] Tal multiplicidade aguça a mente ao se buscar 

compreender esses encontros e confrontos. 

 

Para entender essa multiplicidade precisamos voltar ao início do século XVIII quando 

os portugueses e espanhóis voltaram em busca dos minerais e das drogas do sertão1, essas não 

eram encontradas na Europa, e esse século, o primeiro marco da economia rondoniense, ficou 

conhecido como o Ciclo do Ouro (OLIVEIRA, 2001).  

 Nesse mesmo período foi construído o Real Forte Príncipe da Beira, no Vale do 

Guaporé, a fim de proteger os interesses portugueses das cobiças espanholas. Para essa 

construção foram tragas pessoas do Rio de Janeiro e do Pará, além dos indígenas que aqui 

habitavam e escravos. Com o declínio do ouro os portugueses e paulistas, que eram a elite da 

sociedade na época, deixaram a região, restando os indígenas, os negros e os mulatos 

(AMARAL, 2012). 

    O Ciclo da Borracha marcou intensamente a economia nacional, teve início no século 

XIX e durou até o XX, divididos por dois tempos: o primeiro e segundo ciclo da borracha. O 

látex utilizado na produção da borracha é oriundo da seringa (Hevea brasiliensis), uma espécie 

de árvore endêmica da Amazônia. Além do Brasil, a Bolívia também produzia borracha em 

larga escala, mas não tinha como escoar seu produto para os ingleses, foi então em 1867 com 

o Tratado de Ayacucho firmados entre Brasil e Bolívia que surgiu a possibilidade de a Bolívia 

escoar seus produtos via estrada de ferro (AMARAL, 2012; GOMES, 2018; SANTOS, 2014). 

Ainda segundo os autores supracitados, o primeiro Ciclo da Borracha durou até o início 

do século XX. Nesse mesmo período também iniciou a construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré e das linhas telégrafas de Rondon2, foi um período de nova onda migratória 

conforme descreve Amaral (2012, p. 94), “A necessidade permanente de contratação de 

trabalhadores levou os empreendedores a buscar mão de obra tanto no Brasil, quanto em 

diversos países do exterior, num total de mais de 40 nacionalidades”. O segundo Ciclo da 

Borracha se deu com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um importante produtor e 

 
1Drogas do sertão foi o nome dado para especiarias como: canela, anis, raízes, cacau e outras descoberta pelos 

portugueses e espanhóis no século XVIII. 
2 Rondon se refere a Cândido Mariano da Silva Rondon, que comandou a comissão das linhas telegráficas que 

deu formação ao Território Federal do Guaporé, hoje, Rondônia. Nome dado em sua homenagem. 
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fornecedor da borracha, com a grande demanda internacional e a falta da mão de obra, 

migrantes foram atraídos, principalmente, os da Região Nordeste. 

Com o fim da guerra em 1945 o comércio da borracha veio a declínio, e sem a garantia 

de seus direitos os Soldados da Borracha foram abandonados à própria sorte (RAMOS, 2014; 

TEIXEIRA, 2001). Segundo Souza (2011) a economia da época, até o início da década de 50, 

era movida a base do extrativismo não madeireiro como: da poaia3, de óleos de copaíba e 

andiroba, da borracha, da castanha e de peles de animais.   

Após esse período, durante as décadas de 50 e 60 houve outra corrida para a exploração 

do minério, dessa vez os migrantes vieram em busca do diamante e não os encontraram. Mas 

encontraram outro minério, a cassiterita. A exploração dos minérios gerou conflitos entre 

posseiros e garimpeiros ao ocuparem os territórios indígenas. Ao final da década de 60 

aconteceu a abertura da rodovia BR 364 que liga Cuiabá a Porto Velho (AMARAL, 2012). 

Foi com a abertura da BR 364 que aconteceu o maior ciclo migratório para Rondônia e o que 

mais trouxe consequências sociais e ambientais para o estado e região.  

Na década de 70 o governo lança seus projetos de colonização com discursos 

ideológicos que diziam “terras sem homens para homens sem terras” e “integrar para não 

entregar”. Esses discursos serviram para preservar interesses políticos e econômicos. 

Rondônia foi dada como um vazio demográfico, a região era considerada atrasada nos avanços 

industriais, excluindo a existência de povos indígenas, ribeirinhos e tradicionais que 

habitavam o estado há décadas e sobreviviam de práticas sustentáveis. Essa época é conhecida 

como o Ciclo da Agricultura (AMARAL, 2012; SOUZA, 2011). 

 É estimado que nesse período foram recebidos, aproximadamente, seiscentas mil 

pessoas, advindas da Região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA, foi o órgão responsável pelos projetos de colonização da 

Amazônia rondoniense.  A partir de então começou o avanço do desmatamento desordenado 

no estado, pois Rondônia acabara de despertar sua “vocação” agrícola (FEARNSIDE, 1989; 

OLIVEIRA, 2001; SANTOS et al., 2015). A expansão agrícola e agropecuária se alastrou por 

todo o estado, latifúndios, gado de corte, soja, esses são os cenários vistos ao longo das 

rodovias.  

 Souza et al. (2019), apontam em seus estudos sobre as mudanças no uso da terra da 

bacia do rio Machadinho que em 1984 as áreas caracterizadas como pastagem na área da bacia 

 
3 Trata-se de uma planta rasteira medicinal da qual se utiliza a raiz. Muito usada na farmacologia desde o século 

XVIII para afecções dos sistemas respiratório na forma de xaropes expectorantes e digestivo na forma de chá e em 

pó. O coletor da planta é denominado de poaieiro. 
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eram de 2,6% e passaram para 45,9% no ano de 2011, sendo a maior conversão observada nas 

nascentes do corpo hídrico principal.  Dentre as inúmeras consequências destaca-se a provável 

redução da intensidade da chuva no período chuvoso, a tendência de redução da 

evapotranspiração nesse período e a intensificação da mesma nos períodos mais quentes e 

secos. 

 Ao analisarem a área de influência da BR 421, zona oeste do estado, Lopes, Santos e 

Nunes (2019) observaram que a malha viária impulsionou o desmatamento na microrregião, 

houve mudança da cobertura do solo, conversão de floresta para agricultura e concluíram que 

é necessário criar áreas especiais como as zonas de amortecimento para as terras indígenas da 

região, pois estão sofrendo impactos e pressões ambientais e sociais.  

 Seguindo a tendência geral da Amazônia, Rondônia teve redução na taxa do 

desmatamento de 2005 até 2014, com picos em 1995 e 2004. Entretanto, essas taxas voltaram 

a subir gradualmente a partir de 2015 (INPE, 2019). O aumento na taxa de desmatamento 

envolve questões políticas, e neste momento, no Brasil, o cenário político tem sido favorável 

ao desmatamento. Nesse contexto é válido ressaltar que a mudança no uso e cobertura do solo 

tem impacto direto sob o solo e pouco se sabe, ainda, sobre os solos amazônicos.  

  

1.2 SOLO 

 

 O solo é um complexo microecossistema, um recurso natural biologicamente ativo que 

se renova lentamente, originado de rochas e sedimentos que se alteraram ao longo do tempo 

por ações do intemperismo e dos organismos vivos que influenciam diretamente na formação 

dos poros, dos agregados da partícula, dos íons e da matéria orgânica.  

 Essa concepção sobre o solo surgiu há dois séculos por meio dos estudos do geógrafo 

Vasily Vasil'evich Dokuchaev publicados no livro “Russian Chernozem” onde expôs suas 

ideias sobre a formação dos solos. Ele proferia que para conhecer os solos de uma região era 

necessário conhecer seus elementos de formação (DOKUCHAEV, 1883). Logo após Jenny 

(1941) estudando os fatores que determinam a formação do solo, chegou à conclusão que esses 

fatores eram independentes e elaborou a Equação 1. No entanto, outros fatores podem ser 

incluídos nessa equação e o resultado dela é um perfil formado por camadas horizontais (Figura 

1). 

 

𝑆 = 𝑓(𝑐𝑙, 𝑜, 𝑟, 𝑝, 𝑡) 

                                                                                                                                                  (1) 
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Onde S = solo, cl = clima, o = organismos vivos, r = relevo, p = material de origem, t = tempo. 

 
Figura 1 – Formação do perfil do solo que ocorrem ao longo do tempo sob a influência dos fatores 

clima, organismos, relevo e discriminação dos horizontes formados que se distinguem do material de 

origem inicial. 

Fonte: Adaptado do Google imagens. 

 

 Para Oliveira et al. (2015) a dinâmica de formação dos solos é um processo demorado 

e por isso pode apresentar variações em seus atributos físicos, químicos e biológicos, pois tais 

atributos se devem ao material de origem, ao relevo e as condições climáticas que formou esse 

solo.  

 Nesse sentido analisar as características dos solos passou a ser fundamental, 

principalmente, para a agricultura e a construção civil, pois para ter resultados homogêneos nas 

plantações, os solos também devem ser homogêneos, com a mesma disponibilidade hídrica e 

de nutrientes para toda a plantação, e na construção civil o solo é quem recebe a caga final de 

sustentação, dependendo do tipo de solo a fundação e a estrutura da construção mudam 

(OTSUBO et al., 2008; SILVEIRA; STONI, 2003; ZONTA et al., 2014).  

 Assim como as espécies animais, os solos também são ordenados por uma classificação. 

No Brasil essa classificação teve início no final do século XVI, mas apenas no final de 1970 foi 

criado o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS, com a primeira edição publicada 

em 1999 (SANTOS et al., 2018). Atualmente os solos são agrupados em treze classes (ordens), 

sendo elas: argissolo, cambissolo, chernossolo, espodossolo, gleissolo, latossolo, luvissolo, 

neossolo, nitossolo, organossolo, planossolo, plintossolo e vertissolo, definidas segundo os 

atributos diagnosticados (EMBRAPA, 2018). 
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 Na região Amazônica a formação dos solos não se limita aos fatores estabelecidos na 

equação de Jenny (1941), pois além desses fatores há o incremento de outros, como o nível 

elevado do lençol freático, o arraste de sedimentos pela água e as frequentes inundações. Tais 

fatores influenciam na evolução pedogenética limitando-a na formação de solos jovens, que 

têm como características a acidez elevada, baixa troca catiônica, pobreza de macronutrientes 

(principalmente fósforo), densidade elevada, susceptibilidade à erosão e à compactação (LIMA, 

2002; QUESADA et al., 2011; SOARES et al., 2016; VALE JUNIOR et al., 2011). 

Nesse contexto, a Amazônia ainda carece de informações precisas sobre as propriedades 

dos solos, pois o que se sabe sobre os solos amazônicos é de sua baixa fertilidade, de seu 

potencial para o estoque de carbono, que são em maior parte classificados como Latossolos, 

Argissolos, Neossolos e Plintossolos e que existem pequenas manchas de Terras pretas 

arqueológicas de elevada fertilidade (CUNHA et al., 2017). 

 Marques et al. (2016) apontam em seus estudos sobre o estoque de carbono em solos 

florestais da Amazônia Central que, os solos sob a Floresta Amazônica, em um gradiente 

topográfico, têm grande potencial de armazenar carbono. Essas mesmas florestas são fontes 

importantes de N2O e NO atmosférico, e que pode fixar N (nitrogênio), por meios simbióticos 

até 3 kg N ha -1 ano -1 (DAVIDSON; BUSTAMANTE; PINTO, 2001; SILVA et al., 2018). 

Analisando a variabilidade espacial de atributos físicos do solo para a identificação de 

classes pedológicas de microbacias na Amazônia Meridional, Novas Filho (2007) concluiu que 

nas microbacias, onde a cota altimétrica era inferior a 280 m ocorreram as classes de Argissolo 

e Plintosssolos, em cotas superiores ocorreram, exclusivamente, latossolos. O autor associa essa 

mudança de classes ao relevo e ao material de origem.  

Cunha et al. (2017) observaram que em Terras pretas arqueológicas sob vegetação 

nativa a resistência do solo à penetração obteve menor valor que nos solos com uso de pastagem 

e feijão guandu e que o resultado da resistência à penetração é consistente com os baixos valores 

obtidos de umidade gravimétrica e de densidade do solo. 

As práticas de manejo dos solos na Amazônia consistem ainda na derrubada e posterior 

queima dessa biomassa. Essa é a maneira que os pequenos agricultores, que não possuem 

recursos para melhorar a qualidade do solo, praticam o manejo inadequado do solo. Todo o 

material orgânico que é disponibilizado para o solo com a reciclagem natural dos nutrientes o 

torna relativamente produtivo, com a queima essa matéria orgânica, transformada em cinzas, é 

incorporada de uma vez ao solo tornando-o fértil, entretanto tal prática leva ao empobrecimento 
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do solo, à sua acidificação, deterioração da estrutura física e diminuição da atividade biológica 

(SCHLINDWEIN et al., 2012).  

 

1.2.1 Atributos físicos 

 

 A estrutura do solo é a responsável pela ação direita ou indireta da purificação da água. 

Dependendo da sua estrutura e uso ele pode ser um agente filtrante dos poluentes ali presentes. 

O que determina o índice de sorção de um agrotóxico no solo é o teor de matéria orgânica, ela 

possui a capacidade de degradar moléculas orgânicas e metais, promove o efeito tampão no 

solo (COSTA et al., 2004; LIMA; SOUZA; FIGUEIREDO, 2007). Se o solo for de textura 

porosa aumenta o potencial de contaminar águas superficiais subterrâneas através da erosão, 

lixiviação e percolação (CASTRO et al., 2020). 

As características físicas do solo são propriedades ligadas, principalmente, à textura que 

tem influência no comportamento físico-hídrico e à estrutura que nada mais é do que o arranjo 

primário das partículas de solo, essas determinam outras propriedades, todas interligadas entre 

si (REICHERT; SUZUKI; REINERT, 2007). 

 Das propriedades físicas que condicionam o solo como um meio de produtividade de 

plantas se destacam a umidade, a densidade do solo (DS), a densidade da partícula (DP), a 

porosidade total (PT) e a granulometria (G). 

 

1.2.1.1 Densidade do solo, da partícula e porosidade total 

 

A densidade do solo é um atributo dinâmico que varia de acordo com o tipo de solo, 

cobertura vegetal, material de origem etc. Tem relação com a compactação, erosão e as 

propriedades hidráulicas (CARVALHO JUNIOR et al., 2016; CHAUDHARI et al., 2013). 

Por sua vez a densidade da partícula é definida como a relação entre a massa de uma 

amostra de solo seco e o volume ocupado pelas partículas. É um indicativo da composição 

mineralógica e do cálculo de velocidade de sedimentação, funciona como uma determinação 

indireta da porosidade (MARTINKOSKI et al., 2017; REICHERT; SUZUKI; REINERT, 

2007). 

Em um monocultivo de florestas de eucalipto, decorridos dois anos apresentou menor 

acúmulo de carbono orgânico no solo que resultou em um impacto negativo na densidade do 

solo. No entanto em um sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta - LPF, em dois anos 
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foram observadas melhorias na densidade do solo, porosidade e no teor de carbono orgânico 

(SILVA; SALES; VELOSO, 2016). 

A porosidade total do solo está relacionada com a porosidade, pois ela indica o arranjo 

das partículas, consequentemente definindo os espaços vazios. Quanto menor a densidade, 

maior será a porosidade. Esses espaços vazios são preenchidos de ar e água. O ideal para que 

uma planta tenha bom crescimento, sem impedimento do desenvolvimento radicular, é que o 

um solo contabilize aproximadamente 50% de porosidade (COELHO et al., 2013). 

Os poros são definidos em macroporos e microporos, cada um tem uma função 

específica. Os macroporos são responsáveis pela aeração e contribui para o armazenamento da 

água. Os microporos armazenam e retêm a água no solo (REICHERT; REINERT, 2006).    

Para Barros et al. (2016), em solos de Terra preta arqueológica na Amazônia, as 

proporções de poros, tanto estruturais como texturais, não foram influenciados pela densidade 

do solo, entretanto os poros texturais estão relacionados positivamente com a matéria orgânica. 

 

1.2.1.2 Granulometria 

 

Para quantificar as frações mineralógicas do solo é feito uma análise granulométrica, 

através dessa análise se verifica a distribuição por tamanho das partículas minerais, que são 

grãos individuais de minério fragmentados da rocha mãe (EMBRAPA, 2018). 

Essas partículas minerais são classificadas pelo tamanho e se dividem em três: areia, 

silte e argila. A menor classe dos minerais é a argila, ela é responsável pela pegajosidade e 

plasticidade que há no solo, seu tamanho é menor que 0,002 mm. No caso do silte não é possível 

senti-lo e vê-lo individualmente, é necessário o auxílio de um microscópio, pois seu tamanho 

varia de 0,002 a 0,05 mm. A areia é possível ser vista a olho nu, seu tamanho varia entre 0,05 

e 2,0 mm. (COELHO et al., 2013). A quantidade de cada fração mineral depende de seu material 

de origem, varia muito com a altitude e se o ambiente for antropizado. 

 Carreira (2014) estudou as implicações causadas nas propriedades físicas do solo em 

decorrência da conversão de florestas em pastagens na Amazônia e encontrou diferenças nas 

análises granulométricas, onde na pastagem a argila variou de 8,80 ± 1,19 a 15,33 ± 2,12%, a 

areia de 65,62 ± 3,88 a 83,03 ± 1,06 % e o silte de 8,17 ± 0,95 a 21,55 ± 4,39%. Para a floresta 

os valores encontrados foram de 9 ± 0,75 a 19,15 ± 2,36% de argila, 37,14 ± 2 a 80,09 ± 2,79% 

de areia e 10,91 ± 2,46 a 43,71 ± 1,66% de silte. 
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 Ainda segundo a autora, com os resultados da análise granulométrica, a área de 

pastagem em relação a floresta teve aumento de até 23% na densidade do solo e refletiu na 

diminuição da porcentagem de porosidade que foi de 24%. Esse resultado aliado ao percentual 

de argila encontrado acarretou a baixa capacidade de retenção de água na pastagem. 

 

1.2.2 Umidade 

 

A água do solo é rica em substâncias orgânicas e inorgânicas, ela não é um elemento 

puro. É por meio dela que a maioria dos nutrientes (fósforo, potássio, cálcio, entre outros) são 

absorvidos pelo solo, e por isso é denominada de solução do solo. As partículas minerais como 

a argila atraem a água do solo e determinam seu movimento e disponibilidade para as raízes 

(COELHO et al., 2013). O armazenamento e disponibilidade de água no solo depende da sua 

textura e estrutura. À medida que um solo saturado seca, seus macroporos são esvaziados 

primeiro, enquanto essa umidade vai reduzindo.  

Conhecer a umidade de um solo tem grande importância nos âmbitos ecológicos, 

biológicos, atmosféricos e hidrológicos. Oliveira, Severiano e Mello (2007) estudando a 

resistência à penetração de um latossolo constataram que quanto mais úmido o solo menor era 

a resistividade à penetração. 

 

 

1.2.3 Relevo 

 

 As ondulações que ocorrem na superfície terrestre são denominadas relevo e podem ser 

representados por quatro fisionomias diferentes: as montanhas de grandes elevações formadas 

pelas ações das placas tectônicas; depressões de superfícies rebaixadas formadas por processos 

erosivos; planícies são áreas planas, formadas por sedimentos e de baixa altitude e planaltos de 

paisagens acidentadas, relativamente plana (REICHERT; SUZUKI; REINERT, 2007). 

 O relevo é agente modificador da paisagem e um dos principais fatores de formação dos 

solos capaz de alterar os processos erosivos, alterar a umidade, o microclima, o nível do lençol 

freático e o processo de lixiviação dos solos (ARTUR et al., 2014). Segundo Souza et al. (2006), 

a declividade afeta os parâmetros do solo como a capacidade de armazenamento de água, o 

fluxo e o transporte dela, a disposição das partículas do solo e da matéria orgânica. 

 As diferenças de topografia em um solo acarretam diferentes distribuições espaciais das 

propriedades químicas, físicas e biológicas desse, influenciando diretamente a vegetação sobre 



23 

 

 
 

esse solo. Li et al. (2018) estudaram os efeitos da topografia na restauração da vegetação e na 

qualidade dos solos no sudoeste da China e constataram que as inclinações de corte diferiram 

significativamente das inclinações naturais em termos de conteúdo de água no solo, carbono 

orgânico no solo e taxa de falha estrutural, indicando que o primeiro tem maior potencial de 

erosão do solo e pior condição do solo do que o último, evidenciando a influência da relação 

sobre o solo.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE PESQUISA 

 

A área de pesquisa está localizada na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), 

10°11’11,4’’S; 61°52’29,9” W no estado de Rondônia, abrangendo parte dos municípios de 

Machadinho D’ Oeste (1,60%), Vale do Anari (37,75%), do Paraíso e Ji-Paraná (60,65%). É 

uma unidade de conservação federal de proteção integral dentro do Bioma Amazônia, criada 

pelo Decreto 83.716, de 11 de julho de 1979 (Brasil,1979), com uma área de 293.163 ha. Em 

maio de 2006, houve um incremento de 60 ha na área da Rebio Jaru e sua extensão passou para 

353.163 ha (CULF et al., 2004; FERREIRA, 2018; IBAMA, 2007). 

O clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Am – Tropical chuvoso e 

temperatura média do ar de 26 ºC durante o ano, sendo que a precipitação média anual da região 

é de 2000 mm. As estações são bem definidas como verão e inverno amazônico, com períodos 

úmidos de setembro a maio e secos de junho a agosto, respectivamente (ALVARES et al., 2013; 

GOMES et al.; 2015; WEBLER; AGUIAR; AGUIAR, 2007). 

 

 
Figura 2 - Localização da Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) no Estado de Rondônia. 
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A área da Rebio Jaru é dividida em zonas e são elas: a de uso especial, a intangível, a 

de ocupação temporária, a primitiva, a em recuperação e de uso extensivo. A zona de uso 

especial é subdividida em três zonas: a sede, o LBA, e a Foz Tarumã (IBAMA, 2007). 

Na subzona LBA foi instalada uma torre micrometeorológica pertencente ao 

Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia – Programa LBA, que está 

em funcionamento desde 1999 (WEBLER; AGUIAR; AGUIAR, 2007). A 80 m dessa torre, 

em área de pegada ecológica, e sem nenhuma ação antropóca, foi instalada uma parcela 

permanente de 1 ha (100 x 100 m), na direção noroeste, como pode ser observada na Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Localização da parcela permanente e da torre do  Progama LBA na Reserva Biológica do 

Jaru (Rebio Jaru). 

 

A parcela permanente foi instalada em fevereiro de 2016 e está subdividida em 25 

subparcelas de 20 x 20 m. Nesse mesmo ano no mês de março, foi realizado o inventário 

florestal da parcela, onde um parabotânico do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA, realizou o levantamento florístico. Todas as espécies de árvores com diâmetro à altura 

do peito – DAP ≥ 10 cm, foram catalogadas conforme os protocolos da Rede Amazônica de 

Inventários Florestais – RAINFOR (MARTHEWS et al., 2014).  
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2.2 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Para a análise das propriedades físicas e químicas do solo, foram coletadas 150 amostras 

de solo no mês de novembro de 2018, da seguinte forma: no centro de cada subparcela, após 

retirada da serrapilheira, foi retirada uma amostra indeformada, com anéis cilíndricos na 

profundidade de 0-20 cm (Figura 4), nesse mesmo ponto foram retiradas as coordenadas 

geográficas com o auxílio de um GPS (Garmin Montana 680, Garmin Ltda., Estados Unidos), 

no total de 25 amostras.  

 

Figura 4  - Esquema de como foi realizada a coleta em cada subparcela. 

 

As demais amostras (125) foram retiradas por meio de amostragem aleatória 

sistemática: a partir do centro foram contados 5 m em quatro direções diferentes, norte, sul, 

leste e oeste. No centro e ao final dos 5 m foi retirada a serrapilheira e coletada uma amostra 

deformada de aproximadamente 400 g de solo com o uso do trado na profundidade de 0-20 cm 

em cada subparcela. 

Todas as amostras foram embaladas e armazenadas em sacos plásticos e identificados 

logo após a coleta para que não perdesse a umidade real das amostras e conserva-se suas 

propriedades. Os materiais utilizados na coleta foram trados, marreta de borracha, anéis 

cilíndricos, formão, sacos plásticos e etiquetas disponibilizados pelo Instituto Federal de 

Rondônia – IFRO, o Programa LBA e pela autora dessa pesquisa. 
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2.3 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

As análises físicas foram realizadas no laboratório de solos do IFRO Campus Ji-Paraná, 

que possui toda estrutura necessária. Os parâmetros físicos analisados (Quadro 1) seguiram as 

metodologias propostas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA 

(2017).  

 

Quadro 1 - Parâmetros físicos realizados e suas respectivas unidades e metodologias descritas 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Parâmetro Unidade Metodologia 

Umidade % Umidade em base gravimétrica 

Densidade do solo  g cm-3 Cilindro volumétrico 

Densidade da partícula  g cm-3 Balão volumétrico 

Porosidade total  mm-3 Direto 

Granulometria % Pipeta 

  Fonte: Adaptado da EMBRAPA (2017). 

 

 Logo após a coleta, para medir a umidade real foram pesados 50 g de cada amostra 

deformada de solo, no local, a fim de que não houvesse perda de umidade entre o trajeto de 

deslocamento entre a Rebio Jaru e o laboratório de solos do IFRO. A continuidade da análise 

de umidade ocorreu no laboratório. Após ser constatada a umidade do solo, todas as amostras 

foram dispostas, separadamente, em folhas de jornal, no chão e secaram ao ar livre por 36 horas. 

Em seguida as amostras de solo foram peneiradas em peneira de malha de 2 mm e embaladas 

em sacos plásticos identificados para posterior análise (Figura 5). 
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Figura 5  – Procedimentos e equipamentos utilizados no laboratório de solos do Instituto Federal de 

Rondônia (IFRO) na preparação do solo para as análises físicas. a) Secagem das amostras ao ar. b) 

Peneiramento das amostras. c) Amostras reembaladas e identificadas após peneiramento. d) Capsulas 

confeccionadas para secagem das amostras em estufa. 

 

Para a secagem e realização de algumas análises foram confeccionadas cápsulas a partir 

de latas de alumínio (FIGURA 5d), pois não havia cápsulas no IFRO suficiente para a 

quantidade de amostras deste estudo. 

 

2.4 MAPAS TEMÁTICOS 

 

Para melhor visualização dos dados obtidos foram elaborados mapas temáticos do tipo 

coroplético, que são produzidos com dados quantitativos e sua legenda é ordenada em classes 

onde a sequência ordenada das cores aumentam de intensidade conforme os valores são 

apresentados nas classes estabelecidas (ARCHELA; THÉRY, 2008).  

Os dados para o mapa de altimetria foram coletados in loco com o auxílio de um GPS 

(Garmim Montana 680, Garmin Ltda., Estados Unidos) com precisão de 3,5 m 

aproximadamente, obtendo-se as coordenadas e altitude do centro de cada subparcela, o 

programa utilizado para a produção dos gradientes (mapas temáticos) foi o ArcGis 10.2, versão 

estudante. 
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2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Visando avaliar os dados do solo, foram realizadas análises estatísticas descritiva e 

inferencial, com o intuito de observar as características dos dados, tais como médias e seus 

respectivos intervalos de confiança, mínimos, máximos, desvio padrão e coeficiente de 

variação. Para análise do coeficiente de variação foi utilizado uma referência de valores como 

demostrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Valores de referência para o coeficiente de variação 

Baixo Menor que 10% 

Médio De 10% a 20% 

Alto De 20% a 30% 

Muito alto Acima de 30% 

  Fonte: Adaptado de Gomes e Garcia (2002). 

 

 Para verificar se as mostras apresentavam normalidade os dados foram submetidos teste 

de Shapiro-Wilk (p-valor > 0,05) e ao ser constatada a normalidade foi aplicado o teste da 

Análise de Variância (ANOVA) para comparação das médias.  

 Por sua vez as variáveis densidade da partícula e umidade não atenderam ao pressuposto 

de normalidade (p-valor < 0,05), sendo assim, para essas duas variáveis, prosseguiu-se a análise 

dos dados com testes não paramétricos, optando-se em usar o método bootstrap com 1.000 

reamostragens e para a comparação de médias o teste estatístico não paramétrico de Kruskal-

Wallis para amostras independentes. 

 Também foi utilizado o teste não paramétrico de Correlação de Spearman para verificar a 

correlação entre a umidade e as demais variáveis (areia, silte, argila, altimetria, DS, DP e PS).  

 Ressalta-se que todos os testes supracitados foram realizados com nível de significância 

(α) de 0,05 e que as análises estatísticas dos dados, os gráficos e as tabelas foram realizados 

utilizando os programas Excel 2016 e o Sigma Plot 14.0 Trial Version. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 ALTIMETRIA 

 

 O relevo é um dos principais agentes modificares da paisagem, suas formas têm a 

capacidade de retardar ou acelerar o intemperismo que modifica o solo e assim ele influencia 

diretamente nas propriedades físicas do solo como a classificação, textura, umidade e outros.  

 A estatística descritiva das 25 amostras de altimetria está representada na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Medidas descritivas da altimetria (m) da parcela permanente situada na Reserva Biológica 

do Jaru 

Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

133 183 156 ± 4,5 10,8 6,9 25 

 Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação (%).  

  

Os valores de mínimo, de máximo, de média e o valor baixo de CV indicam a 

predominância de uma superfície plana com ondulações na área da parcela permanente, como 

está representado no gradiente de altimetria (Figura 6). 

 

Figura 6 - Gradiente de altimetria da parcela permanente situada na Reserva Biológica do Jaru, n = 25 



31 

 

 
 

Observa-se que o ponto mais alto encontrado foi de 183 m está localizado na subparcela 

19 e os pontos mais baixos nas subparcelas 20 e 24 com 139 e 133 metros, respectivamente. 

Observado as subparcelas 20 e 19 percebe-se que a diferença altimétrica entres as duas foi de 

44 m e em campo não se notou tal diferença, por isso, acredita-se que houve um erro na coleta 

da altitude nesse ponto/subparcela 19. Percebe-se também que no centro da maioria das 

subparcelas é onde há a predominância de diferença de altitude onde o valor ficou acima ou 

abaixo da média (156 m) e são essas diferenças que fazem as ondulações no relevo. 

Os estudos do Plano de Manejo da Rebio Jaru apontam que a cota nessa área fica abaixo 

dos 300 m e a ocorrência dos diversos relevos residuais está associada aos processos 

denudacionais, por vezes controlados estruturalmente (AZEVEDO, 2014; IBAMA, 2007). 

Carreira (2014) encontrou valores de altitude que variam de 133 a 299 m, por sua vez 

Hodnett et al. (1996) encontraram valores que variam entre 120 e 150 m, as variações de altitude 

encontradas por esses autores também estão associadas a um relevo plano-ondulado com a 

presença de relevos residuais, conforme o encontrado nesta pesquisa. 

 

3.2 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

3.2.1 Areia 

 

 Os resultados da média, mínimo, máximo e outras estatísticas descritivas das 125 

amostras da fração argila, podem ser observadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Medidas descritivas da fração areia (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(continua) 

Subparcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

1 23,4 37,5 35,0 ± 2,4 e 1,9 5,4 5 

2 35,4 38,4 37,3 ± 1,7 de 1,4 3,8 5 

3 37,3 40,5 39,0 ± 1,7 cde 1,4 3,6 5 

4 39,5 43,3 41,0 ± 2,7 abcd 1,9 4,6 5 

5 39,3 47,4 43,6 ± 3,6 abc 2,9 6,7 5 

6 41,3 46,0 43,4 ± 2,1 abc 1,7 4,0 5 

7 39,8 44,4 42,5 ± 2,4 abcd 1,9 4,5 5 

8 40,0 42,7 41,7 ± 1,3 abcd 1,0 2,4 5 

9 40,7 43,5 42,2 ± 1,5 abcd 1,2 2,8 5 

10 39,0 42,8 41,4 ± 1,8 abcd 1,5 3,6 5 
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Tabela 2 - Medidas descritivas da fração areia (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 
(conclusão) 

Subparcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

11 40,3 44,0 42,0 ± 1,7 abcd 1,4 3,3 5 

12 41,5 44,6 42,7 ± 1,7 abcd 1,4 3,3 5 

13 41,6 44,4 42,8 ± 1,6 abc 1,3 3,3 5 

14 37,3 48,5 42,6 ± 5,1 abcd 3,3 7,8 5 

15 43,2 45,1 44,2 ± 0,9 abc 0,7 1,6 5 

16 32,7 46,6 42,6 ± 7,1 abcd 5,7 13,4 5 

17 42,2 49,0 46,1 ± 3,4 a 2,7 5,9 5 

18 42,1 47,5 44,5 ± 2,7 ab 2,2 5,0 5 

19 42,7 44,4 43,4 ± 1,0 abc 0,8 1,8 5 

20 37,1 43,6 40,5 ± 3,0 bcd 2,4 6,0 5 

21 38,8 44,3 41,8 ± 3,0 abcd 2,4 5,7 5 

22 42,5 51,8 46,1 ± 4,5 a 3,6 7,8 5 

23 44,0 47,7 46,0 ± 2,0 a 1,7 3,7 5 

24 42,8 48,8 45,9 ± 3,0 ab 3,1 6,8 5 

25 43,4 48,5 46,3 ±2,4 a 1,9 4,1 5 

Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação; n = elementos da amostra. Médias 

 seguidas de letras diferentes indicam diferença significativa pela ANOVA (p-valor < 0,05). 

  

 O valor encontrado do percentual médio de areia para a parcela permanente foi de 

42,6%. A subparcela 25 apresentou a maior média de areia 46,3 ± 2,4% e CV de 4,1%, por sua 

vez, o menor percentual médio de areia observado foi na subparcela 1 (35,0 ± 2,4).  

 Foi observado o menor valor mínimo de areia na subparcela 1 (23,4%) e o maior valor 

mínimo de areia na subparcela 23 (44,0%). Por sua vez, o menor máximo na 1 com 37,5% de 

areia e o maior valor máximo de areia foi encontrado na subparcela 22 com 51,8%. 

 Ao observar o CV verificou-se que nas subparcelas ele ficou inferior a 10%, exceto, na 

subparcela 16, com 13,4%. As amostras das frações areia apresentaram normalidade e as 

diferenças altamente significativas entre as médias (p-valor <0,001).   

 Nos estudos de Carreira (2014), sobre uma microbacia na Rebio Jaru, os valores médios 

de areia encontrados em um Latossolo Vermelho Amarelo foram de 41,88 ± 2,63% e                

37,14 ± 2%. Nas análises das propriedades do solo Oliveira et al. (2015) observaram que para 

a área de floresta tropical o percentual médio de areia foi de 41,1% na região sul do Amazonas.   

 Com os resultados obtidos observa-se um padrão harmônico no percentual da fração 

areia em toda a parcela permanente. Esse padrão de baixa variação da areia é comum nos 

latossolos que, geralmente, ocupam os relevos planos e plano onduloso, em que a ação do 
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intemperismo modifica pouco a pouco a areia, tornando-a um atributo estável (SOUZA et al., 

2006). 

3.2.2 Argila 

 

 Os resultados da média, mínimo, máximo e outras estatísticas descritivas das 125 

amostras da fração argila, podem ser observadas na Tabela 3. 

  

Tabela 3 - Medidas descritivas da fração argila (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

Subparcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

1 4,8 28,0 23,3 ± 6,2 abc 5,0 21,5 5 

2 19,1 52,1 31,0 ± 16,4 abc 13,2 42,6 5 

3 8,7 46,9 30,9 ± 16,1 abc 13,0 42,1 5 

4 16,2 28,2 24,0 ± 5,7 abc 4,6 19,2 5 

5 15,9 26,4 22,7 ± 5,7 abc 4,6 20,3 5 

6 20,6 39,2 28,2 ± 9,5 abc 7,7 27,3 5 

7 17,4 29,1 23,5 ± 6,0 abc 4,8 20,4 5 

8 27,1 53,2 43,5 ± 12,8  10,3 23,7 5 

9 13,5 37,0 26,5 ± 11,7 abc 9,4 35,5 5 

10 22,8 30,9 28,2 ± 4,0 abc 3,2 11,3 5 

11 11,5 25,6 20,8 ± 6,7 bc 5,4 26,0 5 

12 12,9 18,7 15,5 ± 3,0 c 2,4 15,5 5 

13 24,4 47,6 34,8 ± 12,5 abc 10,1 29,0 5 

14 13,7 84,9 19,7 ± 9,1 bc 7,3 37,1 5 

15 19,8 50,1 32,3 ± 17,7 abc 13,0 40,0 5 

16 14,1 41,3 28,0 ± 12,2 abc 9,8 35,0 5 

17 19,5 42,9 28,6 ± 11,5 abc 9,3 32,5 5 

18 10,0 38,9 21,7 ± 14,2 bc 11,5 53,0 5 

19 13,3 34,4 22,4 ± 10,9 abc 8,8 39,3 5 

20 10,2 20,8 15,5 ± 5,6 c 4,5 29,0 5 

21 16,2 50,3 40,2 ± 17,1 ab 13,7 34,1 5 

22 19,5 71,0 35,0 ± 13,8 abc 11,2 32,0 5 

23 27,2 45,8 34,8 ± 8,4 abc 6,8 19,5 5 

24 30,0 52,7 39,6 ± 10,3 ab 8,4 21,2 5 

25 5,4 40,4 30,2 ± 11,1 abc 9,6 31,8 5 

Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação; n = elementos da amostra. Médias 

 seguidas de letras diferentes indicam diferença significativa pela ANOVA (p-valor < 0,05). 
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 A média de argila na parcela permanente foi de 28%. As menores médias observadas 

foram nas subparcelas 12 e 20, com porcentagem média de argila de 15,5 ± 3,0% e 15,5 ± 5,6%, 

respectivamente.  

 Quanto aos valores mínimos de teor de argila, a subparcela 1 foi a que obteve menor 

mínimo com 4,8% e o maior foi a subparcela 24, com 30,0%. O menor valor máximo foi 

encontrado na subparcela 12 (18,7%) e o maior na 14 (84,9%).   

Ao observar o CV da fração argila, percebe-se que nenhuma subparcela apresentou valor abaixo 

de 10%, diferentemente da fração areia.  Nas subparcelas 4, 10, 12 e 23 o CV foi classificado 

como médio, enquanto nas 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 24 o CV foi alto, as demais subparcelas 

tiveram CV muito alto. As amostras das frações argila apresentaram normalidade e as 

diferenças altamente significativas entre as médias (p-valor <0,001).   

 Carreira (2014) descreve valores percentuais médios de teor de argila abaixo de 20% na 

Rebio Jaru, por sua vez, Oliveira et al. (2015) apresentaram valores médios de 36,2% de teor 

de argila para um solo sob floresta tropical. Soares et al. (2016) encontraram uma média de 

33% de argila em área de floresta tropical em Manicoré-AM. Os valores de argila apresentados 

pelos autores são semelhantes aos encontrados neste estudo.  

Entretanto, na análise de um Latossolo Amarelo distrófico na Amazônia Ocidental, 

Zaninetti et al. (2016) descreveram valores de argila acima de 60% para uma floresta nativa 

primária e seringais com diferentes idades, tal valor é diferente do teor médio de argila 

encontrados neste estudo para cada subparcela. 

  

3.2.3 Silte 

 

O silte é a fração que não pode ser sentida (tato) e vista a olho nu. Na Tabela 4 podem 

ser observados os valores mínimos, máximos, médios e outras estatísticas descritivas da fração 

silte. 

 

Tabela 4 - Medidas descritivas da fração silte (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(continua) 

Subparcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

1 38,8 67,3 41,6 ± 7,0 a 3,2 7,7 5 

2 10,0 43,9 31,7 ± 17,2 abc 14,0 44,2 5 

3 14,3 53,3 30,2 ± 16,7 abc 13,5 44,7 5 
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Tabela 4 - Medidas descritivas da fração silte (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(conclusão) 

Subparcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV n 

4 31,1 44,0 35,0 ± 6,6 abc 5,3 15,1 5 

5 26,3 44,8 33,7 ± 8,9 abc 7,2 21,4 5 

6 18,0 33,7 28,4 ± 9,0 abc 7,3 25,7 5 

7 29,7 40,3 34,1 ± 6,6 abc 5,3 15,5 5 

8 6,8 30,3 15,4 ± 11,2 c 9,0 58,4 5 

9 19,7 45,8 31,3 ± 13,2 abc 10,6 33,9 5 

10 27,8 38,2 30,4 ± 5,5 abc 4,4 14,5 5 

11 31,8 48,2 37,1 ± 8,1 ab 6,5 17,5 5 

12 36,7 45,4 41,8 ± 4,0 d a 3,2 7,7 5 

13 10,9 31,7 22,5 ± 11,4 abc 9,2 40,9 5 

14 26,7 82,0 37,7 ± 9,7 ab 7,8 20,7 5 

15 5,9 37,0 23,5 ± 16,2 abc 13,0 55,3 5 

16 13,3 39,3 29,4 ± 12,7 abc 10,2 34,7 5 

17 8,1 32,3 25,3 ± 13,4 abc 10,0 39,5 5 

18 18,3 44,3 33,8 ± 12,3 abc 10 29,6 5 

19 22,4 42,7 34,2 ± 10,6 abc  8,5 24,9 5 

20 37,0 50,6 44,0 ± 8,1 a 6,6 15,0 5 

21 8,0 45,0 18,0 ± 19 bc 15,3 85,0 5 

22 2,6 35,1 19,0 ± 12,8 bc 10,3 54,2 5 

23 10,2 28,0 19,2 ± 7,8 bc 6,3 32,8 5 

24 1,3 21,2 14,6 ± 8,2 c 6,6 45,2 5 

25 13,5 51,2 23,6 ± 12,4 abc 10,0 42,4 5 

Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação; n = elementos da amostra. Médias 

 seguidas de letras diferentes indicam diferença significativa entre si pela ANOVA (p-valor < 0,05). 

  

A análise do percentual médio de silte foi de 29,4 para a parcela permanente. A 

subparcela que obteve a menor média foi a 24 (14,6 ± 8,2%) e a que a obteve maior percentual 

médio de silte foi a 20 (44,0 ± 8,1%). Zaninetti et al. (2016) encontraram teor médio de silte de 

17%, esse valor corrobora com os menores valores de média encontrados para a parcela 

permanente. Nos estudos de Oliveira (2015) o teor médio de silte foi de 22,8%. 

O menor valor mínimo de silte foi encontrado na subparcela 24 (1,3%) e o maior na 

subparcela 1 (38,8%). O menor valor máximo de silte foi observado na subparcela 24 (21,2%) 

e o maior valor máximo na subparcela 14 (82,0%). Carreira (2014) descreve resultados de 

47,8% e 47,0% para o maior valor máximo de silte.   
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 Ainda segundo Carreira (2014), os valores de CV encontrados para a Rebio Jaru 

variaram entre baixo (5,4%) e médio (14,3%) para um Latossolo Vermelho Amarelo, a muito 

alto (31,5%) a médio (19,9%) em um Argissolo Vermelho Amarelo. O mesmo padrão é 

observado na parcela permanente em que as subparcelas 1 e 12 tiveram CV baixo, as 4, 7, 11 e 

20 apresentaram CV médio, as subparcelas 5, 6, 14, 18 e 19 o CV foi alto e o restante apresentou 

CV muito alto. 

 As amostras das frações silte, apresentaram normalidade e as diferenças altamente 

significativas entre as médias (p-valor <0,001).   

 

3.2.4 Classe Textural 

 

 Os resultados da análise granulométrica (frações percentuais de areia, argila e silte) das 

subparcelas estão detalhados na Figura 7. 

 
 Figura 7 - Médias das frações areia, argila e silte da parcela permanente situada na Reserva Biológica 

do Jaru 

 

 É possível observar a predominância da fração areia, com média acima de 40% na maior 

parte das subparcelas, ademais, as frações argila e silte são inversamente proporcionais. As 
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frações minerais são classificadas de acordo com o percentual de areia e argila. Para ser 

considerado arenoso o solo precisa ter acima de 70% de areia, se conter de 15% a 35% de argila 

a textura é média, acima de 35% e menor que 60% é argiloso (COELHO et al., 2013).  

 Os percentuais das frações granulométricas encontradas neste estudo classificam o solo 

das subparcelas como textura média, exceto para as subparcelas 8, 21 e 24 que obtiveram teor 

de argila acima dos 35% e menor que 60%, essas são consideradas argilosas. 

 Carreira (2014) encontrou na Rebio Jaru valores percentuais médios de 19,1 ± 3,45% 

de argila, 39,02 ± 4% de silte, e 41,88 ± 2,63% de areia, em um Latossolo Vermelho Amarelo 

de textura média. Os percentuais médios de argila e silte encontrados pela autora diferem dos 

encontrados nessa pesquisa, apenas o percentual de areia corrobora com o desse estudo. Tais 

dados corroboram a hipótese de que os solos, com a mesma classificação e em áreas próximas, 

podem apresentar texturas diferentes. 

 Com a variação das frações minerais entre as subparcelas foram encontrados cinco tipos 

de classe textural, são elas: Franca, Franca argilosa, Argila, Franco argilo arenoso e Argilo 

arenoso (Figura 8).  

  

 

Figura 8 - Classe textural do solo da parcela permanente situada na Reserva Biológica do Jaru. 

  

  O tipo de classe textural predominante nas subparcelas é a Franca devido a maior 

porcentagem de areia. A mudança de classe textural é ocasionada pelas variações das 

porcentagens de silte e argila. 
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  A causa de um solo, não antropizado, ser arenoso ou argiloso se deve ao seu material 

de origem, a rocha mãe. A parcela permanente está situada entre os grupos litológicos Suíte 

Intrusiva Serra da Providência (conjunto de corpos granitóides), grupo Beneficente (formação 

sedimentar e piroclástico constituído de arenitos quartzosos e feldspáticos, de siltitos, de 

argilitos, de calcários e outros) e o grupo Cobertura Dentrito Laterítica Pleistocênica (material 

areno-argiloso com fragmentos centimétricos de laterita e outros) (IBAMA, 2007). 

 Nos estudos de Zaninetti et al. (2016) sobre um Latossolo Amarelo na Amazônia 

Ocidental o percentual de areia encontrado foi de 18,6%, de argila 64,3% e do silte 17,1%. 

Esses valores diferem de todos os valores encontrados para a parcela permanente da Rebio Jaru 

e demostram que em um mesmo ambiente e tipo de floresta (tropical) os percentuais das frações 

granulométricas são diferentes não podendo ser generalizado a forma de utilização do solo, pois 

se consideradas e conhecidas, essas diferenças se tornam mais práticas e eficazes às ações que 

devem ser tomadas para a utilização do solo. 

 

3.3 DENSIDADE DO SOLO, DENSIDADE DA PARTÍCULA E POROSIDADE 

TOTAL 

 

Os dados de densidade do solo e porosidade não foram submetidos a testes estatísticos 

por subparcela, pois a falta de equipamentos impossibilitou que fossem realizadas mais de uma 

coleta em cada subparcela, no entanto, foi realizada a estatística descritiva (Tabela 5) desses 

dados para a parcela permanente.  

 

Tabela 5 - Média e intervalo de confiança de 95% da densidade do solo e porosidade total do solo da 

parcela permanente situada na Reserva Biológica do Jaru 

 Mínimo Máximo Média ± IC 
Desvio 

padrão 
CV n 

Densidade do 

solo (g cm-3) 
1 1,5 1,2 ± 0,5 0,1 11 25 

Porosidade Total 

(%) 
40,4 64,3 51,6 ± 2,2 5,5 10,7 25 

            Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação.   

 

3.3.1 Densidade do Solo 

 

Para melhor visualização da distribuição da densidade do solo na parcela foi realizado 

um gradiente (Figura 9) com os resultados de cada subparcela. Ao analisar a densidade do solo 
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verificou-se que os valores nas subparcelas são semelhantes, variando de 1 a 1,5 g cm-3, com 

média de 1,2 ± 0,5 g cm-3. O CV determinado para a parcela foi de 11%, uma variação 

classificada como média (GOMES; GARCIA, 2002). 

A distribuição da densidade do solo nas subparcelas pode ser observada na Figura 9.  

 

 

Figura 9 - Gradiente da densidade do solo de 25 amostras da parcela permanente da Reserva 

Biológica do Jaru 

 

Os valores da DS encontrados nesta pesquisa estão de acordo com os valores normais 

para solos arenosos e argilosos determinados por Reichert e Reinert (2006), que são de 1,25 a 

1,65 g cm-3 e 0,9 a 1,25 g cm-3, respectivamente. Na área da parcela permanente o solo é 

classificado como Latossolo Vermelho Amarelo e Argissolo Vermelho Amarelo, nesses tipos 

de solo é predominante a presença de areia e argila, corroborando com o resultado encontrado 

referente ao tipo e classes texturais do solo (Figura 7), em que a porcentagem de areia variou 

de 35 a 46,3% e a argila de 15,5 a 43,5%.  

Oliveira et al. (2015) estudando um  Argissolo Vermelho Alítico plintico em área de 

floresta nativa em Manicoré – AM encontrou a DS média de 1,31 g cm-³, Silva, Sales e Veloso 

(2016) em um Latossolo Amarelo em Santa Fé – PAem área de floresta nativa encontrou  1,10 

g cm-³ de DS, Carreira (2014), apresenta valores de 1,39 ± 0,09 g cm-³ e 1,54 ± 0 g cm-³ DS 
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para as profundidades de 0-10 cm e 1,46 ± 0,09 g cm-³ e 1,61 ± 0,05 g cm-³ de 10-20 cm, os 

valores semelhantes. 

Solos de textura fina, geralmente, apresentam menor DS em relação aos arenosos. A 

textura da parcela permanente é classificada como média, exceto as subparcelas 8, 21 e 24 

classicadas como argila, ao observar essas subparcelas percebe-se que apenas a 21está entre as 

que apresentam menor DS e que as 8 e 24 estão entre as que apresentam maior densidade, fora 

do valor de referência de até 1,25 g cm-³ de DS estabelecido para solos argilosos. 

Reichert e Reinert (2006) relatam que a DS em torno de 1,25 g cm-3 para solos argilosos 

e de 1,65 g cm-3 para solos arenosos podem oferecer restrição ao crescimento radicular. Esses 

valores de referência podem indicar a existência de compactação do solo nas subpacelas 8 e 24. 

As demais subparcelas estão dentro do limite que não oferecem restrição ao crescimento 

radicular. 

 

3.3.2 Densidade da Partícula 

 

 Os resultados da média, mínimo, máximo e outras estatísticas descritivas das 125 

amostras da densidade da partícula podem ser observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Medidas descritivas da densidade da partícula da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(continua) 

Subparcelas Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV  n 

1 2,3 2,6 2,5 [2,3; 2,6] 0,1 4,0 5 

2 2,5 3,9 2,8 [2,0; 3,6] 0,6 21,4 5 

3 2,5 2,6 2,5 [2,5; 2,6] 0,1 4,0 5 

4 2,4 3,5 2,7 [2,2; 3,3] 0,4 14,8 5 

5 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0,1 4,2 5 

6 2,3 2,4 2,4 [2,3; 2,4] 0 0 5 

7 2,4 2,8 2,5 [2,3; 2,7] 0,2 8 5 

8 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0 0 5 

9 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0,1 4,0 5 

10 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0,1 4,0 5 

11 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0 0 5 

12 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0 0 5 

13 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0 0 5 

14 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0,1 4,0 5 
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Tabela 6 - Medidas descritivas da densidade da partícula da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(conclusão) 

Subparcelas Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV  n 

15 2,4 2,6 2,5 [2,4; 2,6] 0,1 4,0 5 

16 1,2 2,6 2,3 [1,5; 3,0] 0,6 26,1 5 

17 2,4 2,6 2,5 [2,4; 2,6] 0,1 4,0 5 

18 2,3 2,5 2,4 [2,3; 2,6] 0,1 4,2 5 

19 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0 0 5 

20 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0,1 4,0 5 

21 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0,1 4,0 5 

22 2,4 2,5 2,5 [2,4; 2,5] 0 0 5 

23 2,4 2,5 2,4 [2,4; 2,5] 0,1 4,2 5 

24 2,3 2,6 2,4 [2,3; 2,6] 0,1 4,2 5 

25 2,4 2,6 2,5 [2,4; 2,6] 0,1 4,0 5 

Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV – coeficiente de variação; n – número de elementos da amostra.         

Valores entre [ ] correspondem a um IC de 95% utilizando reamostragem boostrap com 1.000 replicações. 

 

Quanto à análise da DP a média para a parcela foi de 2,5 g cm-³, observa-se que ao longo 

da parcela os valores são homogêneos, com a média variando de 2,3 [1,5; 3,0] g cm-³ a 2,8 [2,0; 

3,6] g cm-³ (valores entre colchetes correspondem a um intervalo de confiança de 95%, 

utilizando reamostragem bootstrap).   

O valor do CV foi alto nas subparcelas 2 e 16, médio na 4, baixo nas demais subparcelas, 

exceto as 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15, nas quais o CV foi nulo (GOMES; GARCIA, 2002). 

O menor valor mínimo de DP encontra-se na subparcela 16 (1,2 g cm-³) e o maior valor 

mínimo nas subparcelas 2 e 3, ambas com 2,5 g cm-³. Por sua vez, o maior valor máximo de 

3,9 g cm-³ encontrado foi para a subparcela 2 e o menor na 6 com 2,4 g cm-³. A variável 

densidade da partícula não apresentou diferença significativa entre as subparcelas (p-valor > 

0,05). 

 Na Figura 10 é possível observar através do gradiente, como se distribui a DP ao 

longo da parcela permanente. 
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Figura 10 – Gradiente da densidade da partícula de 125 amostras na parcela permanente da Reserva 

Biológica do Jaru 

 

Zaninetti, Moreira e Morais (2016) encontraram DP de 2,48 g cm-³ em uma floresta 

primária na Amazônia Ocidental, Carreira (2014) relata valores médios de 2,61 [2,59; 2,63] g 

cm-³ a 2,66 [2,60; 2,72] g cm-³ de DP na Rebio Jaru. Ramos et al. (2013) estudando um 

Latossolo Vermelho Distroférrico encontraram 2,59 g cm-³ de DP. Os valores supracitados são 

semelhantes com os encontrados nesta pesquisa.   

 Como a DP é um atributo dependente da composição química e mineralógica do solo 

ela varia, em média, de 2,3 a 2,9 g cm-³. Nota-se que entre as subparcelas, apenas a 16 obteve 

DP abaixo da média e a 2 e a 4 obtiveram DP acima da média para a parcela (2,5 g cm-³). Sendo 

os feldspatos, os silicatos de alumínio, a mica e o quartzo constituintes predominantes do solo 

com densidade média de 2,65 g cm-³ cada e a matéria orgânica com densidade variável de 1,3 

a 1,5 g cm-³, acredita-se que diminuição da DP na subparcela 16 pode se dar pelo teor de matéria 

orgânica (MO) que diminui a DP, e o aumento, nas subparcelas 2 e 4, pelo teor de óxidos de 

Ferro e Alumínio, que quanto mais altos, aumentam a DP (REICHERT; REINERT, 2006). 
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3.3.3 Porosidade Total 

 

O percentual da PT em cada subparcela está exposto na Figura 11 em forma de 

gradiente. O valor médio encontrado para a PT foi de 51,6%, o CV encontrado foi médio com 

valor de 10,7% (Tabela 5) para a parcela permanente. Entre as subparcelas a PT variou de 40% 

a 64%. 

A PT é inversamente proporcional a DS. A DS média para a parcela permanente foi de 

1,2 g cm-³, as subparcelas 2, 14, 19 e 21 foram as que tiveram maior percentual de PT, todas a 

partir de 56%, na Figura 11 percebe-se que essas foram as mesmas subparcelas que tiveram 

menor DS. O mesmo ocorre quando se observa as subparcelas 3, 8, 9, 10, 11, 18 e 24, o 

percentual da PT diminuiu abaixo de 48% à medida que a DS aumentou.  

 

 
Figura 11 - Gradiente da porosidade total de 25 amostras na parcela permanente da Reserva Biológica 

do Jaru 

 

As variações da PT ocorrem devido à classe textural, neste estudo a classificação se deu 

como textura média, em que o solo não é arenoso e nem argiloso, além da textura pode-se 

associar essas variações de PT aos organismos vivos e mortos (matéria orgânica), que 

influenciam diretamente na porosidade e podem apresentar teores diferentes nas subparcelas 

(COELHO et al., 2019). 
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 Barros et al. (2016) estudando a porosidade em terras arqueológicas de floresta 

secundária e secundária de 25 anos relatam valores de PT de 51% e 52%, concomitantemente, 

similar ao padrão encontrado nesta pesquisa. Entretanto, Carreira (2014) obteve resultados 

médios de PT semelhante de 44,94 ±, 28% e diferente de 39,52 ± 2,15%, tal diferença pode se 

dar pelo teor médio de 80% de areia encontrado pela pesquisadora. 

 

3.4 UMIDADE 

 

A textura e a estrutura do solo que determinam o sistema poroso são os principais fatores 

que influenciam no armazenamento e disponibilidade da água nos solos (REICHERT; 

REINERT, 2006). Os resultados da estatística descritiva, como média, mínimo e máximo para 

umidade estão dispostos na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Medidas descritivas da umidade do solo (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(continua) 

Sub Parcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV  n 

1 22,3 23,6 22,7 [22,0; 23,3] a 0,5 2,2 5 

2 21,2 40,1 25,8 [15,8; 35,8] a 8,0 31,0 5 

3 21,0 23,2 22,0 [20,9; 23,2] ac 0,9 4,1 5 

4 20,0 22,2 20,9 [19,8; 22,0] acd 0,9 4,3 5 

5 18,6 20,7 19,7 [18,7; 20,6] acd 0,8 4,1 5 

6 19,3 19,9 19,6 [19,3; 19,9] acd 0,2 1,0 5 

7 19,0 34,0 22,9 [15,1; 30,7] acd 6,3 27,5 5 

8 19,7 21,2 20,4 [19,6; 21,2] acd 0,6 2,9 5 

9 16,1 22,3 20,1 [16,9; 23,3] acd 2,6 12,9 5 

10 21,2 22,2 21,7 [21,2; 22,2] ac  0,4 1,8 5 

11 20,9 35,6 24,2 [16,3; 32,1] ac 6,4 26,4 5 

12 19,9 35,2 23,3 [15,0; 31,6] acd 6,7 28,8 5 

13 19,0 23,0 20,3 [18,4; 22,3] acd 1,6 7,9 5 

14 19,0 20,8 20,1 [14,4; 30,0] acd 0,7 3,5 5 

15 19,0 33,4 22,2 [18,5; 19,6] acd 6,3 28,4 5 

16 18,6 19,8 19,1 [18,0; 19,8] cd 0,4 2,1 5 

17 18,2 19,9 18,9 [17,2; 20,6] bcd 0,7 3,7 5 

18 17,1 20,9 18,9 [18,8; 21,4] acd 1,4 7,4 5 

19 19,0 21,8 20,1 [19,4; 21,7] acd 1,1 5,5 5 

20 19,2 21,7 20,6 [15,5; 32,9] acd 0,9 4,4 5 
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Tabela 3 - Medidas descritivas da umidade do solo (%) da parcela permanente situada na Reserva 

Biológica do Jaru 

(conclusão) 

Sub Parcela Mínimo Máximo Média ± IC Desvio padrão CV  n 

21 20,5 36,7 24,2 [20,5; 36,7] abc 7,0 28,9 5 

22 17,9 21,2 19,4 [17,8; 21,0] acd 1,3 6,7 5 

23 19,4 21,3 20,1 [19,1; 21,0] acd 0,7 3,5 5 

24 18,7 19,8 19,2 [18,6; 19,9] acd 0,5 2,6 5 

25 17,5 18,2 17,8 [17,5; 18,2] d 0,3 1,7 5 

Notas: IC – Intervalo de confiança de 95%; CV - coeficiente de variação; n - número de elementos da amostra e 

valores entre [ ] correspondem a um IC de 95%, em que o pressuposto não foi atendido.  Médias seguidas de letras 

diferenças indicam diferença significativa pelo teste Kruskal-Wallis (p-valor < 0,05). 

 

A média de umidade para a parcela foi de 20%. A subparcela 2 apresentou a maior 

média com 25,8 [15,8; 35,8]% de umidade e a menor média foi medida na subparcela 25 com 

17,8 [17,5; 18,2]%.  

 O menor valor máximo de umidade encontra-se na subparcela 25, e o maior valor na 2. 

Quanto ao menor valor mínimo ele foi de 16,1% na 9, e o maior valor de 22,3% na subparcela 

1. As médias de umidade apresentaram diferença significativa entre as subparcelas (p-valor < 

0,05). 

Ao observar o CV percebe-se que nas subparcelas 7, 11, 12, 15 e 21 ele foi alto, apenas 

na subparcela 2, ele foi muito alto, médio para a subparcela 9 e baixo para as demais 

subparcelas, ou seja, os dados de umidade não são homogêneos (GOMES; GARCIA, 2002). 

 Valores altos acima dos 20% e abaixo dos 30% de umidade foram encontrados por 

Carreira (2014) para o mês de novembro, valores e mês semelhantes aos encontrados nesta 

pesquisa. Oliveira et al. (2015) em suas pesquisas na região sul do Amazonas citam o valor de 

20% de umidade. 

 Segundo Buske (2013) a variação espacial dos atributos físicos condiciona a 

distribuição de água no solo e os solos de textura média apresentam um equilíbrio entre os 

teores de areia, argila e silte, resultando em boa drenagem e boa capacidade de retenção de 

água, já os solos de textura argilosa apresentam alta capacidade de retenção de água. 

Observando o gradiente de umidade (Figura 12) da parcela permanente percebe-se que as 

maiores porcentagens de umidade se estendem do sul ao nordeste e as menores porcentagens 

do sul ao sudoeste da parcela. 
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Figura 12 - Gradiente da umidade do solo de 125 amostras na parcela permanente da Reserva 

Biológica do Jaru. 

 

As subpacerlas que apresentam textura argilosa são as 8, 21 e 24, delas apenas a 21 

obteve teor de umidade mais alto, acima dos 25%. Ao observar a figura 9, percebe-se que as 

subparcelas 8 e 24 apresentaram maior DS, indicando uma possível compactação do solo, 

restringindo a capacidade de armazenamento de água, resultando em baixa umidade para um 

solo argiloso. 

Viana et al. (2014) verificaram que à medida que a densidade do solo aumenta, menor 

é a capacidade de ele reter umidade, com isso, verificou-se que a distribuição da umidade na 

parcela permanente ocorre de forma oposta ao que concluíram os autores supracitados, exceto 

para as subparcelas 18 e 24  na qual a DS foi de 1,3 a 1,5 e a umidade ficou abaixo dos 20%. 

Nota-se essa relação umidade/DS apresentada pelo autor nas subparcelas 2 e 21 onde a DS foi 

menor de 0,9 a 1,0 g cm-³ e a umidade ficou acima dos 25%. Quanto às demais subparcelas, os 

dados de umidade encontrados não apresentaram relação estreita com a densidade DS. 

 Ao buscar compreender a distribuição da umidade e a relação com outras variáveis 

apresentadas neste estudo, foi aplicado o teste não paramétrico da correlação de Spearman entre 

as médias da umidade, da PT, da DS e da altimetria. Desta forma, verificou-se que para os 

dados da presente pesquisa a umidade do solo não possui correlação significativa (p-valor > 

0,05) com a DS, com a PT e nem com a altimetria. 
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 Com a finalidade de verificar a relação da umidade do solo com as frações 

granulométricas do solo foi realizada a correlação de Spearman. Não houve correlação 

significativa (p-valor > 0,05) entre a umidade e as frações argila e silte. O coeficiente de 

correlação de Spearman entre a umidade do solo e a fração areia foi de -0,72, indicando uma 

forte e altamente significativa correlação negativa entre as variáveis (p-valor < 0,001). Esse 

resultado aponta que a fração areia é principal responsável pela variação da umidade nesse 

estudo.  

 A projeção do gradiente para as subparcelas 16, 24 e 25 sugere uma baixa umidade, por 

estar contida na margem e por apresentar teor de areia acima dos 45%, essas parcelas podem 

estar sendo afetadas por algum tipo de efeito de borda que precisa ser mais detalhadamente 

estudado. 

 Segundo Coelho (2013), a umidade ideal do solo para o bom desenvolvimento de 

plantas varia de 20% a 30%. Em nosso estudo a umidade da parcela permanente encontra-se 

dentro desse panorama.  

 Os resultados encontrados identificaram que a distribuição da umidade na parcela 

permanente não é homogênea, mas que são teores satisfatório para o desenvolvimento de 

plantas. Para melhor compreensão da distribuição da umidade são necessários estudos mais 

aprofundados sobre sua relação com outros elementos como o carbono orgânico e outros 

atributos do solo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As análises das características físicas do solo na parcela permanente da Reserva 

Biológica do Jaru mostraram que a distribuição espacial das propriedades físicas não foi igual 

nas subparcelas. O relevo foi definido como plano ondulado e altitude média de 156 m com 

variações entre as subparcelas. 

A textura do solo foi classificada como média. Conforme as porcentagens das frações 

de areia, silte e argila variaram, diferentes classes texturais foram identificadas, sendo elas: 

Franca, Franco argiloso, Argila, Franco argilo arenoso e Argilo arenoso. 

Em relação a densidade do solo e a porosidade total conclui-se que as duas foram 

inversamente proporcionais. A média da DS foi de 1,2 g cm-3 e da PT 51,6%. Tais valores 

correspondem a um solo ideal para o desenvolvimento de plantas e indica que o solo não está 

compactado.  

O valor médio de umidade foi de 21% e as subparcelas apresentaram diferenças 

significativas entre si. Entretanto, não foi observada nenhuma relação de interação com a PT, 

com a DP, com a DS, com o relevo e com a granulometria, exceto com a fração areia que 

apresentou correlação negativa forte e altamente significativa.   

Os atributos do solo apresentados neste estudo não foram suficientes para identificar o 

comportamento de toda a distribuição da umidade na parcela permanente. Sugere-se que sejam 

realizados estudos sobre o carbono orgânico, se as espécies arbóreas são espalhadas de forma 

iguais entre as subparcelas, se há algum endemismo, se o acúmulo de matéria orgânica é 

diferente entre elas, se há algum efeito de borda e algum ponto que receba mais luz. Esses dados 

podem auxiliar a entender a distribuição da umidade. 

Portanto, conclui-se que o solo, nesta porção da Amazônia, pode apresentar variações 

em suas propriedades físicas mesmo em pequenas distâncias, como o desta pesquisa. E que esse 

solo possui condições físicas ideias para o desenvolvimento de plantas.   
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Os resultados aqui encontrados são dados importantes de instrução sobre a utilização ou 

conservação do solo no seu potencial máximo. 
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