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RESUMO

Normalmente, a região Nordeste do Brasil atravessa crises hídricas, salvo exceções, muitas vezes essas crises são ligadas pela falta de chuva que 
geralmente é escassa na região, assim reduz a quantidade de água nos solos nordestinos. Uma das formas de subsistência é a atividade de 
aquicultura, gerando renda e ao mesmo tempo levando a alimentação para a família. Porém, para executar a atividade de aquicultura é 
necessária uma grande quantidade de água e esse com certeza é um dos problemas mais complexos a serem resolvidos na região nordeste 
brasileira. A atividade de aquicultura pode ser feita em reservatórios com ou sem estufa, além dos tamanhos que variarem de acordo com a 
necessidade e produtor de camarão. Apesar dos viveiros serem executados com técnicas da engenharia, alguns apresentam infiltração por conta 
da alta condutividade hidráulica que os solos apresentam, com isso a necessidade de reposição de água é quase diariamente. Com isso, existe 
uma grande quantidade de desperdício de água, vale ressaltar também que o grande aumento de gastos, devido a necessidade do bombeamento 
de água que se faz necessário. O objetivo deste trabalho é realizar a análise dos solos e relacionar as características da concentração do teor de 
cálcio e matéria orgânica dos solos utilizados na construção dos tanques, a infiltração da água tanto na parte inferior do reservatório, quanto nas 
paredes. Nos testes foram escolhidos reservatórios com capacidade de armazenamento diferentes, além do tempo de uso dos tanques, como 
também foi considerado as diferentes composições de estrutura dos reservatórios. Foi realização a determinação do teor de cálcio e matéria 
orgânica de acordo a metodologia determinada pela Embrapa e a permeabilidade, velocidade e a infiltração da água no solo usando o método do 
infiltrômetro de anel. Os resultados foram submetidos ao teste de correlação canônica para observar a correlação entre as variáveis analisadas. A 
concentração de cálcio e matéria orgânica variou bastante nos solos dos reservatórios, sendo observado que em reservatórios com maior tempo 
de uso existe uma maior acumulo de matéria orgânica, porém, os solos com maior concentração apresentavam maior permeabilidade. Já o cálcio, 
sua concentração variou bastante com o tempo de uso dos viveiros e foi observado um efeito cimentante do cálcio nos constituintes do solo, mas 
seus maiores teores foram encontrados em solos com altos teores de matéria orgânica o que permite maior infiltração da água no solo. De 
acordo com a análise de correlação canônica o cálcio possui uma correção negativa em relação a infiltração da água no solo, ou seja, a 
permeabilidade do solo é reduzida com o aumento do teor de cálcio no solo, enquanto, para a matéria orgânica foi observada correlação positiva, 
portanto, com o aumento da matéria orgânica do solo, favorece o aumento da permeabilidade dos solos dos reservatórios.
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