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PT1721 - Física do Solo
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Resumo:
A retenção da água no solo representa a capacidade de armaze-
namento de água que o solo possui, sendo baseada na relação
entre a sucção e umidade volumétrica. A retenção da água nos
proporciona observar o provável comportamento do solo não
saturado conforme é submetido ao aumento da sucção, ou seja,
o secamento do solo quanto ao aumento das forças matriciais do
solo. A retenção de água no solo ocorre em função da estrutura
nos baixos valores potenciais condicionado pela freqüência de
macro e microporos e pela granulometria e mineralogia das par-
ticulas nas elevadas tensões. O objetivo deste trabalho foi aval-
iar a retenção de água, a densidade do solo e água disponivel
em diferentes horizontes do solo em áreas de floresta primária
na Base de Operações Geólogo Pedro de Moura - Urucu - AM.
Os resultados mostraram que os valores de densidade do solo
apresentou variação de valores bastante reduzido (entre 659 a
919 kg m-3) nos horizontes superficiais das classes de solos es-
tudados, estes valores são devidos a intensa atividade biológica
de insetos e raízes que ocorrem nestes horizontes nas áreas
com cobertura de floresta primária.


