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1. INTRODUÇÃO

A demanda crescente por alimentos, bioenergia e 
produtos.fl.orestais.tem.levado.os.produtores.rurais.a.
utilizar.máquinas.cada.vez.maiores.e.mais.pesadas,.

o.que.torna.fundamental.a.busca.de.novas.alternativas.de.manejo.
para.o.desenvolvimento.sustentável.no.campo..Nesse.sentido,.a.
alternativa.mais.apropriada.para.os.agricultores.é.a.adoção.de.siste-
mas.de.produção.que.ocupem.intensamente.os.recursos.disponíveis.
nos.agrossistemas,.concomitante.à.melhoria.da.qualidade.física.do.
solo,.gerando.maior.renda.por.área.

Com. a. intensifi.cação. da. produção. agropecuária,. faz-se.
necessário.o.entendimento.das.formas.de.manejo.dos.solos.e.de.
como. estas. interferem.na. longevidade. deste. recurso. natural..O.
manejo.do.solo.compreende.um.conjunto.de.práticas.que,.quando.
empregadas. racionalmente,. promovem.maior. produtividade.das.
culturas,.porém,.quando.utilizadas.de.forma.incorreta,.causam.a.
degradação.física,.química.e.biológica.do.solo.e,.ainda,.redução.da.
produtividade.das.culturas..O.manejo.do.solo.por.meio.do.sistema.
de.preparo.convencional.(arações.+.gradagens).tem.induzido.a.um.
processo.acelerado.de.degradação.dos.solos.tropicais..Em.contra-
partida,. o. sistema.de.plantio. direto,. se. adotado. corretamente,. é.
fundamental.para.mitigar.esse.processo..

A.adoção.do.sistema.plantio.direto.nos.cultivos.agrícolas.
tropicais,.em.substituição.à.prática.da.agricultura.convencional,.
tem-se. caracterizado. como.um. investimento.na. conservação.de.
solos.sob.os.aspectos.químicos,.físicos.e.biológicos..Com.ele.se.

obtém.um.sistema.mais.estável.e.melhor.estruturado,.resultando.em.
melhor.qualidade.física.do.solo.e.maior.produtividade.das.culturas.
devido.à.redução.de.perdas.nas.safras,.causadas.principalmente.por.
défi.cit.hídrico.no.período.de.cultivo..No.entanto,.o.estado.hídrico.
do.solo.no.sistema.plantio.direto.é.condicionado.por.inúmeras.alte-
rações.na.relação.solo-planta-atmosfera,.incluindo,.principalmente,.
mudanças. nos. atributos. físicos. do. solo. e. presença. de. resíduos.
vegetais.(palhada.e.raízes),.as.quais.proporcionam.modifi.cações.
nas.respostas.das.plantas.em.relação.às.diversas.formas.de.uso.do.
solo.em.cada.propriedade.rural..

Portanto,.é.preciso.entender.os.processos.envolvidos.nos.
sistemas.de.cultivo.e.identifi.car.as.características.de.cada.talhão.
e/ou.propriedade.em.produção.e.como.elas.determinam.o.rendi-
mento das culturas, analisando de forma integrada principalmente 
as.variá.veis.ligadas.à.dinâmica.da.água,.à.compactação.do.solo.e.
ao.sistema.radicular.das.plantas.

2.  EFEITOS DOS SISTEMAS DE MANEJO NOS 
ATRIBUTOS FÍSICOS DOS SOLOS

A.substituição.gradativa.do.preparo.convencional.do.solo.
pelo.sistema.plantio.direto.proporciona.mudanças.positivas.na.quali-
dade.física.do.solo..No.entanto,.tem.sido.relatado.que.a.utilização.do.
sistema.plantio.direto.continuamente,.após.três.a.quatro.anos,.tam-
bém.pode.proporcionar.efeitos.negativos.sobre.os.atributos.físicos.
do.solo,.devido.ao.rearranjo.natural.das.partículas.sólidas.e.à.pressão.
exercida.pelo.tráfego.de.máquinas.em.condições.inadequadas.de.
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umidade.no.solo,.causando.compactação..Isso.tem.levado.alguns.
agricultores.a.utilizar.o.escarificador.ou.subsolador.em.suas.áreas.
sob.sistema.plantio.direto,.no.intuito.de.promover.a.descompactação.
do. solo. (CALONEGO;.ROSOLEM,.2008;.PANACHUKI.et. al.,.
2011;.SOUZA,.2012;.VENTUROSO,.2014)..No.entanto,.o.sucesso.
dessas.práticas.mecânicas.depende.da.permanência.de.seus.efeitos.
na.estrutura.do.solo,.a.qual.está.relacionada.ao.estado.de.dispersão.
dos.coloides,.à.composição.mineralógica,.às.condições.ambientais.
e.aos.sistemas.de.cultivo.empregados..

Em.solos.tropicais,.como.os.Latossolos.e.os.Argissolos.oxí-
dicos,.sob.sistemas.conservacionistas,.as.operações.de.subsolagem/
escarificação. tornam-se. desnecessárias,. pois,. em. longo.prazo,. a.
qualidade.física.do.solo.pode.ser.melhorada.com.a.prática.de.rotação.
ou.sucessão.de.culturas..Além.disso,.os.possíveis.efeitos.benéficos.
da.escarificação.na.redução.da.densidade.do.solo.em.superfície,.
em.curto.prazo,.propiciam.aumento.dos.riscos.de.compactação.do.
solo.em.profundidade.(SILVA.et.al.,.2012).

Alguns.trabalhos.têm.destacado.o.efeito.benéfico.da.sub-
solagem.nos.diferentes.sistemas.de.cultivo,.como,.por.exemplo,.a.
redução.da.densidade.do.solo.e.o.aumento.da.macroporosidade,.
mas.vale.ressaltar.que,.para.as.culturas.anuais.produtoras.de.grãos,.
esta.prática.deve.ser.repetida.a.cada.ciclo.da.cultura,.visto.que.o.
seu.efeito.tem.curto.prazo.(elevada.resiliência.dos.solos),.devido.
a. chuvas,. ciclos. de. umedecimento. e. secagem,. além.do. tráfego.
de.máquinas..Portanto,.constata-se.um.limitado.efeito.das.práti-
cas.mecânicas,. como. escarificação/subsolagem,. na. tentativa. de.
melhorar.a.qualidade.física.dos.solos.(VALADÃO.JÚNIOR,.2009;.
SOUZA.2012;.SILVEIRA.JUNIOR.et.al.,.2012)..

No.trabalho.de.Valadão.Júnior.(2009),.realizado.em.Latos-
solo.Vermelho-Amarelo.distrófico.de.textura.argilosa,.em.Campo.
Verde,.MT,.sob.sistema.plantio.direto.com.oito.anos,.verificou-se.
que.em.menos.de.um.ano.após.a.escarificação.do.solo,.a.30.cm.
de.profundidade,.a.resistência.do.solo.à.penetração.já.havia.retor-
nado.à.situação.inicial,.anterior.ao.uso.desta.prática.mecânica..
Observou-se.também.que.o.uso.de.grade.não.apresentou.resultado.
positivo.em.longo.prazo.(Tabela.1)..

Silva.et.al..(2012),.estudando.um.Latossolo.Vermelho.dis-
trófico.em.Ponta.Grossa,.PR,.também.observaram.que.os.efeitos.
da.escarificação,.avaliados.pela.densidade.do.solo.e.grau.de.com-
pactação,.tiveram.duração.inferior.a.um.ano.

Vale.ressaltar.que,.se.necessárias,.estas.práticas.mecânicas.
(subsolagem/escarificação).devem.ser.realizadas.quando.o.solo.
apresentar.umidade.adequada.(estado.friável),.para.proporcionar.
maior.desenvolvimento.e.crescimento.radicular..Uma.das.alter-
nativas.para.propiciar.um.efeito.mais.duradouro.dessas.práticas.
mecânicas. em. sistema. plantio. direto. é. a. implantação. de. uma.

gramínea.forrageira.antes.ou.logo.após.o.uso.de.escarificadores/
subsoladores,.permitindo.que.as.raízes.ocupem.os.espaços.deixa-
dos.pelas.hastes.do.subsolador/escarificador,.a.fim.de.que.possam.
formar. poros. contínuos,.melhorando. a. capacidade. de. suporte.
de.carga.do.solo..A.braquiária,.por.apresentar.sistema.radicular.
volumoso.(sistema.radicular.fasciculado.–.“cabeleira”).(Figura.
1),.tem.se.destacado.como.excelente.condicionadora.do.solo.em.
sistema.plantio.direto.

Tabela 1...Valores.médios.de.resistência.mecânica.do.solo.à.penetração.antes.e.depois.de.305.dias.da.intervenção,.em.Campo.Verde,.MT.

Escarificação

Gradagem

Tratamento AI1 305 DAI2

             - - - - - - - - (MPa) - - - - - - - -
Sem intervenção 1,87 2,38

Escarificador 1,72 1,79

Grade 2,01 2,00

1.Antes.da.intervenção.
2.Trezentos.e.cinco.dias.após.a.intervenção.

Fonte:.Valadão.Júnior.(2009).

Figura 1.  Trincheira com 4 m de profundidade expondo o sistema radicular 
do.capim.braquiária.com.cinco.meses.de.implantação.após.a.
safra.de.soja..Sapezal,.MT,.2018..

Crédito das fotos:.Keitiane.Alves,.Anderson.Cristian.Bergamin.

Em.trabalho.realizado.por.Venturoso.(2014).em.um.Latos-
solo.Vermelho-Amarelo.distrófico,.visando.avaliar.os.atributos.
físicos.do.solo.sob.diferentes.sistemas.de.manejo.de.cultivo.com.
soja.e.milho.no.verão,.em.sucessão.às.culturas.de.milho.ou.fei-
jão,.na.região.da.Zona.da.Mata.de.Rondônia,.na.safra.2012/13,.
observou-se.que.os.manejos.PD.(plantio.direto.com.cinco.anos).e.
PD.+.S.(plantio.direto.com.uma.operação.de.subsolagem.realizada.
em.2011).foram.os.que.apresentaram.maior.densidade.do.solo.e.
menor.macroporosidade.do.solo.em.relação.aos.demais.manejos..
Verificou-se.que.os.valores.de.macroporosidade.resultantes.da.prá-
tica.de.subsolagem.realizada.no.quarto.ano.de.plantio.direto.(PD.
+.S).foram.semelhantes.aos.do.PD.sem.subsolagem,.mas.menores.
em. relação. ao. PC. (preparo. convencional. com. uma. operação,.
utilizando.grade.aradora.e.duas.com.grade.niveladora).e.PC.+.S.
(preparo.convencional.com.uma.operação.de.subsolagem.e.uma.
com.grade.niveladora),.nos.quais.o.revolvimento.e.a.subsolagem.
ocorreram.anualmente.(Tabela.2).
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Em.geral,.o.emprego.de.subsoladores.nos.solos.agrícolas,.
principalmente.em.Latossolos,.vem.sendo.feito.de.forma.inade-
quada,.com.pouco.ou.nenhum.critério.técnico,.mesmo.quando.não.
existem.evidências.de.compactação,.como.observado,.por.exemplo,.
em.um.Latossolo.muito.argiloso,.apresentado.nas.Figuras.2.e.3,.que.
estava.há.sete.anos.sem.revolvimento.e.que.iria.receber.subsolagem.
na. sucessão. soja/algodão..Os.Neossolos.Quartzarênicos,. que. já.
apresentam.baixa.capacidade.de.retenção.de.água,.também.estão.
sendo subsolados, e o efeito da haste sobre o solo tem aumentado 
a.drenagem.nestes.solos,.prejudicando.ainda.mais.o.seu.cultivo.
(Figura.4)..

.Devido.à.limitada.persistência.do.efeito.das.práticas.mecâ-
nicas.nos.solos.tropicais,.torna-se.necessária.a.adoção.da.prática.
de. rotação. de. culturas..As. culturas. rotacionadas. devem.possuir.
sistemas. radiculares. abundantes. e.diversificados,.que. incremen-
tam.o.teor.de.matéria.orgânica.no.solo.e.melhoram,.ao.longo.do.
tempo, a sua estrutura e, consequentemente, a sustentabilidade do 
sistema.plantio.direto..Assim,.é.de.suma.importância.a.manutenção.
da.palhada. sobre.a. superfície.do. solo,. em.quantidade.suficiente.
para.manter.o.solo.coberto.ao.longo.do.ano,.além.da.presença.de.
diferentes.sistemas.radiculares.no.perfil.do.solo,.como.o.das.gramí-
neas.(raízes.fasciculadas).e.das.leguminosas.(raízes.pivotantes)..A.
adição.dos.resíduos.das.culturas.(parte.aérea.e.raízes).e.a.ausência.
de.revolvimento.do.solo.provocam.um.fluxo.contínuo.de.carbono,.

Figura 3...Perfil.de.um.Latossolo.muito.argiloso.mostrando.as.raízes.do.
algodoeiro.a.mais.de.3,4.m.de.profundidade..Solo.sob.sucessão.
soja/algodão. e. sem. revolvimento.há. três. anos..Sapezal,.MT,.
2018..

Crédito da foto:.Taimon.Semler,.Anderson.Cristian.Bergamin.

Tabela 2...Densidade.do.solo.e.macroporosidade.em.áreas.cultivadas.com.
diferentes.sucessões.de.culturas.e.sistemas.de.manejo.do.solo,.
na.profundidade.de.5.a.10.cm,.no.período.de.semeadura.da.safra.
2012/13,.em.Rolim.de.Moura,.RO.

Manejo  
do solo1

 5-10 cm

Sucessões de culturas

SF SM MF MM

Densidade do solo (Mg m-3)

PD

PC

PD.+.S

PC.+.S

1,09.ABb

1,00 Cb

1,13 Aa

1,06.Bab

1,19 Aa

1,05.Ba

1,14 Aa

0,98.Cc

1,10.ABb

1,04.BCab

1,12 Aa

1,02 Cbc

1,17 Aa

1,02 Cab

1,12.ABa

1,08.BCa

CVa.(%) 3,53
CVb.(%) 2,00

Macroporosidade (m3 m-3)

PD 0,193.Ba 0,140.Db 0,190.Ba 0,150 Cb
PC 0,237 Aa 0,210.Bb 0,203.ABb 0,233 Aa

PD.+.S 0,183.Ba 0,163 Ca 0,163 Ca 0,186.Ba
PC.+.S 0,193.Bb 0,240 Aa 0,220 Aa 0,140 Cc
CVa.(%) 6,07
CVb.(%) 4,90

1..PD.=.plantio.direto.com.cinco.anos;.PC.=.preparo.convencional.com.
uma. operação. utilizando. grade. aradora. e. duas. operações. com. grade.
niveladora;.PD.+.S.=.plantio.direto.com.uma.operação.de.subsolagem.
realizada.em.2011;.PC.+.S.=.preparo.convencional.com.uma.operação.
de.subsolagem.e.uma.operação.com.grade.niveladora..S.=.soja,.F.=.fei-
jão,.M.=.milho..Médias.seguidas.de.mesma.letra,.maiúscula.na.coluna.e.
minúscula.na.linha,.não.diferem.entre.si.pelo.teste.de.Tukey.a.5%;.CVa 
=.coeficiente.de.variação.referente.ao.manejo.do.solo.(parcelas);.CVb.=.
coeficiente.de.variação.referente.às.sucessões.de.culturas.(subparcelas).

Fonte: Adaptada.de.Venturoso.(2014).

Figura 2.  Perfil.de.um.Latossolo.muito.argiloso.mostrando.as.raízes.do.
algodoeiro.se.desenvolvendo.a.mais.de.1,6.m.de.profundidade..
Sapezal,.MT,.2018..

Crédito das fotos:.Taimon.Semler,.Anderson.Cristian.Bergamin.

o.qual.é.responsável.pelo.aumento.da.estabilidade.dos.agregados,.
favorecendo.também.a.continuidade.de.poros,.a.infiltração.de.água.
e.a.diminuição.dos.processos.erosivos,.além.de.proporcionar.melhor.
desenvolvimento.da.estrutura.do.solo.e,.consequentemente,.reduzir.
os.problemas.de.compactação.

2.1.  Densidade do solo, porosidade e resistência  
do solo à penetração

Qualquer.interferência.no.solo,.por.meio.do.manejo,.altera.
seus.atributos.físicos.naturais..Entretanto,.pode-se.evitar.a.degra-
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As.maiores.densidades.na.camada.superficial.do.solo.em.
sistema.plantio. direto. estão. relacionadas. à. acomodação.natural.
das.partículas.e.ao.intenso.tráfego.de.máquinas,.cada.vez.maiores.
e.mais.pesadas,.em.condições.de.umidade.inadequada..O.tráfego.
de.máquinas.agrícolas.para.a.produção.de.grãos.em.solos.tropicais.
tem.aumentado.a.densidade.e.a.resistência.do.solo.à.penetração.e,.
consequentemente, reduzido a macroporosidade e a porosidade total 
do.solo.na.camada.mais.superficial.do.solo,.de.0.a.10.cm,.como.já.
relatado.por.Bergamin.et.al..(2010a).e.Souza.(2012)..

Esse.efeito.na.superfície.do.solo.está.relacionado,.provavel-
mente,.à.pressão.média.que.o.pneu.exerce.sobre.a.superfície,.que.
é.aproximadamente.igual.à.pressão.interna.dos.pneus,.enquanto.a.
compactação.da.subsuperfície.está.relacionada.à.carga.total.por.eixo.
(BOTTA;.JORAJURIA;.DRAGHI,.1999)..O.aumento.da.densidade.
do.solo.em.lavouras.sob.implantação.até.a.consolidação.do.sistema.
plantio.direto.foi.verificado.por.vários.autores,.podendo.ser.consi-
derado.como.uma.consequência.normal.deste.tipo.de.manejo..No.
entanto,.a.produtividade.muitas.vezes.não.é.prejudicada,.devido.a.
maior.continuidade.dos.poros,.que.é.uma.importante.característica.
que.afeta.a.infiltração.de.água..

Com o passar dos anos, a densidade do solo normalmente 
é.reduzida,.quando.o.sistema.passa.a.ficar.estável.(5.a.10.anos).
(Figura.6).e.depois.torna-se.consolidado,.devido,.principalmente,.ao.
aumento.do.teor.de.matéria.orgânica.na.camada.superficial,.a.qual.
melhora a sua qualidade estrutural, com aumento dos macroporos 
e.redução.da.resistência.do.solo.à.penetração..

Figura 5...Valores.de.densidade.crítica.para.diferentes. texturas.do.solo..
IHO.=.Intervalo.Hídrico.Ótimo.(disponibilidade.de.água.para.
as.plantas)..

Fonte:.Adaptada.de.Reichert,.Reinert.e.Braida.(2003).

Figura 6.  Variação.da.densidade.do.solo.na.camada.de.0-20.cm.em.plan-
tio.direto.contínuo,.ao.longo.de.seis.anos.consecutivos..Santo.
Antônio.de.Goiás,.GO.

Fonte: Silveira.et.al..(2008).

Figura 4...Neossolo.Quartzarênico.subsolado..Sapezal,.MT,.2018..
Crédito da foto:.Taimon.Semler,.Anderson.Cristian.Bergamin.

dação.do.solo.por.meio.de.práticas.de.manejo.adequadas.a.cada.
ambiente,.à.medida.que.se.conhece.suas.inter-relações.com.o.meio.

A. densidade. do. solo. apresenta. estreita. relação. com. a.
estrutura.do.solo,.uma.vez.que.influencia.diretamente.no.arranjo.e.
orientação.das.partículas.bem.como.na.quantidade.e.geometria.dos.
espaços.porosos..A.densidade.crítica.do.solo.tem.sido.adotada.como.
indicadora.de.sua.qualidade.física..Ela.fornece.a.informação.de.que,.
ao.se.atingir.o.valor.da.densidade.crítica.do.solo,.a.disponibilidade.
de.água.para.a.planta.passa.a.ser.nula..A.densidade.crítica.do.solo.
varia.em.função.do.teor.de.argila,.ou.seja,.valores.mais.altos.são.
observados.em.solos.arenosos,.enquanto.valores.mais.baixos.são.
encontrados.em.solos.mais.argilosos,.como.observado.na.Figura.5..
Os.sistemas.de.manejo.do.solo.alteram.a.densidade,.a.porosidade.
e.a.resistência.do.solo.à.penetração,.causando.algum.grau.de.com-
pactação.em.relação.às.condições.naturais,.podendo.ser.verificada.
pelo. aumento. da. densidade. do. solo. na. camada. superficial. em.
sistema.plantio.direto.(BERGAMIN.et.al.,.2010a;.SOUZA,.2012;.
VENTUROSO,.2014).e.pela.maior.densidade.em.subsuperfície.em.
preparos.convencionais.

É.evidente.que.o.aumento.no.teor.de.matéria.orgânica.no.
solo.melhora.a.sua.qualidade.física,.como.relatado.por.Marcolin.e.
Klein.(2011).(Figura.7)..Pode-se.observar.que.se.o.teor.de.maté-
ria.orgânica.aumentar.de.2%.para.5%,.a.densidade.do.solo.passa.
de 1,63 g cm-3 para 1,34 g cm cm-3, representando um ganho de 
qualidade.no.solo.

A.densidade.do.solo.influencia.positivamente.a.resistência.
do.solo.à.penetração.(RP),.enquanto.a.mesma.é.negativamente.
alterada.pela.umidade.no.solo.(Figura.8)..Tem.sido.preconizado.
o. valor. de. 2,0.MPa. como. sendo. a. resistência. crítica. do. solo.
à.penetração.para. solos. em.preparo. convencional. (TAYLOR;.
ROBERSON;. PARKER. JUNIOR,. 1966),. mas,. para. alguns.
pesquisadores,. valores. abaixo. deste. já. podem. causar. danos. à.
produtividade. das. culturas.. Em. solo. com. baixa. umidade,. tal.
valor.de.RP.pode.restringir.o.crescimento.das.raízes..No.entanto,.
quando. estes. solos. tornam-se. úmidos,. provavelmente. haverá.
crescimento.de.raízes..
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Dependendo. das. condições. de. densidade. e. umidade. no.
solo,. as. áreas. cultivadas. podem. rapidamente. atingir. valores. de.
resistência.à.penetração.maiores.que.2.MPa,.principalmente.em.
solo.sob.plantio.direto,.devido.à.estrutura.mais.consolidada,.porém,.
isso.nem.sempre.tem.ocasionado.danos.ao.crescimento.das.raízes.
e.à.produtividade.das.culturas,.pois.as.plantas.apresentam.elevada.
capacidade.de. crescer,. buscando. locais.de.menor. resistência.no.
perfil.do.solo,.como.bioporos,.canais,.fissuras,.etc..(Figuras.9.e.10)..

A porosidade do solo está diretamente associada à estru-
tura.e.à.textura.do.solo,.e.é.dada.pelo.volume.de.espaços.vazios.
existentes.entre.as.partículas.sólidas..De.acordo.com.o.tamanho,.
os.poros.podem.ser. classificados. em.macroporos. e.microporos..
Nos.poros.maiores.ocorrem.os.processos.de.aeração.e.drenagem,.
enquanto.nos.poros.menores,.a.retenção.e.a.disponibilidade.de.água..
Tem-se.observado.que.os.Latossolos.oxídicos.vem.apresentando.
sérias.limitações.ao.desenvolvimento.das.plantas.devido.aos.valores.
extremamente baixos de macroporosidade encontrados em algumas 
áreas.de.produção.de.grãos..Vale.ressaltar.que.valores.inferiores.a.
0,10 m3 m-3.indicam.prováveis.limitações.ao.arejamento.do.solo.
em.épocas.mais.úmidas.

Trabalho.realizado.por.Venturoso.(2014),.visando.avaliar.
os.atributos.físicos.de.um.Latossolo.Vermelho-Amarelo.distrófico.
em.diferentes.sistemas.de.manejo.do.solo,.mostrou.que.os.valores.
de.densidade.do.solo.na.camada.de.0-5.cm.foram.semelhantes.
entre.os.tratamentos,.com.diferença.apenas.entre.os.tratamentos.
PD.(plantio.direto.com.quatro.anos).e.PC.+.S.(preparo.conven-
cional.com.uma.operação.de.subsolagem.e.uma.operação.com.
grade.niveladora)..Relacionando-se.esses.resultados.aos.valores.
de.porosidade.total,.nota-se.que.o.solo.sob.PD.apresentou.menor.
quantidade.de.poros,.diferindo.dos.demais. tratamentos..Na.pro-
fundidade.de.10.cm,.a.densidade.do.solo.sob.PD.foi.superior.à.dos.
demais.tratamentos,.que.não.diferiram.entre.si..Nesse.tratamento,.
o.solo.também.apresentou.menor.porosidade.total.e.menor.macro-
porosidade.(Tabela.3).

Embora.as.tendências.relatadas.acima.sejam.explicitamente.
aceitas.(VENTUROSO,.2014),.existem.trabalhos.que.apresentam.
resultados.divergentes,.ou.seja,.menor.densidade.e.maior.porosidade.
total.em.sistema.plantio.direto,.comparado.ao.preparo.convencional..
Isso.é.observado.em.áreas.com.longo.tempo.de.adoção.do.sistema.
plantio.direto..A.utilização.do.sistema.plantio.direto.por.longo.tempo.

Figura 9...Raízes.do.algodoeiro.utilizam.canais/bioporos.presentes.no.solo.
para.se.desenvolver..Sapezal,.MT,.2018.

Crédito das fotos: Taimon.Semler,.Anderson.Cristian.Bergamin.

Figura 10...Raízes.do.algodoeiro.crescendo.ao.lado.e.ao.redor.das.raízes.
da.cultura.antecessora.(Stylosanthes.spp.)..Sapezal,.MT,.2018.

Crédito da foto: Taimon.Semler,.Anderson.Cristian.Bergamin.

Figura 8...Resistência.à.penetração.de.um.Latossolo,.avaliada.em.laborató-
rio.(RPL).e.em.campo.(RPC),.em.função.da.umidade.do.solo.(Ug).

Fonte:.Lima.et.al..(2006).

Figura 7...Densidade.do.solo.em.função.do.teor.de.matéria.orgânica.
Fonte: Marcolin.e.Klein.(2011).



INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 164 – DEZEMBRO/2018  7

promove.a.recuperação.estrutural.do.solo.devido.ao.aumento.do.teor.
de.matéria.orgânica.em.profundidade,.o.que.favorece.a.diminuição.
da.densidade.do.solo.pela.sua.maior.estruturação,.como.também.
relatado.por.Marasca. et. al.. (2013)..Esses. autores. analisaram.os.
resultados.do.acúmulo.de.matéria.orgânica.e.dos.valores.de.densi-
dade do solo no sistema plantio direto implantado há 11 anos e do 
preparo.convencional.adotado.há.20.anos.em.um.Nitossolo.Verme-
lho.distroférrico.muito.argiloso,.comparados.aos.da.mata.nativa,.e.

Figura 12...Cultura. da. soja,. safra. 2017/18,. apresentando. efeito. resi-
dual.do.tráfego.de.pulverizador.autopropelido.em.cultivos.
antecessores,. no. sistema. plantio. direto.. Santa. Luzia. do.
Oeste,.RO..

Crédito da foto: Anderson.Cristian.Bergamin.

Figura 11.  Efeito.residual.do.tráfego.de.máquinas.em.solo.úmido.na.colheita.
da.soja.realizada.em.fevereiro.de.2017,.ocasionando.redução.no.
estande.de.plantas.na.safra.subsequente..Imagem.capturada.em.
dezembro.de.2017,.no.município.de.Santa.Luzia.do.Oeste,.RO.

Crédito da foto: Anderson.Cristian.Bergamin.

Tabela 3...Densidade.do.solo.(DS),.macroporosidade.(MAC),.microporo-
sidade.(MIC).e.porosidade.total.(PT).em.áreas.cultivadas.com.
diferentes. sistemas.de.manejo.do. solo,.nas.profundidades.de. 
0.a.5.cm.e.de.5.a.10.cm,.na.colheita.da.safra.2011/12.em.Rolim.
de.Moura,.RO.

Manejo  
do solo1

DS 
(Mg m-3)

MAC 
(m3 m-3)

MIC 
(m3 m-3)

PT 
(m3 m-3)

  - - - - - - - - - - - - - - - - 0-5 cm - - - - - - - - - - - - - - - - 
PD

PC

PD+S

PC+S

1,13 A

1,12.AB

1,12.AB

1,11.B

0,159.B

0,173 A

0,167.AB

0,160.B

0,311 C

0,310 C

0,318.B

0,325 A

0,470.B

0,483.A

0,485.A

0,485.A
CVa (%)    1,32 4,14 1,02 1,19

   - - - - - - - - - - - - - - - 5-10 cm - - - - - - - - - - - - - - - 

PD

PC

PD+S

PC+S

1,18.A

1,13.B

1,15.B

1,14.B

0,149 C

0,178.A

0,172.B

0,154 C

0,309.B

0,304.B

0,306.B

0,325 A

0,459.B

0,483.A

0,478.A

0,480.A
CVa (%) 1,70 2,50 2,44 0,78

1..PD:. plantio. direto. com. quatro. anos;. PC:. preparo. convencional,. com.
uma.operação.utilizando.grade.aradora.e.duas.operações.com.grade.ni-
veladora;.PD.+.S:.plantio.direto.com.uma.operação.de.subsolagem.no.
quarto.ano,.coincidindo.com.o.ano.de.instalação.do.experimento;.PC.+.
S:.preparo.convencional.com.uma.operação.de.subsolagem.e.uma.ope-
ração.com.grade.niveladora..Médias.seguidas.de.mesma.letra.na.coluna,.
dentro.de.cada.profundidade,.não.diferem.entre.si.pelo.teste.de.Tukey.a.
5%.de.probabilidade..CVa:.coeficiente.de.variação.referente.ao.manejo.
do.solo.(parcelas).

Fonte:.Adaptada.de.Venturoso.(2014).

Tabela 4...Matéria.orgânica.e.densidade.do.solo.para.mata.nativa,.preparo.
convencional.e.sistema.plantio.direto.em.Botucatu,.SP.

Camadas 
(cm)

Tratamentos1

Convencional Plantio direto Mata nativa

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Matéria orgânica (g dm-3) -.-.-.-.-.-.-.-.-
0-10 20.Ba 29 Aa 43 Aa
10-20 17.Ba 24 Ab 26 Ab
20-30 10 Cbc 17.Bc   24 Abc
30-40 11.Bcd 12.Bd   20 Acd
40-50 ..9.Bd 11.Bd .18.Ad

CV.%. 13,69

-.-.-.-.-.-.-.-.Densidade do solo (Mg dm-3) -.-.-.-.-.-.-.-

0-10 1,47 Aa 1,27.ABa 1,17.Ba
10-20 1,48.Aa 1,24.Ba 1,25.Ba
20-30 1,48.Aa 1,25.Ba 1,26.Ba
30-40 1,37 Aa 1,25 Aa 1,29 Aa
40-50 1,47 Aa 1,28.Aa 1,35 Aa

CV.%. 10,21

1..Médias.seguidas.das.mesmas.letras.maiúsculas.no.sentido.das.linhas.e.
minúsculas.no.sentido.das.colunas.não.diferem.significativamente.entre.
si.pelo.teste.de.Tukey,.em.nível.de.0,05.

Fonte: Adaptada.de.Marasca.et.al..(2013).

3.  COMPACTAÇÃO DO SOLO E DESENVOLVIMENTO  
DE PLANTAS

Uma. exploração. agrícola. adequada. requer,. entre. outros.
fatores,.a.manutenção.e/ou.melhoria.da.qualidade.do.solo..Porém,.a.
intensificação.da.exploração.agrícola,.aliada.ao.manejo.inadequado.
do.solo,.tem.provocado.modificações.negativas.na.estrutura.do.solo,.
aumentando.a.compactação.e.reduzindo.o.crescimento.radicular,.
afetando.negativamente.a.absorção.de.água.e.nutrientes.e.resultando.
na.perda.de.produtividade.das.culturas.(Figuras.11.e.12).

verificaram.maiores.teores.de.matéria.orgânica.e.menores.valores.
de.densidade.do.solo.na.camada.de.0-30.cm.no.sistema.plantio.
direto,.comparado.ao.preparo.convencional.(Tabela.4).
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Vale.ressaltar.que,.em.Latossolos.oxídicos,.o.conteúdo.de.
água.disponível.(AD).no.solo.para.as.plantas.é.bastante.reduzido.
(AD.=.CC.-.PMP,.em.que.CC.=.água.na.capacidade.de.campo.e.
PMP.=.água.no.ponto.de.murcha.permanente).devido.à.presença.
de.muitos.poros. com.diâmetros.grandes. e.outros. extremamente.
pequenos,.fazendo.com.que.a.água.seja.perdida.facilmente.pela.
ação.da.gravidade. (poros.de.diâmetros.grandes).ou.fique. retida.
com.muita. força. às. cargas. elétricas. do. solo. (poros.de.diâmetro.
muito.pequenos)..Nestes.solos,.observam-se,.ainda,.maiores.espaços.
interagregados..Assim,.uma.compactação.leve.pode.desintegrar.os.
agregados.maiores.e.reduzir.os.espaços.interagregados,.aumentando.
o.conteúdo.de.água.disponível.para.as.plantas..Essas.informações.
podem.ser.comprovadas.no.trabalho.de.Souza.(2012),.realizado.no.
município.de.Dourados,.MS..O.pesquisador.verificou.um.aumento.
na.disponibilidade.hídrica.quando.um.Latossolo.Vermelho.muito.
argiloso.foi.submetido.ao.tráfego.de.trator.em.uma.única.passada,.e.
redução.na.água.disponível.quando.submetido.a.três.e.seis.passadas,.
indicando.haver.maiores.restrições.físicas.para.o.crescimento.das.
raízes.e,.consequentemente,.das.plantas.

3.1.  Compactação do solo e sistema radicular das 
culturas 

A.alteração.na.estrutura.do.solo,.principalmente.a.redução.
dos.macroporos.devido.à.compactação,.causa.modificações.mor-
fológicas.e.anatômicas.nas. raízes.das.culturas,.as.quais.buscam.
minimizar.os.efeitos.do.menor.volume.de.solo.disponível.ou.até.
mesmo.romper.e/ou.atravessar.a.camada.de.solo.compactada..A.
macroporosidade. e. a. resistência. do. solo. à. penetração. têm. sido.
os.atributos.do.solo.que.mais.influenciam.o.desenvolvimento.do.
sistema radicular das culturas, podendo ser bons indicadores da 
qualidade.do.solo..

A.análise.dos.indicadores.físicos.da.qualidade.do.solo.deve.
ser.feita.em.períodos.estratégicos..Alguns.indicadores.devem.ser.
observados.ao.longo.do.tempo..O.principal.indicador.de.qualidade.
do.solo.é.a.observação.no.campo,.ou.seja,.a.análise.da.disposição.
das.raízes.no.perfil.do.solo.(abaixo.da.superfície).(Figura.13.e.
Tabela.5)..Para.isso,.abre-se.uma.trincheira.no.solo,.no.período.em.

Figura 13...Distribuição.radicular.do.milho.em.Latossolo.Vermelho.distroférrico.sob.plantio.direto.em.diferentes.estados.induzidos.de.compactação,.
em.Dourados,.MS..PD.=.plantio.direto.sem.compactação.adicional;.PDc1,.PDc2,.PDc4.e.PDc6.=.plantio.direto.com.compactação.adicional.
por.tráfego.de.trator.de.cinco.toneladas.em.uma,.duas,.quatro.e.seis.passadas,.respectivamente..A.dimensão.do.perfil.estudado.é.de.0,9.x 0,2 m 
e.a.de.cada.quadrícula.é.de.0,05.x.0,05.m..

Crédito das fotos: Anderson.Cristian.Bergamin.

PD

PDc1 PDc2

PDc4 PDc6
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que.a.planta.encontra-se.no.estádio.de.maior.desenvolvimento.radi-
cular.(florescimento),.e.expõe-se.parte.de.suas.raízes.para.análise.
visual,.buscando-se.os.sinais.de.limitação.física..Aspectos.como.
direção,. espessura. e. aprofundamento.das. raízes. são. indicadores.
utilizados.na.identificação.de.restrições.

A.compactação.do.solo.causada.pelo.tráfego.de.máquinas.
em.sistema.plantio.direto.influencia.negativamente.o.comprimento.
radicular.da.cultura.do.milho.(Tabela.5)..Analisando.a.camada.de.
0-20.cm.de.profundidade.no.solo.foram.observadas.reduções.no.
comprimento.médio.das.raízes.de.milho.de.55%,.78%,.82%.e.86%.
no.PDc1.(plantio.direto.com.compactação.adicional.por.tráfego.de.
trator.em.uma.passada),.PDc2.(plantio.direto.com.compactação.
adicional.por.tráfego.de.trator.em.duas.passadas),.PDc4.(plantio.
direto.com.compactação.adicional.por.tráfego.de.trator.em.quatro.
passadas).e.PDc6.(plantio.direto.com.compactação.adicional.por.
tráfego.de.trator.em.seis.passadas),.respectivamente,.comparado.
ao. tratamento. PD. (plantio. direto. sem. compactação. adicional).
(Figura.13).

Além.das.alterações.morfológicas.no.sistema.radicular.das.
culturas,.a.compactação.tem.influência.também.na.anatomia.das.
raízes.(Figura.14)..A.compactação.aumentou.a.razão.córtex/cilindro.
vascular. (CO/CV).das. raízes.de.milho. (Figura.13),.podendo. ter.
ocorrido.tanto.por.um.aumento.na.espessura.do.córtex.quanto.por.
uma.redução.na.espessura.do.cilindro.vascular..

Tabela 5...Sistema. radicular. do.milho. em.diferentes. profundidades. de.
um.Latossolo.Vermelho.de.textura.muito.argilosa.submetido.à.
compactação.induzida..Dourados,.MS.

Tratamentos1
Profundidade (cm)

0-5 5-10 10-15 15-20

....-.-.-.-.-.-.-.Comprimento.radicular.(m.m-2).-.-.-.-.-.-.-
PD 101,11 a 69,40 a 31,68.a 17,68.a
PDc1 55,38.b 24,95 b 11,75 b 6,94 b
PDc2 21,71 c 13,24 bc 8,39.bc 4,83.bc
PDc4 20,05 c 9,75 bc 6,12 bc 3,80.bc
PDc6 16,44 c 7,76 c 4,61 c 2,80.c

CV (%) 37,39 45,83 37,69 38,36

1  PD.–.plantio.direto.sem.compactação.adicional;.PDc1,.PDc2,.PDc4.e.
PDc6. correspondem. a. plantio. direto. com. compactação. adicional. por.
tráfego de trator de cinco toneladas em uma, duas, quatro e seis pas-
sadas,.respectivamente..Médias.na.coluna.seguidas.de.mesma.letra.não.
diferem.pelo.teste.de.Duncan.a.5%.

Fonte:.Adaptada.de.Bergamin.et.al..(2010a).

Ressalta-se.que.o.córtex.é.uma.das.estruturas.anatômicas.
da. raiz.mais. sensível. às.mudanças. no. ambiente,. enquanto. o.
cilindro.vascular.normalmente.não.sofre.mudanças..É.provável.
que,.com.o.córtex.mais.amplo,.ocorra.maior.absorção.de.água.
e nutrientes, sendo esse um mecanismo que a planta utiliza para 
superar.um.possível.estresse.nutricional.em.solos.compactados..
Outra. adaptação.da.planta. à. compactação.pode. estar. relacio-
nada.à.aeração,.ou.seja,.quando.ocorre.algum.tipo.de.restrição.
à.disponibilidade.de.oxigênio.no.solo,.as.plantas.modificam.a.
estrutura.anatômica.de.suas.raízes,.apresentando.um.córtex.mais.
espesso,.favorecendo.a.aeração,.visto.que.o.córtex.é.constituído.
por.células.parenquimatosas,.que.com.o.amadurecimento.da.raiz.
se.degeneram,.formando.grandes.espaços.intercelulares,.sendo.
denominados.aerênquimas.

As.raízes.também.podem.atuar.como.agentes.recuperadores.
da.qualidade.física.do.solo..A.associação.de.espécies.diferentes.de.
plantas com sistemas radiculares caracteristicamente diferentes 
podem.ser. incluídas. como. importante.prática.de.manejo.para.o.
planejamento.da.recuperação.de.áreas.fisicamente.degradadas..É.
possível.observar.o.desenvolvimento.de.raízes.em.solo.compactado,.
nos.bioporos.deixados.por.raízes.de.plantas.de.cobertura.implan-
tadas. na. entressafra,. demonstrando. o. benefício. que. as. culturas.
antecessoras,.com.capacidade.de.descompactação.biológica,.podem.
trazer.às.culturas.subsequentes.

Os.benefícios.proporcionados.pelas.culturas.antecessoras.
são.frequentes..Verificou-se.que,.dentre.diversas.culturas.de.outono- 
inverno.(entressafra).cultivadas.após.milho.verão.em.sistema.plantio.
direto,.a.cultura.do.níger.(Guizotia abyssinica.Cass.).proporcionou.
melhor estrutura ao solo, por reduzir sua capacidade de suporte de 
carga.e.aumentar. a.disponibilidade.hídrica. (BERGAMIN.et. al.,.
2018)..Possivelmente,.esse.resultado.esteja.relacionado.à.presença.
do.sistema.radicular.da.cultura.atuando.na.redução.da.resistência.
do.solo.à.penetração.e.também.pelo.aporte.de.material.orgânico.ao.
solo,.incrementando.a.atividade.microbiana,.e.consequentemente,.
melhorando.a.estrutura.do.solo.

A.descompactação.biológica.do.solo.por.meio.do.uso.de.
plantas de cobertura e/ou de diferentes culturas em sistemas inte-
grados.de.produção.constitui.importante.estratégia.de.manejo.físico.
do.solo.em.sistemas.intensivos.de.produção..Plantas.com.sistema.
radicular.bastante.agressivo.podem.romper.as.camadas.compactadas.
ou.podem.reduzir.o.diâmetro.de.suas.raízes.para.se.infiltrarem.em.
pequenos.poros.(fendas),.formando.bioporos.estáveis.e.melhorando.
os.atributos.físicos.do.solo,.que.são.responsáveis.pelo.movimento.
de.água.e.difusão.de.gases,.e,.com.isso,.aumentar.o.volume.de.solo.
explorado.pelas.sua.raízes.

Figura 14...Cortes.transversais.de.raízes.de.milho.provenientes.dos.seguintes.tratamentos:.plantio.direto.sem.compactação.adicional.(PD),.plantio.direto.
com.compactação.adicional.por.tráfego.de.trator.de.cinco.toneladas.em.uma.(PDc1),.duas.(PDc2),.quatro.(PDc4).e.seis.passadas.(PDc6)..
Dourados,.MS..

Fonte:.Bergamin.et.al..(2010b).
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Com.base.no.estudo.do.sistema.radicular.de.diversas.cultu-
ras,.nota-se.que.as.braquiárias.apresentam.melhor.potencial.para.
melhorar.a.condição.física.do.solo.devido.à.sua.maior.capacidade.de.
descompactação.biológica.(Tabela.6)..Comparando-se.a.crotalária.
(Crotalaria juncea,.L.),.o.estilosantes-campo-grande.(Stylosanthes 
capitata x Stylosanthes macrocephala),. o.milheto. (Pennisetum 
glaucum).e.a.braquiária.(Brachiaria brizantha.cv..Marandú).em.
um.Latossolo.argiloso.com.compactação.induzida.pelo.tráfego.de.
trator,.constatou-se.que.a.braquiária.apresentou.maior.comprimento.
radicular, comparado às demais culturas, tanto em solo sem tráfego 
como.em.solo.com.tráfego.de.máquinas.em.até.sete.passadas.

Severiano.et.al..(2010).apontaram.o.capim-tifton.85.como.
uma.forrageira.capaz.de.promover.descompactação.de.um.Argis-
solo,.o.que.fortalece.a.ideia.de.que.as.gramíneas.apresentam.sistema.
radicular.capaz.de.descompactar.o.solo,.como.também.observado.
por.Calonego. et. al.. (2011).. Estes. últimos. autores. verificaram.
que.o.capim-braquiária,.assim.como.o.sorgo.foram.as.espécies.
com.maior.quantidade.de.raízes.na.camada.compactada.de.um.
Argissolo,.constituindo.espécies.com.bom.potencial.para.estru-
turar.os.solos.

3.2. Compactação do solo e produtividade de grãos
O.aumento.da.compactação.dos.solos.agrícolas.em.sistema.

plantio.direto.pode.ser.um.fator. limitante.ao.desenvolvimento.e.
produtividade.das.culturas,.principalmente.quando.a.distribuição.
de.chuvas.no.período.de.cultivo. (não-irrigado).ocorre.de. forma.
irregular.e.com.baixas.precipitações.pluviométricas..Já.em.condi-
ções.favoráveis.de.umidade.no.solo,.a.produção.das.plantas.tende.
a.se.manter,.mesmo.em.solo.compactado.

Avaliando.diferentes.estados.de.compactação.na.cultura.do.
milho,.observou-se.que.o.plantio.direto.com.seis.passadas.de.trator.
(PDc6).foi.o.que.apresentou.menor.produtividade,.mas.não.diferiu.
do.tratamento.PDc4.(plantio.direto.com.quatro.passadas.de.trator).
(Tabela.8)..O.estado.de.compactação.criado.por.seis.passadas.de.
trator.(PDc6).reduziu.a.produtividade.do.milho.em.aproximada-
mente.10%,.ou.seja,.0,75.t.ha-1, se comparado ao plantio direto sem 
compactação.adicional.(PD)..

Tabela 6.  Comprimento radicular de culturas de cobertura na camada de 
0-5.cm.de.acordo.com.a.compactação.induzida.pelo.tráfego.de.
trator..Rolim.de.Moura,.RO,.2015.

Passadas1
Comprimento radicular (m m-2)

Braquiária Crotalária Estilosantes Milheto

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.(0-5.cm).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
0 263,87.aA 65,07 aC 41,24 aC 115,24.aB
1 185,51.bA ..54,58.aBC 36,84.aC ...87,50.abB
4 132,19 cA 41,31.aB 19,00.aB .56,83.bB
7 103,46 cA 39,40.aB 18,15.aB ...55,79.bAB

CV%-a.(Passadas).=.21,29
CV%-b.(Culturas).=.25,84

1..0.=.plantio.convencional.sem.compactação.adicional;.1,.4.e.7.=.plan-
tio. convencional. com. compactação. adicional. por. tráfego. de. trator. de. 
3,2.toneladas.(88.cv).em.uma,.quatro.e.sete.passadas,.respectivamente..
Médias.na.coluna.seguidas.de.mesma.letra.minúscula.e.na.linha.de.letras.
maiúscula.não.diferem.pelo.teste.de.Tukey.a.5%.de.probabilidade.

Fonte:.Bergamin.(2015)..Dados.não.publicados.

As.gramíneas.normalmente.tem.a.capacidade.de.reduzir.o.
diâmetro.de.suas.raízes.em.solo.compactado..Essa.redução.é.uma.
adaptação.das.plantas.formando.raízes.laterais.com.menor.diâmetro.
para.penetrar.em.pequenos.poros,.visando.se.adaptar.às.condições.
restritivas.impostas.pela.compactação,.para.que.as.raízes.possam.
penetrar.no.espaço.poroso.do.solo.de.menor.diâmetro,.a.fim.de.
obter.água.e.nutrientes.para.o.seu.crescimento.e.desenvolvimento.
(Tabela.7)...

Tabela 7...Diâmetro.médio.radicular.de.culturas.de.cobertura.em.diferen-
tes.estados.de.compactação,.induzidos.por.passadas.de.trator,.
Rolim.de.Moura,.RO,.2015.

Passadas1
Diâmetro médio radicular (m m-2)

Braquiária Crotalária Estilosantes Milheto

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.(0-5.cm).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
0 0,5700 aA 0,5067.bB 0,5800.bA 0,5767 aA
1 0,5670.bB 0,5533.aB 0,5900 bA 0,5633.abB
4 0,5333.bB 0,5467.aB 0,7533 aA 0,5500.bcB
7 0,5267.bB 0,5467.aB 0,7467 aA 0,5400 cb

CV%-a.(Passadas).=.1,48
CV%-b.(Culturas).=.1,65

1..0.=.plantio.convencional.sem.compactação.adicional;.1,.4.e.7.=.plantio.con-
vencional.com.compactação.adicional.por.tráfego.de.trator.de.3,2.toneladas.
(88. cv). em.uma,. quatro. e. sete. passadas,. respectivamente..Médias. na.
coluna.seguidas.de.mesma.letra.minúscula.e.na.linha.de.letras.maiúscula.
não.diferem.pelo.teste.de.Tukey.a.5%.de.probabilidade.

Fonte:.Bergamin.(2015),.dados.não.publicados.

Tabela 8...Número.de.fileiras.de.grãos.por.espiga.(NFila),.número.de.grãos.
por.fileira. (NGr),. comprimento. de. espiga. (CEsp),.massa. de. 
100.grãos.(M100Gr).e.produtividade.de.grãos.(Prod).de.milho.
para.os.tratamentos.em.estudo.em.Latossolo.Vermelho.Distro-
férrico.de.textura.muito.argilosa..Dourados,.MS.

Tratamentos1 NFila 
(no)

NGr 
(no)

CEsp 
(cm)

M100Gr 
(g)

Prod 
(Mg ha-1)

PD 14 a 38,96.a 16,48.a 32,97 a 7,70 a

PDc1 14 a 37,60 a 15,90 a 32,22 ab 7,63 a

PDc2 14 a 37,20 a 15,63 a 31,98.b 7,62 a

PDc4 14 a 34,92 a 15,22 a 31,65 b 7,11 ab

PDc6 14 a 34,54 a 14,58.a 30,77 c 6,95 b

CV% 3,82 7,16 6,12 1,96 5,51

1 ..PD.=.plantio.direto.sem.compactação.adicional;.PDc1,.PDc2,.PDc4.e.
PDc6.=.plantio.direto.com.compactação.adicional.por.tráfego.de.trator.
de.5.toneladas.em.uma,.duas,.quatro.e.seis.passadas,.respectivamente..
Médias.na.coluna.seguidas.de.mesma.letra.não.diferem.pelo. teste.de.
Duncan.a.5%.de.probabilidade.

Fonte: Adaptada.de.Bergamin.et.al..(2015).

Avaliando.o.tráfego.de.trator.em.um.Latossolo.Vermelho.
distroférrico. cultivado. com. girassol,. Souza. (2012). observou.
redução.significativa.no.teor.de.óleo.e.na.produtividade.da.cultura.
(Tabela.9).

Na.Tabela.10.são.apresentados.os.valores.médios.de.produ-
tividade.da.soja.em.função.do.tráfego.de.trator.(SOUZA,.2012)..
Observou-se.redução.na.produtividade.da.soja.a.partir.de.três.pas-
sagens.do.trator..O.autor.comentou.que.a.redução.na.produtividade.
ocorreu.em.função.da.redução.do.índice.de.área.foliar.da.soja,.que.
induziu.a.menor.área.de.captação.de.radiação.solar.e,.consequente-
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mente,.a.menor.formação.de.fotoassimilados..Além.disso,.também.
relatou.que.a.cultura.tenta.compensar.essa.redução.na.área.foliar.
com.o.aumento.da.taxa.fotossintética.

Analisando.a.produtividade.de.grãos.de.milho.safrinha.e.de.
soja.no.ano.de.2014,.em.uma.área.experimental.da.Embrapa.Soja,.
em.Londrina,.PR,.cultivada.em.sistema.plantio.direto.desde.1991.
e.submetida.à.indução.da.compactação.e.escarificação.mecânica.
do.solo,.Moraes.(2017).verificou.que.as.produtividades.de.grãos.
dessas.culturas.foram.reduzidas.na.área.escarificada.e.nas.áreas.
com.compactação.adicional.por.tráfego.de.trator.e.colhedora,.em.
relação.ao.solo.no.sistema.plantio.direto.sem.compactação.adicional.
(Figura.15).

Avaliando.a. influência.da.subsolagem,.da.escarificação.e.
da.utilização.de.mecanismos.sulcadores.tipo.haste.na.operação.de.
semeadura.sobre.a.produtividade.do.milho.em.um.Nitossolo.Verme-

lho.distroférrico.cultivado.por.dez.anos.em.sistema.plantio.direto,.
Seki.et.al..(2015).verificaram.que.a.subsolagem,.a.escarificação.e.
a.utilização.de.mecanismos.sulcadores.tipo.haste.na.operação.de.
semeadura.não.interferiram.no.desenvolvimento.das.plantas.e.na.
produtividade.de.grãos,.na.cultura.do.milho.(Tabela.11).

Tabela 9.  Valores.médios1.do.teor.de.óleo.nos.aquênios.e.produtividade.
do. girassol. em. função. do. tráfego. de. trator. agrícola..Dou-
rados,.MS.

Tráfego de trator
Teor de óleo Produtividade

(%) (kg ha-1)
Testemunha 46,8.a 2.136.a

T1   40,2 ab 2.065.a
T3 38,4.b ..1.900.ab
T6 39,0 b 1.559.b

1..Médias. seguidas. pela.mesma. letra. na. coluna. não. diferem. significati-
vamente.entre.si.pelo.teste.de.Tukey.ao.nível.de.5%.de.probabilidade.. 
T1.=.uma.passada;.T3.=.três.passadas.e.T6.=.seis.passadas.

Fonte: Souza.(2012).

Tabela 10.  Valores.médios.de.produtividade.da.soja.em.função.do.tráfego.
de.trator..Dourados,.MS.

Produtividade  
da soja 
(kg ha-1)

Tratamentos1

Testemunha T1 T3 T6

3.300.a 3.224.ab 2.858.b 3.005.b

1..Médias.seguidas.pela.mesma. letra.na. linha.não.diferem.significativa-
mente.entre.si.pelo.teste.de.Tukey.ao.nível.de.5%..T1.=.uma.passada;. 
T3.=.três.passadas.e.T6.=.seis.passadas..

Fonte:.Souza.(2012).

Figura 15...Produtividade.de.milho.safrinha.e.de.soja.em.diferentes.níveis.de.compactação.em.um.Latossolo.Vermelho.muito.argiloso..SPM/MTC.=.PD.
com.escarificação.(18.meses);.SPD/NT.=.sistema.plantio.direto.(23.anos);.SPDC4/NTC4.=.SPD.com.quatro.tráfegos.de.trator.com.massa.
total.de.7,2.toneladas;.SPDC8/NTC8.=.SPD.com.oito.tráfegos.de.colhedora.com.massa.total.de.9,5.toneladas..

Fonte:.Moraes.(2017).

Tabela 11...Produtividade.de.grãos.de.milho.em.diferentes.manejos.mecâ-
nicos.do.solo.em.Botucatu,.SP.

Produtividade 
do milho 
(kg ha-1)

Tratamentos1

S40 E30 PDH PDD

7.896.a 7.707.a 8.353.a 8.316.a

1..S40.=.subsolagem.a.0,40.m.antes.da.implantação.do.milho;.E30.=.esca-
rificação.a.0,30.m.antes.da.implantação.do.milho;.PDH.=.plantio.direto.
de.milho,.com.mecanismo.sulcador.tipo.haste;.PDD.=.plantio.direto.de.
milho,.com.mecanismo.sulcador.tipo.disco.duplo..Médias.seguidas.pela.
mesma.letra.na.linha.não.diferem.significativamente.entre.si.pelo.teste.
de.Tukey.a.5%.de.probabilidade.

Fonte:.Adaptada.de.Seki.et.al..(2015).

De.maneira. geral,. fica. evidente. que,. em. solo. tropical.
manejado.em.sistema.plantio.direto,.as.maiores.causas.da.redução.
na.produtividade.de.grãos.das.culturas.estão.relacionadas.à.com-
pactação.do.solo.associada.ao.déficit.hídrico..Já.quando.o.sistema.
plantio.direto.está.consolidado.(>.10.anos),.ou.seja,. implantado.
há.longo.tempo.e.sem.o.emprego.de.escarificadores/subsoladores,.
observa-se. um.aumento.da.produtividade.das. culturas. devido. a.
melhor.estrutura.do.solo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os. atributos. físicos. do. solo. atuam.de. forma. conjunta. e.
complexa.sobre.os.fatores.de.crescimento.e.desenvolvimento.das.
plantas..Assim,.a.definição.de.um.valor.para.um.atributo.especí-
fico.do.solo.de.uma.propriedade.pode.não.ter.significado.quando.
analisado.isoladamente..Com.isso,.tem-se.observado.que.as.plantas.
continuam produzindo adequadamente, mesmo em solos que muitas 
vezes.apresentam,.para.alguns.atributos,. condições. inadequadas.
em.termos.teóricos..Assim,.é.necessário.compreender.as.respostas.
das.culturas.ao.longo.das.safras.e.saber.que.a.mobilização.do.solo.
(gradagens/escarificadores/subsolagens).pode.ser.tão.prejudicial.à.
produtividade.quanto.a.sua.compactação.
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Para.aliviar.a.compactação,.deve-se.considerar.no.solo.a.
umidade.do.mesmo.para.realizar.as.operações.de.preparo,.tratos.
culturais,.colheita.e.transporte..No.manejo,.devem.integrar.a.rotação.
de.culturas.com.espécies.vegetais.que.possuam.sistemas.radicula-
res.abundantes.e.diferentes,.cujas.raízes.tenham.a.capacidade.de.
penetrar e/ou romper camadas compactadas, isso faz com que se 
formem.poros.contínuos.e.de.maior.estabilidade,.que.aumentam.a.
infiltração.de.água.e.as.trocas.gasosas,.agindo.como.descompacta-
ção.biológica.do.solo,.reduzindo.os.impactos.negativos.ocasionados.
pelos.estresses.mecânicos,.fazendo.com.que.o.solo.possa.ter.maior.
capacidade.de.suporte.de.carga.(tráfego.de.máquinas).sem.reduzir.
a.sua.qualidade.física.
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