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Considerações quanto a Textura do Solo

• Textura do solo refere-se a proporção de argila, silte e areia presente no solo (Prado, 2013);   

Embrapa (2006) 
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Solos de Textura Arenosa (areia e areia franca) são considerados:

– muito frágeis e/ou marginais em relação à sua utilização agrícola;

– o uso intensivo desses solos, portanto, é restrito, principalmente pela baixa 
capacidade de armazenamento de água e alta suscetibilidade à erosão, 
dentre outros aspectos;

Fonte: MACEDO, 1994; SPERA et al., 1999; MACEDO et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2003.
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• Diferenças entre solos arenosos:

– Proporção de areia fina x areia grossa;

» Partículas de vários tamanhos: chance das partículas se ajustarem, conforme o seu

tamanho, nos espaços vazios (Couto, 2005);

– Gradiente de textura em profundidade;

» Retenção de umidade e erosão

– Matéria Orgânica inicial;

» Sapezal: Maior Matéria Orgânica, em uma região que chove muito regular!!!

“ Necessidade de saber o que está sendo comparado “

Considerações quanto a Textura do Solo



Ambientes de Produção (Prado, 2013)

• “O conhecimento da classificação de solos, aliado ao de clima, decide quais são

os ambientes de produção”

• O ambiente de produção é o local onde as plantas utilizam água e os nutrientes

para crescer.

“ Necessidade de saber o que está sendo comparado “

Considerações quanto a Textura do Solo e o Clima



Ótimo Fisiológico

TolerávelTolerável

Intensidade dos fatores de clima

ESTRESSEESTRESSE

Intensidade e duração 

Carreteiro, (2010)

Intensidade e Duração de Estresses: temperatura e umidade



Área de Primeiro Ano



Poucos dias sem chuva em Região de clima quente e solos arenosos 



ITIQUIRA, MT – Argila 8%



Primavera do Leste  (12% de argila)
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“Evolução” do cultivo de soja em Solos Arenosos  sob Manejos Tradicionais no Mato Grosso  

Experiências do Mato Grosso – Manejo de Solos Arenosos



Caracterização do Ambiente e Implicação no Manejo 

Fonte: Cantarela (2007)



—Faz algum tempo que estamos em tentativas com alguns resultados que até eu
duvido, no entanto, se repetindo, por exemplo: 2 anos de braquiária para
semente, pousio, feijão, soja – interessante é que esta soja depois de 3-4 anos
colhe mais de 60 sc/ha em 2 anos em solos com media 10 a 15% de argila.

—Só tem um problema, após isto a produtividade vem caindo novamente.
Estamos no desafio de deixar isto linear.

—Aliás, acho que este é o desafio do mundo inteiro neste tipo de solo !!!

Relato de um Engenheiro Agrônomo, Produtor de Primavera do Leste - MT (junho de 2012) 
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Estudo de Caso: Impacto do manejo não tradicional de um solo arenoso

Safra 2007/08 – milheto safrinha
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Safra 2007/08 – soja 

Adubação: 95 kg/ha P2O5; 90 kg/ha K2O



Qual a limitação deste solo para o desenvolvimento das culturas?

Condições 
hídricas???

Condições 
físicas???

Condições 
biológicas???

Condições 
químicas???



Área para rotação com Crotalária + Braquiária - 1,0 ha

Safra 2007/08  - Soja



Safra 2007/08: Crotalária + Braquiária



Safra 2007/08: Crotalária + Braquiária

Foram realizadas 3 coberturas de KCl na dose de 100 kg/ha, na medida que 
a cultura apresentava sintomas de deficiência de K2O.



Safra 2008/09: Dessecação - Crotalária + Braquiária



Safra 2008/09: Soja - divisa do experimento

Testemunha

Área de intervenção



Safra 2008/09: Soja - divisa do experimento

Testemunha

Área de intervenção



Safra 2008/09: Soja após consórcio



Safra 2008/09:  Soja sobre palhada de Crot. + Braq.



Safra 2008/09:  Soja sobre palhada de Crot. + Braq.



Benefícios da rotação na cultura da soja

Safra 2007/08

Safra 2008/09



 Nitrogênio e Enxofre:

• A matéria orgânica do solo é a principal fonte de N e S para as culturas;

• Toda prática de manejo que degradar a matéria orgânica do solo contribui para a 
redução do fornecimento de N do solo para as culturas. Efeito a médio prazo (solos 
arenosos) e longo prazo (solos argilosos);

• Não adianta colocar nitrogênio diretamente na soja. Tem que colocar nitrogênio no 
Sistema de Produção;

• O crescimento do sistema radicular em profundidade aumenta a disponibilidade de 
nitrogênio, enxofre, potássio e boro às culturas;

Importância do Manejo do Solo  



• Nitrogênio

• Para a FUNDAÇÃO MT: em solos argilosos, o nitrogênio em solos corrigidos é o 
nutriente que mais está limitando a produtividade da soja e das culturas presentes 
no sistema de produção;  

• Importância da inoculação correta e anual;

• Importância de fazer de tudo para manter a viabilidade das bactérias presentes no 
inoculante;  

Importância do Manejo do Solo  
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Solo Arenoso, cultivado a vários anos, com histórico de fertilizantes concentrados. Na 
adubação de plantio, foi utilizado apenas Superfosfato Simples. O Cloreto de potássio foi 
aplicado em superfície em duas vezes (pré-plantio 33%  e em cobertura 67%, em V5).

Que sintoma é este? 
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 Enxofre:

• O Enxofre é um dos elementos que mais esta deficiente em  solos arenosos, 
principalmente em solos com baixos teores de MO, ácidos, revolvimento frequente, 
corrigidos superficialmente e com histórico de aplicação de fertilizantes concentrados.         

Importância do Manejo do Solo 



• Solos arenosos:

• Menor retenção de água:

• Necessidade de favorecer / permitir que o sistema radicular explore
maior volume de solo possível.

• Manter a superfície do solo com o máximo de cobertura possível;
• Eliminar crescimento barreiras físicas e Químicas;

Importância da Correção do solo associado ao Manejo do Solo
: 



• Solos com baixa Matéria Orgânica: Solos com baixa CTC:

• Baixa retenção de potássio no solo: não fazer adubação corretiva;

• Importância do parcelamento do potássio em solos com baixa CTC;

• Anualmente: adubações maiores que a adubação de manutenção, porém, não adianta 
fazer adubações pesadas;

• O manejo da adubação potássica em solos arenosos implica  obrigatoriamente em ter 
culturas de cobertura que recicle potássio.

Manejo de potássio em Solos Arenosos



Em solos arenosos, para  
manejar o potássio,  há 
necessidade de fazer 
reciclagem!!! 

Antes de pensar em produzir 
soja, há necessidade de 
manejar o sistema de 
produção a fim de dar 
condições para que a soja se 
desenvolva.   



Mg no Solo e Produtividade da soja, Sapezal, 99/2000.  

Fonte:  FUNDAÇÃO MT / PMA, SAFRA 09/10



Adubação Potássica e teores de Ca e Mg    

Fonte:  FUNDAÇÃO MT / PMA, SAFRA 09/10



• Micronutrientes:
• Em solos arenosos para se obter níveis de Ca e Mg adequados, muitas vezes acaba-

se elevando-se o pH do solo, induzindo a deficiência de micronutrientes.   

• Zn e Cu:

• Boro: 
• O boro é o nutriente que praticamente não é aplicado em solos arenosos; 
• Grande potencial de resposta; 
• Não adianta fazer adubação corretiva. Todo ano aplicar. O Boro também lixivia, 

assim como o N, K e S. 
• Mn: 

• É o nutriente que a aplicação foliar é mais eficiente que a aplicação via solo;
• Adubação fosfatada no Sulco x Adubação fosfatada em superfície    

Manejo de  Micronutrientes  em Solos arenosos 



Experiências com Sistemas de Produção e Manejo de Solos Arenosos 
no Mato Grosso

Considerações Finais: 

1. Necessidade de caracterizar melhor os ambientes de produção  (Solo e Clima)com 
solos arenosos;

2. Manejo destes ambientes sob sistemas de produção focados excessivamente no 
cultivo sucessivo de culturas anuais: “da euforia para o desespero em menos de 10 
anos”;       

3. Necessidade de desenvolver sistemas de produção e manejos jespecíficos para cada 
ambiente de produção;

4. Conforme o diagnóstico, estar preparado para deixar estas áreas sem exploração 
agrícola.   
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O B R I G A D O !


