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o conhecimento da distribuição do tamanho das partículas do solo é fundamental para o entendimento do
efeito da textura nas proprtedades físicas do solo. O objetivo desse projeto foi de avaliar a possível relação
entre as características físicas do solo com a produt.ividade da cultura do algodão. em fazendas no Estado
do Mato Grosso. Foram coletadas amostras de solo em 250 pontos. Esses pontos foram divididos basica-
mente em dois grupos. sendo um grupo de alta e o outro grupo de baixa produtividade. selecionados pelos
gerentes das fazendas avaliadas. Foram avaliados os seguintes parâmetros físicos dos solos: teores de
areia, silte e argila. densidade global e das partículas. porosidade total, resistência ,à penetração e condu-
tividade elétrica do solo. Os teores de areia, silte e argila foram obtidos com o analisador granulométrico
desenvolvido na Embrapa lnstrurnentação, utilizando 40 g de solo com 10ml de NaOH a 0.1 moi L-' e cerca
de 200ml de água destilada. Essas amostras foram submetidas à agitação lenta em um Agitador deWag-
nerTE-1S0 por "S horas. Após a dispersão, cada amostra foi analisada com o analisado r granulométrico por
cerca de 20 minutos. A resistência à penetração foi obtida com um penetrômetro de impacto (Kamaq/lAA),
e a densidade e umidade do solo nas amostras coletadas foi medida em um cilindro de aço. A condutivida-
de elétrica no extrato de saturação do solo foi obtida com um condutivimetro de laboratório .Os resultados
obtidos até o momento, mostraram que houve diferença em diversas propriedades físicas dos solos entre
os dois grupos (alta e baixa produtividade). Por exemplo. nas áreas de baixa produtividade. os solos apre-
sentaram maior densidade global, menor umidade. maior resistência à penetração nas profundidades de 10
em á 30 em e maiores teores de areia (menor de argila). Além disso, estão sendo realizadas contagens de
nematóides nessas áreas e. posteriormente. os parâmetros físicos medidos serão correlacionados com o
grau de infestação de nematoides nas áreas.
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