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RESUMO: Este trabalho foi conduzido no IFPA Campus Castanhal com o propósito de se 

comparar os métodos de campo e de laboratório para a determinação da capacidade de campo 

em diferentes agroecossistemas. O estudo foi conduzido em esquema fatorial 5x2x2, sendo 5 

Sistemas ‘S’ (S1- Açaizal; S2- Pastagem; S3- Urucunzal; S4- Sistema Agroflorestal e S5- 

Mata), 2 Métodos ‘M’ (M1- Laboratório e M2- Campo) e 2 Profundidades do solo ‘P’ (P1- 0-

20 cm e P2- 20-40 cm) com 3 repetições, totalizando 60 parcelas. Cada repetição foi obtida a 

partir da média de 3 amostras coletadas em três pontos de cada área. Para o método de 

laboratório trabalhou-se com amostras deformadas enquanto que para o método de campo, 

coletaram-se amostras indeformadas. Para este método foram construídos 3 diques de terra de 

2m x 2m em cada sistema, nos quais adicionou-se volume de água suficiente para saturação 

até a profundidade de 40 cm. Os valores da capacidade de campo obtidos pelo método de 

Laboratório (M1) foram significativamente superiores em relação aos obtidos pelo método de 

Campo (M2). Não se observou diferença significativa entre os sistemas (S) dentro do método 

de Campo. 
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DETERMINATION OF FIELD CAPACITY IN LABORATORY AND FIELD 
CONDITIONS 

SUMMARY: This work was carried out in the IFPA Campus Castanhal in order to compare 

the field and laboratory methods for determining the field capacity in different agro-

ecosystems. The study was conducted in a factorial scheme 5x2x2, which are 5 Systems 'S' 

(S1-Açai Palm; S2 - Pasture; S3- Annatto tree crop; S4- Agroforestry and S5- Forest System), 2 

methods 'M' (M1- Lab and M2- Field) and 2 depths soil 'D' (D1 0-20 cm and D2 - 20-40 cm) 

with 3 replications, totaling 60 plots. Each repetition was obtained from the mean of 3 

samples collected at three points of each area. For the Laboratory method worked up with 

deformed soil samples while for Field method, soil undisturbed samples were collected. For 

this method were built 3 soil dikes 2m x 2m on each system, in which added enough water 

volume to saturation to a depth of 40 cm. The values of field capacity obtained by the 

Laboratory method (M1) were significantly higher than those obtained by the Field method 

(M2). There was no significant difference between the systems (S) within the Field method. 
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INTRODUÇÃO 

 

É de fundamental importância o conhecimento da umidade do solo, pois indica em que 

condições hídricas ele se encontra. A determinação da umidade do solo servirá de parâmetro 

para a quantidade de água a ser aplicada pelo sistema de irrigação. Para isto, existem diversos 

métodos de determinação de umidade no solo, os quais, por sua vez, se diferem somente na 

forma e local de medição, instalação, preço, tempo de resposta e, principalmente, 

operacionalidade no campo (MANTOVANI et al., 2009; BERNARDO et al., 2008). 

Capacidade de campo (CC) define-se como o limite superior de retenção hídrica no 

solo, sendo a máxima quantidade de água que o mesmo pode reter sem causar danos ao 

sistema (MANTOVANI et al., 2009).  

Para Bernardo et al. (2008) a CC é um valor arbitrário, e não uma propriedade física do 

solo, assim a mesma não pode ser determinada precisamente, uma vez que o seu conceito 

envolve uma decisão mais ou menos arbitrária no que diz respeito ao tempo em que a 

intensidade de drenagem se torna tão lenta, podendo ser considerada desprezível. 

Dada a importância em se conhecer a capacidade de armazenamento de água pelos solos 

cultivados, notadamente para fins de irrigação, conduziu-se esta pesquisa para determinar a 

capacidade de campo dos solos de alguns agroecossistemas além de uma área de floresta.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida entre abril de 2014 e março de 2015 na área do Instituto 

Federal do Pará - Campus Castanhal, situada à margem da BR 316, Km 63, nas proximidades 

do ponto com as coordenadas geográficas: 1º 17’ 46” S  e 47º 55’ 28” W. 

Os solos estudados se encontram em uma área sob cinco formas de uso (Mata, Pasto, 

Urucunzal, Açaizal, Sistema Agroflorestal - SAF), onde foram feitas as amostragens dentro 

do perímetro de cada sistema. O solo da área é classificado como Latossolo Distrófico 

Amarelo Típico, de textura franco arenosa, bem drenado e não pedregoso (FERREIRA, 

2004). Foram determinados os teores de matéria orgânica do solo (MOS) e a granulometria 

nas duas profundidades dos sistemas estudados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Matéria orgânica do solo (MOS) e granulometria das áreas experimentais. 
Profundidade Forma MOS Argila Silte Areia 

Classe textural 
(cm) de uso (g.kg-1) (g.kg-1) 

 Pasto 5,0 200 90 710 Franco arenoso 
 Urucunzal 9,0 80 30 890 Arenosa 

0 – 20 Açaizal 10,0 60 20 920 Arenosa 
 SAF 16,0 120 70 810 Areia franca 
 Mata 23,0 120 70 810 Areia franca 
 Pasto 7,0 200 110 690 Franco arenoso 
 Urucunzal 7,0 200 90 710 Franco arenoso 

20 – 40 Açaizal 5,0 170 90 740 Franco arenoso 
 SAF 12,0 80 30 890 Arenosa 
 Mata 5,0 60 20 920 Arenosa 

Fonte: Laboratório Terra - Análises para Agropecuária LTDA, Goiânia – GO. 

 

Método de Campo 

Baseando-se no método descrito por Bernardo et al. (2008) em cada sistema foram 

construídos 3 diques de terra representativos daquele sistema. Cada dique com área total de 4 

m² e área central com 1 m² para retenção de água. Cada dique recebeu volume de água 

necessário para que o solo atingisse estado de saturação hídrica em todo o perfil estudado (0-

40cm), posteriormente o mesmo foi coberto com lona plástica por 48 horas. Após este período 

foram retiradas 3 amostras indeformadas com uso de anel volumétrico nas profundidades P1 

(0 - 20cm) e P2 (20 - 40cm) de cada dique. Previamente definiu-se o tempo de drenagem em 

que se observou que a umidade obtida após 48 horas era equivalente a obtida após 72 horas. 

As amostras foram levadas ao laboratório de solos do IFPA Castanhal, pesadas para 

obtenção da massa úmida e colocadas em estufas a 105oC por 48 horas, posteriormente foram 

pesadas para obtenção da massa seca da amostra. A quantidade de água extraída referente a 

capacidade de campo foi obtida pela diferença de massas após secagem (CLAESSEN et al., 

1997). 

 

Método de Laboratório 

A capacidade de campo foi determinada em laboratório com uso do extrator de Richards 

segundo método descrito por Donagema et al. (2011). As amostras deformadas foram 

colocadas em anéis cilíndricos de PVC com 2 cm de altura e 5 cm de diâmetro e foram 

submetidas à pressão de 0,1 bar até cessar a drenagem. Segundo Bernardo et al. (2008), o teor 

de umidade respectivo a capacidade de campo em solos com textura grossa é obtido por 

potencial de 0,1 bar, razão pela qual se optou pelo potencial de 0,1 bar. 
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Utilizou-se o programa SISVAR para realização das análises estatísticas (FERREIRA, 

2003). Para fins de análise estatística (ANOVA) das variáveis foi adotado um arranjo ou 

esquema fatorial 5x2x2 sendo 5 Sistemas ‘S’ (S1- Açaizal; S2- Pasto; S3- Urucunzal S4- 

Sistema Agroflorestal e S5- Mata), 2 Métodos ‘M’ (M1- Laboratório e M2- Campo) e 2 

Profundidades do solo ‘P’ (P1- 0-20 cm e P2- 20-40 cm) com 3 repetições, totalizando 60 

parcelas. A comparação de médias foi efetuada pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 

probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram verificadas diferenças significativas entre os sistemas e entre os métodos, não se 

observando diferença entre as profundidades. Também verificou-se interação significativa 

entre os fatores estudados (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise da variância e médias para a Capacidade de Campo (CC), em 
função dos fatores estudados, Sistema (S), Método (M) e Profundidade (P). 

Fonte de Variação G.L. 
Quadrado Médio (Variância)  

CC (cm3.cm-3) 
Sistema (S) 4 0,0047** 
Método (M) 1 0,0059** 
Prof. (P) 1 0,0015NS 
Interação (SxMxP) 4 0,0021** 
Resíduo 49 0,0004 
CV(%) 7,62  
NS Não significativa; ** Efeito significativo a 1% de probabilidade 
 

Na tabela 3 está apresentado o desdobramento das médias da Capacidade de Campo em 

função dos fatores: Sistema, Método e Profundidade. Entre os Métodos são observados 

valores com diferença significativa em três dos cinco sistemas estudados, sendo o método de 

laboratório o que apresentou valores relativamente superiores, comprovado pela diferença 

significativa entre as médias gerais, sendo 0,28 cm3 cm-3 e 0,26 cm3 cm-3 para ‘Laboratório’ e 

‘Campo’, respectivamente.  
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Tabela 3. Desdobramento das médias da variável Capacidade de Campo do solo em função 
dos fatores estudados, Sistema, Método e Profundidade. 

Sistema 
Método   Profundidade 

Campo Laboratório  0-20 cm 20-40 cm 
(cm³.cm-3) 

Mata 0,2543 a A 0,2560 c A 0,2275 c B 0,2845 a A 
Pasto 0,2573 a B 0,2876 b A 0,2992 b A 0,2759 a A 
SAF 0,2595 a A 0,2431 c A 0,2423 c A 0,2438 b A 
Açaizal 0,2711 a B 0,3124 a A 0,3368 a A 0,2879 a B 
Urucunzal 0,2721 a B 0,3150 a A 0,3238 a A 0,3063 a A 
Média  0,2628 B 0,2828 A 0,2859 A 0,2796 A 

Médias seguidas por diferentes letras minúsculas na coluna (sistemas) e por diferentes letras maiúsculas na linha 
(método e profundidade) diferem entre si, ao nível de 5%, pelo teste de Scott-Knott. 

Segundo Bernardo et al. (2008), a determinação da Capacidade de Campo é um pouco 

mais fácil em solos de textura grossa do que no de textura fina, entretanto a CC não pode ser 

determinada precisamente, uma vez que seu conceito envolve uma decisão mais ou menos 

arbitrária no que diz respeito ao tempo em que a intensidade de drenagem se torna tão lenta, 

podendo ser considerada desprezível. 

Também para o fator Profundidade observa-se diferença significativa entre três dos 

cincos sistemas, sendo o sistema Mata com valores superiores na profundidade de 20-40 cm e 

o sistema Açaizal com valores superiores na profundidade de 0-20 cm. Quando se comparam 

as médias finais das duas profundidades, verifica-se que não houve diferença significativa 

entre ambas. 

Foram encontrados valores de capacidade de campo com diferença significativa entre os 

Sistemas, sendo os sistemas Açaizal e Urucunzal os que apresentaram os maiores valores 

dentro do método de laboratório e da profundidade de 0-20 cm. Na profundidade de 20-40 cm 

somente o sistema SAF se diferenciou significativamente dos demais apresentando o menor 

valor para capacidade de campo. A CC determinada em campo não diferiu significativamente 

entre os cinco sistemas. 

Bernardo et al. (2008) afirmam que no solo pode ocorrer de, após vários dias, a água ter 

sido drenada da camada superior do solo e de ela ainda estar passando das camadas mais 

profundas, ou seja, enquanto o teor de umidade da camada superior diminui lentamente, o da 

camada mais profunda aumenta. Tal fato pode ter ocorrido no solo de Mata, com média 

significativamente maior na camada de 20 a 40 cm.  
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CONCLUSÕES 

 

O método de laboratório apresentou valores superiores aos do método de campo na 

determinação da capacidade de campo. 

A Capacidade de Campo determinada em campo não diferiu significativamente entre as 

diferentes formas de uso do solo estudadas. 
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