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RESUMO 
 
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar a distribuição do sistema radicular 

do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’ no volume molhado do solo, gerado por microaspersão, 
utilizando diferentes freqüências de irrigação. O trabalho foi realizado nas condições semi-áridas do 
Vale do Paraguassu, Bahia. As raízes foram coletadas pelo método dos monolitos em um perfil 
longitudinal e dois ortogonais à fileira de plantas em duas plantas. Após serem separadas do solo, as 
raízes foram digitalizadas. Com uso de aplicativos computacionais, foram obtidos os comprimentos 
totais das raízes, por posição, bem como a distribuição de diâmetros dessas raízes nos perfis. 
Verificou-se que: (a) a profundidade efetiva das raízes variou de 0,25 a 0,5 m, em todas as 
freqüências de irrigação; (b) a distância efetiva da planta estendeu-se até 1,5 m da mesma; (c) as 
raízes de diâmetro entre 0,5 - 2 mm foram as de maior incidência nos perfis de solo avaliados. 
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ABSTRACT 

 

 

Influence of Different Irrigation Frequencies upon the Root Distribution in Citromelo ‘Swingle’ 
Rootstock under Semi-Arid Conditions in Bahia 

 
 

This study aimed to verify  the root system distribution of the Tahiti acid lime over Swingle citromelo  
rootstock in the soil wetted volume generated by microsprinkler irrigation at different frequencies, 
under semi-arid conditions of the Paraguassu Valley, Bahia. The roots were removed from two plants 
at one longitudinal and two orthogonal soil profiles to plant row, by using the monolith method. After 
being separated from the soil, the roots were digitized. The total length of the roots and the distribution 
of these roots in soil profiles were obtained, using specific softwares. The results showed that: (a) the 
effective root depth ranged from 0.25 to 0.5m in all irrigation frequencies; (b) the effective horizontal 
distance from the plant reached 1.5m; (c) the roots with diameter between 0.5 – 2mm showed a higher 
incidence in the evaluated soil profiles. 

 
Keywords: root system, citrus latifolia tanaka, microsprinkler 
 

 

                                                 
1 Trabalho extraído da Dissertação defendida pelo primeiro autor na UFPB em 27 de março de 2002. 
2 Mestre em Eng. Agrícola pela UFPB, Campina Grande-PB. E-mail: delfran@zipmail.com.br 
3 Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas-Ba. 
4 Prof. Departamento de Engenharia Agrícola, UFPB, Campina Grande-PB. 



 

Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v.12,  n.2, 91-104, Abr./Jun., 2004 92 

INTRODUÇÃO 

 

O sistema radicular das culturas 
desempenha importante papel nos estudos 
das interações, que ocorrem entre o solo, 
as plantas e os organismos vivos, uma vez 
que o conhecimento da sua distribuição 
permite o uso mais racional de práticas de 
cultivo, como o manejo e a adubação do 
solo, além de constituir uma relevante 
ferramenta para elaboração de projeto, 
sendo também um elemento essencial para 
qualquer plano de manejo de irrigação 
(Coelho et al., 2001).  

A profundidade efetiva do sistema 
radicular da cultura (Pe) foi definida por 
Bernardo (1982), como sendo a 
profundidade do perfil do solo, onde se 
encontra pelo menos 80% do total do 
sistema radicular. Adotando critério 
semelhante, Vieira (1996) definiu a 
distância efetiva das raízes (De) como 
sendo aquela em que se concentra 80% do 
sistema radicular, a partir do tronco da 
planta. Quanto à determinação da 
profundidade efetiva do sistema radicular, 
Dourado Neto e Lopes (1987) relataram 
como sendo fundamentalmente importante 
a determinação dessa profundidade, em 
diferentes períodos de crescimento de uma 
cultura, para avaliação de projetos de 
irrigação. 

Machado e Coelho (2000), estudando a 
distribuição do sistema radicular do limão 
‘Cravo’ sob lima ácida ‘Tahiti’, concluíram 
que a profundidade efetiva (Pe) na linha de 
plantio foi de 0,4m, baseando-se no método 
de variação do conteúdo de água no solo. 
Em relação à distribuição das raízes na 
horizontal, a distância efetiva (De) foi de 
2,25m do tronco, porém, como as copas 
apresentaram tamanhos diferentes, 
considera-se que De esteve entre 50 e 75% 
do raio de projeção da copa.  

O presente trabalho objetivou verificar a 
distribuição do sistema radicular do 
citrumelo ‘Swingle’ (Citrus paradisi X 
Poncirus trifoliata) sob lima ácida ‘Tahiti’ 
(Citrus latifolia Tanaka) no volume molhado 
do solo, gerado por microaspersão, 
utilizando-se diferentes freqüências de 
irrigação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na Fazenda Boa 
Vista, localizada no Município de Iaçú – BA, 
em região semi-árida, com coordenadas 
geográficas de 12° 34’ Sul e 40° 01’ Oeste. A 
área experimental foi plantada com lima ácida 
‘Tahiti’, enxertada sobre o porta-enxerto 
citrumelo ‘Swingle’ com cinco anos de idade, 
em espaçamento de 4 x 7 m e irrigada por 
microaspersão. O clima, segundo a 
classificação de Köppen, é do tipo BSwh 
(clima quente de caatinga), chuvas de verão e 
períodos secos bem definidos de inverno. O 
solo da área é um Latossolo Amarelo 
Distrófico Franco de textura média e 
topografia plana, apresentando características 
físicas, apresentadas no Quadro 1. 

O experimento foi realizado para 
freqüências de irrigação de um, dois e três 
dias, considerando a lâmina de água de 
manejo correspondente ao Kc igual a 1,0. As 
avaliações foram realizadas em três plantas, 
sendo uma bateria na posição ortogonal à 
fileira de plantas e outra bateria longitudinal 
à fileira. A coleta de amostras de solo-raíz 
foi feita obedecendo-se à configuração de 
uma malha com a seguinte disposição no 
perfil longitudinal à fileira de plantas: 0,15; 
0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 e 2,0 m de 
distância horizontal do tronco da planta e 
0,15; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 e 1,2 m de 
profundidade no perfil do solo. No sentido 
ortogonal à fileira de plantas, utilizaram-se 
as mesmas posições, com acréscimo da 
posição horizontal à fileira de plantas de 2,5 
m. A amostragem foi realizada em 12 
trincheiras abertas próximo a 6 plantas, 
sendo 2 trincheiras por planta, uma no 
sentido ortogonal à fileira de plantas e outra 
no sentido longitudinal, com duas repetições 
por freqüência de irrigação. As amostras 
foram coletadas a partir de blocos de solo de 
0,1 m x 0,1 m x 0,05 m, utilizando-se o 
método dos monolitos (Bohm, 1979).  

Após a retirada das raízes da trincheira, as 
amostras codificadas foram levadas para o 
laboratório, onde as raízes foram separadas do 
solo por lavagem com água e colocadas numa 
solução 50% de álcool e acondicionadas em 
câmara fria, sob temperatura de 15°C. Uma 
vez individualizadas, as raízes de uma 
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determinada posição do perfil do solo foram 
separadas, conforme os diâmetros, e 
colocadas em folhas de papel Inkjet Cristal A4, 
que foram, em seguida, levadas a um “scaner” 
de resolução de 600 dpi, escala 100% e brilho 
135, para raízes com diâmetro entre 0,6 e 2,15 
mm, e de brilho 145 e 165, respectivamente, 
para diâmetros de raízes iguais ou próximos a 
5,0 e 9,6 mm (Kaspar e Ewing, 1997; Coelho et 
al., 1999). As raízes foram digitalizadas em 
arquivos TIFF – Tagged Image File Format. 
Os arquivos TIFF foram, em seguida, 
descompactados e submetidos ao software 
Adobe Photoshop 4.0, com a finalidade de 
limpar e beneficiar os arquivos que, 
posteriormente, foram submetidos ao 
software Rootedge (Kaspar & Ewing, 1997) 
para determinação da área, do comprimento 
e diâmetro de raízes. Tendo em vista o 
número de arquivos ou o número de 
imagens geradas correspondentes a cada 
posição do perfil, os arquivos de saída do 
software Rootedge, para cada posição, 
tiveram vários valores de área, comprimento 
e diâmetro das raízes, conforme o número 
de arquivos gerados. Foi codificado um 

programa em Quick Basic (Coelho et al., 
2001) para obter, a partir desses arquivos 
referentes a uma determinada posição do 
perfil, a soma total dos comprimentos das 
raízes para aquela posição do perfil e 
separar os valores de diâmetros em seis 
diferentes classes, conforme apresentado no 
Quadro 2 (Bohm, 1979). Com os dados de 
comprimento de raízes, quantificou-se a 
densidade de comprimento de raízes por 
meio da equação: 

 

R

R

V

L
DCR =

 
                                          (1) 

 
 

em que: 
 

DCR = densidade de comprimento de raízes 
(cm cm-3); 

LR = comprimento total das raízes na 
amostra (cm); e 

VR  = volume total da amostra de solo (cm
3). 

 

 

Quadro 1. Características físicas do solo 
 
Profundidade Minerais Porosidade 

total 
Densidade do 

solo 
Densidade de 
partículas 

 Areia Silte Argila   

(m) (g.kg-1) (m3 m-3) (kg dm-3) 

0,25 771,63 91,83 136,60 0,41 1,46 2,51 
0,50 643,13 129,17 227,67 0,42 1,48 2,56 
0,75 592,57 145,03 262,40 0,40 1,52 2,52 

1,00 582,73 125,73 291,60 0,41 1,45 2,47 

 

 
Quadro 2. Classes de diâmetro de raízes  
 

Diâmetro das raízes 

(mm) 

Classificação 

< 0,5 Muito finas 
0,5 – 2,0 Finas 
2,0 – 5,0 Pequenas 
5,0 – 10,0 Médias 
10,0 – 20,0 Grandes 
> 20,0 Muito grandes 

Fonte: Bohm (1979). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Distribuição do sistema radicular 
 

Freqüência de irrigação de um dia 
 

No sentido longitudinal à fileira de 
plantas, a densidade de comprimento de 
raízes (DCR) foi superior a 0,2 cm cm-3, para 
distâncias horizontais inferiores a 1,8 m da 
planta e profundidades entre 0 e 0,7 m 
(Figura 1a). Valores de DCR acima de 1 cm 
cm-3 foram encontrados no perfil entre 0 e 
0,25 m de profundidade, para distância 
horizontal de 0 - 1,6 m da planta. No sentido 
ortogonal, a DCR foi superior a 0,1 cm cm-3, 
para distâncias horizontais inferiores a 2,4 m 
do tronco e profundidades entre 0 e 0,6 m. 
Para distâncias horizontais inferiores a 0,4 m 

e profundidade entre 0 e 1,1 m, a  DCR foi 
superior a 0,2 cm cm-3. Valores acima de 
1 cm cm-3 foram encontrados, para 
distâncias horizontais do tronco iguais ou 
inferiores a 1,7 m e profundidade inferiores a 
0,25 m.  

Uma das razões da redução da DCR na 
camada superficial do solo, nas posições 
entre 0,25 - 0,75 e 1,0 - 1,5 m de distância 
horizontal da planta, refere-se à ausência de 
coleta de raízes nas posições 0,5 e 1,25 m 
de distância horizontal da planta, nas 
camadas superficiais, visto que na camada 
superficial (de 0 a 0,25 m do perfil do solo) 
estava concentrada a maior quantidade de 
raízes do perfil. Essa redução ficou 
caracterizada em todas as trincheiras, nas 
três freqüências avaliadas. 

 

 

Figura 1. Distribuição da densidade de comprimento de raízes – DCR (cm cm-3) nos perfis 
do solo referentes à freqüência de irrigação de um dia, na direção longitudinal (a) 
e ortogonal (b) à fileira de plantas. 
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Na Figura 2 está ilustrada a distribuição das 
percentagens de comprimento de raízes de 
diferentes diâmetros, para os perfis ortogonal e 
longitudinal, para freqüência de irrigação de um 
dia. No perfil longitudinal, as maiores 
percentagens de raízes finas (0,5 - 2,0 mm) 
foram encontradas na faixa de profundidade de 
0 a 0,2 m, em distâncias horizontais do tronco 
de até 0,8 m, estando dentro do perfil 
encontrado por Neves e Medina (1999) que, 
estudando a distribuição de raízes de citros em 
Latossolo Roxo, verificaram que cerca de 90% 
das raízes com diâmetro menor ou igual a 1,5 
mm encontravam-se nos primeiros 0,6 m do 
perfil do solo. 

As raízes com diâmetro de 2 a 5 mm 
encontraram-se, com maior incidência, na faixa 
de profundidade de 0 a 0,20 m e 1,0 m de 
distância horizontal, enquanto aquelas com 5 e 
10 mm foram encontradas à profundidade de 0 
a 0,20 m e na distância horizontal de 0,4 m do 
tronco. No perfil ortogonal, as raízes finas (0,5 - 

2 mm) ocorreram até à profundidade de 0,2 m e 
à distância horizontal inferior a 1,5 m. As raízes 
com diâmetro de 2 a 5 mm concentraram-se até 
0,2 m de profundidade e à distância horizontal 
da planta de 1 m. As raízes com maior diâmetro 
(5-10 mm) tenderam a concentrar-se em 
menores distâncias horizontais do tronco.  

Com relação à freqüência de irrigação de um 
dia (Figura 3), 82,3% do total de raízes 
concentraram-se da superfície até à 
profundidade de 0,25 m no solo. Cerca de 
85,8% do total de raízes foi encontrado em 
distâncias horizontais inferiores a 1,0 m da 
planta. A partir da profundidade de 0,75 m 
(Figura 3b) e distância de 1,5 m (Figura 3a), a 
quantidade de raízes reduziu, significativamente, 
havendo uma contribuição apenas de 6,2 e 
5,7% do total, respectivamente. No sentido 
longitudinal à fileira (Figura 3), 84,7% do total de 
raízes foi encontrado até à profundidade de 0,25 
m e 84,1% até 1,0 m de distância horizontal da 
planta. 

 

Figura 2. Percentagem de comprimento de raízes de diferentes diâmetros, relativo ao 
comprimento total de raízes, em dois perfis (ortogonal e longitudinal à fileira de 
plantas), para freqüência de irrigação de um dia, tendo a planta na posição (0, 0, 0). 
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Figura 3. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’, no sentido 
ortogonal à linha de cultivo, referente à freqüência de irrigação de um dia, na distância 
horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 

 

Observou-se que, a partir da 
profundidade de 0,75 m (Figura 4b) e 
distância de 1,5 m (Figura 4a), o volume de 
raízes reduziu, significativamente, com uma 
contribuição do total de 4,8 e 3,4%, 
respectivamente. 

A redução do total de raízes, que ocorreu 
nos dois perfis do solo a partir de 0,75 m de 
profundidade, pode ter sido causada pelo 
aumento da densidade do solo nesta 
profundidade (Quadro 1), dificultando, 
assim, a penetração das raízes nessa 
camada de solo. Estes resultados 
concordam com os obtidos por diversos 
autores (Bauder et al., 1981; Mata, 1988; 
Henderson, 1989), que observaram boa 
correlação entre a densidade do solo e a 
resistência à penetração de raízes, para 
umidades próximas às da capacidade de 
campo.  

A partir de 1,5 m de distância horizontal 
da planta, a diminuição no volume de raízes 
pode ser atribuída ao fato que a faixa de 
água disponível no perfil do solo diminuiu, 
significativamente, a partir desta distância, 
favorecendo, assim, a redução do 
desenvolvimento das mesmas. 
 
Freqüência de irrigação de dois dias 
 
O sistema radicular da planta para 

freqüência de irrigação de dois dias, no perfil 
longitudinal à fileira (Figura 5), apresentou 
densidade de comprimento de raízes (DCR) 

superior a 0,15 cm cm-3, para distâncias 
horizontais inferiores a 2 m da planta e 
profundidades entre 0 e 0,4 m. Os maiores 
valores de DCR concentraram-se no perfil 
entre 0 e 0,2 m de profundidade e 1,7 m de 
distância horizontal da planta, o que está de 
acordo com os valores de densidade 
encontrados por Cintra et al. (1999) que, 
estudando o comportamento de cinco porta-
enxertos para a laranjeira ‘Pêra’, em solos de 
tabuleiro costeiro, observaram  elevada  
concentração de raízes nos 0,2 m iniciais da 
superfície do. solo. 

Na Figura 5b, verifica-se que a DCR foi 
superior a 0,18 cm cm-3, para distâncias 
horizontais inferiores a 2,2 m do tronco e 
profundidades entre 0 e 0,5 m. No caso de 
distâncias próximas a 1 m, a DCR foi superior a 
0,18 cm cm-3 para profundidade de 0,30 m. 
Para distâncias horizontais inferiores a 0,4 m e 
profundidade entre 0 e 1 m, a DCR foi superior 
a 0,18 cm cm-3, com valores acima de 1 cm cm-

3 para distâncias horizontais do tronco iguais ou 
inferiores a 1,7 m e profundidades inferiores a 
0,2 m. 

A distribuição das percentagens de 
comprimento de raízes de diferentes diâmetros, 
para os perfis ortogonal e longitudinal, para  
freqüência  de irrigação de dois dias, está 
ilustrada na Figura 6, em que, no perfil 
longitudinal, as maiores percentagens de raízes 
finas (0,5 -2,0 mm) foram encontradas à 
profundidade de 0 a 0,2 m, para distâncias 
horizontais do tronco de até 2 m. 
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Figura 4. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’, no sentido 
longitudinal à linha de cultivo, referente à freqüência de irrigação de um dia, na 
distância horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 

 

  

 
Figura 5. Distribuição da densidade de comprimento de raízes – DCR (cm cm-3) nos perfis 

do solo referentes à freqüência de irrigação de dois dias, na direção longitudinal 
(a) e ortogonal (b) à fileira de plantas. 
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Figura 6. Percentagem de comprimento de raízes de diferentes diâmetros, relativos ao 

comprimento total de raízes em dois perfis (ortogonal e longitudinal à fileira de 
plantas) para freqüência de irrigação de dois dias, tendo a planta na posição (0, 0, 0). 

 

As raízes de diâmetro entre 2 e 5 mm 
encontraram-se, com maior incidência, na 
faixa de profundidade de 0 a 0,20 m e até 
0,8 m de distância horizontal, enquanto 
aquelas com diâmetro entre 5 e 10 mm 
foram encontradas na faixa de profundidade 
de 0 a 0,20 m e à distância horizontal da 
planta de 0 - 0,4 m. No perfil ortogonal, as 
raízes finas (0,5 - 2 mm) ocorreram até à 
profundidade de 0,2 m e distância horizontal 
inferior a 1,5 m. As raízes de diâmetro entre 
2 e 5 mm  concentraram-se até 0,2 m de 
profundidade, em distância horizontal da 
planta de até 1 m. As raízes de maior 
diâmetro (5 - 10 mm) tenderam a 
concentrar-se em distâncias horizontais 
inferiores a 0,8 m da planta. 

Conforme ilustrado na Figura 7, para 
freqüência de irrigação de dois dias, no 
sentido ortogonal à linha de cultivo, até à 

profundidade de 0,25 m, foram encontrados 
86,2% do total de raízes. Cerca de 80,8% do 
total de raízes encontra-se em distância 
horizontal inferior a 1,0 m da planta. A partir 
da profundidade de 0,75 m e distância de 
1,5 m, a quantidade de raízes reduziu, 
significativamente, com uma contribuição de 
apenas 4,3 e 5,1% do total, respectivamente.  

Na Figura 8, observa-se que 87,5% do 
total de raízes encontram-se até à 
profundidade de 0,25 m e 78,9% até 1,0 m 
de distância horizontal da planta. 

A partir da profundidade de 0,75 m 
(Figura 8b) e distância de 1,5 m (Figura 8a), 
a quantidade de raízes reduziu em 5,2 e 
3,3%, respectivamente. Tendo em vista que, 
na região, as precipitações pluviométricas 
atingem cerca de 500 a 800 mm ano-1, 
associado com os maiores volumes de 
chuvas ocorridos durante dois a três meses 
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por ano, o fornecimento de água para as 
culturas ocorre, basicamente, em função da 
irrigação durante quase todo ano, o que 
condiciona o desenvolvimento radicular no 
bulbo molhado.  

De acordo Libardi e Lier (1999), a 
resistência à penetração de raízes aumenta 
à medida que a tensão nos poros do solo 
aumenta, diminuindo, assim, a faixa de água 
disponível no solo. Assim, a redução do total 
de raízes, que ocorreu nos dois perfis do 
solo a partir de 0,75 m de profundidade e a 
1,5 m de distância horizontal da planta, pode 
ser atribuída ao fato que a faixa de água 

disponível no perfil do solo diminuiu, 
significativamente, a partir desta profundidade 
e distância. 
 
 
Freqüência de irrigação de três dias 
 
O sistema radicular da planta, para 

freqüência de irrigação de três dias no perfil 
longitudinal (Figura 9), apresentou 
densidade de comprimento de raízes (DCR) 
superior a 0,15 cm cm-3 para distâncias 
horizontais inferiores a 1,9 m da planta e 
profundidades entre 0 e 0,6 m.  

Figura 7. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’, no sentido 
ortogonal às linhas de cultivo, referente à freqüência de irrigação de dois dias, na 
distância horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 

 

Figura 8. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’ no sentido 
longitudinal às linhas de cultivo, referente à freqüência de irrigação de dois dias, na 
distância horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 
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Figura 9. Distribuição da densidade de comprimento de raízes – DCR (cm cm-3) nos perfis 

do solo, referentes à freqüência de irrigação de três dias, nas direções longitudinal 
(a) e ortogonal (b) a fileira de plantas. 

 

Valores de DCR superiores a 1,5 cm cm-3 
concentraram-se no perfil entre 0 e 0,2 m de 
profundidade e de 0-1,5 m de distância 
horizontal da planta. Nessa região, foi 
encontrada a maior concentração de raízes do 
perfil.  

No sentido ortogonal às linhas de cultivo, a 
DCR foi superior a 0,4 cm cm-3, para distâncias 
horizontais inferiores a 2,3 m do tronco e 
profundidades entre 0 e 0,4 m. Para distâncias 
horizontais inferiores a 0,7 m e profundidades 
entre 0 e 0,9 m, a DCR foi superior a 0,4 cm 
cm-3. Os valores da DCR foram superiores a 1 
cm cm-3, para distâncias horizontais do tronco 
iguais ou inferiores a 2,1 m e profundidades 
inferiores à 0,2 m, atingindo 0,3 m para 
distâncias entre 0 e 0,4 m e entre 1,1 e 1,3 m. 

Na Figura 10 está apresentada a 
distribuição das percentagens do comprimento 

total de raízes de diferentes diâmetros, para os 
perfis ortogonal e longitudinal. 

No perfil longitudinal às linhas de cultivo, as 
maiores percentagens de raízes finas (0,5 - 2,0 
mm) foram encontradas à profundidade de 0 a 
0,2 mm, para distâncias horizontais do tronco 
de até 2 m. As raízes de diâmetro entre 2 e 5 
mm encontraram-se com maior incidência na 
faixa de profundidade de 0 a 0,20 m e distância 
horizontal da planta inferiores a 1,6 m. As 
raízes entre 5 e 10 mm foram encontradas na 
faixa de profundidade de 0 a 0,4 m e distâncias 
horizontais da planta inferiores a 0,3 m.  

No perfil ortogonal às linhas de cultivo, as 
raízes finas (0,5 - 2 mm) ocorreram até à 
profundidade de 0,2 m, em distâncias 
horizontais inferiores a 1,5 m. As raízes de 
diâmetro entre 2 e 5 mm concentraram-se 
até 0,8 m de profundidade, em distâncias 
horizontais da planta entre 0,4 e 1 m. As 
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raízes de maior diâmetro (5 - 10 mm) 
tenderam a concentrar-se em distâncias 
horizontais inferiores a 0,8 m da planta.  

Observa-se, na Figura 11, que 83,6% do 
total de raízes foram encontradas até a 
profundidade de 0,5 m. Cerca de 85,9% do 
total de raízes encontra-se em distâncias 
horizontais inferiores a 1,5 m da planta. A partir 
da profundidade de 0,75 m e distância de 2 m, 
a quantidade de raízes é reduzida, 
significativamente, em 6,7 e 4,5%.  

Como se observa na Figura 12, cerca 
de 86,5% do total de raízes foram 
encontradas até à profundidade de 0,25 m 

do solo, enquanto até 1,0 m de distância 
horizontal da planta encontrou-se 79,8% 
do total de raízes. A partir da 
profundidade de 0,75 m e distância de 1,5 
m, as quantidades de raízes foram 
reduzidas em 4,6 e 10,5%, 
respectivamente. 

Essa redução no total de raízes, que 
ocorreu nos dois perfis do solo a partir de 
0,75 m de profundidade, pode ter sido 
devida ao aumento na densidade do solo 
(Quadro 1) nessa profundidade, o que 
dificultou a penetração das raízes nessa 
camada do perfil. 

 

 

0,5 - 2 mm

2 - 5 mm

5 - 10 mm 5 - 10 mm

2 - 5 mm

0,5 - 2 mm

%
 c

o
m

p
ri
m

e
n
to

 d
e
 r
a
íz

e
s

%
 c

o
m

p
ri
m

e
n
to

 d
e
 r
a
íz

e
s

Ortogonal a fileira de plantas Longitudinal a fileira de plantas

 
 

 

Figura 10. Percentagem de comprimento de raízes de diferentes diâmetros relativos ao 
comprimento total de raízes em dois perfis (ortogonal e longitudinal à fileira de plantas), 
para freqüência de irrigação de três dias, tendo a planta na posição (0, 0, 0). 
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 Figura 11. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’ no sentido 
ortogonal à fileira de plantas, referente à freqüência de irrigação de três dias, na 
distância horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 

 

 

Figura 12. Distribuição de raízes do citrumelo ‘Swingle’ sob lima ácida ‘Tahiti’ no sentido 
longitudinal à fileira de plantas, referente à freqüência de irrigação de três dias, na 
distância horizontal em relação à planta (a) e na profundidade do perfil do solo (b). 

 

Nos perfis avaliados, tanto na direção 
longitudinal quanto ortogonal às fileiras de 
plantas, para as freqüências de irrigação de 
um e dois dias, houve coincidência na 
localização das regiões com valores de DCR 
superiores a 1 cm cm-3, em profundidade e 
distância. Na freqüência de três dias, 
entretanto, as raízes estenderam-se um 
pouco mais na direção horizontal, 
possivelmente para aproveitar melhor a água 
aplicada, visto que à medida que aumentou o 

intervalo de irrigação, aumentou, também, a 
área subsuperficial molhada.  

Houve coincidência entre as regiões com 
maiores valores de DCR e as regiões com 
maior percentagem de raízes com diâmetro 
entre 0,5 e 2 mm, consideradas as principais 
responsáveis pela atividade de absorção de 
água e nutrientes. Resultados semelhantes 
foram encontrados por Coelho et al. (2001), 
avaliando distribuição do sistema radicular 
de mangueira, sob irrigação. 
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A profundidade efetiva das raízes (Pe) 
coincidiu para as freqüências de irrigação de 
um, dois e três dias, que foi de 0,25 m no 
sentido longitudinal à fileira e no sentido 
ortogonal à fileira de plantas, a Pe foi de 
0,25 m para freqüências de irrigação de um 
e dois dias e 0,5 m, para freqüência de 
irrigação de três dias, discordando de 
Doorenbos e Pruitt (1975), que encontraram 
uma profundidade efetiva de 1,0 m para 
citros, em estudos realizados em vários 
países do mundo.  

A distância efetiva das raízes (De) 
localizou-se a 1 m da planta, para as três 
freqüências de irrigação, no sentido 
longitudinal à fileira. No sentido ortogonal, 
para as freqüências de um e dois dias e 
para freqüência de três dias, a De localizou-
se a 1 m e a 1,5 m da planta, 
respectivamente, o que concorda com o que 
foi encontrado por Machado e Coelho 
(2000), que verificaram que a De do limoeiro 
‘Cravo’ sob lima ácida ‘Tahiti’ está entre 50 e 
75% do raio da projeção da copa, que, para 
o presente estudo, corresponde a 1 e 1,25 m 
a partir da planta. 

Portanto, Pe e De não dependem apenas 
do tipo e idade da cultura; sua precisa 
quantificação requer amostragem do 
sistema radicular, que  varia em uma mesma 
região ou de uma região para outra, devido 
ao clima, às características físicas do solo, 
ao tipo de sistema de irrigação, às 
características e posição do emissor e à 
freqüência de irrigação.  

As distribuições de raízes avaliadas nas 
três freqüências de irrigação dão subsídio 
para definir as regiões do solo mais 
propícias, tanto para aplicação de 
fertilizantes quanto para instalação de 
sensores de água do solo para 
monitoramento da irrigação. Assim, as 
posições mais adequadas para instalação 
dos sensores de água do solo, com base na 
distribuição do sistema radicular tanto na 
direção longitudinal às fileiras de plantas 
quanto ortogonal à fileira de plantas de lima 
ácida ‘Tahiti’ com 5 anos, e irrigada por 
microaspersão ao pé da planta, situa-se 
entre 0 e 0,5 m de profundidade e em 
distâncias horizontais de 0 a 1,5 m da 
planta, principalmente em distâncias 
próximas de 1 m. 

CONCLUSÕES 
 

• A profundidade efetiva das raízes (Pe), 
em todas as freqüências de irrigação, foi 
de 0,25 a 0,5 m; 

• A distância efetiva das raízes (De) foi de 
0 a 1,5 m da planta; 

• As posições mais adequadas para 
instalação dos sensores de água do solo, 
com base na distribuição do sistema 
radicular da lima ácida ‘Tahiti’ com 5 anos 
e irrigada por microaspersão ao pé da 
planta, situa-se entre 0 e 0,5 m de 
profundidade e em distâncias horizontais 
de 0 a 1,5 m da planta, principalmente em 
distâncias próximas a 1 m. 
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