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1. INTRODUÇÃO

O cultivo intensivo, durante vários anos, pode degradar os solos, promovendo modificações em seus atributos físicos, principalmente na estrutura, alterando a retenção de água, reduzindo assim a produtividade e aumentando os custos de produção. Neste contexto, os atributos que influem na retenção de água no solo têm sido intensamente estudados por ser a água um dos fatores limitantes à produtividade das culturas [1].
O conhecimento do comportamento da água no solo é de extrema importância, pois, muitas vezes mesmo existindo água no solo esta pode não estar disponível para a planta. Isto ocorre devido à quantidade de energia com a qual a gotícula de água está presa à partícula de solo. Existem dois fenômenos, entre outros, que estão relacionados a esta quantidade de energia (ou tensões) que são: adsorsão e capilaridade. 
O conteúdo de água retido no solo em determinada tensão é característica específica de cada solo e é resultado da ação conjunta e complexa de vários fatores. Este depende do teor de mineralogia da fração argila, do teor de matéria orgânica, das diferenças da microestrutura com elas relacionadas (Grohmann & Medina, 1962; Reichardt, 1987- citados por [1] e da compactação do solo (Silva et al., 1996- também citado por [1].
Para altos conteúdos de água, nos quais fenômenos capilares são de importância na retenção de água, esta depende da densidade do solo e da porosidade, enquanto, para menores conteúdos de água, em que o fenômeno de adsorção domina, depende mais da textura e da superfície específica do solo (Hillel, 1970; Demattê, 1988- citados por [1].
 	A relação entre o teor de água no solo e o potencial com que está fica retida é denominado de Curva Característica de Água no Solo ou Curva de Retenção de Água no Solo. É característica porque cada solo possui uma curva específica, que varia de acordo com a textura do solo, estrutura, teor de matéria orgânica e tipo de argila. O potencial de água no solo recebe o nome de potencial mátrico, pois, é o resultado das forças capilares e de adsorção que surgem devido à interação entre a água e as partículas sólidas do solo, ou seja, a matriz do solo, estas forças atraem e fixam a água no solo [2].
Conhecendo-se a curva característica de água no solo, podemos saber a energia (tensão) com que esta água está retida, indicando a disponibilidade de água às plantas e servindo como parâmetro no manejo da irrigação.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a curva característica do solo, com e sem a adição de adubação orgânica.


2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi conduzido no campo experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), cuja  situação geográfica   é   de   latitude   31º52'32"   sul,    longitude    52º21'24" oeste e altitude de 13m acima do nível do mar (a.n.m.). O solo é classificado como Planossolo Hidromórfico Eutrófico Solódico [4]. O clima da região é definido como Cfa,    na        classificação       de        Köppen,       clima      temperado, inverno frio e úmido, verão quente e chuvas bem distribuídas. Foi utilizado para a condução da cultura um ambiente protegido modelo "capela com cobertura em arco" apresentando 18m de comprimento por 10m de largura (180m²), e altura do pé-direito de 4,5m e o centro com 5m, orientado no sentido Leste/Oeste com abertura para ventilação nas laterais. O tipo de filme plástico utilizado para cobertura da estufa foi o polietileno de baixa densidade (PEBD) aditivado anti-UV, com espessura de 150. 
Cultivou-se tomate (Lycopersicon esculentum L.) cultivar flora-dade americana de crescimento determinado no período compreendido entre 03/12/2003 a 09/03/2004 (compreendendo a semeadura até a colheita), com uma população de 2,85 plantas por metro quadrado, dispostas em 15 canteiros de 4,5 m2 (parcelas) cobertos com filme plástico de cor preta (35). 
 Foram realizados 3 tratamentos, sendo o tratamento 1 (T1) testemunha absoluta (sem adubação), tratamentos 2 e 3 (T2 e T3) com variações de adubação orgânica (1 e 2 doses de vermicomposto bovino, respectivamente), realizadas com base nas recomendações de Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos (ROLAS) a partir de análise química do solo.
A análise física para a obtenção da curva característica em cada tratamento foi realizada através da coleta de amostras indeformadas em anéis volumétricos após o cultivo do tomateiro, sendo estas posteriormente levados ao laboratório do departamento de solos da FAEM/Ufel, onde foram saturadas por capilaridade durante um período de 24 horas e pesadas. Em seguida as amostras foram colocadas na mesa de tensão para as menores tensões de 0, -10 e -60 atm, e para as maiores tensões de -0,10 atm, -0,33 atm, -1,0 atm e -15 atm foi utilizado o método da câmara de pressão de Richards.	



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 13 apresenta a curva característica de água no solo para cada tratamento de adubação orgânica utilizados no cultivo do tomateiro em ambiente protegido. Podemos verificar que os tratamentos que sofreram adição de adubação orgânica, quando comparados à testemunha, apresentaram maiores teores de umidade, ou seja, a medida em que aumentou-se a dose de adubação orgânica o teor de água no solo é maior, em todas as tensões (potencial mátrico). Provavelmente isto ocorre devido às modificações que a adubação com vermicomposto provoca nas propriedades físicas do solo, como a formação de agregados estáveis, diminuição da densidade do solo, aumento de macro e microporos que resultam na maior capacidade de infiltração de ar e água [3]. 
De acordo com [5], as modificações que ocorrem na parte física do solo são resultantes da ação dos microrganismos presentes nos vermicompostos, que produzem substâncias agregantes chamadas "polissacarídeos" que mantém as partículas do solo juntas, facilitando a aeração e retenção adequada de água.   
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    Figura 1. Curva Característica de Água no solo por tratamento de adubação orgânica utilizados na cultura do tomateiro, em ambiente protegido. T1= testemunha, T2= 1 dose de vermicomposto e T3=2 doses de vermicomposto

Todas as alterações que ocorrem nas propriedades físicas do solo são fatores que afetam a curva característica de retenção de água, pois, interferem diretamente na capacidade de retenção de água, desta forma, quanto melhor estruturado o solo, maior a quantidade de água retida, dando uma indicação da disponibilidade de água as plantas. Para o manejo da irrigação isto significa, uma maior quantidade de água presente no solo, merecendo um manejo diferenciado, visando ao uso integrado e eficiente da água no cultivo do tomateiro.


4. CONCLUSÃO
A adição de adubação orgânica proporciona melhoria na estrutura física do solo, o que melhora sua capacidade de armazenamento e retenção de água, podendo-se assim otimizar o uso da irrigação, possibilitando um melhor aproveitamento de água no sistema de cultivo.
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