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RESUMO  
 
O objetivo do presente trabalho foi caracterizar química e fisicamente os solos do assentamento de 
Reforma Agrária MAISA em Mossoró, RN, visando fornecer subsídios para um adequado manejo 
de culturas e do solo. Foram coletadas 135 amostras compostas na profundidade de 0-20 cm, em 
pontos aleatórios, abrangendo toda a superfície da fazenda. Foram avaliados teores de pH (água na 
proporção de 1:2,5), macronutrientes (Ca, Mg, P, K e Na), micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn) e 
granulometria. Para os teores de macronutrientes, Ca e Mg apresentaram a maior amplitude de 
variação na camada superficial do solo. Quanto aos micronutrientes, observa-se que as maiores 
amplitudes ocorreram para os teores de ferro e manganês. Em relação aos atributos físicos 
analisados na fração areia há predomínio de areia grossa e teores de areia fina, silte e argila 
relativamente baixos, quando comparados com essas frações mais grosseiras. Pelas condições 
analisadas a fertilidade das terras na área do imóvel MAISA ainda reflete o efeito residual das 
adubações efetuadas durante o período de uso de agricultura de alto nível de insumos com os 
cultivos de melão e fruteiras tropicais. 
 
Palavras-chave: Solo, MAISA, fertilidade.  
 

Caracterization of soil quymical and fhysical  MAISA agrarian reform 
settlement in Mossoró, RN 

 
ABSTRACT 
 
The objective of present work was to characterize chemical and physically ground of the nesting of 
the Agrarian Reformation MAISA in Mossoró, RN, being aimed at to supply subsidies one 
adequate handling of cultures and the ground. 135 composed samples in the depth of 0-20 cm had 
been collected, in random points, enclosing all the surface of the farm. Texts of pH had been 
evaluated (water in the ratio of 1:2,5), macronutrients (Ca, Mg, P, K and Na), micronutrients (Cu, 
Fe, Mn and Zn) and granulometria. For texts of macronutrients, Ca and Mg had presented the 
biggest amplitude of variation in the superficial layer of the ground. How much to the 
micronutrients, it is observed that the biggest amplitude had occurred for texts of iron and 
manganese. In relation to the physical attributes analyzed in the fraction sand it has thick sand 
predominance and fine sand texts relatively low, silte and clay, when compared with these coarser 
fractions. For the analyzed conditions the fertility of lands in the area of property MAISA still 
reflects the residual effect of the fertilizations effected during the period of use of agriculture of 
high level of insumos with the cultivos of cantaloups and tropical fruteiras. 
 
Key-words: soil, MAISA, fertilization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O sucesso da agricultura irrigada depende, 

além da qualidade da água fornecida às plantas, 
da drenagem da área e do manejo da fertilidade 
do solo (Chaves, et al., 2004). Segundo Mello et 
al. (1983), um solo pode ser considerado fértil, 
quando, além de conter quantidades suficientes 
e em proporções adequadas dos nutrientes 
essenciais às plantas e livre de elementos 
tóxicos, apresentar, também, propriedades 
físicas satisfatórias. 

O empreendimento MAISA no município 
de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte 
apresenta uma área de aproximadamente 19.000 
ha, onde na década de 90, foi considerado como 
modelo de investimentos em agronegócio, cujo 
principal objetivo era a exploração da 
agricultura irrigada no semi-árido brasileiro. Há 
cerca de sete anos este exemplo de progresso 
entrou em decadência por motivos políticos e 
econômicos. 

Em decorrência da ineficiência no uso do 
solo e parcial abandono da estrutura, em meados 
de abril de 2003 as terras do imóvel foram 
reclamadas por 1.150 famílias de trabalhadores 
rurais e em dezembro de 2004 foi efetuada a 
imissão de posse. 

Estudos detalhados foram efetuados na 
área do imóvel, visando efetivar uma “leitura de 
ambientes”, para dar suporte ao planejamento 
das atividades que poderiam ser desenvolvidas e 
orientar o parcelamento do imóvel em núcleos 
de produção e de habitação. Estes estudos 
apontaram para a necessidade de se conhecer 
melhor a diversidade dos solos em sua camada 
arável, posto que alguns perfis de solos já 
haviam apontado para uma grande variabilidade 
superficial nos grupos de solos ali existentes 
(Moreira et al., 2005). Investigações 
semelhantes são importantes para conhecer os 
teores de macro e micronutrientes do solo, para 
avaliar a fertilidade natural das terras e os 
prováveis efeitos residuais da agricultura de alto 
nível de insumos praticada com a matriz 
tecnológica do antigo empreendimento MAISA, 
calcado na irrigação como forma de reduzir o 
desvio ecológico do solo e disponibilidade de 
água e aplicação massiva de fertilizantes 
químicos de alta solubilidade para reduzir os 
desvios de fertilidade (Moreira et al., 2005). 

Dentro deste contexto e considerando que 
tanto o processo de formação dos solos como o 
manejo inadequado são atributos que contribui 
para sua variabilidade, o presente trabalho teve 
como objetivo efetuar levantamento das 
características relacionadas com a fertilidade 
(caracterização química e física) visando 
oferecer subsídios para uma manejo adequado 
de solo e cultura. 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
  

O trabalho foi desenvolvido no Plano de 
Assentamento de reforma Agrária MAISA da 
região de Mossoró no extremo noroeste do 
estado do Rio Grande do Norte (margem 
esquerda da Rodovia BR 304, no sentido 
Mossoró - Fortaleza, a cerca de 30 km de 
Mossoró), na quadrícula geográfica entre os 
paralelos 4°48’ a 5o41’ de Latitude Sul e os 
meridianos 37°30’ a 38°05’ a Oeste de 
Greenwich. Pelo regime térmico e 
pluviométrico, a região apresenta clima do tipo 
Bsw’h’, segundo Koppen, ou seja, clima semi-
árido, onde a estação chuvosa se atrasa para o 
outono, sendo a maior incidência de chuvas no 
verão para o outono. (Carmo Filho et. al., 1991). 

Os solos da região de estudo mapeados 
em escala 1: 500.000 (Brasil, 1968) se 
enquadram nas subordens Latossolo Vermelho-
Amarelo, Argissolo Vermelho-Amarelo, 
Nessolos Quartzarênicos, Cambissolos Háplicos 
e Neossolos Litólicos, de acordo com o sistema 
Brasileiro de classificação de Solos (BRASIL, 
1997). São formados basicamente de dois 
materiais de origem: os calcários da formação 
Jandaira e os sedimentos psamíticos 
inconsolidados do Grupo Barreiras (Oliveira et 
al., 2000). 

Com a finalidade de avaliar as condições 
atuais destes solos, no que se refere a sua 
fertilidade, foram coletadas 135 amostras 
compostas, provenientes de 1.350 amostras 
simples na profundidade de 0-20 cm, em pontos 
aleatórios, abrangendo toda a superfície da 
fazenda. As amostras foram analisadas nos 
Laboratórios de Análises de Solos da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) e no Laboratório da EMPARN em 
Natal – RN, todas as análises seguiram os 
procedimentos do Manual de Métodos de 
Análises de Solos da EMBRAPA (Brasil, 1997). 
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Nas análises químicas além das 
determinações de pH (em água na proporção de 
1: 2,5), foram efetuadas análises de Ca, Mg, P, 
K e Na, sendo os teores de Ca e Mg 
determinados empregando complexometria, K e 
Na por fotometria de chama e P disponível por 
espectrofotometria do Visível, com leitura em 
comprimento de onda 660 nm. As análises de 
micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn), foram 
realizadas empregando o extrator Mehlich-1 e a 
determinação por espectrofotometria de 
absorção atômica, realizadas no laboratório da 
EMPARN em Natal, RN, seguindo as 
recomendações da EMBRAPA (Brasil, 1997). 

A granulometria dos solos foi determinada 
em laboratório pelo método da pipeta (GEE & 
Bauder, 1986), com dispersão de 20 g de TFSA 
com hidróxido de sódio 1mol L-1. As areias 
foram separadas em peneiras de malha 0,053 
mm de diâmetro e fracionadas segundo a 
classificação granulométrica do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A 
argila foi separada por sedimentação, conforme 
a Lei de Stokes e o silte pela diferença do total 
menos argila e areia. 

Os dados foram submetidos à análise da 
estatística descritiva e correlação. O 
processamento dos dados para as análises 
estatísticas foi efetuado usando-se os softwares 
Statistica e SAEG for Windows desenvolvido 
pela Universidade Federal de Viçosa. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A maior amplitude de variação observada 
na camada superficial do solo, foi para os teores 
de cálcio e magnésio trocável (Figura 1), que 
variou de 1,50 a 9,68 cmolc dm-3 e 0,47 a 2,79 
cmolc dm-3, respectivamente. De acordo com 
Souza et al.; (1998); Salviano et al.; (1998), 
Oliveira et al.; (2000); Silva (2001), esta 
variação pode ser explicada em função da 
diversidade dos materiais de origem dos solos. 
Além dos teores de cálcio e magnésio, os 
valores de pH apresentam-se bastante 
expressivos com variação de 5,62 a 7,63 cmolc 
dm-3. Estudos realizados pela Fundação 
Guimarães Duque (2004), apontam que os solos 
em estudo, que são derivados do calcário, 
possuem geralmente retenção neutra a alcalina 
na área levantada e são ricos em nutrientes, com 
saturação de base a 100%, dada a ausência de 

Alumínio e Hidrogênio trocáveis. Resultados 
compatíveis foram obtidos por Alves (1986) e 
Alencar (2002) em estudos de perfis de solos da 
mesma região. Neles os teores de cálcio, 
seguidos pelos teores de magnésio, 
predominaram em relação aos demais 
elementos, refletindo a riqueza do material 
originário dos solos nos dois elementos. 

A menor amplitude de variação foi 
observada para o sódio trocável, com teores 
variando de 0,01 a 0,09 cmolc dm-3, esses teores 
refletem a maior capacidade de lixiviação desse 
elemento (série liotópica) em relação aos 
demais elementos supracitados. Conforme 
dados de saturação desse elemento, não confere 
aos solos da área caráter solódico ou sódico 
(Richardes, 1954; EMBRAPA, 1999b). Por 
outro lado os valores do potássio trocável 
variaram de 0,05 a 1,72 cmolc dm-3; 
possivelmente surtindo efeito da agricultura 
praticada com a matriz tecnológica do 
empreendimento MAISA. Esta hipótese é 
corroborada pelos elevados teores de fósforo 
disponível (Figura 2), que variaram de 5,93 a 
123,62 mg dm-3, os quais refletem indícios do 
uso contínuo do solo com agricultura de alto 
nível de insumos (Schwab et al.,1990 ; Souza 
Júnior et al., 2001). Resultados semelhantes 
foram observados por Lima (1995), em 
amostras coletadas em áreas semelhantes e na 
mesma profundidade. 
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Figura 1 - Amplitude de variação dos teores de pH e macronutrientes em 1.350 pontos de coleta de amostras 
superficiais (0-20 cm) de solos na área do imóvel MAISA, Mossoró-RN. 

 
Para os teores de micronutrientes (Figura 

3), o ferro e manganês apresentaram a maior 
amplitude, variando de 1,74 a 3,95 mg L-1 e 0,91 
a 2,43 mg L-1, respectivamente. E a menor 
amplitude para os teores de zinco e cobre que 
variou de 0,49 a 1,49 mg L-1 e 0,09 a 1,00 mg L-

1, respectivamente. A baixa disponibilidade 
desses elementos nesses ambientes pode ser  

 
explicada pela variação de neutralidade e/ou 
alcalinidade média a elevada encontrada nos 
solos. Resultados obtidos por Moreira et al., 
(2005), em estudos de perfis, demonstram que 
nessas condições de reação do solo, ocorre 
baixa disponibilidade desses microelementos 
para as plantas, mesmo que os seus teores 
absolutos sejam de médios a elevados. 

 
 

 
Figura 2 - Amplitude de variação dos teores de fósforo disponível em 1.350 pontos de coletas de amostras superficiais 
(0 - 20 cm) de solos na área do imóvel MAISA, Mossoró-RN. 
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Figura 3 - Amplitude de variação dos teores de micronutrientes em 1.350 pontos de coleta de amostras superficiais (0-
20 cm) de solos na área do imóvel MAISA, Mossoró-RN. 
 

 
A Figura 4 sumariza os resultados das 

análises granulométricas das amostras de solos 
coletadas superficialmente na área de estudo. 
Observa-se que na fração areia, há predomínio 
de areia grossa, e teores de areia fina, silte e 
argila relativamente baixos, quando comparados 
com essas fração mais grosseira. Essas 
variações permitem inferir sobre a menor 

 

 
isponibilidade de água para as plantas quando o 
solo é submetido à agricultura de sequeiro. 
Como a formação geológica do local é 
constituída por sedimentos inconsolidados do 
Grupo Barreiras, é comum serem encontrados 
baixos teores de silte na composição 
granulométrica (Duarte et al., 2000; Mota, 
2004).  

 
Figura 4 - Amplitude de variação das características granulométricas do solo em 1.350 pontos de coletas de amostras 
superficiais (0-20 cm) de solos na área do imóvel MAISA, Mossoró-RN. 
 
 
4 CONCLUSÕES 

 
As áreas de solos derivados de calcário 

apresentam reação de neutra a alcalina e 
elevados teores de Ca+2 e Mg+2 trocáveis. A 
reação do solo reflete influência do material de 
origem na fertilidade das terras da área. E os 
teores de P assimilável servem como indicador 
para áreas de maior intensidade de antropismo 
com agricultura de alto nível de insumos. 

A relação médio-baixa da disponibilidade 
de micronutrientes (Fe, Cu, Mn e Zn), está 

associada com os teores de pH nas áreas 
estudadas. 

Quanto a física do solo, há predomínio da 
fração areia grossa o que implica na menor 
capacidade de retenção de água no solo, 
principalmente para agricultura de sequeiro. 
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