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Os manejos executados nas áreas agropecuárias influenciam sobrema-
neira na produtividade seja vegetal ou animal. Algumas práticas
aplicadas por agricultores familiares incluem o não plantio em nível,
não reposição de nutrientes e uso do fogo, cuja consequência é degra-
dação da área como perda da fertilidade natural, ausência de cobertura
do solo e baixa produção. Assim, objetiva-se avaliar os efeitos dos
atributos físicos do solo em comunidade rural de Sobral-CE em função
da aplicação de esterco caprino. A comunidade do Cedro está localiza-
da no município de Sobral com coordenada geográfica de 03°42’72’’S
e 40°29’14’’E; o município apresenta média pluviométrica e temperatu-
ra anual de 759 mm e 25ºC. As avaliações foram procedidas em 2
módulos cada com 0,133 ha sendo que em ambas as áreas foi realiza-
da a queima em 2010, sendo que em uma das áreas foi aplicado o
esterco caprino e as culturas cultivadas foram o milho e feijão. O
delineamento adotado foi em blocos casualizados em parcela sub
subdividida, sendo a parcela a área (com esterco e sem esterco), a
subparcela a profundidade (0-0,10 e 0,10-0,20 m) e a subparcela o
tempo de coleta (tempo zero antes do plantio e 30 dias após), com 3
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repetições. As variáveis analisadas foram umidade gravimétrica,
umidade volumétrica, densidade do solo, densidade de partículas,
porosidade total e pH (água). Os dados foram submetidos à análise de
variância (teste F) e realizado os desdobramentos em função das
significâncias. Para densidade global e porosidade total do solo houve
significância para a interação entre área e tempo. No entanto não
houve efeito de imediato, o que indica que há necessidade de maior
tempo de acompanhamento para verificação das alterações em função
da aplicação do esterco. O fator pH apresentou efeito significativo para
diferentes profundidades, sendo que a camada de 0,10-0,20 m apresen-
tou menor valor (6,5) em relação a camada superficial (6,8). Há diferen-
ça nos atributos físicos do solo com e sem a aplicação de esterco em
área cultiva por agricultores familiares aos 30 dias de cultivo.
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