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A suinocultura é uma das principais atividades em pequenas e médias
propriedades rurais de Santa Catarina, onde predomina o sistema in-
tensivo de criação confinada, gerando grandes volumes de dejetos
que exigem destino adequado. Uma das alternativas para os dejetos
é a sua utilização como adubo por possibilitar o aumento da produ-
tividade de grãos e da fertilidade do solo, desde que aplicados com
critérios. Como o volume gerado é muito maior que a capacidade das
propriedades em reciclá-Ios, os dejetos muitas vezes são utilizados
sem critérios contribuindo para a poluição do ambiente. Este trabalho
teve como objetivo estimar o plantei de suínos e de área cultivada
com culturas de maior expressão no município de Braço do Norte,
Sul de Santa Catarina e a capacidade do município em reciclar os
nutrientes contidos nos dejetos, com base nos dados LAC (Levanta-
mento Agropecuário Catarinense) e IBGE. Verificou-se que mesmo
os dejetos de suínos gerados nas propriedades produtoras de Braço
do Norte sendo utilizados de forma criteriosa, o município não possui
áreas cultivadas suficientes para reciclar estes dejetos, ocorrendo so-
bras consideráveis de N, P e K.
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A barragem subterrânea é uma das tecnologias sociais reaplicável
que representa efetivas soluções de transformação social para a
agricultura familiar do sem i-árido brasileiro. Possui a função de barrar
(interceptar) a água da chuva que escoa na superfície e dentro do
solo por meio de uma parede construída transversalmente á direção
das águas. Este trabalho teve por objetivo estudar uma barragem
subterrânea construida no município de Queimadas, no estado da
Paraíba, visando identificar aspectos técnicos e sociais da tecnologia.
A barragem subterrânea em estudo está locada em leito de riacho,
onde a área de plantio caracteriza-se pela acumulação de sedimentos
arenosos oriundos das encostas e do próprio riacho, dando origem ao
Neossolo Flúvico, com baixa fertilidade natural. Nas encostas foi iden-
tificado o Luvissolo com fertilidade natural média a alta. A barragem
subterrânea proporciona melhoria na qualidade de vida do agricultor
familiar, pela oportunidade de comercialização dos seus produtos, se-
gurança alimentar e diversificação do sistema produtivo.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o manejo de água e solo no cres-
címento do da cultura do tomate, conduzido no Centro de Ciências
Agrárias no município de Rio Largo. A partir dos dados observados fo-
ram calculados a altura de plantas, IAF e Kc da cultura Kc*PM médio
de 0,66 com máxima de 2,8 e mínima 0,37 e um erro de 0,038. para
Kc*Lin médio de 0,59 ±0,14 com máxima de 0,85 e mínima de 0,07 e
um erro de 0,015; para Kc*radiação, encontrou-se 0,43 ±0,046 com
máxima de 0,6 e mínima 0,30 um erro de 0,047. A cultura produziu
21,5 frutos/planta atingiu uma total de 3,04 kg planta" e uma produti-
vidade de 7,6 kg m·'.
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A exploração do solo pelo homem através de diferentes manejos pode
afetar sua microbiota, alterando consequentemente seus atributos quí-
micos e bioquímicos ligados aos diversos ciclos biogeoquímicos, dentre
eles o do fósforo (P). Dentro deste contexto, o presente trabalho ava-
liou as alterações de algumas propriedades ligadas ao ciclo do P, em
diferentes manejos do solo. A amostragem foi realizada no município de
Guarapuava-PR, em áreas sob vegetação em regeneração (RA), floresta
de araucária nativa (PMA), plantio comercial de Pinus (PP), corte raso
de plantio de Pinus (CR), floresta regenerada após processo de queima
(MS) e área agrícola (PD). Foram coletadas oito amostras compostas
por área, nas quais foram analisados pH, P disponível, microrganismos
solubilizadores de fosfato, esporos de fungos micorrizicos e atividade das
fosfatases ácida e alcalina. Microrganismos solubilizadores de fosfato e
esporos de FMA não apresentaram diferença significativa entre os dife-
rentes manejos, enquanto que fosfatases ácida e alcalina apresentaram
os menores valores na área de plantio direto, que apresentou maiores
valores de fósforo disponível e pH, em função da aplicação de insumos.
AACP mostrou relação das áreas RA, PMA e PP com esporos de fungo
micorrízico e das áreas CR e MS, que ficaram em oposição ás anteriores.
Diferentes coberturas vegetais e manejos do solo alteraram de maneira
diferente as propriedades do solo relacionadas ao ciclo do fósforo.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de quatro sistemas de preparo
de solo, utilizados na cultura do amendoim, em sucessão ao desenvolvimento
da cultura da cana-de-açúcar, analisando a qualidade física de um Latossolo
Vermelho e a produtividade da cana-de-açúcar variedade SP 80 3280. O ex-
perimento foi dividido em duas fases, sendo a primeira a utilização de quatro
sistemas de preparo de solo (plantio direto, plantio convencional, cultivo mí-
nimo e cultivo mínimo mais gradagem) com a utilização ou não de palha para
o cultivo da cultura do amendoim, e a segunda, a implantação da cultura da
cana-de-açúcar sem nenhum tipo de preparo de solo. Os tratamentos foram
obtidos da combinação entre sistemas de preparo (4) e niveis de palhada (2),
totalizando 8 tratamentos que foram distribuidos em delineamento experimen-
tal inteiramente casualizado com 6 repetições, totalizando 48 parcelas de 10,5
x 7,5 m. Oito meses após o plantio da cana-de-acúcar, foram coletadas amos-
tras indeformadas nas profundiades de 0-0,1; 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m, para as
determinações de densidade, porosidade total, microporosidade e rnacroporo-
sidade do solo. A produtividade da cana-de-açúcar, foi determinada 11 meses
após seu plantio. Os sistemas de preparo de solo e a profundidade de solo
coletado influenciaram na densidade, porosidade total, microporosidade, ma-
croporosidade após o plantio da cana. Não houve interação significativa entre
o sistema de preparo de solo, uso de palha, e profundidade do solo coletada
para as variáveis estudadas. A utilização ou não de palha como tratamento,
não interferiu em nenhuma variável estudada. A produtividade da cana-de-

\ açúcar foi afetada significativamente entre os sistemas de preparo do solo. )
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O manejo adequado dos solos cultivados é de extrema importância
para manter ou alterar o minimo possível as propriedades físicas
dos solos, mantendo-as adequadas ao bom desenvolvimento das
culturas, principalmente aquelas que, modificadas, podem ocasionar
problemas, tais como: compactação, redução na infiltração de água
no solo, na retenção de água, na porosidade e na agregação. O ob-
jetivo deste trabalho é relacionar as mudanças nos atributos físicos
do solo em função das diferentes práticas de manejo utilizadas em
agroecossistemas, comparado a um solo salino-sódico degradado. O
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com
três repetições. Os 5 tratamentos envolveram diferentes formas de
manejo do solo. Foram avaliados os seguintes atributos: Densidade
do solo, densidade de partícula, porosidade total, microporosidade e
macroporosidade. A densidade do solo ocorreu com maior intensidade
no pisoteio bovino, em comparação aos demais tratamentos diferindo
principalmente do bosque de sabiá. A porosidade total não ocorreu
diferenças significativas entre os tratamentos avaliados. O pisoteio bo-
vino apresentou maior densidade do solo com relação aos demais tra-
tamentos. A porosidade total não diferiu em nenhum dos tratamentos.
Os macroporos sob pisoteio bovino e solo salino-sódico foi reduzido

\ em 52% e 29%, respectivamente, em relação ao bosque de sabiá.


