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INTRODUÇÃO:
Os agregados são inicialmente formados por processos físicos, sendo que alguns
processos biológicos e químicos são responsáveis pela sua estabilização (Boix-Fayos et
al., 2001). O aumento de meso e microporos ocasionado por diferentes manejos, por
exemplo, influencia as interações de retenção de água no solo (Baumer e Bakermans,
1973). Isto ocorre pois há alteração na distribuição da porosidade, afetando as
propriedades de retenção de água no solo (Hill et al., 1985). Nesse sentido, tem-se que
a microporosidade é a responsável pela retenção de água no solo, enquanto a
macroporosidade pela aeração e drenagem de água (Reichert et al., 2007). A
compactação é um dos fenômenos que altera o volume e a distribuição do tamanho de
poror e, consequentemente, o fluxo e dinâmica da água no solo (Taylor e Brar, 1991).
O objetivo deste trabalho foi de avaliar o comportamento da retenção de água no
ponto de murcha permanente em função do diâmetro e da granulometria de
agregados.

DESENVOLVIMENTO:
Foram utilizadas amostras de três Latossolos Vermelhos distróficos (Streck et al.,
2008), coletados no município de Passo Fundo e Pontão, no estado do Rio Grande do
Sul. Os solos foram classificados texturalmente pelos teores de argila de 576 g kg-1
(L576), 465 g kg-1 (L465) e 401 g kg-1 (L401) de argila. As amostra de solo deformadas
foram coletadas na camada de 0 a 10 cm de profundidade, fracionados em peneira
com malha de 4,8 mm no campo e, posteriormente, secado em estufa (65ºC) para

serem fracionadas em agitador eletromagnético por 15 minutos. O fracionamento foi
realizado para os diâmetros de 4,8, 2, 1, 0,5, 0,25 e 0,1 mm, formando classes entre os
intervalos.
A granulometria foi determinada pelo método da pipeta para todas as frações. As
amostras de solo das frações foram submetidas à análise granulométrica,
submetendo-se 40 g de solo a dispersão mecânico-química por 15 horas em agitador
reciprocicante e solução calgon como agente dispersante e o método da pipeta para
obtenção das frações com separação prévia da fração areia por peneiramento.
Após o fracionamento realizou-se a determinação do ponto de murcha permanente
para as frações dos três solos, tendo sido determinado de forma indireta por meio de
psicrômetro modelo WP4-T, seguindo método descrito em Klein et al. (2010). O
psicrômetro WP4-T consta da sistemática de condução de amostras com estutura
deformada em uma gaveta submetida à uma câmara hermeticamente fechada. As
amostras submetidas ao psicrômetro foram compostas de cerca de três gramas de solo
das diferentes classes de agregados, sendo que cada amostra fora previamente
umedecido e submetido a homogeneização durante 24 horas.
Os resultados obtidos para ponto de murcha permanente, diâmetro e granulometria
de agregados foram submetidos à regressão linear, sendo ponto de murcha
permanente em função do diâmetro e da granulometria dos agregados, bem como ao
teste de ANOVA.
A determinação do ponto de murcha permanente fornece uma análise quantitativa da
relação de água retida no solo. A retenção de água no solo é afetada por diversos
fenômenos, bem como pelo manejo adotado no solo. Neste trabalho não se verificou
influencia na retenção de água no ponto de murcha permanente para agregados de
diâmetro entre 4,8 e 0,1 mm (Figura 1), em desacordo com Boix-Fayos et al. (2001),
que encontraram influência na retenção de água por agregados menores que 1 mm. A
regressão e o coeficiente b da equação não foram significativos.
Os resultados deste trabalho indicam que a regressão para PMP em função da argila é
significativa, bem como o coeficiente b da equação (Figura 2).No presente trabalho,
encontrou-se significância para a regressão do PMP em função da fração Argila + Silte,
bem como para o coeficiente b da equação (Figura 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Não há aumento na retenção de água no ponto de murcha permanente entre os
diâmetros de 4,8 e 0,1 mm.
O aumento na retenção de água no ponto de murcha permanente pode ser resultado
de canais capilares de diâmetros inferiores aos estudados nesse trabalho, necessitando
novos estudos que englobam essas faixas de agregados. A fração argila e argila mais
silte tiveram influência na retenção de água no ponto de murcha permanente.
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ANEXOS:

Figura 1. Ponto de murcha permanente (PMP) em função do diâmetro de agregados.

Figura 2. Ponto de murcha permanente (PMP) em função do teor de argila.

Figura 3. Ponto de murcha permanente em função da fração argila mais silte.

