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CALIBRAÇÃO DE SONDAS DE NEUTRONS POR MÉTODO VOLUMÊ-
TRICO. F.A.F. da Encarnação, CG. Carneiro & A. 
Pall'Olio (IPA/UFRPE, UFPE/DEN). 

Foram conduzidos estudos em laboratório para deter
minação da curva de calibração de uma sonda de neu
trons, em solo ALUVIAL a partir de três diferentes 
níveis de umidade inicial, 6,9; 12,4 e 18,1%. O so 
Io foi acondicionado em toneis e compactado até a-
tingir valores de densidade global próximos aos en
contrados em condições de campo. Recipientes de a 
iimentaçào do tipo Mariotte foram acoplados a cada 
um deles para manter o lençol freãtico a 10cm da ba 
se. _ Um fluxo de água é então estabelecido dessa 
região saturada para superfície do solo. Correla-
cionando-se as lâminas de água com a integração das 
contagens ao longo do perfil de solo obteve-se a de 
clividade e a intersecção com a origem da reta de 
calibração. 0 coeficiente de determinação foi de 
0,996. A reta de calibração mostrou-se indepen
dente do teor de umidade inicial, enquanto a alimen 
tação por baixa eliminou problemas constatados, quan 
do da alimentação por gravidade. 
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CARACTERÍSTICAS FlSICAS DE SOLOS BRÜNOS NÃO CÂLCICOS 
NO SERTÃO DO PAJEÚ, PERNAMBUCO. A.R. de Sousa (IPA-
P E ) , M. Resende, B. Fernandes (UFV-MG), J. Nunes Fi 
lho & R.C. Mafra (IPA-PE). 

Com objetivo de se estudar as características físi
cas de solos Brunos não Cálcicos no Sertão do Pajeú, 
Pernambuco, foram feitas medições de pedregosidade 
na superfície em cinco locais e coletas de amostras 
de solo em dez locais, cada um deles com histórico 
de uso diferente, com duas repetições. Nas amostras 
coletadas fizeram-se determinações de cascalhos, 
granulometria, densidade aparente, curvas de reten
ção de umidade e equivalente de umidade. Diante dos 
resultados obtidos registrou-se a ocorrência^de pe
dregosidade que embora dificulte a mecanização, re
duz a erosão pelo efeito de cobertura. A percenta-
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gem de cascalho variou com a profundidade e local, 
com tendência de serem esféricos, mas variavelmente 
arredondados. A densidade aparente feita em rela
ção ao volume da amostra, apresentou valores infe
riores em relação ao método do torrão, sendo no en-
tanto mais próximos do real. A retenção de umidade 
variou de acordo com os teores de argila, havendo dî  
ferenças entre os solos na sua habilidade de armaze
nar água. Os valores equivalentes de umidade foram 
variáveis com a profundidade do solo e entre os lo
cais de acordo com os teores de arai la e silte. 
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS FlSICO-HlDRICAS E QUÍMICAS 
EM VERTISOLS PARA 0 CULTIVO DO CACAUEIRO. A. Cadi-
ma-Zevallos (CEPEC-CEPLAC). 

Os Vertisols (Chromuderts) originados de argilitos 
do grupo das esmectitas, apresentam grande potencia
lidade para a cacauicultura. Entre as característi 
cas físico-hídricas e químicas desse solo, avaliaram 
-se até a profundidade de 135cm, a condutividade hi
dráulica saturada (cm.dia"1), densidades aparente e 
das partículas (g.cnr3)r disponibilidade de água no 
solo (%), P disponível (ppm), Ca, Mg, K e Na trocá-
veis (meq.l00g~l) e pH. A média da condutividade 
hidráulica saturada foi muito lenta 4,7 cm.dia"-1-. No 
solo saturado com 0,58 cm^.cm'^ valores da? densida
des aparentes foram de 1,07 a 1,11 g.cm--* até 60 cm 
de profundidade e 1,2 6 g.cm~3 até 13 5cm; com menos 
umidade no solo os valores foram altos devido ao ti
po de argila. A densidade das partículas até* 75 cm 
ficou abaixo de 2,47 g.cm~3 valor médio para solos 
minerais e nas profundidades de 90-105 e 120-125 cm 
os valores foram de 2,70 e 2,66 g.cm"3, respecti *-
mente, mais altos do que a densidade do quartzo jue 
é de 2,65. A água disponível no solo variou de 4,4 
a 7% até 90 cm de profundidade aumentando para 11* 
de 105 a 120 cm. As bases trocáveis de cálcio e 
magnésio foram muito altis, sendo respectivamente de 
39,6 e 16,6 meq.100 g~l na camada arável, sendo tam
bém alto nas outras camadas. 0 potássio foi de 
0,30 meq.100 g*"1 de 0 a 15 cm, mantendo-se em 0,18 
de 120 a 135 cm. A média do fósforo disponível na 
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