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Introdução

Os processos físico-químicos no solo são 
fundamentais para o desenvolvimento das plantas e 
funcionamento dos ecossistemas terrestres, uma vez 
que membros de todos os níveis tróficos nos 
ecossistemas dependem do solo como fonte de 
nutrientes na disponibilidade e reciclagem de elementos 
chaves para a decomposição de resíduos orgânicos 
(Sinabaugh et al., 2002). Muito embora, os processos 
bióticos de decomposição sejam estudados em três 
níveis de resolução: molécula, organismo e 
comunidade, um dos aspectos mais importantes no 
estudo de processos físico-químicos no solo é a 
estratégia de amostragem. 

De acordo com Davis (2005), a coleta adequada de 
amostras pode permitir adoção de práticas de manejo 
eficientes e reduzir os custos. Ao contrário, a 
amostragem ou manipulação imprópria das amostras 
pode conduzir a recomendações não adequadas e 
perdas econômicas que poderiam ser evitadas. Estudos 
para a indicação quantitaviva e qulitativa de amostras 
para diversos parâmetros que avaliem as condições 
fisico-químicas do solo associadas ao uso de práticas 
agrícolas são escassos, a despeito de muitas vezes a 
metodologia comumente aplicada na avaliação de tais 
parâmetro não ser capaz de detectar diferenças em 
função do número reduzido de amostras e devido a 
aleatoridade de coleta que provoca indução de 
resultados não compatíveis com a realidade do manejo 
(MAIA, 1999).

A magnitude da distância entre os pontos amostrais 
na quantificação de amostras coletadas para a avaliação 
de atributos físico-químicos do solo e o conhecimento 
das relações entre atributos físico-químicos do solo no 
campo são fundamentais para o refinamento das 
práticas de manejo e avaliação dos efeitos da 
agricultura sobre a qualidade ambiental 
(CAMBARDELLA et al., 1994). O objetivo do 
presente estudo foi avaliar a variação no grau de 
correlação entre variáveis físico-químicas do solo, na 

presença e ausência de irrigação, em três escalas de 
amostragem, em área de tabuleiro costeiro cultivada com 
cana-de-açúcar na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Material e métodos

Os estudos foram realizados na Usina Cruangi II, em 
Goiana, localizada na Mesorregião da Mata Norte do 
Estado de Pernambuco. As amostras de solo foram 
coletadas em um tabuleiro costeiro cultivado com cana-de-
açúcar variedade RB863129, submetido a dois regimes de 
irrigação: Área 1 - tabuleiro não irrigado; Área 2 - tabuleiro 
irrigado.

Em cada área foi estabelecida malha de amostragem 
quadrangular de 2,00 × 2,00 m, 20,00 × 20,00 m, e 200,00 
× 200,00 m, de forma que a malha menor fosse 
aleatoriamente inserida na malha maior. As malhas de 2,00 
× 2,00 m e 20,00 × 20,00 m foram compostas por 36 
pontos cada, e a de 200,00 × 200,00 m por 18 pontos cada, 
georreferenciados com GPS, modelo ETREX da Garmin. 
Amostras de 1 kg de solo foram coletadas a 30 cm de 
profundidade, sendo no total coletadas 180 amostras de 
solo. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em 
duplos sacos plásticos, que continham etiquetas 
padronizadas, e encaminhadas aos Laboratórios de Física 
de Solo e de Fertilidade do Solo da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. 

As amostras foram secas em temperatura ambiente, 
destorroadas, passadas em peneira de 2,00mm, e 
acondicionadas em sacos plásticos devidamente 
identificados. Para caracterização de atributos físicos do 
solo foram determinados textura e teor de argila natural ou 
argila dispersa em água (ADA), utilizando-se o processo de 
densimetria, conforme metodologia adotada pela Embrapa 
(1997). Na determinação das classes texturais das amostras 
foi utilizado o GEOTEXTURAL, arquivo de dados, 
desenvolvido em Excel versão 5.0 (programa da
Microsoft), através da utilização de funções lógicas do tipo 
‘SE’ e ‘E’. As classes de textura utilizadas pelo
GEOTEXTURAL são as mesmas empregadas pela 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.



Na caracterização dos atributos químicos foram 
determinados pH em água (1:2,5); fósforo disponível 
(P), e os cátions trocáveis Ca2+, Mg2+ e Al3+, Na+ e K+, 
conforme metodologia da Embrapa (1997). A partir 
dos valores de acidez potencial, bases trocáveis e 
alumínio trocável foi calculada a capacidade de troca 
de cátions (CTC) e a percentagem de saturação por 
alumínio (m).

O grau de correlação linear simples entre os pares de 
dados obtidos nas análises físico-químicas foi medido 
pelo coeficiente de correlação de Pearson, utilizando o 
programa SAS – Statistical Analitical System (SAS 
Institute, 1998).

Resultados e Discussão

As correlações entre as varáveis analisadas variaram 
sensivelmente entre a área irrigada e não irrigada, como 
também entre as malhas de amostragem. Em tabuleiro 
não irrigado, o pH correlacionou-se positivamente com 
Ca2+, Mg2+ e CTC e negativamente com Al3+ em, nas 
três malhas estudadas (Figura 1). Contudo, em 
tabuleiro irrigado, as correlações positivas só foram 
observadas na malha de 2,00 × 2,00 m. Nas três malhas 
de amostragem os teores de Ca2+ e Mg2+, isoladamente 
ou em conjunto, no geral correlacionaram-se 
positivamente com o pH e CTC e negativamente como 
Al3+ e m, exceto Mg2+ em solo irrigado cujas 
correlações ocorreram predominantemente na malha de 
2,00 × 2,00 m. A capacidade de troca de cátions 
mostrou consistência nas correlações com o Ca2+, 
Mg2+, Al3+ e m nas três malhas nas duas áreas 
estudadas (Figura 2). As correlações positivas entre 
Al3+ e m e as correlações negativas entre cada uma das 
duas variáveis e pH, Ca2+, Mg2+ e CTC, em geral, 
foram observadas nas três malhas, nos dois solos 
(Figura 3).

As variáveis físicas areia grossa e total 
correlacionaram-se negativamente com argila nas três 
malhas nos dois solos, ao contrário da areia fina que 
mostrou correlação positiva com argila e argila 
dispersa em água na malha de 2,00 × 2,00 m  em 
tabuleiro irrigado e com argila na malha de 20,00 × 
20,00 m em tabuleiro não irrigado. Embora as 
correlações entre argila e areia grossa e argila e areia 
total tenham sido consistentes nas três malhas e duas 
áreas, as correlações entre argila e silte e argila e grau 
de floculação mostraram comportamentos opostos em 
tabuleiro irrigado e não irrigado. O comportamento foi 
mantido na correlação entre silte e argila dispersa em 
água, negativa na área não irrigada e positiva na área 
irrigada. A área irrigada caracterizou-se também por 
permitir detectar correlações de silte com outras 

variáveis físicas do solo, a exemplo de areia grossa, areia 
fina, areia total e grau de floculação, o que não foi 
observado na área não irrigada.

A argila dispersa em água apresentou comportamento 
semelhante ao de argila, principalmente em relação às 
correlações com as variáveis físicas. Por outro lado, o grau 
de floculação apresentou comportamento diferenciado com 
algumas variáveis em tabuleiro irrigado e não irrigado, 
correlacionando-se negativamente com a capacidade de 
troca de cátions, areia grossa e areia total em tabuleiro não 
irrigado, ocorrendo o inverso em tabuleiro irrigado. As 
correlações entre as varáveis analisadas foram afetadas pela 
malha de amostragem e característica da área
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Figura 1. Coeficientes de correlação significativos entre pH e variáveis físico-químicas de solo irrigado e não irrigado 
em malhas de 2,00 × 2,00 m, 20,00 × 20,00 m, e 200,00 × 200,00 m. CTC = capacidade de troca de cátions, m = 
percentagem de saturação de Al.
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Figura 2. Coeficientes de correlação significativos entre capacidade de troca de cátions e variáveis físico-químicas de 
solo irrigado e não irrigado em malhas de 2,00 × 2,00 m, 20,00 × 20,00 m, e 200,00 × 200,00 m. m = percentagem de 
saturação de Al, ADA = argila dispersa em água, GF = grau de floculação.
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Figura 3. Coeficientes de correlação significativos entre Al e variáveis físico-químicas de solo irrigado e não irrigado 
em malhas de 2,00 × 2,00 m, 20,00 × 20,00 m, e 200,00 × 200,00 m. CTC = capacidade de troca de cátions, m = 
percentagem de saturação de Al.
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