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INTRODUÇÃO: 

O município de Candiba-BA pertence ao Território 
Sertão Produtivo, sua população concentra-se no 
campo e a maioria dos estabelecimentos 
correspondem às áreas de agricultura familiar. Os 
solos dos agricultores estão exauridos devido ao 
manejo inadequado da fertilidade do solo e ausência 
de assistência técnica e extensão rural. O manejo 
agrícola adotado influencia diretamente nos atributos 
físicos, pode modificar suas propriedades e favorecer a 
degradação. A qualidade dos atributos físicos do solo 
propicia condições adequadas para o crescimento e o 
desenvolvimento das plantas e para a manutenção da 
diversidade de organismos que habitam o solo 
(CARNEIRO et al., 2009). Diante disso, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os atributos físicos do solo 
nos diferentes usos e manejos das áreas de agricultura 
familiar do município de Candiba-BA e elaborar um 
plano de manejo do solo adequado para cada situação 
encontrada. 
MATERIAL E MÉTODOS: 

Foram coletadas amostras de solo nas camadas de 0-
20 e 20-40 cm para análise de granulometria e nas 
camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm para análises de 
densidade, com auxílio de um trado tipo Holandês e 
tipo Uhland, respectivamente. Foram coletados solos 
de 09 propriedades de agricultores familiares e da mata 
nativa da região. As culturas instaladas eram sorgo, 
mandioca, palma forrageira, feijão caupi, olerícolas e 
melancia.  As amostras de solo foram encaminhadas 
para o Laboratório de Física e Química do solo do IF 
Baiano, campus Guanambi. A análise granulométrica 
foi realizada segundo a metodologia de Ruiz (2005). 
Para análise da densidade do solo e porosidade total 
utilizou-se os métodos da Embrapa (1997). Para 
análise dos resultados utilizou-se estatística descritiva. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As texturas foram classificadas de acordo com o 
triangulo textural da Sociedade Brasileira de Ciência do 
Solo (2016). As áreas analisadas 64% apresentaram a 
classe textural franco argilo arenosa, 18,18 % franco 
arenosa, 13,64% areia franca e 4,54% classificaram-se 
como areia. O manejo do solo é condizente com a 
classe textural apresentada, pois solos cultivados com 
sorgo irrigado, palma forrageira e sorgo sequeiro III são 
arenosos e demandam maior adição de matéria 
orgânica, exigem práticas de manejo mais custosas 
para assegurar a boa estrutura dos agregados e 
armazenagem de água e nutrientes adequada.  
Os agricultores usam máquinas e implementos 
pesados para o preparo do solo que promove a 
compressão dos agregados e aumento da densidade.  

Cooper & Mazza (2007) estabeleceram valores críticos 
de densidade para solos arenosos 1,4 g cm
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forma apenas os solos da área de olerícolas I, 
mandioca e sorgo irrigado não estão compactados. A 
compactação é resultado direto do manejo no qual o 
solo é submetido, promove a redução dos poros, 
resultando no aumento da resistência a penetração e 
da densidade do solo, além de prejudicar o 
crescimento radicular, alterar o comportamento da 
infiltração e escoamento das águas, podendo 
ocasionar erosão.  
Existe uma relação entre porosidade total (PT) e 
densidade do solo (Ds) (Figura 01), pois a PT de um 
solo varia com a textura e a Ds. Os solos arenosos 
possuem mais macroporos, vias de percolação rápida 
de água no perfil. As culturas são prejudicadas pela 
capacidade reduzida de retenção de água. Solos com 
maior teor de argila possuem maior PT devido à 
elevada quantidade microporos.  

 
Figura 01 – Relação entre densidade do solo e 
porosidade total. 
CONCLUSÃO:  

As áreas apresentaram textura franco argilo arenosa, 
franco arenosa e areia franca. Estão em grande 
maioria compactados e com porosidade total reduzida. 
Os manejos adotados pelos agricultores familiares 
estão degradando as propriedades dos solos. 
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