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RESUMO 

 

Qualidade física da cama de semeadura do solo em sistemas de manejo 

 

A cama de semeadura é uma das principais condições físicas do solo para crescimento 
das plantas. A avaliação da qualidade física desse ambiente do solo, onde ocorre a germinação 
e emergência das culturas, é de fundamental importância para compreender os fatores que 
afetam o seu desenvolvimento. A presente pesquisa foi realizada, inicialmente, no Brasil, com 
o objetivo de avaliar a qualidade física da cama de semeadura do solo, pela determinação de 
propriedades estruturais e físico-hídricas do solo, e parâmetros de emergência das culturas 
milho e soja em sistema plantio direto de longa duração submetido à escarificação mecânica e 
biológica do solo. O trabalho foi desenvolvido em área pertencente à Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, Paraná. Os tratamentos avaliados foram: sistema plantio direto por 16 anos, 
sistema plantio direto submetido à escarificação mecânica até 0,25 m de profundidade e 
sistema plantio direto submetido à escarificação biológica por meio do nabo forrageiro. As 
amostragens de solos foram realizadas aos seis e 18 meses após a implantação dos 
tratamentos, correspondentes às semeaduras das culturas do milho (Outubro de 2009) e da 
soja (Novembro de 2010) nas camadas 0-5 e 5-10 cm de profundidade. Para o experimento 
desenvolvido nos Estados Unidos, o objetivo foi avaliar a qualidade física da cama de 
semeadura do solo, pela determinação do intervalo hídrico ótimo, e parâmetros de emergência 
da cultura do trigo, em dois experimentos de longa duração que envolveu sistemas de cultivo 
e sistemas de preparo do solo. Esses experimentos foram conduzidos em área da Kansas State 
University, em Hays, Kansas, EUA. Os sistemas de preparo do solo envolveram a rotação 
trigo/sorgo/pousio sob o preparo convencional, reduzido e plantio direto implantados há 46 
anos. Os sistemas de cultivo consistiram das sucessões trigo/pousio, trigo/sorgo/pousio e 
trigo/trigo manejadas sob preparo reduzido e plantio direto, implantados há 35 anos. A 
amostragem do solo foi realizada na cama de semeadura do trigo (Outubro/Novembro de 
2011) nas camadas 0-5 e 5-10 cm de profundidade. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e, quando significativos, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 
Tukey. Os resultados do estudo feito no Brasil demonstraram que a escarificação mecânica 
apresentou um baixo efeito residual sobre as propriedades físicas do solo, indicando ser 
desnecessária sua aplicação com vistas a melhorar a qualidade física do solo. A cultura do 
nabo forrageiro, como alternativa de escarificação biológica, pode ser incluída no sistema de 
rotação de culturas, uma vez que se mostrou eficiente em melhorar algumas propriedades 
físicas do solo. No estudo realizado nos EUA, no experimento sobre sistemas de preparo, o 
preparo reduzido resultou em melhor condição física da cama de semeadura do solo. O 
preparo convencional foi o tratamento que apresentou uma condição física do solo menos 
favorável ao crescimento inicial das plantas. O sistema de cultivo trigo/trigo sob preparo 
reduzido apresentou o melhor IHO da cama de semeadura. O procedimento boundary line 
demonstrou que os parâmetros de emergência das culturas foram dependentes das 
propriedades físicas da cama de semeadura do solo. 
 

Palavras-chave: Intervalo hídrico ótimo; Resistência tênsil; Estabilidade de agregados;              
Permeabilidade ao ar; Condutividade hidráulica; Emergência das culturas 
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ABSTRACT 

 

Physical quality of the soil seedbed under management systems 

 

The seedbed is one of the most important soil physical conditions for plant growth. 
The evaluation of the soil physical quality in such soil environment is essential to understand 
the factors that affect crop development, as it is where seed germination and plant emergence 
and establishment take place. The objective of the experiment carried out in Brazil was to 
evaluate: the physical quality of the soil seedbed by the determination of its structural and 
physical-hydric properties; and the emergence parameters of the corn and soybean crops 
under long-term no tillage submitted to mechanical and biological chiseling. This experiment 
was carried out in Ponta Grossa, Paraná State, Brazil, at the farm-school belonging to Ponta 
Grossa State University. The treatments were no-tillage for 16 years, no-tillage submitted to 
mechanical chiseling at 0.25 m soil depth and no-tillage submitted to biological chiseling by a 
forage radish crop. Soil samples were collected at six and 18 months after the treatments were 
implemented, corresponding to a maize seedbed (October 2009) and a soybean seedbed 
(November 2010), for the 0 to 5 and 5 to 10 cm soil depths. For the experiments developed in 
the United States, the objective was to evaluate: the physical quality of the soil seedbed by the 
least limiting water range determination; and the wheat emergence parameters from two long-
term experiments involving different cropping systems (35 years) and soil tillage systems (46 
years). These experiments were conducted in an area belonging to Kansas State University 
located in Hays, Kansas, USA. The tillage systems experiment consisted of a 
wheat/sorghum/fallow rotation under conventional, reduced and no tillage. The cropping 
systems experiment consisted of wheat/fallow, wheat/sorghum/fallow and wheat/wheat 
rotations cultivated under reduced and no tillage. Soil samples were collected from the wheat 
seedbed (October/November 2011) at the 0 to 5 and 5 to 10 cm soil depths. The data were 
submitted to the variance analysis and, when significant, the means were compared by the 
Tukey test. The results from the experiment performed in Brazil showed that the mechanical 
chiseling had a lower residual effect on the soil physical properties, indicating that it is 
unnecessary when the aim is to improve the soil physical quality. The forage radish 
cultivation, as an alternative of biological chiseling, can be included in the crop rotation 
system once it was efficient at improving some soil physical properties. For the tillage 
systems experiment, which was conducted in the United States, the reduced tillage treatment 
resulted in a better physical condition of the soil seedbed. The conventional tillage was the 
treatment that presented the least favorable soil physical condition for the initial plant growth. 
The wheat/wheat cropping system under reduced tillage showed the best least limiting water 
range of the soil seedbed. The boundary line approach demonstrated that the crop emergence 
parameters were dependent on the physical properties of the soil seedbed. 
 

Keywords: Least limiting water range; Tensile strength; Aggregate stability; Air permeability; 
Hydraulic conductivity; Crop emergence 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas aumentaram os esforços para avaliar e quantificar a qualidade do 

solo e ações para sua melhoria, uma vez que a informação sobre a qualidade do solo pode 

levar ao uso mais sustentável desse recurso natural em relação à produção de alimentos e 

fibras para a crescente população mundial. Dentre todos os aspectos relacionados à qualidade 

do solo, um dos mais importantes é a sua qualidade física, já que a planta necessita de uma 

adequada estrutura para o seu desenvolvimento. Assim, a qualidade física do solo está 

diretamente relacionada com a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. 

Embora o termo qualidade física do solo seja um tema relativamente recente, a 

avaliação da condição física do solo para o crescimento das plantas data de longo tempo. 

Nesse sentido, as propriedades e indicadores de qualidade física do solo têm sido 

determinados no intuito de melhor interpretar e entender como a condição física do solo 

resultante dos diferentes sistemas de manejo influencia o crescimento das plantas. No entanto, 

ao longo do ciclo da cultura o solo muda sua condição física, seja pelo próprio 

desenvolvimento da planta assim como pelos ciclos de umedecimento e secamento, e também 

por fatores relacionados ao seu manejo, como o tráfego de máquinas, dentre outros fatores. 

Dessa forma as diferentes condições físicas que o solo pode apresentar ao longo do ciclo de 

uma cultura pode influenciá-la em diferentes caminhos e magnitudes, sendo o seu estudo 

importante para entender como e quanto essas diferenças afetam o desenvolvimento das 

culturas.  

 Uma das principais condições do solo ao crescimento de plantas se refere à cama de 

semeadura, pois a sua formação é de fundamental importância para a germinação, emergência 

e estabelecimento das culturas. A cama de semeadura representa o ambiente físico do solo 

criado imediatamente após a semeadura da cultura e sua influência pode variar grandemente 

em termos de agregação e porosidade do solo. Em sistemas que envolvem a mobilização do 

solo, a cama de semeadura é resultante diretamente das operações de preparo do solo. Para os 

sistemas de manejo conservacionistas, como o sistema plantio direto, a cama de semeadura é 

originada unicamente pela operação de semeadura que promove a abertura de sulco no solo 

para deposição da semente e do adubo. O arranjo do solo, proveniente da formação da cama 

de semeadura, tem impactos diretos na sua temperatura, conteúdo de água, disponibilidade de 

oxigênio e resistência a penetração, todos com potencial para afetar o desempenho da cama de 

semeadura bem como sua habilidade em prover um ambiente adequado para emergência da 

cultura. 
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Pouco se conhece sobre as mudanças que ocorrem na condição física da cama de 

semeadura em sistemas de manejo conservacionistas, como o sistema plantio direto, o qual é 

considerado o mais importante sistema de manejo do solo para a produção de grãos da 

agricultura moderna, sendo cultivado em uma área de aproximadamente 117 milhões de 

hectares no mundo. No Brasil a área cultivada em sistema plantio direto corresponde a mais 

da metade da área cultivada com grãos, com cerca de 26 milhões de hectares. A tendência é 

que essa área continue a aumentar, tendo em vista as melhorias no potencial produtivo do solo 

advindos deste sistema de manejo. Todavia, em sistema plantio direto tem sido comumente 

relatado o desenvolvimento de uma camada superficial compactada com o decorrer do tempo 

de adoção do sistema, proveniente do intenso tráfego de máquinas e do não revolvimento do 

solo. 

A ocorrência da compactação do solo é considerada um fator adverso para o 

desenvolvimento da planta, uma vez que pode afetar a germinação das sementes, emergência 

das plântulas e o crescimento radicular. Devido a isso, têm sido utilizadas algumas 

alternativas com vistas a atenuar a compactação do solo em sistema plantio direto, tais como a 

escarificação mecânica e a biológica do solo. Enquanto a primeira utiliza implementos 

mecânicos conhecidos como escarificadores, a segunda se baseia no cultivo de plantas com 

um sistema radicular profundo e agressivo que funcionam como descompactadores biológicos 

do solo. O objetivo de ambas as práticas é o mesmo: reduzir a compactação do solo por meio 

da redução na densidade e resistência à penetração, aumento do espaço poroso, aumento da 

retenção e da disponibilidade de água às plantas. 

Os estudos dos métodos de descompactação do solo, com e sem mobilização do solo 

são escassos, principalmente em relação à utilização de plantas como descompactadoras 

biológicas do solo. Dessa forma, para o experimento desenvolvido no Brasil, a hipótese do 

trabalho foi a de que a escarificação mecânica e biológica do solo em sistema plantio direto 

resultaria em melhoria da qualidade física da cama de semeadura do solo para crescimento 

das plantas. Neste contexto, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a qualidade física da cama 

de semeadura do solo, por meio da determinação de propriedades estruturais e das 

relacionadas ao movimento de água e ar do solo, e parâmetros de emergência das culturas 

milho e soja em sistema plantio direto de longa duração submetido à escarificação mecânica e 

biológica do solo. Os objetivos específicos foram: i) avaliar os parâmetros de emergência das 

culturas, a resistência do solo à penetração e o conteúdo de água no solo no campo; ii) 

determinar as propriedades relacionadas à condição estrutural do solo: resistência tênsil, 

friabilidade, estabilidade de agregados e densidade do solo; iii) determinar as propriedades 
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dinâmicas relacionadas ao fluxo de ar e água no solo: condutividade hidráulica do solo 

saturado e permeabilidade do solo ao ar; iv) determinar o indicador da qualidade estrutural do 

solo o intervalo hídrico ótimo; v) correlacionar os parâmetros de emergência das culturas com 

as propriedades físicas do solo avaliadas por meio da técnica Boundary line. 

A qualidade física da cama de semeadura do solo também f oi avaliada em dois 

experimentos na região central dos Estados Unidos, a qual é conhecida como uma das mais 

importantes regiões produtoras de grãos na América do Norte. Todavia, essa região pertence a 

um frágil ecossistema caracterizado pela limitação hídrica (baixa precipitação pluvial), baixo 

teor de matéria orgânica e altas taxas de erosão do solo. Nesta região, o sistema de cultivo 

trigo/pousio foi dominante por muitos anos, pois se acreditava que na fase pousio ocorria 

aumento do armazenamento de água no solo e redução do potencial erosivo do solo. Com o 

avanço dos sistemas de manejo que propiciam maior retenção de resíduos na superfície do 

solo, começou-se a perceber que a intensificação dos sistemas de cultivo aliado aos sistemas 

de manejo conservacionistas do solo poderia promover uma melhor retenção de água e 

decréscimo da evaporação que a fase pousio. Isso, consequentemente, resultaria em uma 

melhor condição física do solo para desenvolvimento das culturas. Todavia, existe ainda 

necessidade de mais informações, principalmente, utilizando indicadores da qualidade física 

do solo para evidenciar quais seriam os melhores sistemas de cultivo e manejo do solo em 

regiões semi-áridas como esta. 

Levando-se em conta as informações acima, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a 

qualidade física da cama de semeadura do solo, por meio da determinação do intervalo hídrico 

ótimo, e parâmetros de emergência da cultura do trigo em dois experimentos de longa duração 

envolvendo sistemas de cultivo (35 anos) e sistemas de preparo do solo (46 anos). A hipótese 

do trabalho foi a de que sistemas de cultivo contínuos sob sistema plantio direto ofereceriam 

uma melhor qualidade física para a cama de semeadura do solo avaliada pelo intervalo hídrico 

ótimo. Os objetivos específicos foram: i) avaliar os parâmetros de emergência da cultura do 

trigo, a resistência do solo à penetração e o conteúdo de água no solo no campo; ii) determinar 

o intervalo hídrico ótimo para os sistemas de cultivo e preparo do solo; iii) correlacionar os 

parâmetros de emergência de trigo com as propriedades físicas do solo medidas através da 

técnica boundary line. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

A cama de semeadura é uma das principais condições do solo para o crescimento de 

plantas pois a sua formação e/ou preparo é crucial para o desenvolvimento das culturas e, 

consequentemente, da produtividade. A cama de semeadura é a camada do solo na qual 

ocorrem processos ligados à germinação, emergência e estabelecimento das culturas 

(ATKINSON et al., 2007). A qualidade da cama de semeadura é afetada por uma variedade 

de fatores químicos, físicos e biológicos que estão diretos ou indiretamente relacionados com 

as práticas de manejo (HAKANSSON et al., 2002; LIPIEC; HATANO, 2003). Assim, ela é 

considerada a camada de maior importância agronômica para a produção de grãos, pois nela 

são fornecidos os principais elementos que determinam o crescimento das plantas: a água, o 

ar, os nutrientes, o suporte mecânico para as raízes e o calor para desencadear as reações 

químicas e biológicas (ATKINSON et al., 2009; TAPELA; COLVIN, 2002; NASR; SELLES, 

1995). 

A cama de semeadura é geralmente considerada como a camada de solo a qual tem 

sido preparada para uma condição tal, que promova a germinação de sementes e a emergência 

das plântulas (BRAUNACK; DEXTER; 1989). Para Hakansson et al. (2002) a cama de 

semeadura é definida como uma camada superficial solta e rasa originada diretamente das 

operações de preparo do solo e da abertura do sulco para a semeadura das culturas. Braunack 

e Dexter (1989) relatam que o preparo do solo é realizado para modificar as suas condições de 

forma a melhorar o desenvolvimento da cultura. Sendo o adequado ambiente para 

estabelecimento das culturas desenvolvido diretamente das técnicas de preparo do solo da 

cama de semeadura do solo (ARVIDSSON et al., 2000; HAKANSSON et al., 2002; 

ATKINSON et al., 2009), as quais influenciarão as condições físicas do solo resultantes 

(LARNEY et al., 1988). Dessa forma, como resultado do preparo da cama de semeadura, a 

semente deve ser colocada em uma profundidade desejada, de modo a propiciar a rápida 

emergência das plântulas; o solo deve apresentar quantidades suficientes de água, temperatura 

e aeração adequadas para germinação e emergência; e, a cama de semeadura deve também 

funcionar como uma barreira evaporativa (ATKINSON et al., 2009). 

Nos sistemas que incluem algum tipo de preparo é mais fácil observar as modificações 

da condição física do solo. Por outro lado, pouco se conhece sobre as mudanças que ocorrem 

na condição física do solo na cama de semeadura em sistemas de manejo conservacionistas, 

como o sistema plantio direto (SPD), já que nesse sistema a cama de semeadura é resultante 
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apenas da abertura do sulco pelos mecanismos rompedores das semeadoras. Nos solos 

cultivados sob sistema plantio direto, a cama de semeadura resulta da mobilização do solo 

unicamente na linha de plantio pela operação de semeadura que consiste em cortar o solo para 

deposição da semente e do adubo, em face da ausência de revolvimento integral do solo. 

Desta forma, a cama de semeadura é fortemente influenciada pela atividade biológica dos 

diferentes sistemas radiculares propiciados pela rotação de culturas bem como dos efeitos à 

estrutura ligados aos ciclos de secagem e umedecimento do solo. Alguns autores relatam que 

em plantio direto contínuo a compactação natural ocorrida na camada superficial devido à 

ausência de preparo pode afetar a emergência e produtividade das culturas (FINLAY et al., 

1994; BOTTA et al., 2009). Neste sistema de produção, que a cada ano se expande 

exponencialmente em países de clima tropical e subtropical (FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE PLANTIO DIRETO NA PALHA - FEBRABAP, 2012), existem poucos estudos sobre a 

qualidade física da cama de semeadura. Assim, torna-se fundamental avaliar a condição física 

do solo da cama de semeadura para melhor entender o ambiente físico no qual germinação e 

emergência acontecem. Porém, o período que compreende a cama de semeadura vai até os 14 

-15 dias após a semeadura (BRAUNACK; DEXTER, 1989), e devido a esse curto período 

pouca ênfase tem sido dada no estudo das condições estruturais do solo, as quais são 

responsáveis pela emergência e estabelecimento da cultura. 

A influência da cama de semeadura pode apresentar ampla variação, principalmente 

em termos de agregação e porosidade do solo. O arranjo do solo tem impactos diretos na 

temperatura, conteúdo de água, disponibilidade de oxigênio e resistência à penetração do solo 

(ATKINSON et al., 2007), todos com potencial para afetar o desempenho da cama de 

semeadura bem como sua habilidade em prover um ambiente adequado para estabelecimento 

de culturas (ATKINSON et al., 2009). Por outro lado, o manejo praticado pode também afetar 

as propriedades físicas do solo, alterando a dinâmica do ar, da água e de solutos no solo. As 

propriedades físicas do solo por sua vez afetam o desenvolvimento das culturas e sendo 

influenciadas pelo cultivo variam grandemente dependendo da sua intensidade (ATKINSON 

et al., 2009). As propriedades físicas do solo são as principais determinantes da emergência e 

estabelecimento das plântulas. Nessa fase os nutrientes são de importância secundária uma 

vez que as plântulas ainda utilizam as reservas da semente (NASR; SELLES, 1995).  

A relação solo-planta é muito complexa e alguns estudos têm demonstrado a 

importância das propriedades físicas do solo para o desempenho da cama de semeadura. 

Muitos trabalhos, principalmente, em regiões de clima temperado, avaliaram as condições da 

cama de semeadura em sistema de preparo convencional (COMIA et al., 1994; ARVIDSSON 
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et al., 2000; ATKINSON et al., 2007). O preparo do solo tem muitas propostas, incluindo 

primariamente a criação de uma adequada cama de semeadura para crescimento das plantas 

(ATKINSON et al., 2009). Para cama de semeadura, o preparo muitas vezes pulveriza o solo 

permitindo o crescimento radicular e a fácil passagem de ar e água. Os benefícios do preparo 

são bem conhecidos, todavia a quantidade necessária para conseguir condições ótimas no 

solo, não (TAPELA; COLVIN, 2002). A condição do solo resultante do preparo depende dos 

tipos de implementos usados e da condição do solo, umidade e estrutura, quando o preparo 

ocorreu. Embora algum preparo seja necessário, o preparo excessivo pode deixar o solo 

vulnerável à erosão hídrica e eólica, e com efeitos deletérios na emergência das culturas e 

atividade biológica do solo (COMIA et al., 1994; TAPELA; COLVIN, 2002; CZYZ, 2004).  

O rápido e uniforme estabelecimento da cultura é considerado pré-requisito para a 

produção agrícola eficiente e com mínimo impacto ambiental, uma vez que a desuniformidade 

na emergência ocasiona perdas de nutrientes por lixiviação, aumento da incidência de plantas 

daninhas e aumento no consumo de herbicidas (HAKANSSON et al., 2002). Dessa forma, o 

sucesso do estabelecimento da cultura é considerado uma importante fase do processo de 

produção agrícola e é adversamente afetado pela pobre emergência (AWADHWAL; 

THIERSTEIN, 1985). Masle e Passioura (1987) em experimento de laboratório mostraram 

que em valores de resistência à penetração maiores que 3 MPa abaixo da semente, 

acarretaram em decrescimo de 10% na emergência de trigo comparado com sementes 

crescendo em solo com resistência à penetração menor que 1,0 MPa. Em trabalho posterior, 

Passioura (2002) atribuiu isso ao fato de que as raízes detectam a dureza do solo e emitem 

sinais à parte aérea da planta, limitando assim seu desenvolvimento. Esse impedimento 

mecânico experimentado pelas raízes e o conseqüente decréscimo na sua taxa de crescimento 

ocorrem em função da força requerida para deslocar as partículas do solo já que elas elongam 

diretamente dele (CLARK et al., 2003). Atkinson et al. (2007) desenvolveram um modelo de 

qualidade do solo de estabelecimento (SQE) que previu com sucesso o estabelecimento da 

cultura, ao longo de duas estações e tipos de solo, baseado em métodos de preparo 

convencional e nas propriedades físicas do solo. O modelo encontrado por eles explicou mais 

de 50% da variação total na emergência e estabelecimento da cultura do trigo. Através da 

análise de imagem da estrutura do solo da cama de semeadura proveniente de diferentes 

implementos de preparo, Atkinson et al. (2009) observaram que o estabelecimento da cultura 

foi significativamente reduzido pelo aumento no espaço poroso do solo, o qual eles atribuíram 

ao reduzido contato solo-semente e a falta de captura de nutrientes pelos poros de 

transmissão.  
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A emergência e o estabelecimento da cultura são significativamente afetados, por 

exemplo, pela variabilidade da textura e estrutura do solo, temperatura e umidade. Blake et al. 

(2003) mostraram que a textura do solo influenciou o estabelecimento das culturas, sendo 

responsável por 11,6% da variação de estabelecimento das culturas de inverno e 4,9% do 

estabelecimento das culturas de primavera. Jakobsen e Dexter (1987) mostraram a influência 

da resistência à penetração sobre a emergência e estabelecimento da cultura. Eles observaram 

que valores de RP superiores a 0,8 MPa afetaram a emergência de trigo, enquanto valores 

acima de 5 MPa paralisaram seu crescimento. Masle e Passioura (1987) observaram que solos 

com densidades muito altas ou muito baixas reduziram a emergência da cultura de trigo. Nasr 

e Selles (1995) encontraram uma rápida queda na taxa de emergência de trigo quando a 

densidade do solo ultrapassou 1,2 Mg m-3. Comia et al. (1994) não observaram diferenças no 

conteúdo de água, distribuição de tamanho de agregados e emergência de milho entre a cama 

de semeadura de um solo sob preparo convencional e reduzido. Diaz-Zorita (2000) relataram 

que a cama de semeadura originada do preparo convencional resultou em aumento do 

crescimento vegetativo e produtividade de milho quando comparado com o sistema plantio 

direto, para eles isso ocorreu em função da redução da RP provocada pelo preparo do solo. 

Licht e Kaisi (2005) avaliaram algumas propriedades físicas da cama de semeadura de um 

solo sob plantio direto, preparo em faixas e preparo convencional. Eles observaram que o 

sistema plantio direto e o preparo em faixas apresentaram semelhantes condições de RP e 

umidade do solo, e que ambos apresentaram uma melhor emergência de milho que o preparo 

convencional.  Entretanto, Atkinson et al. (2009) destacam que um pobre estabelecimento da 

cultura não é somente devido às propriedades físicas do solo, estando relacionado também 

outros fatores, tais como: resíduos culturais, época e densidade de semeadura, contato solo-

semente, condições climáticas, cultivos anteriores, dentre outros. 

A maioria dos estudos de cama de semeadura tem focado, principalmente, em 

propriedades físicas como densidade do solo, resistência à penetração, conteúdo de água no 

solo, estabilidade de agregados, porosidade total sob sistemas de preparo convencional. 

Assim, torna-se importante, estudos que avaliem o comportamento físico de outras 

propriedades do solo, com vistas a melhorar entender a influência dessas na cama de 

semeadura do solo e emergência das culturas. É importante também estudar a condição física 

do solo da cama de semeadura em sistema plantio direto, uma vez que para este sistema 

existem poucas informações disponíveis (DRURY et al., 2003). 

O sistema plantio direto (SPD) é um dos mais importantes sistemas de manejo do solo 

para a produção de grãos da agricultura moderna, sendo cultivado em uma área de 
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aproximadamente 117 milhões de hectares no mundo, dos quais cerca de 26 milhões de 

hectares no Brasil (FEBRAPDP, 2012). A manutenção de cobertura na superfície do solo 

protegendo-o da erosão e, adicionalmente, conservando a água no solo e aumentando o teor 

de carbono orgânico são alguns dos benefícios que faz deste um sistema de manejo 

sustentável do solo (LAL, 2000; SHAVER et al., 2003) e com grande potencial de expansão, 

principalmente, em regiões tropicais e subtropicais. A ausência de revolvimento e o intenso 

tráfego de máquinas são considerados os principais responsáveis pela compactação superficial 

do solo no SPD (HAKANSSON et al., 1988; REICHERT et al., 2009). A compactação do 

solo é um dos fatores que afetam adversamente o funcionamento do solo para o crescimento 

das plantas. Logsdon e Karlen (2004) relataram que a compactação afeta, principalmente, a 

germinação e emergência das sementes e o desenvolvimento inicial das raízes, as quais são 

primordiais para o estabelecimento das culturas.  

 Uma das formas mais utilizadas na agricultura para aliviar a compactação superficial 

em solos cultivados é a escarificação mecânica (EVANS et al., 1996; AKINCI et al., 2004; 

CAMARA; KLEIN, 2005a, 2005b). O principal objetivo desta prática é romper a camada 

compactada de forma a aumentar a porosidade, diminuir a densidade, elevar a infiltração e 

retenção de água no solo, e facilitar a penetração de raízes. Os escarificadores como 

implementos de hastes apresentam vantagens sobre os de discos, uma vez que não causam 

revolvimento do solo, apresentando assim uma maior capacidade operacional e uma menor 

alteração da estrutura do solo (CAMARA; KLEIN, 2005a). A escarificação mecânica requer 

alto gasto de energia e para ser economicamente viável seus benefícios precisam perdurar por 

alguns anos (EVANS et al., 1996). Sojka et al. (1990) afirmaram que a persistência da 

escarificação é dependente de vários fatores, dentre eles a extensão inicial da escarificação e a 

resistência do solo à reconsolidação de acordo com o regime de chuvas.  

Muitos trabalhos têm demonstrado os efeitos da escarificação mecânica sobre 

propriedades físicas do solo. No entanto, a longevidade dos benefícios da escarificação 

mecânica é muito variável em função do solo, clima e condições de execução da operação. 

Apesar desta variabilidade, a literatura indica um efeito residual médio de dois anos 

(TWOMLOW et al., 1994; VIEIRA; KLEIN, 2007), entretanto muitos têm encontrado um 

efeito de curta duração, que varia desde poucos meses a até menos de dois anos (EVANS et 

al., 1996; MAHL et al., 2008; NICOLOSO et al., 2008). 

Os efeitos residuais da subsolagem foram vistos por Busscher et al. (1995) até os dois 

anos após sua aplicação por uma significante menor resistência a penetração e maior 

produtividade de milho que o plantio direto não subsolado. Evans et al. (1996) investigaram 
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os efeitos da subsolagem nas propriedades físicas e produtividade de milho. A subsolagem 

teve efeito significante na densidade e umidade do solo, porém esses efeitos diminuíram 

rapidamente com o tempo. Eles concluíram que a partir de um ano da subsolagem, os efeitos 

começaram a desaparecer com as propriedades físicas retornando aos mesmos valores da área 

não subsolada. Secco e Reinert (1997) observaram que os efeitos benéficos da escarificação 

mecânica duraram apenas 10 meses, a qual proporcionou uma maior porosidade total e maior 

rugosidade superficial do solo em PD. Semelhante resultado foi obtido por Nicoloso et al. 

(2008) que evidenciaram as melhorias nas propriedades físicas até os nove meses após a 

escarificação. Ralish et al. (2001) encontraram efeitos imediatos da escarificação mecânica na 

resistência do solo à penetração em PD na camada superficial do solo, porém concluem que 

os efeitos tendem a se neutralizar após um ano da escarificação. Pierce et al. (1992) obtiveram 

um efeito residual da escarificação mecânica na densidade e porosidade do solo e ressaltam 

que este efeito perdurou por no máximo dois anos. Mahl et al. (2008) relataram uma menor 

RP na camada superficial após os 18 meses da escarificação mecânica, entretanto não 

observaram diferenças na produtividade de milho entre o solo escarificado e o não 

escarificado. 

Vieira e Klein (2007) concluíram que a escarificação mecânica não influenciou a 

densidade do solo, mas promoveu aumento da condutividade hidráulica e taxa de infiltração 

de água até os dois anos após aplicação desta operação. Calonego e Rosolem (2010) também 

encontraram melhorias na condição física do solo até os dois anos após a escarificação 

mecânica. Secco et al. (2009) observaram um aumento na produtividade de milho em um 

Latossolo Vermelho submetido à escarificação mecânica. A escarificação do solo em PD 

reduziu a densidade e aumentou a rugosidade superficial, a condutividade hidráulica e a taxa 

de infiltração de água no solo avaliada aos seis meses após a escarificação (CAMARA; 

KLEIN, 2005a). Ferreras et al. (2001) observaram uma menor produtividade de soja em PD 

comparado ao PDE, a qual foi atribuída à maior RP em PD que afetou a absorção de água e 

nutrientes do solo. Para Camara e Klein (2005b) a escarificação mecânica esporádica em PD 

resulta em melhores condições físicas do solo para desenvolvimento das plantas. 

Embora não haja um consenso com relação à duração, os resultados de pesquisa 

sugerem que a escarificação mecânica do solo é uma prática de caráter temporário, tendo em 

vista os altos custos para sua aplicação. Devido a isso, plantas com um sistema radicular 

profundo e agressivo introduzidas na seqüência da rotação de culturas tem sido uma estratégia 

utilizada para aliviar problemas de compactação em plantio direto (UNGER; KASPAR, 
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1994). Entretanto, os efeitos das raízes na estrutura do solo dependem das espécies utilizadas, 

constituição do solo e fatores ambientais (MONROE; KLADIVKO, 1987). 

Os estudos de métodos sem mobilização do solo para aliviar a compactação são 

escassos e não tem sido extensivamente pesquisados (WILLIAMS; WEIL, 2004). As 

principais culturas utilizadas com a finalidade de promover a escarificação biológica do solo 

foram a alfafa (MEEK et al., 1990), a canola (WILLIAMS; WEIL, 2004), a colza (CHEN; 

WEIL, 2010), a crotalária (ABREU et al., 2004; REINERT et al., 2008) e o nabo forrageiro 

(WILLIAMS; WEIL, 2004; KUBOTA et al., 2005; NICOLOSO et al., 2008; REINERT et al., 

2008; CHEN; WEIL, 2010). Angers e Caron (1998) relatam que, com o cultivo de plantas de 

sistema radicular agressivo, ocorre a compressão lateral do solo pela raiz e pela ação de 

microorganismos que atuam na decomposição da mucilagem produzida pela raiz. As espécies 

de plantas com esse potencial de penetrar em solos com alta resistência, geralmente possui 

uma raiz pivotante profunda (HAMZA; ANDERSON, 2005). Assim, ocorre o alargamento 

dos poros existentes e a criação de novos poros, chamados de bioporos, os quais são mais 

estáveis que aqueles formados pelo preparo do solo. Aliado a isso, esses bioporos propiciam o 

aumento no tamanho dos macroporos, da infiltração de água no solo, criando caminhos 

preferenciais para o desenvolvimento radicular da cultura subseqüente pela criação de pontos 

de menor RP (CRESSWELL; KIRKEGAARD, 1995). O SPD tende a formação dos bioporos, 

pela conservação do ambiente natural, adição continuada de matéria orgânica e proliferação 

de microorganismos (STIRZAKER et al., 1996). Estes autores relatam que as principais 

vantagens da escarificação biológica são: a mobilização homogênea das camadas do solo, 

redução de custo da operação mecanizada e adição de matéria orgânica em camadas mais 

profundas, e aumento da atividade microbiana. 

Uma significativa maior produtividade de soja em solo cultivado com o consórcio 

nabo forrageiro + centeio do que em solo sem este consorcio foi obtido por Williams e Weil 

(2004). Os autores atribuíram essa maior produtividade ao fato da cultura da soja ter se 

beneficiado pelos canais de raízes deixados no solo pelo nabo forrageiro e centeio, facilitando 

seu enraizamento no perfil e exploração de maior volume de solo. Meek et al. (1990) 

observaram um aumento na taxa de infiltração do solo em PD compactado devido aos canais 

deixados pelo cultivo da alfafa. Nicoloso et al. (2008) utilizaram o consórcio nabo forrageiro 

+ aveia preta para descompactação biológica do solo e concluíram que o mesmo foi eficiente 

em aumentar a macroporosidade, diminuir a RP e aumentar a infiltração de água no solo. Eles 

ainda observaram que as maiores produtividades de soja foram obtidas após o cultivo do nabo 

forrageiro. As culturas mucuna, crotalária, guandu e feijão-de-porco foram utilizadas por 



 

 

24 

Reinert et al. (2008) para promover a escarificação biológica do solo. Eles concluíram que 

todas as espécies avaliadas podem ser utilizadas em solos compactados, desde que a 

densidade do solo não seja superior a 1,85 Mg m-3. Condições físicas favoráveis ao 

crescimento vegetal foram também obtidas pelo cultivo da mucuna e feijão-de-porco na 

camada 0-10 cm, conforme os resultados mostrados por Lanzanova et al. (2010). Chen e Weil 

(2010) avaliaram a sensibilidade do nabo forrageiro, centeio e colza à compactação do solo e 

sugeriram que o uso do nabo forrageiro como uma ferramenta biológica de preparo pode ser 

mais útil em aliviar os efeitos da compactação em SPD. McCallum et al. (2004) relatam que o 

cultivo de longa duração de alfafa resultou em aumento do numero de poros grandes (>2 mm) 

comparado com culturas anuais continuas. Eles ressaltam que esses bioporos foram mantidos 

no mínimo por até dois anos após cultivo da alfafa.  

Abreu et al. (2004) concluíram que a eficácia da ruptura da camada compactada do 

solo depende da propriedade hídrica ou mecânica do solo usada como indicadora. Usando a 

condutividade hidráulica do solo saturado, a escarificação biológica foi mais eficaz, em médio 

prazo, na ruptura da camada compactada e estabelecimento de poros condutores de água do 

que a escarificação mecânica do solo. Por outro lado, usando a RP como indicador, se o 

interesse for a redução da resistência às raízes, o resultado é inverso. Por outro lado, Calonego 

e Rosolem (2010) afirmaram que embora a escarificação mecânica tenha sido efetiva em 

aliviar a compactação do solo, seus efeitos foram de curta duração. Por isso eles 

recomendaram que esta operação fosse substituída pelo cultivo de plantas com sistema 

radicular profundo e vigoroso como o triticale e o milheto que beneficiaram o 

desenvolvimento radicular do cultivo subseqüente com soja, pelo aumento dos bioporos e 

redução da RP do solo. Em contraposição, Kubota et al. (2005) relatam um aumento da 

densidade do solo na camada 0-5 cm de profundidade devido ao efeito da pressão exercida no 

solo pelas raízes do nabo forrageiro. Em estudo realizado por Cresswell e Kirkegaard (1995) 

não foram detectadas mudanças benéficas na estrutura do solo causada pelo cultivo da canola. 

Embora alguns estudos não tenham verificado benefícios da escarificação biológica e seu 

efeito residual não seja pontualmente, Rosolem et al. (2002) destacam que é importante 

incluir nos sistemas de rotação de culturas, plantas de cobertura que tenham o potencial de 

melhorar a qualidade física de solos compactados por meio de seu sistema radicular profundo 

e vigoroso. É importante ainda que a aplicação de plantas para escarificação biológica seja 

realizada para diferentes tipos de solo, condições climáticas e manejos do solo com vistas a 

efetivamente evidenciar o potencial dessas plantas como descompactadores biológicos do 

solo. 
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Para melhor entender a influência das práticas de manejo no solo, alguns indicadores 

físicos do solo têm sido propostos com a finalidade de interpretar o efeito da condição física 

do solo resultante no crescimento das plantas. Eavis (1972) e Phene e Beale (1976) foram 

pioneiros em estabelecer relações entre crescimento de planta e propriedades físicas do solo 

(densidade do solo e potencial de água no solo) com o foco na sua qualidade. Baseado nisso 

Letey (1985) desenvolveu o conceito de non-limiting water range (NLWR) adicionando no 

conceito de água disponível a influência da aeração e resistência à penetração. Silva et al. 

(1994) aprimorou este conceito, incluindo a densidade do solo em função do conteúdo de 

água no solo, sendo chamado de least limiting water range (LLWR), que traduzido para o 

português é conhecido como intervalo hídrico ótimo (IHO) (TORMENA et al., 1998). 

 O IHO é considerado um importante índice na avaliação da qualidade estrutural do 

solo, pois integra num único índice três fatores relacionados ao crescimento da planta: 

resistência à penetração, aeração e potencial de água no solo (SILVA et al., 1994; SILVA; 

KAY, 2004). Para Bulmer e Simpson (2005) este é o maior beneficio do conceito do IHO, 

uma vez que permite que os diversos fatores limitando o crescimento da planta possam ser 

integrados dentro de único parâmetro. O IHO é definido como uma extensão do conteúdo de 

água dentro do qual as limitações para crescimento das plantas associado ao potencial de 

água, aeração e resistência à penetração são mínimos (SILVA et al., 1994; TORMENA et al., 

1999). 

 O conteúdo de água e o potencial da água no solo exercem influência sobre as 

condições para crescimentos das plantas, devido à sua relação com a aeração e resistência à 

penetração (LETEY, 1985). Então, a variação no conteúdo de água causa mudanças nessas 

propriedades e a interação entre elas podem afetar o desenvolvimento da plantas. Devido essa 

interação, é difícil definir limites críticos para cada propriedade, assim a determinação de 

único índice pode ser útil para avaliar a qualidade estrutural do solo e os impactos do manejo 

na produtividade do solo e respostas das culturas (TORMENA et al., 1998). 

 O IHO é determinado pela diferença entre o limite superior e o inferior de 

disponibilidade de água no solo. O limite superior é considerado o menor valor do conteúdo 

de água na capacidade de campo ou aquele em que a porosidade de aeração se torna limitante, 

enquanto o limite inferior é definido pelo conteúdo de água no ponto de murcha ou aquele no 

qual a resistência à penetração se torna limitante (KAY et al., 1997). Estes limites foram 

obtidos de alguns estudos que associaram uma condição ideal para o crescimento das plantas 

com uma porosidade de aeração mínima de 10% (GRABLE; SIEMER, 1968), e o valor de 2,0 

MPa como o limite de resistência à penetração para o crescimento radicular (TAYLOR et al., 
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1966; SILVA et al., 1994), além da disponibilidade de água no solo, a qual é limitada pela 

capacidade de campo (-0,01 MPa) e ponto de murcha (-1,5 MPa), conhecida como água 

disponível. Dessa forma, observa-se que o IHO melhora o conceito de água disponível pela 

adição da aeração e resistência a penetração limitantes. Assim, um solo com estrutura próxima 

da ideal tem um IHO numericamente igual à água disponível. Contrariamente solos com 

estrutura degradada poderá ter a porosidade de aeração como limite superior e/ou a resistência 

a penetração como limite inferior do IHO. 

 A degradação da estrutura do solo resulta em modificações no seu sistema poroso, 

pelo aumento da densidade do solo e resistência a penetração, e decrescimo da 

macroporosidade do solo. Consequentemente ocorre a redução do IHO com efeitos negativos 

para as plantas. Silva e Kay (1997) relataram que um solo com IHO mais amplo há menor 

probabilidade de ocorrência de estresses físicos e que as plantas seriam provavelmente mais 

produtivas; por outro lado, um estreito IHO implica em maior probabilidade de ocorrer 

estresses físicos por reduzida aeração ou excessiva resistência, comprometendo dessa forma o 

desenvolvimento das plantas. A densidade do solo no qual o IHO é igual a zero é conhecida 

como densidade do solo crítica (SILVA et al., 1994). Quando ocorrem no solo valores de 

densidade maiores que o da densidade do solo crítica, existe indicação de severa degradação 

estrutural do solo. Dessa forma, Tormena et al. (2007) afirmam que o IHO significa um 

grande avanço em termos de biofísica do solo, pois é um útil indicador da qualidade física do 

solo para crescimento das plantas. 

 A avaliação da qualidade física e estrutural do solo pela determinação do IHO tem 

sido largamente usada por diferentes objetivos: sistema de cultivo e manejo do solo (BETZ et 

al., 1998; LEÃO et al., 2006; TORMENA et al., 2007; ASGARZADEH et al., 2010; 

FIDALSKI et al., 2010; OLIBONE et al., 2010; CALONEGO; ROSOLEM, 2011; 

KADZIENE et al., 2011), sistemas florestais (ZOU et al., 2000; BULMER; SIMPSON, 2005; 

SIEGEL-ISSEM et al., 2005; GARTZIA-BENGOETXEA et al.; 2009), aplicação de estercos 

e fertilizantes (WU et al., 2003), emissão de gases (YOO; WANDER, 2006; YOO et al., 

2006; DRURY et al., 2003; MEDEIROS et al.; 2011) dentre outros. A maioria dos estudos 

tem concluído que o IHO é um potencial indicador da qualidade do solo para um manejo 

sustentável. Benjamin et al. (2003) determinaram o IHO com vistas a avaliar diferentes 

sistemas de manejo e concluíram que o IHO pode ser uma medida útil dos efeitos do manejo 

no solo e que práticas de manejo que maximizam o IHO podem maximizar o potencial do 

solo para produção de culturas. Wu et al. (2003) realizaram um estudo para investigar os 

efeitos de alguns fatores de manejo sobre IHO e encontraram que sob sistema de cultivo 
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orgânico o solo teve um IHO relativamente estreito devido ao menor conteúdo de água retido 

na capacidade de campo, indicando que a superfície do solo sob este sistema provavelmente 

tem poros maiores. 

Araujo et al. (2004) avaliando um Latossolo sob plantio direto consolidado e 

escarificado observaram efeitos benéficos da escarificação no IHO para a camada de 0-15 cm, 

no entanto, para a camada de 15-30 cm a escarificação reduziu o IHO, em virtude da 

resistência à penetração que se comportou como limite inferior em toda a extensão do IHO. 

Lapen et al. (2004) avaliaram o IHO em plantio direto e preparo convencional na cultura do 

milho e verificaram uma menor porosidade de aeração e concentração de oxigênio no plantio 

direto quando comparado com o preparo convencional do solo. Todavia eles observaram que 

o preparo continuado do solo aumenta o risco de limitação pela aeração nesse solo. Leão et al. 

(2006) utilizaram o IHO para avaliar a qualidade física do solo após conversão do cerrado em 

sistemas de pastejo, e mostraram que o IHO foi afetado pelos sistemas de pastejo, sendo o 

sistema de pastejo de curta duração mais prejudicial à qualidade física do solo que o sistema 

de pastejo contínuo. Tormena et al. (2007) avaliaram o IHO em sistema plantio direto com 

sucessão, rotação de culturas e escarificação e observaram que no plantio direto com rotação, 

a maior retenção de água em elevados potenciais aumentou temporalmente o IHO. 

 Contudo, existe a demanda por trabalhos que correlacionem o IHO com o crescimento 

das plantas, uma vez que poucos trabalhos têm feito isso (SILVA; KAY, 1996; SHARMA; 

BUSHAN, 2001; BENJAMIN et al., 2003; VERMA; SHARMA, 2008). Para as plantas 

expressarem seu potencial produtivo é necessário uma adequada disponibilidade de água e 

oxigênio.  Essa relação entre a condição física do solo e os parâmetros da cultura é conhecida 

como produtividade física do solo (VERMA; SHARMA, 2008), e tem sido testada com 

sucesso por alguns autores. Silva e Kay (1996) estudaram o efeito do IHO sobre o 

crescimento de milho, relacionando o crescimento da planta com a proporção de medidas de 

umidade do solo que ficaram fora dos limites do IHO. Eles observaram que o crescimento 

foliar declinou linearmente com os valores de umidade fora do IHO (r2=0,94) e aumentou de 

forma não-linear com o IHO (r2=0,80). Eles concluíram que os valores de umidade do solo 

fora do IHO foram um parâmetro auxiliar para correlacionar o IHO com crescimento de 

planta, e que quando a umidade está fora dos limites do IHO houve um menor 

desenvolvimento foliar e radicular do milho. Benjamin et al. (2003) por sua vez, avaliaram a 

influência do IHO na produtividade das culturas e obtiveram uma significativa correlação 

entre IHO e produtividade de trigo. Eles determinaram também dias de estresse por água 

(DEA), o qual se correlacionou negativamente com a produtividade de milho. Concluíram que 
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o uso do IHO associado ao DEA foi útil para acessar os efeitos do manejo no potencial 

produtivo das culturas. Neste sentido, Benghough et al. (2006) destacam que o IHO em 

associação com a variação espacial do conteúdo de água é a melhor estratégia para indicar 

possíveis restrições físicas às plantas. Assim, a magnitude do IHO pode ser usada como 

diagnóstico da freqüência com que a estrutura do solo determina condições de conteúdo de 

água que impõe limites para o crescimento das plantas (TORMENA et al., 1998). 

 Sharma e Bhushan (2001) investigaram os efeitos da incorporação de lantana (Lantana 

spp.) no IHO, água disponível e produtividade de trigo. As aplicações de lantana afetaram o 

IHO, pelo decréscimo da densidade do solo e resistência a penetração, e aumento na 

porosidade de aeração. Eles obtiveram uma linear e positiva correlação entre IHO e 

produtividade de trigo, mostrando que o IHO foi um útil indicador da qualidade física do solo 

para crescimento das plantas. Verma e Sharma (2008) investigaram os efeitos de sistemas de 

cultivo de longa duração e o uso de fertilizantes químicos com e sem adubo orgânico na 

produtividade física do solo. Eles encontraram uma melhoria na qualidade física do solo pela 

aplicação de fertilizantes com adubo orgânico no sistema de cultivo soja/trigo/pastagem. Uma 

linear e positiva correlação foi obtida entre IHO e produtividade de trigo, demonstrando a 

sensibilidade do IHO como índice de qualidade física do solo. Gathala et al. (2011) também 

encontraram uma positiva e significante correlação entre IHO e produtividade de trigo quando 

estudaram a resposta das plantas na rotação arroz/trigo em plantio direto e preparo 

convencional. Eles concluíram que a rotação arroz/trigo em plantio direto ofereceu uma 

melhor condição física para produção de trigo. 

 Alguns autores avaliaram indiretamente a relação entre IHO e crescimento de planta. 

Bulmer e Simpson (2005) observaram uma melhor sobrevivência e crescimento de mudas de 

pinus em condição de baixa compactação e alto nível de água no solo, situação esta que 

coincidiu com os maiores valores de IHO. Beutler et al. (2008) obtiveram um decréscimo na 

produtividade de soja em um solo de textura média a partir de densidade do solo igual a 1,6 

Mg m-3, valor este equivalente à densidade do solo crítica obtida no IHO. Siegel-Issem et al. 

(2005) observaram que o comprimento radicular de mudas de pinus foi duas vezes maior em 

solo com conteúdo de água dentro dos limites do IHO do que mudas crescendo fora do IHO. 

Betz et al. (1998) avaliaram o IHO na zona radicular de soja e milho em diferentes sistemas 

de manejo com e sem tráfego. Eles observaram que o plantio direto com trafego foi o sistema 

de manejo mais limitante para o crescimento do sistema radicular das culturas comparado 

preparo convencional e escarificado. Lapen et al. (2004) determinaram o IHO para verificar a 

influência no estabelecimento e produtividade de milho. Eles observaram que dentre os 
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fatores que compõe o IHO, a porosidade de aeração foi o indicador que melhor explicou a 

variabilidade na produtividade da cultura, verificando que onde houve baixa porosidade de 

aeração houve também um baixo estabelecimento e produtividade de milho. Estes trabalhos 

indicam, portanto, o potencial do IHO como indicador da qualidade do solo para produção das 

culturas. 

 As altas e significantes correlações obtidas entre IHO e parâmetros de planta acima 

relatados justificam mais estudos para determinar a relação entre IHO e outras culturas, bem 

como outros parâmetros da planta (parâmetros de emergência, por exemplo), solos e 

condições climáticas. Visto que, para o IHO desempenhar efetivamente sua função de 

indicador da qualidade do solo para desenvolvimento das plantas é preciso compreender e 

estabelecer melhor sua relação com os parâmetros de crescimento das culturas.  

A resistência tênsil e a estabilidade de agregados, por sua vez, são duas das mais 

importantes propriedades estruturais que podem afetar a qualidade física do solo da cama de 

semeadura para o desenvolvimento das plantas. O tamanho dos agregados determina o espaço 

poroso do solo, o qual afeta, por sua vez, o movimento e a distribuição de água, ar e calor 

dentro do solo (SKIDMORE; POWERS, 1982). A estabilidade de agregados, e, por 

conseqüência o arranjo do sistema poroso, é uma função das forças coesivas entre as 

partículas para suportar a aplicação de uma força destrutiva (KEMPER; ROSENAU, 1986). 

Dentre as características dos agregados, a resistência tênsil é definida como o estresse ou 

força por unidade de área requerida para fraturar os agregados do solo quando submetidos à 

ação de uma pressão (DEXTER; WATTS, 2000). Isso reflete a facilidade de fragmentação do 

solo ou redução dos tamanhos dos agregados por diferentes processos (KAY et al., 1994) tais 

como umedecimento e secamento, congelamento e descongelamento, tráfego de máquinas, 

preparo e práticas de manejo do solo (SKIDMORE; POWERS, 1982).  

Tanto a estabilidade de agregados quanto a resistência tênsil podem ser consideradas 

importantes indicadoras da qualidade física do solo, especialmente da condição estrutural da 

cama de semeadura do solo (SNYDER et al., 1995; WATTS; DEXTER, 1998). De maneira 

geral, a resistência tênsil representa a pressão que a plântula deveria aplicar para emergir. 

Portanto, pode ser usada como um indicador dos efeitos do manejo na qualidade do solo, 

devido à resposta do solo aos processos físicos e mecânicos estarem ligados à sua 

manipulação, tais como preparo, selamento superficial, penetração radicular, emergência 

(TORMENA et al., 2008a). Já a estabilidade de agregados, é a propriedade física que 

determina a sustentação do solo para que o processo de emergência ocorra adequadamente.  
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A resistência tênsil dos agregados é uma propriedade dinâmica sob condições de 

campo (KAY; DEXTER, 1992). A ruptura dos agregados ocorre nos planos de fraqueza 

existentes nos mesmos, derivados das fissuras e microfissuras que formam zonas de menor 

resistência dentro dos agregados. A heterogeneidade resultante desses planos de fraqueza é 

denominada friabilidade do solo (DEXTER; WATTS, 2000). A friabilidade é definida como a 

tendência que uma massa de solo tem de se desfazer em agregados de menores tamanhos sob 

aplicação de um estresse ou carga (WATTS; DEXTER, 1998), o que é de fundamental 

importância durante a emergência das plântulas. Assim, a friabilidade do solo é considerada 

sinônimo de qualidade física do solo (UTOMO; DEXTER, 1981) e é desejável para o 

adequado estabelecimento das plantas (WATTS; DEXTER, 1998). Os valores elevados de 

friabilidade indicam que agregados maiores possuem menor resistência à ruptura do que 

agregados menores (TORMENA et al., 2008b). 

Conforme relatado por Tormena et al. (2008a), tanto a resistência tênsil quanto a 

friabilidade têm sido pouco utilizadas para avaliar os efeitos de sistemas de manejo na 

estrutura em solos tropicais. Alguns estudos como o de Guimarães et al. (2009) determinaram 

a resistência tênsil e friabilidade dos agregados de solo sob sistema de integração lavoura-

pecuária e observaram que o aumento no carbono orgânico do solo promoveu aumentos da 

resistência tênsil do solo na camada de 10-20 cm. Embora tenha ocorrido uma diminuição da 

friabilidade observada nas camadas superficiais, o sistema de integração lavoura-pecuária não 

propiciou condições físicas limitantes aos cultivos anuais subseqüentes. Avaliando diferentes 

sistemas de manejo do solo, Bavoso et al. (2010) encontraram maiores valores de RT em 

plantio direto, do que em plantio direto subsolado e outros sistemas de preparo convencional. 

Por outro lado, Abid e Lal (2009), no entanto, encontraram menores valores de RT em 

sistema plantio direto comparado ao sistema convencional de preparo do solo. Portanto, 

observa-se que não existe um consenso na literatura sobre o sistema plantio direto apresentar 

maiores valores de RT do que sistemas de manejo com algum tipo de preparo. Tormena et al. 

(2008b) avaliando a resistência tênsil e friabilidade de um latossolo sob floresta nativa, pousio 

e cultivado, verificaram um aumento da RT indicando a degradação da estrutura do solo a 

medida que o uso do solo foi se intensificando. Para eles a resistência tênsil dos agregados e a 

friabilidade do solo retrataram os efeitos dos sistemas de uso nas condições físicas e 

estruturais do solo. Tormena et al. (2008a) avaliaram os efeitos de sistema plantio direto, com 

rotação e sucessão de culturas, e escarificado, na resistência tênsil de agregados e na 

friabilidade de um Latossolo Vermelho distroférrico. Embora eles tenham encontrado maiores 

valores de RT no plantio direto com rotação de culturas que no escarificado, a friabilidade 
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resultante para os tratamentos foi classificada como friável a muito friável. Eles concluíram 

que a escarificação mecânica não trouxe ganho de qualidade estrutural do solo comparado ao 

plantio direto com rotação de culturas, podendo então ser substituída por este último sistema 

uma vez que este manteve a estrutura do solo temporalmente estável e mais favorável ao 

desenvolvimento das plantas. 

O conhecimento da estabilidade estrutural do solo bem como dos fatores que a afetam 

é importante na avaliação de atributos como: permeabilidade ao ar, infiltração de água, erosão 

do solo, emergência de plântulas e predição da capacidade do solo em sustentar sistemas 

agrícolas de longa duração (MBAGWU; AUERSWALD, 1999). Grohmann (1960) destaca 

que embora a estabilidade estrutural em água seja uma medida relativa, se realizada em 

condições experimentais bem definidas e controladas, oferece medida com a qual é possível 

comparar as condições estruturais de diferentes solos, ou de um mesmo solo sujeito a 

diferentes manejos. A estabilidade de agregados é usualmente determinada pelos métodos 

descritos em Kemper e Rosenau (1986) e Yoder (1936). O método desenvolvido por Becher e 

Kainz (1983) e utilizado neste estudo se baseia na quantidade de água percolada ao longo do 

tempo através de uma coluna de agregados e, por isso, é chamado de estabilidade de 

percolação.  

O princípio de funcionamento deste método é que na medida em que os agregados são 

umedecidos, a água é atraída para o seu interior por forças adesivas e, então, desloca e 

comprime o ar dentro dos agregados (MBAGWU; AUERSWALD, 1999). Se a pressão 

exercida intra-agregado for alta o bastante para superar as forças de coesão, os agregados se 

fragmentam, formando microagregados de diferentes tamanhos e forças de coesão. Com isso, 

esses microagregados são deslocados para posições mais baixas na coluna de solo, 

bloqueando os poros condutores de água e, consequentemente, ocorrerá uma redução na 

quantidade de água percolada por unidade de tempo. Em resumo: a passagem de água através 

da coluna de agregados será tanto maior quanto mais estáveis forem os agregados do solo 

(MBAGWU; AUERSWALD, 1999). A determinação da estabilidade de agregados do solo 

pelo método da percolação praticamente não é muito utilizada em estudos feitos com solos 

tropicais e subtropicais do Brasil. No entanto, diversos estudos relatam que a medida da 

estabilidade de agregados pela estabilidade de percolação é bastante sensível para detectar 

diferenças entre sistemas de cultivo e manejo do solo (SIEGRIST et al., 1998; MBAGWU; 

AUERSWALD, 1999; FIENER; AUERSWALD, 2006; VAKALI et al., 2011). 

A medida de estabilidade de agregados pela percolação é classificada em rápida, 

moderada e lenta. Uma rápida percolação indica uma boa qualidade estrutural, uma vez que é 
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a classificação encontrada para solos sob floresta, conforme destacaram Mbagwu e Auerswald 

(1999). Esses autores avaliaram a estabilidade de percolação para diferentes usos da terra 

(floresta, floresta secundária, pastagem, preparo convencional, plantio direto) e observaram 

que o uso da terra influenciou mais a estabilidade de percolação que as propriedades 

intrínsecas do solo e que houve um aumento da estabilidade de percolação com os aumentos 

dos teores de carbono orgânico. Siegrist et al. (1998) utilizaram a estabilidade de percolação 

para avaliar sistemas biológicos e convencionais de produção e afirmaram que o método da 

percolação de água foi sensível em detectar diferenças na estabilidade de agregados dos 

sistemas de manejo avaliados. Fiener e Auerswald (2006) utilizaram a estabilidade de 

percolação para avaliar a suscetibilidade do solo à erosão sob cultivo de batata, milho e trigo. 

A menor estabilidade de agregados do solo cultivado com batata aliado a outros resultados 

indicaram que esse sistema devido o menor aporte de matéria orgânica tendeu a ser mais 

suscetível à erosão.  

Vakali et al. (2011) utilizando também a metodologia da percolação de água na 

avaliação da estabilidade de agregados, observaram que sistemas de manejo com mobilização 

do solo resultaram em menor estabilidade de agregados que o sistema PD. Carpenedo e 

Mielniczuk (1990) destacam que sistemas de manejo como o plantio direto essa maior 

estabilidade de agregados se deve ao maior acúmulo de matéria orgânica proporcionado por 

esse sistema. Uma maior estabilidade de agregados em sistema PD ou sistemas que propiciem 

um grande aporte de matéria orgânica foram também obtidos por Castro Filho et al. (1998), 

Wohlenberg et al. (2004), Wendling et al. (2005), Salton et al. (2008). Calonego e Rosolem 

(2008) avaliaram a estabilidade de agregados por três anos em plantio direto escarificado e 

submetido a diferentes rotações envolvendo plantas de cobertura e observaram que a 

estabilidade dos agregados foi influenciada pela rotação de cultura, e que a escarificação 

mecânica promoveu redução da estabilidade dos agregados na camada de 5 a 10 cm. Todavia, 

eles ressaltam que essa desestruturação do solo foi recuperada aproximadamente seis meses 

depois com o cultivo outono/inverno. Veiga et al. (2009), por sua vez, avaliaram a 

estabilidade de agregados em plantio direto (PD) consolidado e escarificado, e preparo 

convencional. O PD consolidado apresentou maior estabilidade de agregados que o PC, 

porém igual ao PD escarificado, assim a prática da escarificação mecânica não foi 

recomendada com vistas a melhorar a qualidade física do solo.  

A estrutura do solo e a geometria do espaço poroso são as principais características 

que controlam os fluxos e processos de transporte no solo (TULI et al., 2005). Assim a 

permeabilidade ao ar e a condutividade hidráulica são as principais propriedades do solo 
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relacionadas a esses processos (POULSEN et al., 2003). A permeabilidade do solo ao ar (Ka) 

é um processo de grande importância na avaliação da disponibilidade de oxigênio para o 

sistema radicular das plantas, responsável por promover a troca adequada de gases entre o 

ambiente radicular e a atmosfera, afetando diretamente o seu desenvolvimento. Isso faz com 

que a quantificação de propriedades relacionadas com a capacidade do solo em transmitir O2 

até as raízes seja fundamental para a avaliação da qualidade física do solo (SILVA et al., 

2009).  

A permeabilidade ao ar é definida como a habilidade do solo em transmitir ar através 

de poros interconectados em resposta a um gradiente de pressão de ar, por um processo 

chamado fluxo convectivo (ROSEBERG; MCCOY, 1990; LAL, 2000). O fluxo convectivo é 

baseado na Lei de Darcy, em que a taxa do fluxo de um fluído através de uma coluna porosa é 

diretamente proporcional ao gradiente de pressão (BALL; SCHØNNING, 2002). Roseberg e 

McCoy (1990) destacam que assim como a condutividade hidráulica, a permeabilidade ao ar é 

uma função do conteúdo volumétrico de água, porosidade, distribuição e geometria de poros.  

Portanto a permeabilidade ao ar é uma medida sensível às mudanças na estrutura do solo 

(FISH; KOPPI, 1994). O conhecimento da quantidade de ar disponível no solo depois de 

realizadas as diferentes práticas de cultivo pode auxiliar os agricultores e pesquisadores a 

planejar com eficiência as exigências de manejo para a produção de uma dada cultura 

(RODRIGUES et al., 2011). Dessa forma, observa-se que as práticas de manejo têm uma 

grande influência sobre a aeração do solo.   

A condutividade hidráulica é caracterizada pela facilidade com que a água é 

transmitida ao longo do perfil do solo, sendo, portanto dependente da distribuição e 

continuidade de poros do solo (REICHARDT, 1990). O estudo da condutividade hidráulica é 

de grande importância para a produção agrícola e proteção ambiental, uma vez que é 

fundamental para entender o processo de infiltração, redistribuição e suprimento de água no 

solo, especialmente em longo tempo (DEXTER et al., 2004; VIEIRA; KLEIN, 2007).  

Tanner e Wengel (1957) relataram que a permeabilidade ao ar pode ser usada para 

quantificar o declínio da estrutura do solo e identificar práticas de manejo que sejam capazes 

de promover melhorias na estrutura do solo. Braunack e Dexter (1989) relatam que sistemas 

de preparo convencional do solo promovem uma maior permeabilidade e armazenamento de 

ar em virtude do aumento no volume de poros resultantes do revolvimento. Uma maior 

permeabilidade ao ar sob preparo convencional comparado ao plantio direto foi encontrado 

por Ball et al. (1981) e Heard et al. (1988). Entretanto, o preparo contínuo compacta a camada 

de solo logo abaixo da profundidade de aração e cria condições críticas para as trocas de ar 
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(RYDBERG, 1987). Para sistemas de manejo conservacionistas como o plantio direto, os 

sucessivos cultivos tendem a aumentar a densidade do solo (RYDBERG, 1987) que aliada ao 

maior conteúdo de água proporcionado por este sistema deixa o solo menos aeróbico (LINN; 

DORAN, 1984). No entanto, Douglas (1986) encontrou uma forte correlação entre 

permeabilidade ao ar e macroporos contínuos em sistema PD. 

A permeabilidade ao ar pode ser usada para determinar as características de poros do 

solo. A Ka sofre influência do conteúdo de água no solo, apresentando seu máximo valor em 

solo seco e o mínimo quando o solo está na saturação (SCHØNNING et al., 1999). Dessa 

forma, outro fator envolvido nesta relação é a porosidade de aeração, uma vez que um 

aumento no conteúdo de água implica em redução da porosidade de aeração. Blackwell et al. 

(1990) usaram a relação entre Ka e a porosidade de aeração para caracterizar e identificar 

mudanças na estrutura do solo causada pelas práticas de manejo e atividade biológica. Ball 

(1981) usou a difusividade de gás, a Ka e a porosidade de aeração para descrever a 

continuidade e tortuosidade de macroporos do solo. Eles determinaram a Ka em vários 

potenciais mátricos e encontraram uma forte e positiva correlação linear entre Ka e 

porosidade de aeração. Roseberg e McCoy (1990) mediram a Ka em diferentes conteúdos de 

água para analisar o comportamento dos macroporos do solo. A relação entre Ka e porosidade 

de aeração foi também confirmada pelos estudos de Shtykov e Daishev (1986) e McCarthy e 

Brown (1992), que observaram que solos bem estruturados apresentaram maior Ka. 

As mudanças na geometria dos poros foram também avaliadas através da equação de 

Kozeny-Carman que relaciona Ka e porosidade de aeração, na forma linearizada descrita por 

Ball et al. (1988). Nesta equação, o slope da equação (N) é considerado um índice de 

continuidade dos poros, refletindo o aumento na Ka com o aumento na porosidade de aeração 

ou o decréscimo na tortuosidade dos poros e área superficial com o aumento da fração de 

poros disponíveis para o fluxo. Rodrigues et al. (2011) determinaram o índice N em plantio 

direto e preparo convencional e observaram um maior valor de N para a camada 10 a 20 cm 

em PD. Eles concluíram que o PD tende a preservar a continuidade de poros em 

subsuperfície. Os resultados de índice N encontrados por Roseberg e McCoy (1990) e Ball et 

al. (1988) confirmam essa tendência do SPD.  

Os valores de Ka são também relacionados com as propriedades hidráulicas do solo 

(ALJIBURY; EVANS, 1965; BLACKWELL et al., 1990), e as medidas de Ka em um 

determinado potencial tem sido usadas para predizer a condutividade hidráulica do solo 

saturado (LOLL et al., 1999; IVERSEN et al., 2003). O fluxo de gases através do solo é 

comparável ao da água, com certas restrições, pois o ar é compressível e dependente da 



 

 

35

densidade e viscosidade, e a gravidade não afeta o fluxo de gás. Contudo, tem sido mostrado 

que a permeabilidade ao ar é geralmente uma ou mais vezes maior que permeabilidade a água, 

pois o ar do solo interage com a matriz do solo em um grau muito menor do que a água, que 

sendo um líquido polar, tende a interagir mais fortemente com a matriz do solo (ALJIBURY; 

EVANS, 1965; BLACKWELL et al., 1990; LOLL et al., 1999; IVERSEN et al., 2001). 

Iversen et al. (2001) encontraram uma correlação entre log Ka e log Ksat para permeabilidade 

ao ar medida nos potencias matriciais de -50 e -100 cm H2O. Loll et al. (1999) mostraram 

uma significativa regressão entre log ka e log ksat para 1614 amostras em nove diferentes 

tipos de solo e três horizontes. Shulka et al. (2005) encontraram uma forte correlação entre 

permeabilidade ao ar e condutividade hidráulica e concluíram que a aeração do solo é um 

parâmetro muito útil na avaliação da qualidade estrutural do solo em diferentes usos e 

manejos do solo. 

Mielke e Wilhelm (1998) observaram que o aumento da permeabilidade ao ar e da 

condutividade hidráulica do solo acompanhou o aumento da densidade do solo sob plantio 

direto, indicando que o aumento da densidade do solo trouxe uma melhoria no sistema poroso 

do solo. Resultados diferentes foram obtidos por Klein e Libardi (2002) que concluíram que a 

condutividade hidráulica é diminuída por meio de alterações na estrutura do solo, como o 

aumento da densidade, a redução da porosidade total e a alteração da distribuição do diâmetro 

dos poros. Ferreras et al. (2000) encontraram uma menor condutividade hidráulica em plantio 

direto do que sob preparo convencional. Com vistas a aumentar a capacidade de infiltração de 

água no solo em plantio direto, a prática da escarificação mecânica tem sido utilizada 

(CASSEL et al., 1978; CAMARA; KLEIN, 2005). Vieira e Klein (2007) obtiveram um 

aumento na condutividade hidráulica do solo saturado e na taxa de infiltração de água no solo 

até os dois anos após a escarificação mecânica. Embora alguns autores tenham encontrado 

uma maior condutividade hidráulica para o sistema de preparo convencional (MESSING; 

JARVIS, 1993; LOGSDON et al., 1993), existe a tendência de que a mesma vá diminuindo ao 

longo do ciclo da cultura devido à quebra da estrutura do solo e selamento superficial, e o 

crescimento das raízes que vão bloqueando progressivamente os poros (ANKENY et al., 

1990; SUWARDJI; EBERBACH, 1998). Já a menor condutividade hidráulica encontrada em 

plantio direto por alguns estudos pode ser balanceada pela presença de resíduos na superfície 

do solo, maior armazenamento de água e maior continuidade de poros sob este sistema 

(LAMPURLANES et al., 2005). 
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2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Experimento Escarificação mecânica e biológica do solo – Brasil  

2.2.1.1 Descrição da área experimental  

 

O estudo foi conduzido em área localizada na Fazenda Experimental “Capão da 

Onça”, a qual pertence à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizada no 

município de Ponta Grossa, estado do Paraná (Figura 1). As coordenadas geográficas da área 

são 25° 05’ 52” S e 50° 02’ 43” O. O solo da área é um Latossolo Vermelho distrófico típico, 

de classe textural argilo-arenosa (EMBRAPA, 2006) com declividade entre 3 a 8% e altitude 

de 1080 m. O clima da região é classificado, segundo Köppen, como mesotérmico subtropical 

úmido do tipo Cfb, com precipitação média anual de 1545 mm e temperatura média anual de 

18,7°C (INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR, 2000). As classes de solos 

predominantes na área são os Latossolos Vermelhos distróficos e os Cambissolos Háplicos 

distróficos provenientes da alteração de folhelhos do período paleozóico, e solo da área é 

originado do retrabalhamento de folhelhos e arenitos das formações Ponta Grossa e Furnas 

(BHERING et al., 2008). 

A área vem sendo manejada sob sistema plantio direto há mais de 18 anos e submetida 

à rotação de culturas com milho (Zea mays L.) e soja (Glycine Max L.) na primavera/verão, e 

trigo (Triticum aestivum L.) e consórcio aveia preta (Avena strigosa Schreb) + ervilhaca 

(Vicia sativa L.) no outono/inverno. A escarificação mecânica e o cultivo da planta nabo 

forrageiro (Raphanus sativus L.) foram introduzidas na área de cultivo como agentes de 

descompactação mecânica e biológica do solo, respectivamente. Dessa forma o experimento 

instalado em maio de 2009, considerou três tratamentos: plantio direto escarificado (PDE), 

plantio direto cultivado com nabo forrageiro (PDNF) e plantio direto (PD). O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições, resultando em 12 

parcelas com dimensões de 9 x 50 m cada. As parcelas com PDE foram escarificadas em maio 

de 2009 com um subsolador tipo Asa laser da Jumbo Matic®, dois dias antes da semeadura da 

cultura de inverno, até a profundidade de 0,25 m. O subsolador possuía cinco hastes, sendo 

três na barra dianteira e duas na traseira, de formato parabólico e ponteira em cinzel, com 

espaçamento entre hastes de 20 cm e ângulo de ataque de 22º. Nas parcelas PDNF, o nabo 

forrageiro foi semeado com densidade de 22 sementes por metro e espaçamento de 17 cm na 

entrelinha. As parcelas PD foram cultivadas com aveia + ervilhaca seguindo a seqüência de 

rotação de culturas estabelecidas para o outono/inverno, bem como as parcelas PDE após a 

operação da escarificação mecânica. Para semeadura das culturas do milho e da soja foi 
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utilizada semeadora com discos para colocação das sementes a 0,04 m e com hastes 

sulcadoras para deposição do adubo a 0,10 m, mobilizando o solo somente nas linhas de 

plantio. 

 

 
Figura 1 – Localização geográfica e imagem de satélite da área experimental em Ponta 

Grossa/Paraná 
 

2.2.1.2 Medições de campo 

2.2.1.2.1 Parâmetros de emergência das culturas 

  

 Os parâmetros de emergência das culturas milho e soja foram obtidos pela contagem 

do número de plântulas emergidas por metro em cada um dos pontos selecionados para a 

coleta de amostras de solo indeformadas. A cultura do milho foi semeada na densidade de 5,6 

sementes por metro e a da soja na densidade de 18 sementes por metro. A emergência de 

milho e soja ocorreu aos sete e cinco dias após a semeadura, respectivamente, passando a ser 

avaliada diariamente até a estabilização da emergência, a qual ocorreu aos 12 dias após a 

semeadura para o milho e aos 11 dias para a soja. A partir dos dados de emergência (plantas 

m-1) foram calculadas a taxa de emergência (TE) (Eq. 1) e o índice de velocidade de 

emergência (IVE) (Eq. 2) proposto por Maguire (1962): 

                                                                                                                            (1) 

                                                                                                                 (2) 

em que N1, N2, Nn é o número de plântulas emergidas na primeira, segunda e última 

contagem; t1, t2, tn é o número de dias da semeadura à primeira, segunda e última contagem; 

NF é o número final de plântulas emergidas e NS é o número de sementes semeadas em cada 

metro. 
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2.2.1.2.2 Resistência à penetração e conteúdo de água no solo 

2.2.1.2.2.1 Cultura do milho 

  

 A resistência do solo à penetração foi medida diariamente do primeiro ao décimo 

segundo dia após a semeadura do milho com um penetrômetro eletrônico (Penetrolog, Falker, 

Brasil). A umidade do solo foi determinada para o mesmo período pelo método gravimétrico 

(Eq. 3) através de amostras de solo deformadas coletadas próximo aos pontos utilizados na 

determinação da emergência do milho. 

                                                                     (3) 

onde, U é a umidade do solo em g g-1; MU é a massa de solo úmido (g) e MS é a massa de 

solo seco (g) em estufa a 105º C por 24 horas. 

 A resistência à penetração e a umidade do solo foram determinadas em 10 pontos por 

parcela até a profundidade de 10 cm, perfazendo um total de 120 pontos. Posteriormente, o 

conteúdo de água no solo, em base de volume foi determinado pela Eq. (4):  

                                                                                                                                    (4) 

Onde, θ é o conteúdo volumétrico de água no solo (m3 m-3), Ds é a densidade do solo (Mg m-

3) e U é a umidade gravimétrica do solo (g g-1). 
 

2.2.1.2.2.2 Cultura da soja 

  

 A resistência à penetração foi medida diariamente do primeiro ao décimo primeiro dia 

após a semeadura da soja com um penetrômetro manual digital (FGV-200XY, Shimpo, 

Japão). O conteúdo de água no solo foi determinado concomitantemente à resistência do solo 

à penetração usando o sensor de umidade 10HS (Decagon Devices, EUA) fornecendo a 

umidade do solo em base volumétrica (m3 m-3). A resistência à penetração e a umidade do 

solo foram determinadas em 10 pontos por parcela até a profundidade de 10 cm, perfazendo 

um total de 120 pontos. 

 

2.2.1.3 Precipitação pluviométrica 

  

 Os dados de precipitação pluviométrica da área experimental em Ponta Grossa/PR 

para os anos de 2009 e 2010 estão apresentados na Figura 2. A Figura 2A mostra a 

precipitação pluviométrica mensal em cada ano na área de estudo, e a Figura 2B mostra a 
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precipitação pluviométrica ocorrida na cama de semeadura de milho (Outubro/2009) e na 

cama de semeadura de soja (Novembro/2010). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan Fev MarAbr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

P
re

ci
pi

ta
çã

o 
pl

uv
io

m
ét

ri
ca

 (
m

m
)

A 2009
2010

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

P
re

ci
pi

ta
çã

o 
pl

uv
io

m
ét

ri
ca

 (
m

m
)

Dia do mês

B Outubro/2009
Novembro/2010

 

Figura 2 – Dados de precipitação pluviométrica anual (A) e para o período de cama de 
semeadura do milho e soja (B) da área experimental em Ponta Grossa/PR. Fonte: 
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) – Pólo Regional de Pesquisa de Ponta 
Grossa 

 

2.2.1.4 Amostragens de solo  

 

 As amostragens foram realizadas em outubro de 2009 e novembro de 2010, 

respectivamente, durante a fase de semeadura das culturas do milho e da soja. A primeira 

avaliação ocorreu aos seis meses e a segunda aos dezoito meses após a implantação do 
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experimento. Foram coletadas dez amostras indeformadas de solo (anéis volumétricos de 5 x 

5 cm) por parcela, em pontos selecionados aleatoriamente, nas camadas de 0-5 e 5-10 cm de 

profundidade, resultando em 120 amostras por profundidade, 240 amostras por cada época e 

480 amostras no total. As amostras foram coletadas na linha de semeadura da cultura 

aproximadamente aos 15 dias após a semeadura. Para a coleta das amostras foi utilizado um 

amostrador eletro-mecânico que permitiu a retirada das amostras de solo sem aplicação de 

golpes e com deslocamento do eixo a uma velocidade constante de 2 mm s-1 (FIGUEIREDO, 

2010). As amostras foram embaladas e acondicionadas em recipientes adequados para o 

transporte e enviadas ao laboratório, onde foram mantidas em temperatura de 

aproximadamente 5ºC até serem processadas. 

 

2.2.1.5 Determinação das propriedades do solo 

2.2.1.5.1 Resistência tênsil dos agregados e friabilidade do solo 

 

 Os agregados, para a determinação da resistência tênsil (RT), foram obtidos das 

amostras indeformadas de solo, que foram manualmente destorroadas em seus agregados 

naturais. O tamanho de agregados utilizados na determinação da resistência tênsil foi obtido 

por peneiramento, utilizando-se peneiras com abertura de malha de 4 e 2 mm, conforme 

metodologia adaptada de Imhoff et al. (2002). Os agregados foram secos ao ar por 24 h e 

depois em estufa a 40ºC por 24 h para homogeneização da umidade. Para as medidas de RT 

foram separados 5 agregados de cada amostra, resultando em 600 agregados por 

profundidade, 1200 por época de amostragem e 2400 no total. Para medição da resistência 

tênsil dos agregados foi utilizado um atuador eletrônico linear com uma célula de carga de 

100 kgf. Os agregados foram colocados na posição mais estável em uma plataforma (inferior) 

que subia em direção à placa superior numa velocidade constante de 0,03 mm s-1 até a ruptura 

dos agregados confirmada por uma fissura contínua ao longo do agregado. Os valores 

necessários para fraturar cada agregado foram então registrados para posterior cálculo da RT. 

Cada agregado foi pesado antes de medida de RT e após a determinação da RT, a massa dos 

cinco agregados que compunha cada amostra foi levada à estufa a 105ºC por 24 horas para 

determinação da umidade do solo. 

 A resistência tênsil dos agregados (RT) foi, então, calculada conforme Dexter e 

Kroesbergen (1985): 

                                                                                                                       (5) 
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em que 0,576 é o coeficiente de proporcionalidade; P é a força aplicada (N); e D é o diâmetro 

efetivo (mm). 

 O diâmetro efetivo (D) foi calculado de acordo com Watts e Dexter (1998): 

    (6) 

onde Dm é o diâmetro médio do agregado (mm); M é a massa do agregado individual (g); Mo 

é a massa média dos agregados na população (g). O diâmetro médio dos agregados foi 

considerado igual à média dos tamanhos das peneiras [(4+2) /2] utilizadas para selecionar os 

agregados. 

 A friabilidade do solo foi estimada pelo método do coeficiente de variação de acordo 

com Watts e Dexter (1998): 

                                                                                                                               (7) 

em que F é a friabilidade do solo; σY é o desvio-padrão dos valores medidos de RT; Y é a 

média dos valores de RT; e n é o número de repetições. O segundo termo da equação se refere 

ao erro-padrão do coeficiente de variação. As classes de friabilidade utilizadas foram adotadas 

conforme proposto em Imhoff et al. (2002): não-friável (F<0,10), ligeiramente friável (F= 

0,10 a 0,20), friável (F=0,20 a 0,50), muito friável (F=0,50 a 0,80) e mecanicamente instável 

(F> 0,80). 

 

2.2.1.5.2 Estabilidade de agregados pelo método da percolação de água 

  

 A estabilidade de agregados (EA) foi determinada por meio da estabilidade de 

percolação em colunas de solo (Figura 3) para cinco amostras por parcela, resultando em 60 

amostras por profundidade, 120 por ano agrícola, totalizando 240 amostras. A metodologia 

para determinação da estabilidade de percolação está descrita em Becher e Kainz (1983) e 

Auerswald (1995). Inicialmente, uma massa de 10 g de agregados secos ao ar, com diâmetro 

entre 1-2 mm, foi colocada em um tubo cilíndrico (diâmetro interno de 15 mm e 105 mm de 

comprimento) com sua extremidade inferior coberta com uma fina malha, sobre a qual foi 

adicionada areia de tamanho médio (diâmetro de 0,25 a 0,50 mm) até 2 mm de altura. Com os 

tubos preenchidos com agregados, foi colocada areia média diretamente sobre os agregados 

até 2 mm de altura. A areia é colocada sobre os agregados com a função de evitar sua ruptura 

pelo contato direto com a água e no fundo do tubo para que não haja obstrução da saída de 
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água. Os agregados foram mecanicamente homogeneizados dentro do tubo soltando-o em 

queda livre por 10 vezes de uma altura de 20 mm sobre uma superfície rígida. Em seguida, 

cada coluna de agregados foi submetida à percolação de água sob pressão hidrostática 

constante de 20 hPa durante 10 minutos. O volume de água percolada no tempo é denominado 

estabilidade de percolação (EP), sendo expressa em mL min-1 e considerada como medida da 

estabilidade de agregados do solo. Para fins de classificação, Mbagwu e Auerswald (1999) 

dividiram a EP em três faixas: rápida (> 25,0 mL min-1); moderada (25-15 mL min-1) e lenta 

(< 15 mL min-1), sendo este o critério utilizado para a avaliação da EP entre os tratamentos. 

 

 
 

Figura 3 – Parte do aparato instrumental utilizado na determinação da estabilidade de 
agregados pelo método da percolação água 

 

2.2.1.5.3 Condutividade hidráulica do solo saturado 

 

Para a primeira época (2009) a condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat) foi 

obtida para cada amostra pelo método da carga decrescente (REYNOLDS; ELRICK, 2002). 

As amostras indeformadas foram saturadas e submetidas a uma carga hidráulica variável. Um 

cilindro sem solo foi fixado sobre o cilindro com solo e ambos são colocados dentro de um 

recipiente, que é preenchido com água até o transbordamento do cilindro sem solo. Sob a 

superfície do anel com solo é colocado um medidor que possui duas alturas (h0 e h1). Em 

seguida o orifício na parte inferior do recipiente é aberto para o escoamento da água 

estabelecendo um fluxo de água através da amostra de solo dentro do recipiente. O 
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deslocamento de água sobre a amostra de solo, de altura L, no tempo t, corresponde a um 

deslocamento de água entre duas alturas (h0 e h1), e a Ksat pode então pode ser calculada por 

meio da Eq. 8:  

                                                                                                                     (8) 

em que L, h0 e h1 são alturas dadas em metros (m), t é o tempo em segundos (s) e Ksat é a 

condutividade hidráulica do solo saturada (mm h-1).  

 Para a segunda época (2010) foi utilizado o permeâmetro de carga constante modelo 

IAC na determinação da condutividade hidráulica do solo saturado em campo. A Ksat foi 

determinada em 5 pontos por parcela, resultando em 60 medições para a camada 0-5 cm e 60 

para a camada 5-10 cm, utilizando uma carga hidráulica de 4 cm. 

 

2.2.1.5.4 Permeabilidade ao ar, índices de continuidade de poros e porosidade bloqueada 

 

Para determinação da permeabilidade ao ar (Ka) as amostras foram divididas em 

quatro potenciais: -6; -10; -30 e -100 kPa em mesa de tensão e placas porosas em câmaras de 

pressão. Após atingir o equilíbrio, as amostras foram pesadas para cálculo da umidade 

volumétrica no potencial referido e em seguida realizou-se a determinação da permeabilidade 

do solo ao ar através do permeâmetro de carga constante de ar desenvolvido por Figueiredo 

(2010). O princípio de funcionamento desse aparelho consiste da utilização de amostra de 

solo em anel volumétrico e com livre fluxo de gases em suas extremidades, sendo submetida a 

incrementos sucessivos e constantes de taxas de fluxo de ar para gerar distintos gradientes de 

pressão. A partir da Lei de Darcy, a densidade de fluxo de ar (q) pode ser descrita como: 

                                             
    

                                                           (9) 

sendo, (q) [L/T], Ka [L2], (P) a pressão de ar [M/LT2], (z) a distância [L] na direção do 

movimento de ar no sistema poroso, (η) a viscosidade do ar [M/LT] (18,1x10-6 kg m-1 s-1 à 20 

ºC), (ρ) a densidade do ar [M/L3] e (g) a aceleração da gravidade [L/T2]. 

A densidade de fluxo corresponde à vazão de ar (Q) [L3/T] por área perpendicular ao 

movimento do fluido (As) [L
2] e, considerando como desprezível a influência da densidade do 

ar (SPRINGER et al., 1995), a Eq. (9) foi utilizada para as estimativas da Ka: 

                                                                  (10) 
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Para avaliar a continuidade de poros os valores de permeabilidade (Ka) e porosidade de 

aeração (εa) foram relacionados usando a equação de Kozeny-Carman conforme Ahuja et al. 

(1984): 

                                                                                                                              (11) 

 onde M e N são constantes empíricas. Os autores consideraram o expoente N como um índice 

de continuidade de poros, que reflete o aumento da Ka com o aumento da εa ou o decréscimo 

da tortuosidade dos poros e área superficial com o aumento da fração de poros disponíveis 

para o fluxo. A relação de Ka e εa foi ajustada para uma forma linearizada da Eq. 11:  

                                                                                                           (12) 

Da relação linearizada na Eq. 12 pode se obter três informações indicadas na Figura 4. 

O slope (N), o intercepto com o eixo log Ka no qual log εa=0 (M), e o intercepto com o eixo 

log εa em que log Ka=0 (εb). Este intercepto com o eixo log εa (onde Ka=1µm²) é denominado 

de conteúdo de ar limitante e foi proposto por Ball et al. (1988) e Schjønning et al. (2002) 

como a quantidade de poros de aeração bloqueados no solo que não faz parte do transporte 

convectivo do ar. Deste modo, εb é o valor de εa abaixo do qual o fluxo de ar através do solo 

cessa devido à descontinuidade na rede de poros de aeração, e pode ser obtido da Eq. 12 pela 

Eq. 13:  

                                                                                                           (13) 
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Figura 4 – Principais características da relação log (porosidade de aeração, εa) – log 
(permeabilidade ao ar Ka); slope N, intercepto com o eixo log (Ka), M é o limite 
da porosidade de aeração, εb 
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O índice de continuidade de poros K1 proposto por Groenevelt et al. (1984) também 

foi calculado com base na relação entre Ka e εa: 

                                                                                                                       (14) 

 

2.2.1.5.5 Densidade do solo, densidade das partículas, porosidade total e de aeração 

 

  Para determinação da densidade do solo (Ds) as amostras foram secadas em 

estufa à 105ºC por 24 h, segundo metodologia descrita por Grossman e Reinsch (2002):  

                                                               (15) 

em que Ds é a densidade do solo em Mg m-3, MS é a massa de solo seco em Mg e VT é o 

volume total do anel volumétrico em m3. 

 A densidade das partículas (Dp) foi determinada utilizando-se o picnômetro a gás 

Hélio modelo ACCUPYC 1330 (Micromeritrics Instrument Corporation®). A porosidade total 

por sua vez foi obtida pela Eq. (16):  

                                                           (16) 

onde PT é a porosidade total em m3 m-3.  

 A porosidade de aeração (εa) foi calculada de acordo com a Eq. 17: 

                                                                        (17) 

onde εa é a porosidade de aeração em m3 m-3 e θ é a umidade volumétrica em m3 m-3. 

 

2.2.1.5.6 Distribuição de partículas do solo 

 

 As frações granulométricas argila, silte e areia foram determinadas pelo método do 

densímetro, segundo metodologia descrita em Grossman e Reinsch (2002). A quantidade 

média de cada fração e a classe textural correspondente são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição das frações granulométricas e classe textural de um Latossolo 

Vermelho distrófico típico 
Profundidade Argila Silte Areia Classe textural 

cm -----------------------g kg-1--------------------  
0-5 451 116 433 Argilo-arenosa 

5-10 470 88 442 Argilo-arenosa 
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2.2.1.5.7 Carbono orgânico 

 

 O carbono orgânico do solo foi determinado pelo método da colorimetria, segundo 

metodologia descrita em Raij et al. (2001). Para análise do carbono foram utilizadas duas 

amostras de Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) por parcela, resultando em 24 amostras por 

camada, 48 amostras por ano agrícola e 96 amostras no total. 

 

2.2.1.5.8 Intervalo hídrico ótimo do solo 

 

 A determinação do intervalo hídrico ótimo (IHO) foi feita seguindo a metodologia 

descrita em Silva et al. (1994). Em cada época avaliada as amostras foram divididas em 10 

grupos de 24 amostras. Sendo 12 da camada de 0-5 cm (4 amostras de cada tratamento) e 12 

da camada de 5-10 cm (4 amostras de cada tratamento), totalizando 240 amostras por época e 

480 amostras no total. As amostras foram lentamente saturadas por 24 h e submetidas aos 

seguintes potenciais: -0,002; -0,004; -0,006; -0,008 e -0,01 MPa em mesa de tensão; -0,03; -

0,07; -0,1; -0,2 e -1,5 MPa em placas porosas (DANE; HOPMANS, 2002). Após atingir o 

equilíbrio as amostras foram pesadas para determinação da umidade em cada potencial 

mátrico e imediatamente utilizadas para determinação da resistência à penetração em 

penetrômetro eletrônico de bancada. Foi feita uma determinação de resistência à penetração 

por amostra na profundidade de 0,5 até 4,5 cm do topo para o final da amostra. Então, as 

amostras foram secadas em estufa a 105ºC durante 24 h para determinação da densidade do 

solo e umidade volumétrica (GROSSMAN; REINSCH, 2002). Para determinar o IHO é 

necessário o conhecimento das curvas de retenção de água e de resistência do solo. 

 A curva de retenção de água foi determinada pela relação entre umidade volumétrica 

(θ) e potencial mátrico (ψ) de acordo com Ross et al. (1991) e ajustado por Leão et al. (2005), 

usando a Eq. (18): 

                                                       (18) 

onde θ é o conteúdo de água no solo (m3 m-3); Ds é a densidade do solo (Mg m-3); ψ é o 

potencial de água no solo (MPa); e a, b, e c são parâmetros de ajuste do modelo. A curva de 

resistência a penetração foi obtida pela umidade volumétrica e densidade do solo usando o 

modelo proposto por Busscher (1990) [Eq. (19)]: 

                                                             (19) 

onde RP é a resistência a penetração (MPa) e d, e, f são os parâmetros do modelo ajustado. 
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 Para determinação do IHO é necessário calcular os limites superior e inferior de 

disponibilidade de água no solo. Os limites superiores são o conteúdo de água em –0,01 MPa 

(capacidade de campo) e o correspondente a uma porosidade de aeração 10% (GRABLE; 

SIEMER, 1968), enquanto os limites inferiores são o conteúdo de água em -1,5 MPa (ponto 

de murcha) e o equivalente a uma resistência a penetração de 2 MPa (TAYLOR et al., 1966). 

Os valores de conteúdo de água na capacidade de campo (θCC), porosidade de aeração (θPA), 

ponto de murcha (θPM) e resistência a penetração (θRP) foram determinados para cada amostra. 

 Os conteúdos de água na capacidade de campo e ponto de murcha foram calculados 

usando o modelo de curva de retenção de água da Eq.(18) através das Eq. (20) e (21): 

                                                (20) 

                                                 (21) 

O conteúdo de água no qual a resistência a penetração alcança o valor crítico de 2 MPa 

foi calculado\ usando o modelo de curva de resistência da Eq.(19) através da Eq.(22): 

                                                              (22)  

O conteúdo de água no qual a porosidade de aeração igual a 10% foi calculado com a 

Eq.(23): 

                                                      (23) 

onde Dp é a densidade de partículas. 

Para cada valor de densidade do solo, o IHO foi delimitado pela diferença entre os 

limites superior e inferior. O limite superior é o menor valor entre o conteúdo de água na 

capacidade de campo e porosidade de aeração, e o limite inferior é o maior valor entre o 

conteúdo de água no ponto de murcha e resistência a penetração. A densidade do solo relativa 

a qual é definida pela relação entre densidade do solo e a máxima densidade do solo 

(HANKASSON, 1990) foi calculada utilizando os valores de densidade máxima determinados 

por Silva et al. (2012) para o mesmo experimento. A densidade do solo relativa foi então 

calculada para posterior correlação com o IHO. O IHO foi calculado utilizando- se um 

algoritmo no ambiente estatístico SAS, desenvolvido por Leão et al. (2005).  
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2.2.2 Experimentos Sistemas de preparo e Sistemas de cultivo do solo – EUA  

2.2.2.1 Descrição da área experimental  

  

O estudo foi realizado em dois experimentos envolvendo sistemas de preparo do solo 

(46 anos) e sistemas de cultivo (35 anos) de longa duração localizados na Kansas State 

University – Agricultural Research Center em Hays, Kansas (Figura 5). A área de estudo 

apresenta precipitação média anual de 580 mm e altitude de 609 m. A temperatura média 

anual é de 12ºC, enquanto a média mínima é de -9ºC e a média máxima é de 34ºC. 

 O experimento sistemas de preparo do solo (38o50'34''N, 99o19'O) foi estabelecido em 

1965 em um solo franco siltoso com declividade <1% (Figura 5A). Os tratamentos foram 

preparo convencional (PC), preparo reduzido (PR) e plantio direto (PD). Eles foram 

arranjados em um delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. A rotação de 

culturas para este experimento foi trigo/sorgo/pousio (TSP). Esta rotação representa a prática 

mais comum nesta região de clima seco. Em 1975, as parcelas principais foram divididas em 

faixas para acomodar a aplicação de nitrogênio na forma de uréia em quatro doses (0, 22, 45 e 

67 kg ha-1). Os sistemas de preparo foram as parcelas principais e as doses de nitrogênio as 

subparcelas. As parcelas principais medem 20,5 x 20,5 m e as subparcelas medem 3,4 x 20,5 

m. As parcelas com PC foram preparadas com arado de discos sem aplicação de herbicidas, e 

as parcelas com PR foram preparadas com ‘undercutter’ e ‘fallow master’ com o controle de 

plantas daninhas quando necessário. Plantas daninhas nas parcelas PD foram controladas com 

o herbicida glifosato. O espaçamento entrelinhas foi de 19 cm para o trigo e de 75 cm para o 

sorgo. Neste experimento, os sistemas de preparo foram avaliados somente para duas doses de 

N (22 e 67 Kg ha-1). Como resultado, tem-se um total de 24 parcelas avaliadas (3 sistemas de 

preparo x 2 doses de N x 4 repetições). Detalhes adicionais sobre este experimento podem ser 

obtidos em Thompson e Whitney (2000), McVay et al. (2006) e Blanco-Canqui et al. (2009). 

 O experimento sistemas de cultivo (38°50'43'' N, 99°20'26'' O) foi estabelecido em 

1976 em um solo franco argilo-siltoso com menos que 1% de declividade (Figura 5B). O solo 

é profundo e moderadamente permeável. Este experimento consiste de cinco sistemas de 

cultivo: sorgo-pousio (SP), sorgo continuo (SS), trigo-sorgo-pousio (TSP), trigo-pousio (TP) 

e trigo contínuo (TT), manejados sob os sistemas de preparo reduzido (PR) e plantio direto 

(PD). O delineamento experimental foi em blocos casualizados com parcelas subdivididas 

com três repetições. Os cinco sistemas de cultivo foram colocados nas parcelas principais e os 

dois sistemas de preparo nas subparcelas. O tamanho das parcelas principais é de 24,4 x 24,4 

m, enquanto o das subparcelas é de 12,2 x 24,4 m. O espaçamento entrelinhas das culturas foi 
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o mesmo que o do experimento sistemas de preparo. As parcelas com PR foram preparadas 

com ‘undercutter’e ‘fallow master’ até a profundidade de aproximadamente 8 cm. O herbicida 

utilizado para controle das plantas daninhas foi também o mesmo que o utilizado no 

experimento sistemas de preparo. A fase trigo de cada rotação recebeu cerca de 21 kg ha-1 de 

N na forma de uréia. O presente estudo foi conduzido durante a fase trigo das rotações TSP, 

TT e TP para ambos os sistemas de preparo, em um total de 18 parcelas (3 sistemas de cultivo 

x 2 sistemas de preparo x 3 repetições). Mais informações relacionados ao manejo do solo 

deste experimento podem ser encontradas em Thompson (2001) e Blanco-Canqui et al. 

(2010). 

 

  

  

Figura 5 – Localização geográfica e imagem de satélite do experimento sistemas de preparo 
do solo (A) e sistemas de cultivo (B) em Hays, Kansas, EUA 

 

2.2.2.2 Precipitação pluviométrica 

 

 Os dados de precipitação pluviométrica da área experimental em Hays, Kansas para o 

ano de 2011 estão apresentados na Figura 6.  
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Figura 6 – Dados de precipitação pluviométrica anual da área experimental em Hays, Kansas, 

EUA para o ano de 2011. Fonte: Agricultural Research Center em Hays (ARCH-
KSU) 

 

2.2.2.3 Medições de campo 

2.2.2.3.1 Parâmetros de emergência da cultura do trigo 

  

 Os parâmetros de emergência do trigo foram obtidos pela contagem do número de 

plântulas emergidas por metro em cada um dos pontos selecionados para a coleta de amostras 

de solo indeformadas. A cultura do trigo foi semeada na densidade de 42 sementes por metro 

e sua emergência ocorreu aos oito dias após a semeadura, passando a ser avaliada diariamente 

até a estabilização da emergência, a qual ocorreu aos 13 dias. A partir dos dados de 

emergência (plantas m-1) foram calculadas a taxa de emergência (TE) (Eq. 1) e o índice de 

velocidade de emergência (IVE) (Eq. 2) conforme descrito no item 2.2.1.2.1. 

 

2.2.2.3.2 Resistência à penetração e conteúdo de água no solo 

 

  A resistência a penetração e conteúdo de água no solo foram medidos no inverno de 

2011 do primeiro ao décimo terceiro dia após a semeadura do trigo até a profundidade de 10 

cm, em quatro pontos por parcela, totalizando 96 pontos no experimento sistemas de preparo 

e 72 pontos no experimento sistemas de cultivo. O conteúdo de água foi determinado usando 

o sensor de umidade 10HS (Decagon Devices, EUA) e a resistência à penetração foi medida 

através de um penetrômetro manual estático (Eijkelkamp, Giesbeek, Holanda). 
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2.2.2.4 Amostragens de solo  

 

 As amostragens foram realizadas em novembro de 2011 durante a fase de cama de 

semeadura da cultura do trigo. Amostras indeformadas de solo (anéis volumétricos de 5 x 5 

cm) foram coletadas entre os 14 e 16 dias após a semeadura do trigo, com um amostrador tipo 

martelo para as camadas 0-5 e 5-10 cm de profundidade em pontos selecionados 

aleatoriamente. Foram coletadas quatro amostras por parcela no experimento sistemas de 

preparo e 5 amostras por parcela no experimento sistemas de cultivo nas linhas de semeadura 

da cultura do trigo. Dessa forma obteve-se 96 amostras por profundidade e 192 no total para o 

experimento sistemas de preparo. Para o experimento sistemas de cultivo foram 90 amostras 

por profundidade e 180 no total. As amostras foram embaladas e acondicionadas em 

recipientes adequados para o transporte, enviadas para uma câmara fria e mantidas em 

temperatura de aproximadamente 5ºC até serem processadas. 

 

2.2.2.5 Intervalo hídrico ótimo do solo 

 

A determinação do IHO seguiu a metodologia descrita no item 2.2.1.5.8, exceto para a 

divisão das amostras, as quais foram divididas em cinco grupos de 18 amostras em cada 

profundidade correspondentes às seguintes tensões: -0,0005 (mesa de tensão); -0,033; -0,1; -

0,2 e -1,5 MPa em placas porosas (DANE; HOPMANS, 2002). Após o equilíbrio em cada 

potencial foi utilizado um penetrômetro manual digital (FGV-200XY, Shimpo, Japão) para 

determinação da resistência à penetração em triplicata na profundidade de 0,5 até 4,5 cm do 

topo para o final da amostra. Para o cálculo do IHO o potencial matricial considerado como 

na capacidade de campo foi o de 0,033 MPa. Os valores de densidade do solo máxima 

utilizados foram obtidos por Blanco-Canqui et al. (2009) para o experimento sistemas de 

preparo e Blanco-Canqui et al. (2010) para o experimento sistemas de cultivo. 

 

2.2.3 Análises estatísticas 

 

 A análise de variância foi usada para avaliar os efeitos dos tratamentos e épocas de 

coleta dentro de cada profundidade nos parâmetros de emergência e propriedades do solo. A 

interação entre épocas de amostragem foi testada e havendo interação significativa foi feito o 

seu desdobramento. As médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade.  Para verificar as relações entre os parâmetros de emergência de milho, soja e 
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trigo e as propriedades físicas do solo avaliadas foi utilizado o procedimento Boundary line. A 

técnica boundary line foi proposta para interpretar dados biológicos, onde uma variável é uma 

resposta biológica e a outra uma variável independente conforme inicialmente descrito em 

Webb (1972). Construindo-se gráficos de dispersão entre as variáveis dependente e 

independente, Webb (1972) propôs que se o conjunto de dados é suficientemente grande a 

linha conectando os pontos localizados na margem externa retrata a dependência funcional 

dessas variáveis, sendo a variável independente nesta linha o único fator limitante da variável 

dependente. Os pontos localizados abaixo da margem superior (externa) refletem a influência 

de outras variáveis independentes ou da combinação das variáveis que estão limitando a 

variável dependente (BLANCO-MACIAS et al., 2010). Dessa forma a boundary line é uma 

linha de tendência empiricamente ajustada a esses pontos que formam a linha exterior do 

gráfico de dispersão (ELLIOTT; de JONG, 1993). Alguns autores têm sugerido, portanto, 

uma metodologia para a seleção dos boundary pontos de forma a reduzir a subjetividade do 

procedimento boundary line. Dessa forma, utilizaremos a metodologia sugerida por Casanova 

et al. (1999) e adaptada por Vizcayno-Soto e Cote (2004), a qual foi também utilizada e 

adaptada por diferentes autores (SCHMIDT et al., 2000; CASANOVA et al., 2002; 

LEWANDOWSKI; SCHIMDT, 2006; BLANCO-MACIAS et al., 2010). O primeiro passo é 

fazer a remoção de outliers dos dados quando detectada sua presença. Em seguida os dados da 

variável independente são divididos em 10 classes eqüidistantes, então é selecionado o maior 

valor da variável dependente de cada classe, como conseqüência todos os pontos de cada 

classe são representados por apenas um ponto. Esses valores representam, portanto os 

boundary pontos. Vizcayno-Soto e Cote (2004) sugerem que seja feita também a remoção de 

outliers dos boundary pontos conforme necessário. Todavia, sempre que possível utilizar no 

mínimo seis pontos, conforme recomendado por Lewandowski e Schmidt (2006). O passo 

final é então ajustar um modelo de regressão que seja mais adequado aos boundary pontos. 

Diferentes funções têm sido testadas para descrever o efeito da variável independente sobre a 

variável biológica: linear (CASANOVA et al., 2002), exponencial (LEWANDOWSKI; 

SCHMIDT, 2006), polinomial (VIZCAYNO-SOTO; COTE, 2004; BLANCO-MACIAS et 

al., 2010) e função assimétrica em forma de S descrita em Van Genuchten (1980), e utilizada 

por Imhoff et al. (2010) e Otto et al. (2011). Neste estudo foram ajustadas funções lineares e 

polinomiais quadráticas usando o procedimento PROC REG e PROC NLIN. Todas as 

análises estatísticas foram desenvolvidas no software SAS (SAS INSTITUTE, 2002). 
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2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Experimento Escarificação mecânica e biológica do solo  

2.3.1.1 Parâmetros de emergência, conteúdo de água e resistência do solo à penetração 

para a cama de semeadura da cultura do milho – 2009  

  

A emergência (plantas m-1) da cultura do milho começou a ser medida no sétimo dia 

após a semeadura (DAS), sendo finalizada aos 12 DAS quando os valores medidos indicaram 

uma estabilidade da emergência da cultura (Tabela 2). Os valores médios mostraram que a 

emergência do milho foi significativamente maior em PDNF somente para o sétimo e oitavo 

DAS. Para os demais dias avaliados não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Considerando-se o último dia avaliado, observou-se, porém, que o PDNF apresentou o 

número de plantas por metro numericamente maior que o PDE e PD. Os valores de taxa de 

emergência, os quais são calculados de acordo com o número final de plantas emergidas (aos 

12 DAS), no entanto, mostraram que esta diferença numérica não apresentou efeito 

significativo (Figura 7). Todavia, o tratamento PDNF teve uma taxa de emergência cerca de 

5% maior que em PDE e PD.  

Os valores médios de taxa de emergência foram de 86% para PDNF, 82% para PD e 

81% para PDE. Valores de taxa de emergência semelhantes aos dos tratamentos PD e PDE 

foram encontrados por Reis et al. (2006). Os valores médios do índice de velocidade de 

emergência (IVE), por sua vez, mostram que em PDNF o IVE foi estatisticamente maior do 

que o PDE e PD (Figura 7), indicando que o tratamento PDNF propiciou uma maior 

velocidade de emergência para a cultura do milho. Os valores médios de IVE foram 2,21; 

2,25 e 2,55, respectivamente, para PDE, PD e PDNF. Valores de IVE semelhantes ao PDNF 

foram obtidos por Prado et al. (2001) que encontraram um valor de IVE em torno de 2,60. 

O maior IVE encontrado para o PDNF pode ser atribuído à menor cobertura do solo 

propiciada por este tratamento, quando comparado ao PD e PDE. Enquanto as parcelas PDNF 

foram cultivadas somente com a cultura do nabo forrageiro, as parcelas PD e PDE foram 

cultivadas com o consórcio aveia preta + ervilhaca, o que promoveu uma maior cobertura do 

solo, conforme pôde ser constatado visualmente. Os resultados corroboram com os de Dam et 

al. (2005) que determinaram uma maior emergência de milho em sistema plantio direto sem 

resíduos do que com resíduos em um solo franco arenoso no Canadá. Embora não tenha sido 

medida a temperatura do solo, acredita-se que a menor cobertura do solo em PDNF favoreceu 

maior aquecimento do solo, e consequentemente, germinação e emergência da cultura do 

milho, resultando em maior velocidade de emergência do que em PD e PDE. Alguns estudos 
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demonstraram que a variação da temperatura na fase de cama de semeadura do solo influencia 

a emergência das culturas (DRURY et al., 1999; FABRIZZI et al., 2005). 

 
Tabela 2 – Valores médios de emergência das plântulas milho (plantas m-1) do sétimo ao 

décimo segundo dia após a semeadura 

DAS 
Tratamentos 

PDE PD PDNF 
7º 1,20 b 1,83 ab 2,35 a 
8º 3,60 b 3,35 b 4,33 a 
9º 4,48 a 4,55 a 4,90 a 

10º 4,68 a 4,63 a 5,03 a 
11º 4,83 a 4,78 a 5,13 a 
12º 4,85 a 4,93 a 5,18 a 

DAS – dias após semeadura, PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto 
cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas na mesma linha comparam os tratamentos dentro do mesmo 
dia. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 
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 O conteúdo de água e a resistência do solo à penetração (RP) foram medidos do 

primeiro ao décimo segundo DAS da cultura do milho (Tabela 3). Os valores médios de 

conteúdo de água demonstraram que o solo apresentou alta umidade durante a fase de 

emergência do milho. O menor conteúdo de água foi de 0,34 m3 m-3 para o PDNF e, o maior 

de 0,47 m3 m-3 para o PD. Os altos conteúdos de água obtidos para a cama de semeadura de 

milho estão coerentes com os dados de precipitação ocorridos na área conforme pode ser visto 
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na Figura 2. Como resultado dos altos conteúdos de água obtido na área foi também 

encontrado baixos valores de RP ao longo dos dias avaliados. Outro fator que pode ter 

contribuído com esses baixos valores de RP pode sido a operação de semeadura da cultura, 

uma vez que as medições foram tomadas na linha de plantio.  

 O conteúdo de água e a RP foram significativamente maiores em PD que em PDNF 

para metade dos dias avaliados (Tabela 3). O tratamento PDE apresentou comportamento 

intermediário entre PD e PDNF. Apesar das diferenças estatísticas encontradas para o 

conteúdo de água ao longo dos tratamentos do segundo ao quinto DAS, o valor médio (geral) 

do conteúdo de água ao longo dos dias avaliados indicou que não houve diferenças 

significativas entre os tratamentos no oitavo e no décimo segundo DAS. Já o valor médio de 

RP ao longo dos dias avaliados indicou que o PD foi significativamente maior que o PDNF e 

estatisticamente igual ao PDE. No entanto, devido à grande proximidade entre os valores 

médios (geral) de RP (0,68 para PDNF, 0,69 para PDE e 0,71 para PD) esse resultado pode ter 

pouco significado prático.  

  

Tabela 3 – Valores médios de conteúdo de água e resistência do solo à penetração para a cama 
de semeadura da cultura do milho – 2009 

DAS 
Conteúdo de água (m3 m-3) Resistência à penetração (MPa) 

PDE PD PDNF PDE PD PDNF 
1º 0,42 a 0,42 a 0,41 a 0,81 a 0,81 a 0,81 a 
2º 0,39 ab 0,40 a 0,38 b 0,85 ab 0,85 a 0,84 b 
3º 0,39 b 0,42 a 0,39 b 0,59 b 0,64 a 0,58 b 
4º 0,36 ab 0,38 a 0,35 b 0,69 ab 0,72 a 0,68 b 
5º 0,35 ab 0,36 a 0,34 b 1,26 ab 1,27 a 1,25 b 
6º 0,43 a 0,44 a 0,42 a 0,96 a 0,96 a 0,95 a 
7º 0,41 a 0,42 a 0,41 a 0,54 a 0,54 a 0,54 a 
8º 0,39 ab 0,40 a 0,37 b 1,26 ab 1,31 a 1,23 b 
9º 0,44 a 0,44 a 0,43 a 1,08 a 1,08 a 1,08 a 

10º 0,42 a 0,44 a 0,44 a 1,20 a 1,22 a 1,22 a 
11º 0,46 a 0,47 a 0,46 a 1,01 a 1,00 a 1,00 a 
12º 0,42 ab 0,43 a 0,41 b 1,22 b 1,23 a 1,22 b 

Média geral 0,41 a 0,42 a 0,40 a 0,69 ab 0,71 a 0,68 b 
DAS – dias após semeadura, PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto 
cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias 
seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
 

O maior conteúdo de água em PD em, aproximadamente, metade dos dias avaliados 

aponta para o efeito da maior cobertura do solo nesse tratamento. Alguns autores também 

observaram que o sistema PD favorece a retenção de água no solo quando comparado a outros 

sistemas de manejo (DAM et al., 2005; FABRIZZI et al., 2005). Já os menores valores de 
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conteúdo de água encontrados em PDNF corroboram com o maior índice de velocidade de 

emergência obtido neste tratamento. A ausência de diferença significativa no IVE do 

tratamento PDE em relação ao PD e PDNF demonstra o baixo efeito residual da escarificação 

mecânica. Diferentes resultados foram obtidos por Chen et al. (2006) que encontraram um 

maior IVE para a canola em PD subsolado que em PD não subsolado. 

 

2.3.1.2 Parâmetros de emergência, conteúdo de água e resistência do solo à penetração 

para a cama de semeadura da cultura da soja – 2010 

 

 A emergência da cultura da soja ocorreu no quinto dia e foi monitorada até sua 

estabilização no décimo primeiro DAS (Tabela 4). Os valores médios de emergência (plantas 

m-1) demonstraram que não houve diferenças significativas entre os tratamentos ao longo dos 

dias avaliados. O número final de plantas foi de 15 para o tratamento PD, seguido pelo PDNF 

(14 plantas) e PDE (14 plantas). A taxa de emergência e o IVE não apresentaram diferenças 

significativas (Figura 8). A taxa de emergência média da cultura da soja foi de 77% para o 

PD, 75% para o PDNF e 74% para o PDE. O IVE seguiu a mesma tendência, apresentando a 

seguinte ordem: PD>PDNF>PDE. Modolo et al. (2007), avaliando o conteúdo de água e a 

aplicação de cargas no solo, observaram valores de taxa de emergência para a soja 

semelhantes aos do presente estudo. Lima et al. (2010) em experimento semelhante também 

não observaram diferenças significativas para o IVE de soja entre plantio direto e plantio 

direto escarificado.  

 

Tabela 4 – Valores médios de emergência de plântulas de soja (plantas m-1) do quinto ao 
décimo primeiro dia a após semeadura 

DAS 
Tratamentos 

PDE PD PDNF 
5º  4  5  4  
6º 10  10  10  
7º 12  12  12  
8º 13  13  13  
9º 14  14  14  

10º 14  14  14  
11º 14  15  14  

DAS – dias após semeadura, PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto 
cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias 
seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

 

A falta de diferenças significativas para os parâmetros de emergência da soja ao longo 

dos tratamentos pode ser atribuída à homogeneização da cobertura do solo restabelecida para 



 

 

57

a cama de semeadura da soja em relação à cama de semeadura do milho. Após o cultivo do 

milho, todas as parcelas foram cultivadas com a cultura do trigo, sendo a cultura da soja 

semeada sobre a palhada do trigo, que criou uma cobertura do solo bastante homogênea. Esta 

uniformidade, provavelmente evitou o aquecimento diferenciado do solo, resultando em 

condições similares de temperatura para os três tratamentos e, consequentemente, em ausência 

de diferenças significativas para os parâmetros de emergência. 
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Figura 8 – Valores médios da taxa de emergência (%) e índice de velocidade de emergência 
(IVE) para a cama de semeadura da cultura da soja – 2010. PDE – plantio direto 
escarificado, PD – plantio direto, PDNF – plantio direto cultivado com nabo 
forrageiro. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade 

 

Os resultados indicaram que o efeito da cultura do nabo forrageiro em aumentar a 

velocidade de emergência das culturas foi temporário, uma vez que persistiu somente até a 

cama de semeadura do milho, não apresentando efeitos para a cama de semeadura da soja. 

Outro fator é que o aumento da velocidade de emergência ocorrido no milho, provavelmente, 

relacionou-se com a menor cobertura do solo propiciada pelo cultivo do nabo forrageiro, do 

que propriamente com a cultura do nabo forrageiro em si, uma vez que qualquer cultura que 

promovesse menor cobertura do solo poderia favorecer o aquecimento do mesmo. Com 

relação aos resultados do PDE a ausência de diferenças significativas entre tratamentos 

corrobora com os encontrados para a cama de semeadura do milho. Neste estudo, a prática da 

escarificação mecânica não promoveu efeitos sobre a emergência de milho e da soja tanto no 

curto (6 meses) quanto no médio prazo (18 meses). 
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Os valores médios de conteúdo de água e RP foram monitorados no campo do 

primeiro ao décimo primeiro DAS da cultura da soja (Tabela 5). De forma contrária ao 

ocorrido na cama de semeadura de milho, os teores de água no solo foram baixos durante a 

fase de emergência da soja, o que pode ter sido reflexo da baixa precipitação ocorrida neste 

período (Figura 2). Como conseqüência, foram obtidos altos valores de resistência do solo à 

penetração (>2 MPa) para todos os tratamentos (Tabela 5). 

    

Tabela 5 – Valores médios de conteúdo de água e resistência do solo à penetração da cama de 
semeadura da cultura da soja – 2010 

DAS 
Conteúdo de água (m3 m-3) Resistência à penetração (MPa) 

PDE PD PDNF PDE PD PDNF 
1º 0,23 a 0,23 a 0,22 a 1,79 a 1,77 a 1,73 a 
2º 0,22 a 0,23 a 0,22 a 2,25 a 2,41 a 2,23 a 
3º 0,19 a 0,20 a 0,19 a 2,18 a 2,22 a 2,15 a 
4º 0,18 a 0,18 a 0,17 a 2,36a 2,36 a 2,31 a 
5º 0,17 a 0,18 a 0,16 b 2,74 a 2,77 a 2,69 b 
6º 0,18 a 0,19 a 0,16 b 2,73 a 2,80 a 2,57 b 
7º 0,20 a 0,20 a 0,17 b 2,38 a 2,40 a 2,24 b 
8º 0,20 a 0,21 a 0,18 b 2,13a 2,14 a 2,01 b 
9º 0,23 a 0,23 a 0,22 a 2,04 a 2,08 a 2,02 a 

10º 0,20 a 0,21 a 0,20 a 2,37 a 2,41 a 2,35 a 
11º 0,19 a 0,18 a 0,17 a 2,51 a 2,49 a 2,45 a 

Média geral 0,20 a 0,20 a 0,19 b 2,34 a 2,37 a 2,18 b 
DAS – dias após semeadura, PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto 
cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias 
seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
 

Dos onze dias avaliados, para apenas quatro dias os valores médios de conteúdo de 

água foram significativamente maiores em PD e PDE do que PDNF. Todavia, o valor médio 

geral seguiu tendência similar, indicando que, tanto conteúdo de água quanto a RP foram 

maiores em PD e PDE do que em PDNF. Porém, para o conteúdo de água esses resultados 

devem ser vistos com cuidado, devido à proximidade entre os valores médios dos tratamentos. 

Mesmo com o restabelecimento da cobertura vegetal pelo cultivo da cultura do trigo, esse 

resultado evidencia que as parcelas cultivadas com nabo forrageiro não apresentaram 

cobertura do solo suficiente para manter os mesmo níveis de umidade do solo que os outros 

tratamentos. A presença de significância somente para a segunda época avaliada pode ser 

devido aos menores conteúdos de água obtidos nesta época comparada à primeira época. 

Geralmente o solo mais seco apresenta maior variabilidade do conteúdo de água do que 

quando mais úmido (ASSIS et al., 2009). 
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A resistência do solo à penetração, de forma semelhante à avaliação realizada na 

cultura do milho, foi maior no tratamento PD e PDE do quinto ao oitavo DAS e também para 

o valor médio geral de RP. Porém, para a fase de semeadura da soja, os valores de resistência 

foram superiores ao da primeira época, devido à baixa umidade do solo. A menor RP 

encontrada para o PDNF indica um possível efeito do nabo forrageiro em aumentar a 

porosidade do solo e, consequentemente, em reduzir a RP, conforme também relatado por 

Angers e Caron (1998). Embora a cama de semeadura da soja tenha apresentado baixos teores 

de água no solo e elevada RP, os valores obtidos para a taxa de emergência indicam que estes 

fatores não afetaram negativamente a germinação e emergência das plântulas de soja. 

 

2.3.1.3 Resistência tênsil de agregados e friabilidade do solo 

 

Na primeira época avaliada a resistência tênsil (RT) e a friabilidade (F) apresentaram 

elevados coeficientes de variação nas duas camadas de solo, com valores superiores a 30% 

(Tabela 6). A utilização de agregados menores que os usuais na determinação da RT pode ter 

favorecido esse aumento da variabilidade assim como pela dificuldade de se definir a posição 

mais estável dos agregados para a execução do teste de resistência. Todavia, elevados 

coeficientes de variação para RT tem sido constantemente relatados na literatura (BARTOLI 

et al., 1992; TORMENA et al., 2008a). Isto sugere que a alta variabilidade pode ser uma 

característica intrínseca da RT, uma vez que as variações nas formas dos agregados e na 

composição do solo são, segundo Imhoff et al. (2002), os principais fatores que contribuem 

para uma alta variação desta propriedade.  

O menor valor de RT foi encontrado para o PD em 0-5 cm (24,41 kPa) e o maior para 

o PDE em 5 -10 cm (198,89 kPa). A camada 5-10 cm apresentou maiores valores de RT que a 

camada 0-5 cm. Isto pode estar diretamente associado com a redução do carbono orgânico da 

camada 0-5 para a de 5-10 cm (Tabela 8). Uma redução nos valores de RT com o aumento do 

teor de carbono orgânico do solo foi também encontrado por Blanco-Canqui et al. (2005) e 

Abid e Lal (2009). Diferentes resultados foram demonstrados por Imhoff et al. (2002) e 

Guimarães et al. (2009) que encontraram uma positiva e significativa correlação entre RT e 

carbono orgânico. Outro fator contribuindo para a elevada RT na camada 5-10 cm é a 

resistência do solo à penetração, já que a partir dos 5 cm tem sido comumente encontrada em 

plantio direto, camada de solo mais compactada (PIERCE et al., 1994; HAMILTON-MANNS 

et al., 2002). O teor médio de água residual por ocasião da medida de resistência tênsil não 

variou significativamente entre os tratamentos e profundidades, indicando que não houve 
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influência da umidade dos agregados nos valores de RT e F. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Tormena et al. (2008b). 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva para resistência tênsil, friabilidade, teor de água residual, 
estabilidade de agregados e carbono orgânico do solo para cama de semeadura da 
cultura do milho – 2009 

Tratamento Profundidade (cm) Mínimo Média Máximo DP CV (%) 
Resistência tênsil (kPa) 

PDE 0-5  34,12 87,38 a 178,12 31,83 36,42 
PD 0-5 24,41 84,35 a 173,37 28,08 33,29 

PDNF 0-5 36,46 86,74 a 177,21 31,08 35,83 
PDE 5-10 59,83 95,36 a 198,89 29,52 30,95 
PD 5-10 49,43 101,20 b 193,76 30,94 30,57 

PDNF 5-10 45,77 105,38 b 193,84 32,98 31,29 
Friabilidade 

PDE 0-5  0,13 0,45 a 0,93 0,19 43,06 
PD 0-5 0,13 0,44 a 1,03 0,18 40,72 

PDNF 0-5 0,07 0,45 a 0,97 0,21 46,66 
PDE 5-10 0,07 0,46 a 0,92 0,19 42,50 
PD 5-10 0,17 0,39 a 0,72 0,13 34,00 

PDNF 5-10 0,15 0,43 a 0,99 0,19 43,99 
Teor de água residual (kg kg-1) 

PDE 0-5  0,02 0,04 0,10 0,02 46,36 
PD 0-5 0,01 0,04 0,10 0,02 50,76 

PDNF 0-5 0,01 0,04 0,07 0,02 45,65 
PDE 5-10 0,01 0,04 0,08 0,02 44,78 
PD 5-10 0,03 0,04 0,06 0,01 26,31 

PDNF 5-10 0,02 0,05 0,09 0,02 38,49 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; DP- 
desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 

 

No segundo período avaliado, a cama de semeadura da cultura da soja apresentou 

valores de RT com menor variabilidade, conforme observado pelos CVs (Tabela 7), porém 

ainda considerados elevados, variando desde 18,93 até 30,05%. Essa redução da variabilidade 

na RT, comparada à primeira época, pode ter ocorrido em função do tempo de aplicação dos 

tratamentos (18 meses). A friabilidade, contudo, apresentou a mesma tendência do período 

anterior, com elevados valores de CV. Da mesma forma que aos seis primeiros meses, o 

aumento da RT em profundidade pode ser explicado pela redução do carbono orgânico, 

conforme observado por Blanco-Canqui e Lal (2007). A similaridade nos teores de água 

residual entre os tratamentos mostra, novamente, ausência de influência da umidade nos 

valores de RT e F. 
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Tabela 7 – Estatística descritiva para resistência tênsil, friabilidade, teor de água residual do 
solo para cama de semeadura da cultura da soja – 2010 

Tratamento Profundidade (cm) Mínimo Média Máximo DP CV (%) 
Resistência tênsil (kPa) 

PDE 0-5  44,51 86,30 a 114,13 16,34 18,93 
PD 0-5 48,55 88,00 a 146,14 25,40 28,86 

PDNF 0-5 52,16 87,65 a 147,97 20,95 23,90 
PDE 5-10 44,96 100,75 b 149,76 23,29 23,11 
PD 5-10 64,71 100,47 b 174,05 25,04 24,92 

PDNF 5-10 54,72 97,52 b 177,08 29,31 30,05 
Friabilidade 

PDE 0-5  0,12 0,40 a 0,90 0,16 43,38 
PD 0-5 0,08 0,35 a 0,60 0,13 38,12 

PDNF 0-5 0,14 0,35 a 0,70 0,14 41,16 
PDE 5-10 0,12 0,42 b 0,93 0,20 47,26 
PD 5-10 0,10 0,37 b 0,81 0,16 42,19 

PDNF 5-10 0,09 0,37 b 0,62 0,14 37,37 
Teor de água residual (kg kg-1) 

PDE 0-5  0,01 0,06 0,12 0,03 55,24 
PD 0-5 0,01 0,06 0,10 0,03 45,97 

PDNF 0-5 0,02 0,06 0,12 0,03 48,13 
PDE 5-10 0,01 0,05 0,10 0,03 53,84 
PD 5-10 0,01 0,05 0,11 0,03 58,52 

PDNF 5-10 0,02 0,05 0,12 0,02 47,14 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; DP- 
desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 

 

A resistência tênsil dos agregados não apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre os tratamentos e épocas de amostragem para as duas camadas de 

solo avaliadas (Figura 9). Todavia, o PD e PDNF em 2009 tiveram RT estatisticamente maior 

em 5-10 cm comparado com 0-5 cm (Tabela 6). A ausência de diferença estatística entre as 

camadas de solo para o PDE pode ser atribuída a uma possível homogeneização da camada de 

0-10 cm com o processo de escarificação mecânica. Em 2010, a RT em todos os tratamentos 

foi significativamente maior em 5-10 cm que em 0-5 cm de profundidade (Tabela 7). A RT 

dos agregados tem demonstrado ser um indicador sensível das condições físicas em solos 

cultivados no sistema plantio direto e conduzidos sob diferentes manejos, conforme 

demonstrado por Tormena et al. (2008b), Blanco-Canqui e Lal (2007) e Bavoso et al. (2010). 

Enquanto os primeiros utilizaram agregados com diâmetro variando de 12,5 a 19,0 mm, 

Blanco-Canqui e Lal (2007) utilizaram agregados com diâmetro de 4,75 a 8 mm. Os 

resultados sugerem que a diminuição do tamanho de agregados utilizados na determinação da 

RT implica também em uma redução da sensibilidade desta propriedade do solo em distinguir 

os sistemas de manejo aplicados. Isso se deve ao fato de que com a redução do tamanho dos 
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agregados ocorre também uma redução nos seus planos de fraqueza uma vez que os 

agregados menores são fragmentos dos agregados maiores. Sendo os agregados maiores 

provenientes de diferentes mecanismos, eles tendem a refletir melhor as condições de manejo 

que agregados menores, já que estes últimos são exclusivamente formados dos maiores 

(DEXTER, 1988; WATTS; DEXTER, 1998). A ausência de significância da RT entre épocas 

de amostragem aponta para uma possível estabilidade temporal dessa propriedade, indicando 

que os métodos mecânicos e biológicos de descompactação não interferiram nem a curto (6 

meses) nem a médio prazo (18 meses) na RT. Todavia, a utilização de agregados de 2 a 4 mm 

pode ter influenciado negativamente a detecção de diferenças em RT ao longo dos manejos 

propostos, uma vez que práticas mecânicas e biológicas de escarificação parecem não afetar a 

ruptura numa escala de tamanho de agregados tão diminuta. 

A friabilidade do solo, de forma semelhante à RT, não apresentou diferenças 

significativas (p<0,05) entre os tratamentos para as duas camadas de solo (Figura 9). Em 

relação às épocas de amostragem houve significância somente para PD e PDNF em 0-5 cm. A 

predominante ausência de significância em F está coerente com a ausência encontrada em RT. 

De acordo com a classificação proposta por Imhoff et al. (2002) todos os tratamentos foram 

classificados como friáveis em todas as épocas de amostragem e profundidades, ou seja, 

apresentaram uma condição física na cama de semeadura adequada para receber as sementes e 

proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento inicial das plântulas. A ausência de 

diferenças significativas entre os tratamentos para as duas épocas avaliadas indica que a RT e 

F não foram sensíveis em diferenciar os efeitos da escarificação mecânica e da biológica tanto 

no curto (seis meses) como no médio prazo (dezoito meses). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Tormena et al. (2008b) que concluíram que a escarificação mecânica poderia 

então ser substituída pela rotação de culturas (PD) uma vez que esta produziria uma condição 

física de cama de semeadura mais favorável ao desenvolvimento das plantas.  
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Figura 9 – Valores médios de resistência tênsil (RT) e friabilidade (F) para a cama de 
semeadura da cultura do milho 2009 e da soja 2010. PDE- plantio direto 
escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo 
forrageiro. Médias seguidas de letras minúsculas iguais entre tratamentos e 
maiúsculas iguais entre épocas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

 

Outro fator que pode ter contribuído para a ausência de diferenças significativas de RT 

e F nas duas avaliações é a operação de semeadura. Como o foco das avaliações é a condição 

física da cama de semeadura, a operação de semeadura exerce grande influência sobre os 

tratamentos, pois promove certa homogeneização da camada de 0-10 cm, que é justamente a 

profundidade de trabalho da semeadora. Entretanto Bavoso et al. (2010) encontraram maiores 

valores de RT em plantio direto, do que em plantio direto subsolado e submetido a outros 

sistemas de preparo convencionais. No entanto, não existe na literatura um consenso sobre o 

fato do sistema plantio direto apresentar maiores valores de RT do que sistemas de manejo 
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com algum tipo de preparo. Abid e Lal (2009), por exemplo, encontraram menores valores de 

RT em sistema plantio direto comparado ao sistema convencional de preparo do solo. 

 

2.3.1.4 Estabilidade de agregados pela percolação de água e carbono orgânico do solo 

 

A estabilidade de agregados por percolação (EA) e o teor de carbono orgânico do solo 

apresentaram menores coeficientes de variação quando comparados com a RT e F (Tabela 8). 

Porém, no PDE os maiores valores de CV da EA para as duas camadas de solo em relação ao 

PD e PDNF, provavelmente seja reflexo da escarificação mecânica, que pode ter resultado em 

agregados de tamanhos diferenciados. O mesmo, entretanto, não pôde ser observado para o 

carbono orgânico, que apresentou na camada de 0-5 cm do PD o maior valor de CV. Os 

baixos valores de CV encontrados neste estudo para EA, no entanto, foram diferentes 

daqueles relatados por Siegrist et al. (1998), que obtiveram CV variando 18,9 até 50,4% 

utilizando o mesmo método de determinação de EA. Diferentemente da RT, não houve 

aumento da EA da camada 0-5 para 5-10 cm. Para as duas camadas avaliadas foram obtidos 

resultados semelhantes de percolação de água. O PDE, no entanto, comparado ao PD e PDNF 

apresentou os menores valores de mínimo (11,12 mL min-1) e máximo (35,41 mL min-1), 

confirmando o efeito negativo da escarificação mecânica sobre a EA do solo, em virtude da 

fragmentação dos agregados do solo promovida por esta operação. 

  

Tabela 8 – Estatística descritiva para estabilidade de agregados pela percolação e carbono 
orgânico do solo para cama de semeadura da cultura do milho – 2009 

Tratamento Profundidade (cm) Mínimo Média Máximo DP CV (%) 
Estabilidade de agregados (mL min-1) 

PDE 0-5  11,12 26,81 a 35,41 7,01 26,16 
PD 0-5 23,64 34,81 a 43,11 5,36 15,00 

PDNF 0-5 23,87 30,98 a 38,57 4,17 13,46 
PDE 5-10 18,24 28,41 a 40,13 6,22 21,90 
PD 5-10 25,11 33,57 a 41,46 5,51 16,42 

PDNF 5-10 23,26 30,43 a 41,77 5,48 18,02 
Carbono orgânico (%) 

PDE 0-5  2,00 2,34 a 2,90 0,27 12,06 
PD 0-5 1,60 2,09 a 2,70 0,39 23,65 

PDNF 0-5 1,80 2,05 a 2,50 0,23 12,38 
PDE 5-10 1,40 1,59 b 1,90 0,16 14,08 
PD 5-10 1,50 1,69 b 2,00 0,18 12,71 

PDNF 5-10 1,30 1,63 b 1,90 0,23 4,54 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; DP- 
desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 
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Os valores de CV da EA da cama de semeadura de soja indicam um ligeiro aumento 

na variabilidade dos dados em relação à primeira avaliação, com o PDNF em 0-5 cm e o PDE 

em 5-10 cm apresentando os maiores valores de CV (Tabela 9). Os valores médios de EA 

indicam similaridade para a camada 0-5 cm entre as duas épocas de avaliação e uma redução 

da EA para a camada 5-10 cm da primeira para a segunda avaliação. Devido ao fato desta 

redução ter ocorrido nos três tratamentos, acredita-se que a mesma não esteja relacionada com 

os aspectos da escarificação mecânica e biológica, podendo estar relacionada ao fato do 

cultivo do trigo ter propiciado uma uniformização na área. Diferentemente da primeira 

avaliação, houve uma redução da EA em profundidade, a qual pode ser relacionada também 

com a diminuição do carbono orgânico em profundidade. Dentre todos os atributos medidos, 

o carbono orgânico foi o que apresentou menor variabilidade, com CV’s menores que 10% 

(Tabela 9). Baixos CV’s para o carbono orgânico foram observados por Siegrist et al. (1998) e 

Guimarães et al. (2009). Pode-se observar que houve uma diminuição dos teores de carbono 

orgânico da primeira para a segunda avaliação, principalmente na camada superficial. Devido 

essa tendência ter ocorrido em todos os tratamentos, acredita-se que variações nos teores de 

carbono orgânico ao longo do tempo sejam reflexo de diferenças no regime de chuvas de um 

ano para outro, bem como da seqüência de diferentes culturas que compõe a rotação. Na 

primeira avaliação da cama de semeadura do milho, foi cultivada no outono/inverno aveia 

preta em consórcio com ervilhaca; já na segunda avaliação da cama de semeadura da cultura 

da soja, havia sido cultivado trigo no inverno. 

 

Tabela 9 – Estatística descritiva para estabilidade de agregados e carbono orgânico do solo 
para cama de semeadura da cultura da soja – 2010 

Tratamento Profundidade (cm) Mínimo Média Máximo DP CV (%) 
Estabilidade de agregados (mL min-1) 

PDE 0-5  18,56 27,87 a 37,06 5,17 18,55 
PD 0-5 19,23 27,15 a 37,67 5,10 18,77 

PDNF 0-5 16,20 33,18 a 50,86 10,01 30,17 
PDE 5-10 15,23 22,50 b 36,74 6,77 30,08 
PD 5-10 16,24 22,16 b 29,73 3,45 15,58 

PDNF 5-10 14,70 21,78 b 30,03 3,78 17,36 
Carbono orgânico (%) 

PDE 0-5  1,59 1,70 a 1,85 0,09 3,81 
PD 0-5 1,61 1,70 a  1,76 0,05 3,35 

PDNF 0-5 1,63 1,71 a 1,83 0,07 5,22 
PDE 5-10 1,28 1,46 b 1,59 0,11 6,11 
PD 5-10 1,46 1,63 b 1,63 0,07 3,29 

PDNF 5-10 1,28 1,57 b 1,57 0,10 9,46 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; DP- 
desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 
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A estabilidade de agregados em 2009 foi estatisticamente (p<0,05) menor em PDE que 

em PD e PDNF para a camada 0-5 cm (Figura 10). Na camada de 5-10 cm o PD foi 

estatisticamente igual ao PDNF e maior que o PDE. A EA em PDE foi, respectivamente, 23 e 

13% menor que em PD e PDNF para a camada 0-5 cm, enquanto na camada 5-10 cm esses 

valores diminuíram para 15 e 7%, respectivamente. A operação de escarificação mecânica 

provocou o rompimento da estrutura do solo e resultou em diminuição da EA. Já a introdução 

do nabo forrageiro no sistema de rotação de culturas deixou o solo, no mínimo, com as 

mesmas condições de estabilidade de agregados que o PD. Os resultados da EA indicam que a 

escarificação mecânica resultou numa perda de qualidade estrutural para a cama de semeadura 

do solo avaliada seis meses após a realização desta operação. Vakali et al. (2011) utilizando a 

mesma metodologia na avaliação de EA, observaram que sistemas de manejo com algum tipo 

de mobilização do solo resultaram em menor EA que os sistemas sem mobilização. Riley et 

al. (2008) relatam que a mobilização do solo torna-o mais instável e facilmente degradável. A 

diferença observada em termos de estabilidade de percolação entre os tratamentos pode ainda 

ser atribuída a uma estrutura mais estável, biologicamente mais ativa e com atividade 

radicular das culturas envolvidas na rotação, para os tratamentos PD e PDNF.   

Seguindo a classificação de EA via percolação proposto por Mbagwu e Auerswald 

(1999), todos os tratamentos e profundidades foram classificados como de rápida percolação. 

Isso significa que, embora a escarificação mecânica tenha resultado em efeitos significativos 

sobre a EA, estes não foram suficientes para mudar a classe de percolação do solo avaliado. 

Uma rápida percolação indica uma boa qualidade estrutural, uma vez que é a classificação 

encontrada para solos sob floresta, conforme destacaram Mbagwu e Auerswald (1999).  

A estabilidade de agregados em 2010, por sua vez, foi significativamente (p<0,05) 

maior em PDNF na camada 0-5 cm, indicando que os efeitos benéficos da descompactação 

biológica, ao contrário da escarificação mecânica, tendem a aparecer no médio prazo (18 

meses). O PDNF apresentou uma EA cerca de 16% maior que no PD e PDE. Para a camada 

de 5-10 cm de profundidade não houve diferença estatística. Abreu et al. (2004) utilizando 

outros indicadores físicos do solo, também observaram que os efeitos da escarificação 

biológica (crotalária) tendem a aparecer no médio prazo. O PDE e PD apresentaram valores 

estatisticamente iguais de EA, sugerindo que, após 18 meses da escarificação mecânica, 

houve uma reconsolidação da estrutura do solo, onde o PDE teve os mesmos valores de EA 

do tratamento PD. De maneira semelhante, Nicoloso et al. (2008) também observaram pela 

porosidade total, macro e microporosidade, e infiltração de água que a escarificação mecânica 

apresentou um baixo efeito residual e ainda concluíram que a escarificação biológica com o 
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uso do nabo forrageiro resultou em aumento da macroporosidade, redução da resistência a 

penetração e aumento da infiltração de água no solo. De acordo com as classes de estabilidade 

de percolação adotadas neste estudo, todos os tratamentos na camada 0-5 cm tiveram uma 

rápida percolação, enquanto para a camada 5-10 cm, a percolação foi classificada como 

moderada. Isso indica uma diminuição da EA da camada 5-10 cm em relação à primeira 

avaliação. Todavia, para as duas camadas os valores de EA ficaram bem acima dos valores 

considerados críticos (<15 mL min-1) (MBAGWU; AUERSWALD, 1999). 

A estabilidade de agregados na camada de 0-5 cm apresentou uma redução de 2009 

para 2010 somente para o PD (Figura 10). Os tratamentos PDE e PDNF mostraram que a EA 

é temporalmente estável, mantendo seus valores significativamente iguais entre as épocas 

avaliadas. Isso pode ser atribuído ao efeito conjugado da operação de semeadura e 

escarificação mecânica e biológica dentro de cada tratamento. Já na camada de 5-10 cm houve 

diferença significativa entre as épocas amostradas para todos os tratamentos, mostrando uma 

redução da EA de um ano para outro, a qual deve estar relacionada aos fatores de manejo da 

área, uma vez que não houve diferença estatística no carbono orgânico entre as épocas 

avaliadas para esta profundidade (Figura 10). 

Em relação aos teores de carbono orgânico total, não foram observadas diferenças 

entre os tratamentos e épocas avaliadas para as duas camadas estudadas (Figura 10). Este fato 

pode estar associado com o tempo de implantação do sistema de plantio direto na área (18 

anos) e ao efeito de tratamentos pouco contrastantes que resultaram em uma homogeneização 

do carbono orgânico do solo de modo similar aos resultados obtidos por Tormena et al. (2008 

a). Bavoso et al. (2010) após três anos de avaliações também não observaram diferenças 

significativas no teor de carbono orgânico entre sistemas de manejo e uso do solo.  

A camada 0-5 cm apresentou teores de carbono significativamente maiores que a 

camada 5-10 cm (Tabelas 8 e 9). Isso reflete o efeito continuado da deposição de resíduos 

sobre a superfície do solo, proporcionado pelo sistema de manejo, que inclui a manutenção 

dos resíduos culturais e a utilização de plantas de cobertura no sistema de rotação de culturas 

e favorece a criação de um gradiente de carbono orgânico no solo, que tende a diminuir com o 

aumento da profundidade. Para a camada de 0-5 cm houve redução significativa do teor de 

carbono orgânico de 2009 para 2010. Como todos os tratamentos apresentaram essa redução, 

isso provavelmente está relacionado a outros fatores, como variação na temperatura e 

mudanças no regime de chuvas de um ano para outro. Em 5-10 cm não houve diferenças 

significativas nos teores de carbono orgânico entre 2009 e 2010 para PDE e PDNF, isso 
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aponta para uma estabilidade temporal deste atributo, a qual pode estar relacionada com o 

possível efeito residual da escarificação mecânica e biológica do solo. 
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Figura 10 – Valores médios de estabilidade de agregados (EA) e carbono orgânico para a 
cama de semeadura da cultura do milho 2009 e da soja 2010. PDE- plantio direto 
escarificado; PDC- plantio direto consolidado; PDNF- plantio direto cultivado 
com nabo forrageiro. Médias seguidas de letras minúsculas iguais entre 
tratamentos e maiúsculas iguais entre profundidades não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% 

 

2.3.1.5 Condutividade hidráulica do solo saturado 

 

A condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat) apresentou alta variabilidade na 

primeira época avaliada, desde 1,25 mm h-1 para o PDE em 5-10 cm até 1354,81 mm h-1 para 

o PDE em 0-5 cm (Tabela 10). Esta alta variabilidade resultou em elevados coeficientes de 
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variação (CV): 120,96% até 175,67%. Para a segunda época avaliada houve uma redução dos 

CV’s, que variaram de 45,88 a 109,18%. Nesta segunda época, a Ksat foi medida no campo, 

indicando que sua determinação em campo proporcionou uma menor variabilidade do que em 

laboratório. Todavia, de acordo com a classificação de CV proposta por Warrick e Nielsen 

(1980), para ambas as épocas a Ksat apresentou uma variabilidade considerada muito alta.  

A condutividade hidráulica do solo saturado é considerada uma das propriedades do 

solo de maior variabilidade espacial, como pôde ser observado pelos elevados CV’s 

encontrados por alguns autores (ABREU et al., 2003; BOSCH; WEST, 1998; REHFELDT et 

al., 1992). Enquanto Abreu et al. (2003) encontraram um CV da Ksat de 62,7% para um solo 

de textura franco arenosa, Bosh e West (1998) observaram uma variação do CV da Ksat desde 

26 até 218% para diferentes solos e profundidades nos EUA. 

 

Tabela 10 – Estatística descritiva para a condutividade hidráulica do solo saturado (mm h-1) 
para cama de semeadura da cultura do milho – 2009 e soja – 2010 

Tratamento Profundidade (cm) Mínimo Média Máximo DP CV (%) 
Cama de semeadura Milho - 2009 

PDE 0-5  2,43 149,11 1354,81 261,94 175,67 
PD 0-5 2,13 130,06 901,12 186,86 143,68 

PDNF 0-5 2,69 110,96 665,09 142,04 128,01 
PDE 5-10 1,25 16,48 78,96 19,94 120,96 
PD 5-10 1,84 8,66 82,60 14,35 165,59 

PDNF 5-10 2,02 8,38 66,13 11,56 137,97 
Cama de semeadura Soja - 2010 

PDE 0-5  165,29 694,89 1309,17 307,14 44,20 
PD 0-5 261,83 837,42 1322,50 392,97 46,93 

PDNF 0-5 196,38 716,58 1309,17 328,93 45,90 
PDE 5-10 21,82 104,95 436,25 114,59 109,18 
PD 5-10 21,82 94,32 286,54 76,99 81,63 

PDNF 5-10 33,06 87,05 154,29 39,44 45,88 
PDE- plantio direto escarificado; PDC- plantio direto consolidado; PDNF- plantio direto cultivado com nabo 
forrageiro; DP- desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 
 

 Os dados de Ksat foram transformados para a forma logarítmica com a finalidade de 

obter uma distribuição mais próxima possível da normalidade e em seguida submetidos à 

análise de variância e teste de média. A Ksat não apresentou diferenças significativas entre os 

tratamentos nas duas épocas avaliadas para a camada 0-5 cm (Figura 11). Uma possível 

explicação para este resultado é que a operação de semeadura provavelmente tenha causado 

uma homogeneização da estrutura do solo nesta camada, resultando em valores de Ksat 

semelhantes para todos os tratamentos. Para a camada 5-10 cm na primeira época avaliada 

(2009), o PDE apresentou Ksat significativamente maior que PD e PDNF.  A Ksat em PDE 
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foi cerca de 1,4 vezes maior do que em PD e PDNF. Isso aponta para um efeito positivo da 

escarificação mecânica em facilitar a condução de água no solo, resultando em maior Ksat aos 

seis meses após a aplicação desta prática. Wu et al. (1992) relataram que a escarificação 

mecânica promove um aumento na macroporosidade do solo influenciando dessa forma no 

seu movimento de água. 

 Para a segunda época avaliada não houve diferenças na Ksat entre os tratamentos para 

a camada 5-10 cm (Figura 11). Este resultado indica que os efeitos da escarificação mecânica 

sobre a Ksat não perduraram até os 18 meses após sua aplicação. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Tavares Filho et al. (2006) que observaram um aumento da Ksat em 

plantio direto logo após escarificação mecânica em comparação ao plantio direto contínuo. 

Contudo após um e dois anos da escarificação mecânica estes autores não observaram mais 

diferenças na Ksat entre o plantio direto escarificado e o contínuo. Resultados diferentes, no 

entanto, foram obtidos por Vieira e Klein (2007) que avaliaram a Ksat 24 meses após a 

escarificação mecânica e obtiveram maiores valores para o PDE que para o PD para a mesma 

classe de solo do presente estudo, concluindo que esta prática melhorou as condições do solo 

apresentando um efeito residual de pelo menos 2 anos. No entanto, Drury et al. (2003) e 

Blanco-Canqui et al. (2004) não observaram diferenças significativas na Ksat ao longo dos 

tratamentos PD, PDE e PC para a camada 0-10 cm. 

A escarificação biológica pelo cultivo do nabo forrageiro não apresentou efeitos 

significativos sobre a Ksat nem no curto (seis meses) nem no médio prazo (18 meses). Essa 

ausência de efeitos do nabo forrageiro pode ser atribuída à alta precipitação ocorrida em 2009, 

a qual pode ter favorecido o rearranjo do espaço poroso e reconsolidação da estrutura do solo. 

Entretanto, Nicoloso et al. (2008) encontraram uma melhoria na infiltração de água no solo 

nove meses após aplicação da escarificação biológica pelo nabo forrageiro em um Latossolo, 

concluindo que a mesma foi eficiente em aumentar a macroporosidade do solo. Também 

Abreu et al. (2004) utilizando a crotalária como escarificador biológico em um Argissolo 

observaram uma maior Ksat que no tratamento PDE e PD contínuo. Para eles a escarificação 

biológica foi mais eficiente na criação de poros condutores de água que a escarificação 

mecânica. 

Devido a Ksat ter sido determinada por métodos diferentes não foi realizada a 

comparação estatística entre épocas. Acredita-se que a grande diferença observada entre os 

anos (cerca de duas vezes maior em 2010 que em 2009) seja devido aos diferentes métodos de 

determinação da Ksat em cada época, a qual foi determinada pelo método da carga 

decrescente em laboratório na primeira época (2009) e pelo permeâmetro de carga constante 
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no campo para a segunda época (2010). Dessa forma, os resultados indicam que a 

determinação em campo possa ter causado uma superestimativa da Ksat, uma vez que estudos 

que determinaram a Ksat, tanto em laboratório (VIEIRA; KLEIN, 2007; BLANCO-CANQUI 

et al., 2010) quanto em campo (ABREU et al., 2003; SILVA et al., 2009; SO et al., 2009) 

apresentaram valores de Ksat mais próximos aos encontrados neste estudo na primeira época 

avaliada. 
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Figura 11 – Valores médios da condutividade hidráulica do solo saturado (Ksat) para a cama 
de semeadura de milho-2009 e soja-2010. PDE- plantio direto escarificado; PD- 
plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro. Médias 
seguidas de letras minúsculas iguais entre tratamentos e maiúsculas iguais entre 
épocas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

 

2.3.1.6 Permeabilidade ao ar 

  

Os dados de permeabilidade ao ar foram submetidos ao teste de normalidade de acordo 

com Shapiro e Wilk (1965). Os dados apresentaram uma distribuição não normal, devido a 

isso os valores de permeabilidade ao ar foram transformados para a forma logarítmica com 

vistas a obter uma distribuição a mais próxima possível da normalidade. Os valores médios de 

log Ka para todos os potenciais utilizados estão apresentados na Tabela 11. 

Houve interação significativa entre tratamentos e épocas para a permeabilidade ao ar. 

A Ka apresentou efeito significativo entre os tratamentos somente para o potencial -6 kPa na 

camada 0-5 cm na primeira época avaliada (2009) e no potencial de -30 kPa na camada 0-5 

cm na segunda época avaliada (2010). Em -6 kPa, o PDNF teve permeabilidade ao ar 

significativamente maior que PDE e PD, enquanto em -30 kPa o PDNF e PDE foram maiores 
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que o PD. Estes resultados indicam o efeito do cultivo do nabo forrageiro em aumentar a 

macroporosidade do solo, resultando em maior permeabilidade ao ar, como também relatado 

por Cresswell e Kirkegaard (1995). Resultados semelhantes aos do presente estudo foram 

obtidos por Silveira Junior (2012) quando avaliaram a permeabilidade ao ar para o mesmo 

experimento. 

Na avaliação dos tratamentos entre as épocas, apenas nos potenciais de -6 e -10 kPa a 

Ka foi maior em PDE e PD em 2010 comparado com 2009 na camada 0-5 cm (Tabela 11). 

Este resultado indica que houve uma melhoria do sistema poroso do solo de 2009 para 2010 

em PDE e PD, mas não em PDNF. Isso possivelmente resultou em ausência de diferenças 

estatísticas entre tratamentos para o ano de 2010 no potencial de -6 kPa. Para os demais 

potenciais na camada 0-5 cm e para todos os potenciais na camada 5-10 cm não houve 

diferenças significativas entre 2009 e 2010 dentro de cada tratamento. 

 Houve ocorrência de Ka igual zero para os tratamentos PDE e PD no potencial -6 kPa 

na camada 0-5 cm e para todos os tratamentos na camada 5-10 cm nos potencias: -6, -10 e -30 

kPa.  A Ka igual a 1 µm2 (log Ka=0) indica ausência de fluxo devido aos poros estarem 

bloqueados e não fazendo parte do transporte convectivo do ar, o que acontece quando os 

poros estão preenchidos com água ou caso não estejam conectados (MCQUEEN; 

SHEPHERD, 2002). A ocorrência de poros muito pequenos em solos com alto teor de argila 

também propiciam valores de Ka próximos de zero, conforme relatado por Rodrigues et al. 

(2011). Porém, como era esperado, conforme o potencial de água no solo foi reduzido houve 

um aumento da Ka em todos os tratamentos e profundidades, uma vez que o espaço poroso 

anteriormente ocupado por água passou a ser preenchido com ar. A magnitude dos valores de 

Ka encontrados neste estudo se assemelham com os valores obtidos por Schjonning et al. 

(2007) para um solo arenoso compactado na Dinamarca, o qual teve Ka 6,5 vezes menor do 

que o solo não compactado no potencial -10 kPa. 

Embora o PDNF tenha apresentado maior Ka somente no potencial -6 kPa para a 

camada 0-5 cm, esse fato é de extrema importância uma vez que a região apresenta um alto 

índice pluviométrico (acima 1400 mm). E a ausência de diferença significativa entre os anos 

para este tratamento nesta profundidade e potencial indica que mesmo 18 meses após o 

cultivo do nabo forrageiro houve uma manutenção da Ka no potencial -6 kPa. Isso torna o 

cultivo do nabo forrageiro uma possível opção para melhorar a Ka em sistema plantio direto 

em regiões de alta precipitação. 
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Tabela 11 – Valores médios de permeabilidade ao ar (log Ka) para a cama de semeadura da 
cultura do milho (2009) e da cultura da soja (2010) para as profundidades de 0-5 
e 5-10 cm de profundidade 

Tratamento 
0-5 cm 5-10 cm 

2009 2010 2009 2010 
-6 kPa 

PDE -0,58bB 0,12aA -0,89aA -1,22aA 
PD -0,53bB 0,57aA -1,19aA -0,20aA 

PDNF 0,09aA 0,47aA -1,19aA -0,98aA 
-10 kPa 

PDE -0,33aB 0,92aA -0,49aA -0,79aA 
PD 0,28aB 0,68aA -0,98aA -0,04aA 

PDNF 0,15aA 0,83aA -0,69aA -0,49aA 
-30 kPa 

PDE 0,33aA 0,86aA 0,03aA -0,37aA 
PD 0,37aA 0,79bA -0,44aA -0,57aA 

PDNF 0,42aA 1,05aA -0,34aA -0,19aA 
-100 kPa 

PDE 1,22aA 1,12aA 1,28aA 0,12aA 
PD 1,38aA 1,19aA 1,21aA 0,36aA 

PDNF 1,23aA 1,23aA 1,28aA 0,08aA 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro. Letras 
minúsculas comparam medias entre tratamentos em cada época e profundidade, e letras maiúsculas comparam as 
medias entre os anos dentro de cada tratamento e profundidade. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 
ente si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 A permeabilidade ao ar foi maior na camada 0-5 cm comparado à camada 5-10 cm. 

Provavelmente os maiores valores de Ka na camada superficial podem ser atribuídos à 

operação de semeadura que promoveu um aumento na macroporosidade do solo em relação à 

camada 5-10 cm. Maiores valores de Ka na camada superficial em comparação à 

subsuperficial foram também encontrados por Cavalieri et al. (2009) e Rodrigues et al. (2011) 

em sistema plantio direto. Fish e Koppi (1994) relataram que a Ka é uma propriedade sensível 

para diferenciar os efeitos das práticas de manejo no solo. Devido à predominante ausência de 

diferenças significantes acredita-se que a alta variabilidade espacial da Ka associada ao fato de 

que os tratamentos propostos abrangem um único sistema de manejo (plantio direto) possa ter 

contribuído para isto. 

 

2.3.1.7 Índices de continuidade de poros 

2.3.1.7.1 Índice K1 

   

O índice K1 obtido pela relação entre Ka/εa é considerado por Groenevelt et al. (1984) 

um importante índice para determinar se as diferenças em Ka podem ser atribuídas à  εa ou a 
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outros aspectos geométricos do espaço poroso, como a distribuição do tamanho de poros, 

tortuosidade, continuidade. Dessa forma quanto maior for o valor de K1 maior será a 

capacidade de transporte de ar devido ao alto grau de continuidade do sistema poroso do solo. 

O índice K1 também apresentou uma distribuição não normal, sendo assim seus valores foram 

transformados para a forma logarítmica com a finalidade de obter uma distribuição normal. 

Os valores médios de K1 para os potenciais estudados estão apresentados na Figura 12. 

No potencial de -6 kPa na camada 0-5 cm o tratamento PDNF apresentou maior 

continuidade de poros ou menor tortuosidade que os tratamentos PDE e PD. Para os demais 

potenciais, no entanto, não houve diferenças significativas entre os tratamentos em ambas as 

épocas avaliadas. Na comparação entre anos, o K1 em PDE e PD nos potenciais -6 e -10 kPa 

foram significativamente maiores em 2010 que em 2009. Esses resultados são semelhantes 

aos resultados obtidos com os dados de Ka. Isso demonstra que o índice de continuidade de 

poros K1 na camada 0-5 cm foi coerente com os valores de Ka e corrobora o fato de que o 

cultivo da cultura do nabo forrageiro pode resultar em melhoria do sistema poroso do solo, 

principalmente em altos potenciais de água no solo. 

 A medida da Ka próximo à capacidade de campo é considerada a ideal por permitir 

uma estimativa adequada da condutividade da fração de poros grandes (IVERSEN et al., 

2003). No entanto, os resultados obtidos para Ka e K1 no potencial -10 kPa não evidenciaram 

as possíveis diferenças existentes entre os tratamentos. Os resultados para Ka e K1 indicaram o 

potencial -6 kPa na camada 0-5 cm como mais adequado na diferenciação dos manejos 

aplicados ao solo. 

Na camada 5-10 cm, o potencial -30 kPa foi o mais sensível para detectar diferenças 

entre os tratamentos. O tratamento PDE apresentou K1 significativamente maior que o PD e 

PDNF em 2009. Isso indica que a escarificação mecânica, aos seis meses após sua aplicação, 

propiciou uma maior continuidade de poros do que em PD e PDNF, sugerindo que a 

mobilização do solo sob PD não resultou em perda da continuidade dos poros deste solo. A 

ausência de diferença estatística entre épocas para o PDE no potencial -30 kPa indica que a 

continuidade de poros foi mantida até os 18 meses após escarificação, entretanto para a 

segunda época não houve diferenças entre os tratamentos (Figura 13). Os outros potenciais 

não apresentaram tratamentos com diferenças estatísticas entre si e nem entre épocas, com 

exceção do potencial -100 kPa onde todos os tratamentos foram estatisticamente maiores em 

2009 comparado à 2010. Este resultado não era esperado, sendo atribuído a um possível erro 

envolvido nas medições que provavelmente subestimaram o K1 em 2010, uma vez que essa 

tendência não foi observada para os outros potenciais e nem para a camada 0-5 cm. 
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Figura 12 – Valores médios de log K1 para a camada 0-5 cm para a cama de semeadura de 
milho (2009) e soja (2010). PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio 
direto, PDNF - plantio direto cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas 
comparam medias entre tratamentos em cada época e profundidade, e letras 
maiúsculas comparam as medias entre os anos dentro de cada tratamento e 
profundidade. Médias seguidas pela mesma letra não diferem ente si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade 
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Figura 13 – Valores médios de log K1 para a camada 5-10 cm para a cama de semeadura de 
milho (2009) e soja (2010). PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio 
direto, PDNF - plantio direto cultivado com nabo forrageiro. Letras minúsculas 
comparam medias entre tratamentos em cada época e profundidade, e letras 
maiúsculas comparam as medias entre os anos dentro de cada tratamento e 
profundidade. Médias seguidas pela mesma letra não diferem ente si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade 

 

2.3.1.7.2 Índice N 

  

 A permeabilidade ao ar foi relacionada com a porosidade de aeração pelo modelo 

linearizado da Eq. 12, obtendo os valores dos parâmetros M e N. A inclinação da reta entre 

log Ka e log εa que é o parâmetro N é um índice de continuidade de poros que representa a 

porcentagem de poros contínuos interligados disponíveis para o fluxo de ar com o aumento da 

εa. Os valores médios de N não diferiram entre tratamentos e entre épocas para ambas as 
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profundidades avaliadas (Figura 14). Este resultado indica que pela avaliação do índice N 

todos os tratamentos em ambas as épocas e profundidades apresentaram uma continuidade de 

poros semelhantes. De maneira geral a camada 0-5 cm apresentou maiores valores de N, os 

quais variaram de 1,91 a 3,73, do que a camada 5-10 cm, que teve o N variando de 0,89 a 

2,47. Isso indica que a camada 0-5 cm apresentou uma melhor continuidade de poros ou 

menor tortuosidade que a camada 5-10 cm. Valores semelhantes do índice N foram 

encontrados por Silveira Junior (2012) para o mesmo experimento, por Rodrigues et al. 

(2011) para um sistema plantio direto na mesma região do estudo e por Dorner e Horn (2009) 

em sistema de preparo reduzido na Alemanha. No entanto, Ball et al. (1988) encontraram 

valores superiores de N (3,87 a 8,64) para a camada superficial em sistema plantio direto. 

Para eles quanto maior o valor de N maior será a taxa de abertura de caminhos de poros 

contínuos com o aumento da porosidade de aeração. 
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Figura 14 – Valores médios do parâmetro N obtidos do modelo: log Ka=log M + N log εa, 
para os tratamentos plantio direto escarificado (PDE), plantio direto (PD) e 
plantio direto cultivado com nabo forrageiro (PDNF) nas camadas 0-5 e 5-10 cm 
durante a cama de semeadura do milho (2009) e soja (2010). Letras minúsculas 
comparam medias entre tratamentos em cada época e profundidade, e letras 
maiúsculas comparam as medias entre os anos dentro de cada tratamento e 
profundidade. Médias seguidas pela mesma letra não diferem ente si pelo teste 
Tukey a 5% de probabilidade 

 

A tabela 12 mostra os parâmetros M e N obtidos da relação log Ka e log εa para cada 

tratamento, época e profundidade levando em conta os quatro potenciais mátricos utilizados 

na determinação da Ka. Os valores de N corroboram os resultados anteriores, os quais 

mostraram um ligeiro decréscimo de N da camada 0-5 para 5-10 cm. Os valores de N obtidos 
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pela regressão com os quatro potenciais (Tabela 12) foram semelhantes aos obtidos 

individualmente para cada potencial (Figura 14), com exceção dos tratamentos PDE e PD na 

camada 5-10 cm em 2010, os quais não apresentaram um ajuste significativo do modelo de 

regressão. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do modelo de regressão log Ka=log M + N log εa para os tratamentos 
plantio direto escarificado (PDE), plantio direto (PD) e plantio direto cultivado 
com nabo forrageiro (PDNF) nas camadas 0-5 e 5-10 cm durante a cama de 
semeadura do milho (2009) e soja (2010)  

Tratamento Profundidade (cm) Log M N R2 
Cama de semeadura da cultura do milho (2009) 

PDE 0-5  2,72 3,45 0,53** 
PD 0-5 2,01 2,27 0,25* 

PDNF 0-5 3,62 4,88 0,73** 
PDE 5-10 2,12 2,32 0,40** 
PD 5-10 1,82 2,03 0,51** 

PDNF 5-10 1,87 2,02 0,49** 
Cama de semeadura da cultura da soja (2010) 

PDE 0-5  2,18 2,48 0,72** 
PD 0-5 2,14 2,51 0,69** 

PDNF 0-5 2,91 3,70 0,79** 
PDE 5-10 0,23 0,70 0,12NS 
PD 5-10 0,29 0,85 0,19NS 

PDNF 5-10 0,90 2,16 0,31* 
PDE- plantio direto escarificado; PD- plantio direto; PDNF- plantio direto cultivado com nabo 
forrageiro; DP- desvio padrão; CV- coeficiente de variação. 
*P<0,05; **P<0,01; NSNão significativo 
  

A Figura 15 ilustra a relação log-log entre Ka e εa com os dados de todos os potenciais 

em cada tratamento e profundidade, obtendo-se o intercepto e o slope dessa relação. Observa-

se que para a camada 0-5 cm nas duas épocas avaliadas o PDNF obteve numericamente 

maiores valores do slope N em relação ao PDE e PD. Na camada 5-10 cm em ambas as 

épocas os valores de N foram próximos entre si. Para a primeira época de avaliação os 

modelos de regressão explicaram de 40 a 73% da variabilidade em Ka. Já para a segunda 

época os modelos de regressão explicaram entre 31 a 79% da variabilidade em Ka. 
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Figura 15 – Relação logarítmica entre a permeabilidade ao ar (Ka) e a porosidade de aeração 
(εa), para os tratamentos plantio direto escarificado (PDE), plantio direto (PD) e 
plantio direto cultivado com nabo forrageiro (PDNF) nas camadas 0-5 e 5-10 cm 
durante a cama de semeadura do milho (2009) e soja (2010) 

  

A porosidade bloqueada representa o valor de porosidade abaixo do qual o fluxo de ar 

através do solo cessa devido à descontinuidade do sistema poroso do mesmo (POULSEN et 

al., 2007). Os valores médios de porosidade bloqueada não diferiram significativamente entre 

tratamentos nem entre épocas para ambas as profundidades (Figura 16). Isso indica que a 

porosidade bloqueada seguiu tendência similar ao do índice N. Na primeira época o volume 

de poros bloqueados foi semelhante entre profundidades em cada tratamento. Já na segunda 

época houve um aumento no volume de poros bloqueados da camada 0-5 para 5-10 cm no 

PDE e PDNF. Todavia essas diferenças não foram significativas. Para a primeira época a 

porosidade bloqueada variou de 12,55 a 16,96%. Enquanto na segunda época essa variação 
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foi de 13,30 a 22,23%. Os valores de volume de poros bloqueados ao fluxo de ar foram 

maiores que os encontrados por Rodrigues et al. (2011) em sistema plantio direto na mesma 

região deste estudo (2 a 8%) e por Ball et al. (1988) também em plantio direto na Escócia (0 a 

5,2%). Dorner e Horn (2009) por sua vez encontraram uma porcentagem de porosidade 

bloqueada muito baixa (<1%) para a camada superficial de um solo cultivado sob preparo 

reduzido. 
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Figura 16 – Valores médios da porosidade bloqueada (10-log(M)/N) para os tratamentos plantio 
direto escarificado (PDE), plantio direto (PD) e plantio direto cultivado com 
nabo forrageiro (PDNF) nas camadas 0-5 e 5-10 cm durante a cama de 
semeadura do milho (2009) e soja (2010). Letras minúsculas comparam médias 
entre tratamentos em cada época e profundidade, e letras maiúsculas comparam 
as medias entre os anos dentro de cada tratamento e profundidade. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem ente si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade 

 

 A porosidade de aeração não diferiu estatisticamente entre tratamentos, nem entre 

épocas em ambas as profundidades na capacidade de campo (-10 kPa) (Figura 17). Como era 

esperado, a porosidade de aeração foi maior na camada 0-5 que na 5-10 cm. Embora não 

significativo, houve um aumento da porosidade de aeração da primeira (2009) para a segunda 

época avaliada (2010). Essa melhoria do sistema poroso pode ser atribuída ao sistema de 

rotação de culturas, o qual teve a cultura do trigo e em seguida da soja (2010) cultivada após o 

cultivo do milho (2009), bem como à atividade biológica proporcionada pelo intenso sistema 

de rotação. A linha tracejada na Figura 17 representa o limite mínimo de 10% de porosidade 

de aeração para desenvolvimento das plantas (GRABLE; SIEMER, 1968). Dessa forma, 

somente o tratamento PD na camada 5-10 cm em 2009 apresentou porosidade de aeração 
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menor que o limite mínimo, com cerca de 7%. Valor semelhante de porosidade de aeração 

também para o sistema plantio direto nesta camada foi obtido por Lipiec et al. (2006). Mesmo 

com o limite mínimo de aeração de 10%, Schjonning et al. (1999) destacam que em 

porosidade de aeração menor que este valor pode ocorrer significante difusividade de gás, 

especialmente em solos bem estruturados, que é o caso do plantio direto. No entanto, em 

2010, o valor da porosidade de aeração no PD aumentou para 19%. Todavia observa-se que 

tanto PDE quanto PDNF também apresentaram porosidade de aeração próxima do limite de 

10%, a qual foi de 11% para o PDE e 12% para o PDNF na camada 5-10 cm.  
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Figura 17 – Valores médios da porosidade de aeração (εa) na capacidade de campo (-10 kPa) 

para os tratamentos plantio direto escarificado (PDE), plantio direto (PD) e 
plantio direto cultivado com nabo forrageiro (PDNF) nas camadas 0-5 e 5-10 
cm para a cama de semeadura do milho (2009) e soja (2010). Letras 
minúsculas comparam médias entre tratamentos em cada época e profundidade, 
e letras maiúsculas comparam as médias entre os anos dentro de cada 
tratamento e profundidade. Médias seguidas pela mesma letra não diferem ente 
si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

2.3.1.8 Intervalo Hídrico Ótimo do Solo 

  

A densidade do solo (Ds), dentre os atributos necessários ao cálculo do IHO, foi a 

propriedade que apresentou menores CV’s em todos os tratamentos e profundidades em 2009 

(Tabela 13). A baixa variabilidade desta propriedade foi também encontrada por diversos 

autores (FIDALSKI et al., 2010; BLAINSKI et al., 2012). A resistência do solo à penetração 

(RP) por sua vez apresentou elevados CV’s, variando desde 43,85% para o PDNF na camada 

5-10 cm até 76,24% para o PD em 0-5 cm. Essa alta variabilidade da RP é atribuída à ampla 
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faixa de tensões de água nas quais a RP é determinada (TORMENA et al., 1999; ARAÚJO et 

al., 2004). O conteúdo volumétrico de água apresentou uma variabilidade intermediária 

quando comparado à Ds e RP, com valores de CV entre 17,61 e 22,87%. De acordo com a 

classificação de CV proposta por Warrick e Nielsen (1980), a Ds, θ e RP apresentaram, 

respectivamente, baixa, média e muito alta variabilidade. Alguns autores determinando o IHO 

também encontraram a seguinte ordem crescente de CV: Ds<θ<RP (SILVA; KAY, 1997; 

TORMENA et al., 2007). Na segunda época avaliada (2010), estas propriedades apresentaram 

um comportamento semelhante ao da primeira época de avaliação em relação ao CV, 

destacando-se apenas um ligeiro aumento do CV do conteúdo de água que variou desde 22,21 

até 25,35% (Tabela 13).  

 Os valores médios de Ds mostram que não houve diferenças significativas (p<0,05) 

entre os tratamentos em ambas as épocas avaliadas para a camada 0-5 cm (Tabela 13). Este 

fato pode ser atribuído à homogeneização do solo pela operação de semeadura especialmente 

nesta camada de solo e também pela Ds ser uma medida que expressa a estrutura numa escala 

macroscópica. Na camada 5-10 cm em 2009 o PDE apresentou Ds significativamente menor 

que PD e PDNF, os quais apresentaram Ds estatisticamente iguais entre si. Na segunda época 

avaliada (2010), no entanto, o PDNF apresentou Ds significativamente maior que o PD e 

PDE. Esses resultados refletem o efeito da escarificação mecânica em reduzir a Ds somente 

até os seis meses após aplicação da mesma. Os menores valores de RP no PDE comparado 

aos do PD e PDNF em 2009 corroboram este fato (Tabela 13).  

Na comparação da Ds entre épocas somente o PDE não apresentou diferenças de 2009 

para 2010 na camada de 0-5 cm (Tabela 13). Para a camada 5-10 cm todos os tratamentos 

mostraram uma significativa redução da Ds de 2009 para 2010. Esses resultados mostram que, 

com exceção do PDE em 0-5 cm, não houve uma estabilidade temporal da Ds ao longo dos 

tratamentos. A redução da Ds encontrada pode estar relacionada com o regime de chuvas da 

área, pois em 2009 foi observada uma maior precipitação durante a cama de semeadura do 

milho comparado à cama de semeadura da soja. Essa maior precipitação em 2009 pode ter 

favorecido a reconsolidação do solo em resposta à operação de semeadura, resultando em 

maior Ds do que em 2010. Busscher et al. (2002) encontraram altos valores de RP na camada 

superficial e atribuíram isso ao efeito do regime de chuvas que promoveu a reconsolidação 

desta camada. 
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Tabela 13 – Estatística descritiva para as variáveis densidade do solo (Ds, Mg m-3), conteúdo 
de água (θ, m3 m-3) e resistência à penetração (RP, MPa) da cama de semeadura 
da cultura do milho em 2009 e da soja em 2010 

Variável Média DP CV Mínimo Máximo 
0-5 cm 

PDE/2009 
Ds  1,04 aA 0,10 9,49 0,82 1,19 
θ  0,38 0,09 22,87 0,19 0,54 

RP 0,74 0,53 71,63 0,12 2,45 
PDE/2010 

Ds  1,04aA 0,07 6,72 0,91 1,25 
θ  0,32 0,17 25,35 0,17 0,47 

RP 0,79 0,20 73,87 0,20 2,39 
PD/2009 

Ds  1,09 aA 0,10 9,21 0,88 1,32 
θ  0,38 0,08 20,00 0,22 0,54 

RP 1,01 0,77 76,24 0,15 3,20 
PD/2010 

Ds  1,03aB 0,07 7,11 0,89 1,23 
θ  0,32 0,08 25,12 0,18 0,46 

RP 0,76 0,53 69,40 0,16 2,35 
PDNF/2009 

Ds  1,07 aA 0,08 7,58 0,84 1,25 
θ  0,37 0,07 18,74 0,20 0,50 

RP 0,85 0,52 61,35 0,12 2,06 
PDNF/2010 

Ds  1,02aB 0,05 4,50 0,91 1,12 
θ  0,32 0,08 24,54 0,18 0,48 

RP 0,76 0,57 75,57 0,16 2,52 
5-10 cm 

PDE/2009 
Ds  1,22 bA 0,06 4,58 1,08 1,36 
θ  0,39 0,08 20,26 0,22 0,54 

RP 1,73 0,82 47,13 0,35 3,73 
PDE/2010 

Ds  1,17aB 0,06 5,21 1,05 1,31 
θ  0,35 0,08 23,19 0,19 0,51 

RP 1,71 0,99 57,83 0,29 4,11 
PD/2009 

Ds  1,27 aA 0,07 5,82 0,99 1,43 
θ  0,40 0,08 19,78 0,22 0,53 

RP 2,36 1,09 45,17 0,78 5,51 
PD/2010 

Ds  1,16bB 0,08 7,28 0,99 1,31 
θ  0,34 0,08 22,21 0,19 0,48 

RP 1,63 1,05 64,68 0,24 3,69 
PDNF/2009 

Ds  1,27 aA 0,07 5,25 1,10 1,38 
θ  0,39 0,07 17,61 0,26 0,52 

RP 2,11 0,92 43,85 0,25 4,90 
PDNF/2010 

Ds  1,20aB 0,07 6,05 1,02 1,34 
θ  0,34 0,08 22,70 0,19 0,48 

RP 1,98 1,03 52,13 0,69 4,80 
PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto cultivado com nabo forrageiro, DP - 
desvio padrão; CV – coeficiente de variação. Letras minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo ano 
e letras maiúsculas comparam os anos dentro do mesmo tratamento. Médias seguidas de letras iguais não 
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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Os modelos ajustados à curva de resistência do solo à penetração mostraram, como 

esperado, que a RP foi positivamente correlacionada com a Ds e negativamente com θ em 

todos os tratamentos, épocas e profundidades avaliadas (Tabela 14). Semelhantes resultados 

foram encontrados por Silva et al. (1994) e Imhoff et al. (2001). As equações ajustadas 

mostram que Ds e conteúdo de água explicaram de 55 a 77% da variabilidade da RP na 

primeira época e de 46 a 85% na segunda avaliação. Os modelos ajustados à curva de 

retenção de água mostraram que o conteúdo de água foi positivamente correlacionado com a 

Ds e negativamente com o potencial de água no solo. É comum observar um aumento na 

retenção de água associado ao aumento na densidade do solo, provavelmente devido à 

redução da macroporosidade do solo (TORMENA et al., 1999; CALONEGO; ROSOLEM, 

2011). As equações ajustadas explicaram de 83 a 93% da variabilidade no conteúdo de água 

na primeira época avaliada e de 92 a 95% na segunda época (Tabela 14). 

O intervalo hídrico ótimo para a cama de semeadura de milho nos tratamentos 

estudados está apresentado na Figura 18. Nesta primeira época avaliada, na camada 0-5 cm, a 

capacidade de campo foi o limite superior para quase toda a extensão do IHO em todos os 

tratamentos. A PA substituiu a capacidade de campo como limite superior em valores de Ds 

de 1,17; 1,19 e 1,20 Mg m-3, respectivamente, para PDE, PD e PDNF, já na extremidade final 

do IHO. Esses maiores valores de Ds em PD e PDNF nos quais a PA assumiu o limite 

superior comparado ao menor valor em PDE indicam, mesmo com os índices de continuidade 

de poros não apresentando diferenças significativas, que os tratamentos sem intervenção 

mecânica propiciaram um melhor sistema poroso do solo. O maior valor em PDNF sugere que 

a escarificação biológica dentre os tratamentos garantiu uma melhor aeração em maiores 

valores de Ds. Isso pode estar ligado à presença de poros maiores advindos do sistema PD 

bem como da utilização do nabo forrageiro como descompactador biológico do solo. Alguns 

autores também observaram efeitos benéficos da bioporosidade do solo em sistema plantio 

direto (SHIPITALO; PROTZ, 1987; LIEPIC; HATANO, 2003). 

A resistência do solo à penetração, por sua vez, substituiu o PM tornando-se o limite 

inferior somente na extensão final do IHO em valores de Ds de 1,17 Mg m-3 para o PDE e PD, 

e 1,11 Mg m-3 para o PDNF (Figura 18). Já este menor valor de Ds no qual a resistência à 

penetração assume o limite inferior em PDNF pode ser atribuído ao fato de que a maior 

bioporosidade ocasionada neste tratamento possivelmente provoca também o maior 

secamento do solo, o que consequentemente faz a RP se tornar limitante em menor valor de 

Ds. Para o PDE na camada 0-5 cm, 8% das amostras tiveram PA e RP como os limites do 

IHO. Para o PD, 25% das amostras tiveram PA como limite superior e 28% tiveram a RP 
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como limite inferior. Já o PDNF teve PA como limite superior e RP como limite inferior em, 

respectivamente, 3 e 40% das amostras.  

 

Tabela 14 – Ajuste das equações da curva de resistência do solo à penetração (CRS) e da 
curva de retenção de água (CRA) para a cama de semeadura da cultura do milho 
em 2009 e soja em 2010 

Tratamento Equação da CRS R2 Equação da CRA R2 
Primeira avaliação/2009 

0-5 cm 
PDE RP = 0,1250θ-1,4022Ds5,9737 0,77 θ = e(-1,8763+0,4574Ds)

Ψ
-0,1124 0,90 

PD RP = 0,1307θ-1,3260Ds6,8024 0,74 θ = e(-1,8965+0,5172Ds)
Ψ

-0,0995 0,83 
PDNF RP = 0,0475θ-2,3222Ds6,8559 0,55 θ = e(-2,0315+0,6877Ds)

Ψ
-0,0808 0,87 

5-10 cm 
PDE RP = 0,1353θ-1,6069Ds4,7757 0,69 θ = e(-1,8659+0,4448Ds)

Ψ
-0,1035 0,89 

PD RP = 0,1638θ-1,6079Ds4,5369 0,71 θ = e(-1,2977+0,0116Ds)
Ψ

-0,1029 0,93 
PDNF RP = 0,1135θ-1,7235Ds5,2176 0,69 θ = e(-1,5575+0,2321Ds)

Ψ
-0,0869 0,88 

Segunda avaliação/ 2010 
0-5 cm 

PDE RP = 0,0362θ-2,1123Ds10,018 0,63 θ = e(-2,5644+0,9056Ds)
Ψ

-0,1235 0,95 
PD RP = 0,0998θ-1,5779Ds4,1699 0,48 θ = e(-2,3442+0,6959Ds)

Ψ
-0,1252 0,94 

PDNF RP = 0,0316θ-2,2644Ds11,970 0,85 θ = e(-2,3860+0,7299Ds)
Ψ

-0,1258 0,94 
5-10 cm 

PDE RP = 0,1253θ-1,4305Ds6,0190 0,72 θ = e(-1,8817+0,3009Ds)
Ψ

-0,1217 0,93 
PD RP = 0,1410θ-1,4472Ds5,4675 0,70 θ = e(-2,0246+0,4521Ds)

Ψ
-0,1113 0,92 

PDNF RP = 0,1796θ-1,3571Ds4,7754 0,46 θ = e(-1,9489+0,3694Ds)
Ψ

-0,1149 0,95 
PDE - plantio direto escarificado, PD - plantio direto, PDNF - plantio direto cultivado com nabo forrageiro, RP 
(resistência do solo à penetração, MPa); θ (conteúdo de água, m3 m-3); Ds (densidade do solo, Mg m-3); Ψ 
(potencial de água no solo, MPa). p < 0,0001. 

 

Para a camada 5-10 cm de profundidade, no entanto, RP foi o limite inferior para toda 

a extensão do IHO nos tratamentos PDE e PDNF, enquanto no PD a RP assumiu o limite 

inferior em Ds igual a 1,18 Mg m-3, representando 95% das amostras (Figura 14). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Olibone et al. (2010) quando avaliaram o sistema PD com 

e sem escarificação mecânica. A PA foi o limite superior em 35% das amostras em PDE, 85% 

em PD e 38% em PDNF para a camada 5-10 cm. Os resultados indicam que na camada 0-5 

cm a PA foi mais limitante em PD, enquanto a RP foi mais limitante em PDNF. Isso mostra o 

tratamento PDE como o menos afetado por limitações relacionadas à aeração e RP. 

Provavelmente este fato esteja relacionado ao efeito residual da escarificação mecânica do 

solo que promoveu uma melhoria da condição física do solo avaliada aos seis meses após sua 

aplicação.  
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Figura 18 – Variação do conteúdo de água com a densidade do solo para a cama de semeadura 

de milho em 2009. A área hachurada representa o intervalo hídrico ótimo do 
solo (IHO). PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; PD- plantio 
direto; PDE- plantio direto escarificado 
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 Na camada 5-10 cm a PA foi novamente mais limitante em PD seguido do PDNF e 

PDE. Isso indica que a escarificação mecânica e biológica foram eficientes em melhorar a 

aeração do solo. A resistência a penetração apresentou a seguinte seqüência de limitação: 

PDE=PDNF>PD. Dos fatores que compõem o IHO a RP foi o mais limitante em ambas as 

profundidades. Muitos trabalhos avaliando o IHO também mostraram a RP como o mais 

limitante fator do solo (BENJAMIN et al., 2003; OLIBONE et al.; 2010). Isso mostra que o 

IHO foi um parâmetro mais sensível em detectar mudanças na estrutura do solo que a curva 

de retenção de água (SILVA et al., 2011; SILVA et al., 1994). 

Na segunda época avaliada (2010) houve uma melhoria dos limites de disponibilidade 

de água que compõem o IHO (Figura 19). Na camada 0-5 cm, o teor de água na capacidade de 

campo foi o limite superior do IHO para o PD e PDNF e em quase toda a extensão do IHO do 

PDE, exceto em valores de Ds>1,25 Mg m-3 onde a porosidade de aeração assumiu o limite 

superior em 3% das amostras (Figura 19). A RP foi o limite inferior em aproximadamente 

metade da extensão do IHO para todos os tratamentos. Os valores de Ds nos quais a RP 

assumiu o limite inferior foram 1,06 Mg m-3 para o PDE, 1,13 Mg m-3 para o PD e 1,04 Mg 

m-3 para o PDNF. A quantidade de amostras que teve a RP como limite inferior do IHO foi 

40%, 13% e 43%, respectivamente, para PDE, PD e PDNF.  

Para a camada 5-10 cm a capacidade de campo foi novamente o limite superior em 

toda a extensão do IHO em PD e PDNF, e em 92% das amostras em PDE (Figura 19). A 

resistência a penetração foi o limite inferior em praticamente toda a extensão do IHO. A RP se 

tornou o limite inferior a partir de valores de Ds de 1,10 Mg m-3 para o PDE, 1,09 Mg m-3  

para o PD e 1,06 Mg m-3 para o PDNF. O PDE teve cerca de 93% das amostras com RP como 

limite inferior, enquanto o PD teve 75% e o PDNF teve 98%. Esses resultados mostram que 

de forma semelhante à primeira época, a RP foi mais limitante que a porosidade de aeração. 

Todavia, de forma diferente à primeira época, PDE e PDNF foram os tratamentos que 

apresentaram maiores limitações em relação ao IHO. Isso mostra que os efeitos da 

escarificação mecânica não perduraram até os 18 meses após sua aplicação e que a 

escarificação biológica não mostrou influência positiva sobre o IHO em ambas as épocas 

amostradas. Diferentes resultados foram encontrados por Olibone et al. (2010) que mostraram 

efeitos benéficos da escarificação mecânica no IHO até os dois anos após sua aplicação. 
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Figura 19 – Variação do conteúdo de água com a densidade do solo para a cama de semeadura 

de soja 2009. A área hachurada representa o intervalo hídrico ótimo do solo 
(IHO). PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; PD- plantio direto; 
PDE- plantio direto escarificado 
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 A densidade do solo na qual o IHO é igual a zero é conhecida como densidade do solo 

crítica (Dsc) e, sua ocorrência pode ser entendida como um sinal de degradação do solo 

(SILVA et al., 1994). Na primeira época avaliada não foi detectada Dsc para o PD e PDNF na 

camada 0-5 cm (Figura 18); já para o PD, a densidade do solo crítica foi de 1,25 Mg m-3, o 

qual teve 8% das amostras com Ds>Dsc. Na camada 5-10 cm, o PDE, PD e PDNF tiveram, 

respectivamente, densidade do solo crítica de 1,30; 1,26 e 1,28 Mg m-3. O PDE teve 3% das 

amostras com valor igual ou superior ao da densidade do solo crítica, enquanto PD teve 60% e 

PDNF teve 50%. Estes resultados indicam que comparado ao PD e PDNF, a escarificação 

mecânica foi eficiente em melhorar a qualidade física do solo no curto prazo (seis meses), 

uma vez que o PDE apresentou o maior valore de Ds em que o IHO é igual a zero. Isso 

significa que com o aumento da Ds ocorreria IHO igual zero primeiro em PD, seguido pelo 

PDNF e por último em PDE, ou seja, quanto maior for a Ds na qual o IHO é igual a zero, 

menor será a probabilidade de limitação hídrica no solo.  

Na segunda época avaliada o tratamento PDE apresentou ocorrência de densidade do 

solo crítica para as duas profundidades, sendo 1,25 Mg m-3 para 0-5 cm e 1,27 Mg m-3 para 5-

10 cm (Figura 19). Todavia, a porcentagem de amostras com Ds maior que a Dsc foi baixa 

nas duas profundidades: 3% para 0-5 cm e 8% para 5-10 cm. Os tratamentos PD e PDNF não 

apresentaram densidade do solo crítica para a camada 0-5 cm, enquanto a camada 5-10 cm de 

ambos os tratamentos apresentaram densidade do solo crítica de 1,27 Mg m-3. O tratamento 

PD teve apenas 8% das amostras com Ds crítica, já para o PDNF esse valor subiu para 23%. 

Em relação à densidade do solo crítica o PDE foi o tratamento mais limitante, seguido pelo 

PDNF e por último o PD. Semelhantes resultados, no entanto foram encontrados por Olibone 

et al. (2010) que observaram maiores valores de Dsc em plantio direto sem escarificação. Os 

resultados apontam para o fato de que não houve efeitos benéficos da escarificação mecânica 

e biológica do solo no IHO aos 18 meses após sua aplicação. Os resultados indicam que o 

solo após sofrer uma intervenção pela escarificação mecânica apresentou uma reconsolidação 

da sua estrutura verificada aos 18 meses após a intervenção sofrida. Alguns autores têm 

demonstrado por meio de outras propriedades do solo sua capacidade de se reconsolidar após 

sofrer revolvimento (UTOMO; DEXTER, 1981; DEXTER, 1991). 

 O IHO foi positivamente correlacionado com a Ds até 1,15 Mg m-3 para o PDE, 1,12 

Mg m-3 para o PD e 1,11 Mg m-3 para o PDNF na camada 0-5 cm (Figura 20). Os maiores 

valores de IHO foram observados para o tratamento PDE, seguido do PD e PDNF. A relação 

entre IHO e Ds indica que o tratamento PDE teve, para os mesmos valores de Ds, maiores 

conteúdo de água que os tratamentos PD e PDNF. Para a camada 5-10 cm o IHO foi 
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negativamente correlacionado com a Ds em todos os tratamentos (Figura 20). As curvas da 

relação entre IHO e Ds dos tratamentos apresentaram um similar padrão de decréscimo com o 

aumento da Ds; todavia o tratamento PDE manteve os maiores valores de IHO comparado aos 

demais tratamentos. Esse resultado corrobora com os resultados anteriormente discutidos de 

que a escarificação mecânica trouxe melhorias físicas para a cama de semeadura do solo no 

curto prazo. Contrariamente, os resultados do tratamento PDNF não evidenciam melhoria da 

condição física do solo pela escarificação biológica aos seis meses após aplicação do 

tratamento. 

 A relação entre IHO e densidade do solo relativa (Ds relativa) apresentou um padrão 

de distribuição das curvas semelhante ao da relação entre IHO e densidade do solo (Figura 

20).  Na camada 0-5 cm o IHO aumentou até valores de Ds relativa de 0,86 para o PDE e 0,85 

para PD e PDNF. O valor de Ds relativa em que IHO é igual a zero correspondeu a um valor 

de 0,96 para o PD, o qual é superior ao valor médio de Ds relativa para este tratamento (0,83). 

Isto indica que para 0-5 cm, o PD foi o tratamento mais limitante com relação à compactação 

do solo. Na camada 5-10 cm houve um decréscimo do IHO com o aumento da Ds relativa. Os 

valores de IHO igual a zero corresponderam a Ds relativa de 1,00; 0,94 e 0,95, 

respectivamente, para PDE, PD e PDNF. Os valores médios de Ds relativa para PD (0,95) e 

PDNF (0,94) indicam que esses tratamentos apresentaram uma condição física mais restritiva 

que o tratamento PDE (0,90), o qual apresentou IHO igual a zero somente quando o solo 

alcançou seu máximo valor de densidade.  

Valores de densidade do solo relativa entre 0,77 a 0,90 têm sido associados como a 

faixa de ótimos valores desta propriedade (CARTER, 1990; HAKANSSON, 1990; 

REICHERT et al., 2009). Dessa forma, observa-se que todos os tratamentos apresentaram 

adequados valores de Ds relativa, exceto o PD e PDNF na camada 5-10 cm, indicando que 

estes tratamentos apresentaram excessivos valores de Ds na cama de semeadura do milho. 

Todavia os altos valores de Ds relativa nos quais o IHO é igual a zero indicam que houve 

disponibilidade de água no solo nesses tratamentos mesmo sob altas densidades do solo. Estes 

resultados sugerem que o manejo de longa duração com plantio direto melhora a estrutura do 

solo e sua rede de macroporos (BLANCO-CANQUI et al., 2009). 
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da densidade do solo relativa para a cama de semeadura de milho em 2009. 
PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; PD- plantio direto; PDE- 
plantio direto escarificado 

  

A relação entre IHO e Ds para a segunda época avaliada foi positiva até valores de 

1,06 Mg m-3 no PDE, 1,13 Mg m-3 no PD e 1,03 Mg m-3 no PDNF para a camada 0-5 cm 

(Figura 21). A partir desses valores houve decréscimo do IHO com o aumento da Ds em todos 

os tratamentos, todavia, de forma mais abrupta para os tratamentos PDE e PDNF. O 

tratamento PD apresentou maiores valores de IHO, mostrando que o PD teve maior 

disponibilidade de água que o PDE e PDNF principalmente em altos valores de Ds. Para a 

camada 5-10 cm a relação entre IHO e Ds foi inversamente proporcional (Figura 21). O 

tratamento PDE apresentou valores de IHO ligeiramente maiores que PD e PDNF, apesar 

disso as curvas tiveram semelhante formato e sobreposição, especialmente, para os maiores 
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valores de densidade do solo. Esses resultados mostram que de forma contrária à primeira 

época de avaliação (6 meses), não foi possível observar efeito residual da escarificação 

mecânica aos 18 meses após sua aplicação. A relação entre IHO e Ds mostra ainda que de 

forma semelhante à primeira época, não houve evidências dos efeitos da escarificação 

biológica sobre o IHO do solo também aos 18 meses após sua aplicação. 
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Figura 21 – Variação do intervalo hídrico ótimo (IHO) em função da densidade do solo (Ds) e 
densidade do solo relativa para a cama de semeadura de soja em 2010. PDNF- 
plantio direto cultivado com nabo forrageiro; PD- plantio direto; PDE- plantio 
direto escarificado 

    

O IHO aumentou com o aumento da densidade do solo relativa até valores de 0,80 

para o PDE, 0,86 para o PD e 0,79 para o PDNF para a camada 0-5 cm (Figura 21). Esses 

resultados corroboram os anteriores, pois também mostram que o PD propiciou maior 
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disponibilidade de água que os outros tratamentos mesmo em altos valores de Ds. Para a 

camada 5-10 cm os valores de densidade do solo relativa nos quais o IHO foi igual a zero 

foram 0,97; 0,95 e 0,94, respectivamente, para PDE, PD e PDNF. Todavia, os valores médios 

de densidade relativa para PDE (0,88), PD (0,86) e PDNF (0,89) estiveram bem abaixo dos 

valores nos quais o IHO foi igual a zero. De forma semelhante à primeira época, todos os 

tratamentos apresentaram adequados valores médios de Ds relativa. Contudo a melhor relação 

entre IHO e Ds relativa foi encontrada para o tratamento PD. 

Na primeira época avaliada o IHO apresentou valores médios significativamente 

(p<0,05) maiores em PDE que em PD e PDNF nas duas profundidades (Figura 22). Esse 

resultado mostra que o IHO foi um parâmetro sensível em detectar o efeito da escarificação e 

que esta prática foi eficiente em promover a melhoria da condição física do solo avaliada aos 

seis meses após sua aplicação. Resultado semelhante foi encontrado por Araujo et al. (2004) 

que avaliaram o IHO em um solo sob plantio direto aos seis meses após escarificação 

mecânica e observaram um efeito benéfico desta prática na condição estrutural do solo para a 

camada 0-15 cm. 

Na segunda época avaliada o PD apresentou maior IHO do que o PDE e PDNF na 

camada 0-5 cm. Na camada 5-10 cm PD e PDE foram significativamente maiores que PDNF 

(Figura 22). Isso mostra que de forma contrária à primeira avaliação, na comparação entre 

tratamentos não houve efeito da escarificação mecânica aos 18 meses após sua aplicação. 

Enquanto os efeitos da escarificação biológica não foram notados nem a curto e nem a médio 

prazo dentre os tratamentos. Nicoloso et al. (2008) avaliando propriedades físico-hídricas do 

solo observaram que a escarificação mecânica apresentou um efeito temporário de apenas 

nove meses. Porém de forma contrária aos nossos resultados, estes autores também 

observaram que a utilização do nabo forrageiro como um descompactador biológico melhorou 

a condição física do solo. Para Abreu et al. (2004), entretanto, o efeito da escarificação 

dependeu da propriedade física do solo avaliada. Para eles quando o indicador condutividade 

hidráulica do solo saturado foi utilizado a escarificação biológica foi mais eficaz, todavia 

quando a resistência à penetração foi avaliada foi a escarificação mecânica que apresentou 

melhores resultados. Na avaliação entre épocas o IHO em PDE foi maior em 2009 que em 

2010 na camada 0-5 cm. Já em 5-10 cm o IHO em PDE foi igual entre as épocas. Isso mostra 

um possível efeito negativo da escarificação mecânica do solo para a camada 0-5 cm, mas não 

para 5-10 cm. Os tratamentos PD e PDNF tiveram IHO significativamente maiores em 2010 

que em 2009 para as duas profundidades avaliadas, indicando uma melhoria da condição 
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física do solo de um ano para o outro. Isto sugere que a redução da Ds de 2009 para 2010 

pode ter influenciado positivamente no IHO destes tratamentos.  

 Os resultados mostraram que a escarificação mecânica melhorou a condição física do 

solo no curto prazo (seis meses), entretanto, na avaliação feita no médio prazo (18 meses) 

seus efeitos não foram mais persistentes. Diversos trabalhos avaliando outras propriedades 

físicas do solo tem também encontrado resultados semelhantes (EVANS et al., 1996; 

BUSSCHER et al., 2002; ARAÚJO et al., 2004; MAHL et al., 2008; CALONEGO; 

ROSOLEM, 2010). Os resultados com IHO corroboram, portanto, com os da literatura de que 

realmente a escarificação mecânica tem efeito efêmero, não sendo uma prática recomendada 

para o sistema plantio direto com vistas a melhorar a qualidade física do solo. Com relação à 

escarificação biológica pelo uso de plantas com sistema radicular agressivo as informações na 

literatura são mais escassas e controversas. Enquanto alguns autores encontraram efeitos 

benéficos e persistentes da escarificação biológica (WILLIAMS; WEIL, 2004; NICOLOSO et 

al., 2008; CHEN; WEIL, 2010), os resultados deste estudo corroboram com os de Cresswell e 

Kirkegaard (1995) e Kubota et al. (2005) que não observaram melhoria da condição física do 

solo pelo cultivo de plantas com sistema radicular agressivo. Portanto, são necessários mais 

estudos sobre o funcionamento de plantas com sistema radicular agressivo como 

descompactadores biológicos do solo em sistema plantio direto. 
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Figura 22 – Valores médios do intervalo hídrico ótimo (IHO) para as duas épocas avaliadas. 

PDNF- plantio direto cultivado com nabo forrageiro; PD- plantio direto; PDE- 
plantio direto escarificado. Letras minúsculas comparam os tratamentos dentro 
do mesmo ano e letras maiúsculas comparam os anos dentro do mesmo 
tratamento. Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey a 5% 
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2.3.2 Experimento Sistemas de preparo do solo – EUA  

2.3.2.1 Parâmetros de emergência, conteúdo de água e resistência do solo à penetração 

para a cama de semeadura da cultura do trigo – 2011  

 

 A emergência do trigo foi maior para o PD comparado ao PC e PR para todos os dias 

avaliados (Tabela 15). A taxa de emergência e o IVE seguiram a mesma tendência, sendo 

também significativamente maiores em PD do que em PR e PC (Figura 23). O número final 

de plantas de trigo por metro foi 39 para o PD, 35 para o PR e 34 para o PC. Isso resultou em 

uma taxa de emergência de 78, 69 e 68% para, respectivamente, PD, PR e PC. Isto mostra que 

a emergência em PD foi cerca de 10 % maior que em PR e PC. O IVE por sua vez foi de 

12,08 para PD, 8,68 para PR e 7,57 para o PC. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Lima et al. (2010) que encontraram um maior índice de velocidade de emergência para a 

cultura da soja em PD do que em PC. Dam et al. (2005) avaliando a emergência de milho 

também observaram que esta foi melhor em PD do que em PC. 

 Os melhores resultados dos parâmetros de emergência em PD podem ser atribuídos à 

melhor estrutura e cobertura do solo sob este sistema o que resultou em uma melhor condição 

física do solo para a cama de semeadura do trigo. Provavelmente, em sistema plantio direto 

esta melhor estrutura do solo favoreceu maior contato solo-semente comparado aos sistemas 

de preparo reduzido e convencional. Um adequado contato solo-semente é considerado 

primordial para o sucesso da emergência e estabelecimento das culturas (PERDOK; 

KOWENHOVEN, 1994; BROWN et al., 1996). 

 

Tabela 15 – Valores médios de emergência de trigo (plantas m-1) do oitavo ao décimo terceiro 
dia após semeadura 

DAS 
Tratamentos 

PC PR PD 
8º 0 b 1 b 3 a 
9º 1 b 4 b 12 a 

10º 10 c 14 b 24 a 
11º 21 b 24 b 33 a 
12º 31 b 32 b 38 a 
13º 34 b 35 b 39 a 

DAS – dias após semeadura, PC – preparo convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto. Letras 
minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5%. 
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Figura 23 – Valores médios da taxa de emergência (%) e índice de velocidade de emergência 
(IVE) para a cama de semeadura da cultura do trigo 2011. PC – preparo 
convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto. Médias seguidas por letras 
iguais não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

 O conteúdo de água foi maior em PD para todos os dias avaliados e teve uma menor 

variação comparada aos outros tratamentos, começando com 0,34 m3 m-3 e finalizando com 

0,29 m3 m-3, enquanto para PR e PC a variação entre a primeira e última leitura foi maior 

(Tabela 16). Esta variação representou uma perda de água de 15% em PD, 24% em PC e 30% 

em PR do primeiro para o último dia avaliado. Esses resultados indicam que o PD foi mais 

eficiente em armazenar água no solo no período de cama de semeadura do trigo que o PR e 

PC. Peterson e Westfall (2004) relatam que o PD melhora a captura da precipitação pelo solo 

resultando em uma maior retenção de água. As diferenças de conteúdo de água entre PR e PC 

foram pequenas, com o PR apresentando maior conteúdo de água somente do primeiro ao 

quinto DAS.  

A resistência do solo à penetração, a qual foi ajustada pelos valores de conteúdo de 

água no solo, foi significativamente maior em PC do que em PR e PD até o quinto dia 

avaliado. Do sexto ao décimo terceiro dia, tanto PC quanto PR foram significativamente 

maiores que o PD. A redução no conteúdo de água do primeiro para o último dia de avaliação 

implicou em um aumento na resistência a penetração da ordem de 35% no PD, 37% no PR e 

42% no PC. A maior resistência à penetração encontrada para o PD está de acordo com os 

resultados de alguns estudos (STONE; SILVEIRA, 1999; FABRIZZI et al., 2005). 
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Tabela 16 - Valores médios diários de conteúdo de água e resistência do solo à penetração da 
cama de semeadura da cultura do trigo 2011 sob sistemas de manejo do solo 

DAS 
Conteúdo de água (m3 m-3) Resistência à penetração (MPa) 

PC PR PD PC PR PD 
1º 0,28 c 0,32 b 0,34 a 1,98 a 1,79 b 1,64 c 
2º 0,29 c 0,30 b 0,32 a 1,87 a 1,78 b 1,67 c 
3º 0,28 c 0,30 b 0,32 a 2,00 a 1,92 b 1,81 c 
4º 0,26 c 0,27 b 0,30 a 1,98 a 1,92 b 1,83 c 
5º 0,24 c 0,26 b 0,29 a 2,14 a 2,10 b 2,00 c 
6º 0,24 b 0,25 b 0,29 a 2,21 a 2,18 a 2,04 b 
7º 0,25 b 0,25 b 0,29 a 2,26 a 2,27 a 2,13 b 
8º 0,24 b 0,25 b 0,28 a 2,38 a 2,41 a 2,25 b 
9º 0,22 b 0,23 b 0,26 a 2,59 a 2,58 a 2,40 b 

10º 0,22 b 0,23 b 0,26 a 2,70 a 2,67 a 2,49 b 
11º 0,22 b 0,23 b 0,27 a 2,71 a 2,69 a 2,57 b 
12º 0,22 b 0,22 b 0,27 a 2,85 a 2,85 a 2,61 b 
13º 0,22 b 0,22 b 0,29 a 2,83 a 2,82 a 2,51 b 

Média geral 0,25 b 0,26 b 0,29 a 2,35 a 2,30 a 2,15 b 
DAS – dias após semeadura, PC – preparo convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto. Letras 
minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5%. 
 

2.3.2.2 Intervalo Hídrico Ótimo do Solo  

 

Os efeitos do preparo do solo no IHO foram considerados em conjunto com as duas 

doses de N, uma vez que não houve efeitos da aplicação de N. Dentre as propriedades que 

compõem o IHO, a densidade do solo foi a que apresentou menor variabilidade (Tabela 17). O 

menor coeficiente de variação da densidade do solo foi obtido no PD na camada 5-10 cm 

(2,76%) e o maior no PR na camada 0-5 cm (8,34%). A RP apresentou os maiores valores de 

CV, indicando que a pontualidade de medição desta propriedade pode ser responsável pela 

alta variabilidade apresentada. O conteúdo volumétrico de água no solo apresentou valores 

intermediários de CV em comparação à Ds e RP. Todavia apresentou altos CV, que variaram 

desde 14,97 até 39,87%, especialmente para a camada 0-5 cm. De forma geral, a camada 0-5 

cm apresentou maiores CV’s que a camada 5-10 cm, o que pode estar associado com a menor 

interferência de semeadura e a menor variação da matéria orgânica nesta última camada em 

comparação à primeira. Diversos estudos também observaram menores CV’s para Ds e 

maiores para o conteúdo de água e PR (TORMENA et al., 1999; BLAINSKI et al., 2009). 

Isso pode ser atribuído ao fato que conteúdo de água e RP foram determinados em ampla 

faixa de potencial de água no solo (TORMENA et al., 2007). 

Os sistemas de preparo afetaram a Ds (Tabela 17). O tratamento PD resultou em Ds 

6% maior que no tratamento PC na camada 0-5 cm e 4% maior na camada 5-10 cm. A maior 
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Ds encontrada sob PD que em PC pode ser atribuída à ausência de mobilização do solo em 

sistema plantio direto. Outros estudos também encontraram maiores valores de Ds em sistema 

plantio direto (SINGH; MALHI, 2006; ALVARO-FUENTES et al., 2008; PIKUL et al., 

2009). Contudo, este efeito não influenciou no valor médio de RP, o qual não variou 

significativamente entre os sistemas de preparo e profundidades (Tabela 17). Resultado 

diferente foi obtido por Tormena et al. (2007), quem observou que um aumento na Ds 

aumentou os valores de RP em um Latossolo sob sistema plantio direto. Os sistemas de 

preparo também não afetaram a retenção de água de no solo (Tabela 17) o que está de acordo 

com os resultados relatados por McVay et al. (2006) para o mesmo experimento. 

 

Tabela 17 - Estatística descritiva para as variáveis densidade do solo (Ds, Mg m-3), conteúdo 
de água (θ, m3 m-3) e resistência à penetração (RP, MPa) da cama de semeadura 
da cultura do trigo em 2011 

Variável Média DP CV Mínimo Máximo 
PC 0-5 cm 

Ds  1,19 b 0,07 5,73 1,09 1,35 
θ  0,30  0,12 39,87 0,18 0,55 

RP 0,89  0,58 65,10 0,06 2,56 
PC 5-10 cm 

Ds  1,43 b 0,04 2,78 1,35 1,51 
θ  0,35  0,06 17,08 0,26 0,48 

RP 1,41  0,72 50,59 0,41 3,07 
PR 0-5 cm 

Ds  1,22 ab 0,10 8,34 1,01 1,39 
θ  0,32  0,11 34,52 0,18 0,56 

RP 0,92  0,50 54,32 0,06 2,08 
PR 5-10 cm 

Ds  1,44 b 0,05 3,48 1,33 1,55 
θ  0,37  0,05 14,97 0,27 0,47 

RP 1,27  0,56 43,92 0,50 3,05 
PD 0-5 cm 

Ds  1,26 a 0,08 6,56 1,10 1,47 
θ  0,33  0,10 30,76 0,21 0,54 

RP 0,93  0,57 60,51 0,15 2,54 
PD 5-10 cm 

Ds  1,49 a 0,04 2,76 1,40 1,58 
θ  0,37  0,06 15,23 0,27 0,48 

RP 1,46  0,82 55,77 0,55 3,24 
PC – preparo convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto, DP - desvio padrão; CV – coeficiente de 
variação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro da mesma profundidade, e letras minúsculas 
comparam as profundidades dentro do mesmo tratamento. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5%. 
 

Os modelos ajustados para a curva de resistência do solo à penetração mostraram, 

como esperado, que a RP foi negativamente correlacionada com o conteúdo de água no solo e 
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positivamente correlacionada com a densidade do solo para todos os tratamentos e 

profundidades (Tabela 18). As equações ajustadas explicaram 89, 90 e 73% da variabilidade 

na resistência a penetração em 0-5 cm e 89, 89 e 95% em 5-10 cm para PD, PC e PR, 

respectivamente. A retenção de água no solo foi positivamente correlacionada com a 

densidade do solo para todos os tratamentos, exceto para PR em 5-10 cm. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva et al. (1994) e Calonego e Rosolém (2011). É 

comum observar um aumento na retenção de água no solo associada com um aumento na Ds 

devido à redução na macroporosidade (Tormena et al., 1999). As equações ajustadas 

explicaram 94, 98, 93% da variabilidade no conteúdo de água em 0-5 cm e 92, 90 e 92% em 

5-10 cm para PD, PC e PR, respectivamente (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Equações ajustadas para curva de resistência do solo (CRS) e curva de retenção 
de água (CRA) para o experimento sistemas de preparo do solo em 0-5 e 5-10 
cm 

Tratamento Equações CRS R2 Equações CRA R2  
0-5 cm 

PC  RP = 0,0111θ-2,4473Ds6,2500 0,90 θ = e(-2,2351+0,5042Ds)
Ψ

-0,1278 0,98 
PR  RP = 0,0346θ-1,9916Ds3,9529 0,73 θ = e(-1,8583+0,2734Ds)

Ψ
-0,1101 0,93 

PD  RP = 0,0096θ-2,6527Ds5,6534 0,89 θ = e(-2,0208+0,4502Ds)
Ψ

-0,1043 0,94 
5-10 cm 

PC  RP = 0,0089θ-3,0576Ds4,9234 0,89 θ = e(-2,0600+0,6007Ds)
Ψ

-0,0531 0,90 
PR  RP = 0,0216θ-3,1153Ds2,2854 0,95 θ = e(-0,9361-0,1586Ds)

Ψ
-0,0521 0,92 

PD  RP = 0,0139θ-3,4842Ds2,6261 0,89 θ = e(-1,5199+0,2530Ds)
Ψ

-0,050 0,92 
RP- resistência à penetração; θ- conteúdo volumétrico de água; Ds- densidade do solo; Ψ- potencial de água.  
  

O conteúdo de água na porosidade de aeração esteve consistentemente acima da 

capacidade de campo no IHO para os três tratamentos em 0-5 cm (Figura 24). No tratamento 

PD, o conteúdo de água na porosidade de aeração substituiu a capacidade de campo somente 

na parte final do IHO, indicando que, nesta profundidade a aeração não foi fator limitante para 

emergência da cultura e que a macroporosidade do solo foi suficiente para promover a troca 

de gases, mesmo nos maiores valores de Ds. Resultados similares foram encontrados por 

Kadziene et al. (2011) em um solo arenoso sob sistema PC e PD. Contudo, em 5-10 cm de 

profundidade, o conteúdo de água na porosidade de aeração substituiu a capacidade de campo 

em 50% dos valores de Ds (50% do IHO) nos tratamentos PC e PR, e nas menores Ds no 

tratamento PD. Os valores de densidade do solo nos quais o conteúdo de água na porosidade 

de aeração substituiu a capacidade de campo foram de 1,45 Mg m-3 no PC e 1,42 Mg m-3 no 

PR e PD. Estes resultados indicam que dentre os tratamentos, o PD foi o mais limitante com 

respeito à porosidade de aeração. Os resultados relatados por Olibone et al. (2010) mostrando 
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que a porosidade de aeração representou o limite superior do IHO em PD para a mesma 

profundidade corrobora os resultados do presente estudo. 

 O conteúdo de água na capacidade de campo foi o limite superior do IHO para todos 

os tratamentos em 0-5 cm, exceto na parte final do IHO no tratamento PD. O conteúdo de 

água na capacidade de campo, no ponto de murcha e na RP (2 MPa) aumentou com o 

aumento na Ds para todos os tratamentos. Como resultado, a RP substituiu o ponto de murcha 

e se tornou o limite inferior do IHO em todos os tratamentos. Os valores de Ds nos quais a RP 

se tornou o limite inferior do IHO foram de 1,30 Mg m-3 para PD, 1,29 Mg m-3 para PR e 1,21 

Mg m-3 para PC. Estes resultados sugerem que o tratamento PC pode aumentar a 

suscetibilidade à compactação comparado ao PD e PR devido a Ds (1,21 Mg m-3) na qual a 

RP se tornou o limite inferior do IHO (Tabela 17). Além disso, no tratamento PC, a RP foi o 

limite inferior em 40% das amostras, enquanto isto foi o caso para apenas 30% das amostras 

em PR e PD. A RP substituiu o ponto de murcha do IHO e se tornou o limite inferior em 

todos os tratamentos para a camada de 5-10 cm nas seguintes densidades do solo: 1,41 Mg m-3 

para PC, 1,42 Mg m-3 para PD e 1,46 Mg m-3 para PR. Adicionalmente, a RP foi o limite 

inferior em 73% das amostras no tratamento PC, 86% no PD e 37% em PR. Para a 

profundidade de 5-10 cm estes resultados indicam que o tratamento PR foi menos suscetível à 

compactação que PC e PD. 

A resistência do solo à penetração tem sido constantemente associada como o limite 

inferior do IHO (SILVA et al., 2011; SILVA et al., 1994). O decréscimo no conteúdo de água 

na porosidade de aeração e o aumento da umidade em que a RP atinge o valor critico com a 

Ds (Figura 24) indica que um aumento na Ds aumenta coesão das partículas e diminui a 

macroporosidade do solo, reduzindo aeração e aumentando os riscos de excessiva resistência 

do solo à penetração. Estes resultados indicam que o IHO foi mais sensível para avaliar as 

mudanças na estrutura do solo do que a retenção e disponibilidade de água. Corroboram este 

fato os resultados encontrados por Kaufman et al. (2010) e Olibone et al. (2010). 
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Figura 24 – Variação no conteúdo de água com a densidade do solo em 0-5 e 5-10 cm de 

profundidade para o experimento sistemas de preparo do solo 
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Neste experimento, a Dsc ocorreu somente na camada 5-10 cm e foi de 1,51 Mg m-3 

para PC e PD, e 1,54 Mg m-3 para o PR. Como a ocorrência de Ds >Dsc é considerada um 

sinal de degradação do solo (SILVA et al., 1994), o tratamento PR pode ser considerado um 

sistema de preparo mais adequado que PC e PD para a camada 5-10 cm. A ausência de 

Ds>Dsc para a camada 0-5 cm sugere que provavelmente não houve impedimentos para a 

emergência da cultura. Em contraste, a existência de Ds>Dsc para 5-10 cm sugere uma 

possível limitação para o desenvolvimento radicular da cultura, indicando a ocorrência de um 

gradiente físico no solo. Muitos autores têm associado a ocorrência de Dsc em solos 

cultivados, como um resultado do manejo inadequado do solo (BENJAMIN et al., 2003; 

OLIBONE et al., 2010; MEDEIROS et al., 2011). 

O IHO foi positivamente correlacionado com a Ds até 1,19 Mg m-3 para o PC e 1,30 

Mg m-3 para PR e PD na camada 0-5 cm (Figura 25). O tratamento PC foi associado com um 

maior IHO que PR e PD em Ds menores que 1,20 Mg m-3. Contudo, em Ds acima de 1,20 Mg 

m-3, o PC teve um menor IHO e decresceu mais acentuadamente com o aumento da densidade 

do solo que o PR e PD. Estes resultados indicam que PD e PR levaram a um maior conteúdo 

de água que PC em maiores valores de Ds, estando de acordo com os resultados relatados por 

Tormena et al. (1999). 

A relação entre IHO e Ds foi similar para os tratamentos PD e PR. O IHO foi 

negativamente correlacionado com a Ds na camada de 5-10 cm para todos os tratamentos 

(Figura 25). O maior IHO foi encontrado em Ds relativa de 0,76 para o PC, 0,82 para o PR e 

0,85 para o PD na camada 0-5 cm. Na camada 5-10 cm, o IHO começou a decrescer a partir 

de Ds relativa de 0,88 para PC e PR, e 0,91 para PD.  Os valores de Ds relativa nos quais o 

IHO foi zero foram 0,93, 0,97 e 0,99, respectivamente, para PC, PR e PD na camada 5-10 cm. 

Estes resultados mostram que o sistema PC pode ser mais sensível a um aumento na Ds que 

os sistemas PR e PD em ambas as profundidades.  

Os tratamentos PD e PR foram associados com maior disponibilidade de água que o 

tratamento PC, mesmo em altos valores de Ds relativa. Considerando a faixa de ótimos 

valores de Ds relativa descritos na literatura varia de 0,77 a 0,90 (CARTER, 1990; 

HAKANSSON, 1990; REICHERT et al. 2009), verifica-se que os valores médios de Ds 

relativa para a camada 0-5 cm foram de 0,73 no PC, 0,77 no PR e 0,82 no PD e na camada 5-

10 cm foram de 0,87 no PC, 0,90 no PR e 0,98 no PD. Estes valores encontram-se dentro 

daquela faixa, exceto para PC em 0-5 cm e PD em 5-10 cm. O reduzido valor observado para 

o tratamento PC indica que a excessiva porosidade pode dificultar o estabelecimento da 

cultura, assim como o alto valor em PD, devido à excessiva compactação do solo, a qual 
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resulta em menor macroporosidade e elevada resistência do solo à penetração. Contudo, em 

PD, valores de IHO maiores que zero foram observados até o valor de Ds relativa de 0,98 

(Figura 25). A disponibilidade de água em PD, mesmo em altos valores de Ds, sugeriram que 

o uso do PD por longo tempo melhorou a estrutura do solo e rede de macroporos. Blanco-

Canqui et al. (2009) avaliaram a Ds máxima para o mesmo experimento e observaram que o 

PD reduziu a suscetibilidade do solo a compactação pelo aumento no carbono orgânico do 

solo comparado aos sistemas PC e PR. 
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Figura 25 – Variação do intervalo hídrico ótimo do solo (IHO) em função da densidade do 

solo e da densidade do solo relativa para a camada de 0-5 e 5-10 cm de 
profundidade para os sistemas de preparo do solo 

  

Os tratamentos não afetaram o IHO médio do solo para a camada 0-5 cm (Figura 26).  

Os valores médios de IHO em 0-5 cm foram 0,10 m3 m-3 para PD e 0,11 m3 m-3 para PR e PC. 
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A ausência de efeitos dos sistemas de preparo do solo no IHO indica que a disponibilidade de 

água para a emergência de trigo não diferiu dentre os sistemas de manejo utilizados. Esta falta 

de diferenças no IHO podem também ser devido a mobilização do solo durante a semeadura, 

a qual muito provavelmente reduziu as diferenças nas propriedades do solo ao longo dos 

sistemas de preparo. O IHO médio foi 40% maior em PC e PR que em PD na camada de 5-10 

cm. Estudos anteriores também encontraram diferenças nos valores de IHO entre sistemas de 

preparo do solo (TORMENA et al., 1999; MEDEIROS et al., 2011). Embora os valores de 

IHO e Ds indicam que PD e PR tiveram maior disponibilidade de água para o crescimento das 

plantas que o tratamento PC (Figura 25). Isto pode estar associado com a presença de mais 

resíduos superficiais em PD e PR, os quais contribuem para melhores condições do solo para 

produção das culturas. Contudo, os maiores valores médios de IHO encontrados para 5-10 cm 

em PR e PC indicam uma melhor condição física do solo nesta profundidade, provavelmente 

devido a uma camada compactada sob PD. Em geral, os resultados indicam que o tratamento 

PR teve condições físicas da cama de semeadura do solo mais favoráveis que o PD e PC. O 

excessivo preparo na camada 0-5 cm em PC e a camada compactada em 5-10 cm em PD 

contribuíram para um limitado IHO nestes tratamentos. 

Os limites superiores e inferiores indicaram um estreito IHO para todos os 

tratamentos, especialmente na camada 5-10 cm. Isto sugere que a condição física pode ser um 

fator limitante neste solo. Outros estudos em regiões semi-áridas também observaram um 

estreito IHO (SILVA et al., 2011; GATHALA et al., 2011), porém muitos estudos em regiões 

com alta precipitação encontraram um IHO mais amplo do que neste estudo (GARTZIA-

BENGOETXEA et al., 2009; OLIBONE et al., 2010).  
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Figura 26 – Valores médios do intervalo hídrico ótimo do solo (IHO) para os sistemas de 

preparo do solo. PD – plantio direto, PC – preparo convencional, PR – preparo 
convencional 
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2.3.3 Experimento Sistemas de cultivo do solo – EUA  

2.3.3.1 Parâmetros de emergência, conteúdo de água e resistência do solo à penetração 

para a cama de semeadura da cultura do trigo – 2011  

 

 Para o experimento sistemas de cultivo a emergência do trigo (plantas m-1) para o PD 

foi maior na maioria dos dias em TP e TSP que em TT (Tabela 19). Já para o sistema PR não 

houve diferenças significativas dentre os sistemas de cultivo. Nos sistemas de cultivo TP e 

TSP a emergência de trigo (plantas m-1) foi maior em PD do que sob PR. Por outro lado no 

sistema de cultivo TT foi significativamente maior em PR do que em PD. 

  
Tabela 19 – Valores médios de emergência de trigo (plantas m-1) do oitavo ao décimo terceiro 

dia após semeadura 

DAS 
Plantio Direto Preparo Reduzido 

TP TSP TT TP TSP TT 
8º 2 a 2 aA 0 a 0 a 0 aB 1 a 
9º 7 aA 7 aA 1 b 1 bB 2 bB 3 a 

10º 20 aA 20 a 5 bB 10 aB 14 a 15 aA 
11º 28 aA 30 a 16 bB 21 aB 26 a 25 aA 
12º 33 a 37 a 26 bB 32 a 34 a 33 aA 
13º 34 a 37 a 32 a 33 a 36 a 34 a 

DAS – dias após semeadura, TP- trigo/pousio, TSP- trigo/sorgo/pousio, TT- trigo contínuo. Letras minúsculas 
comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5%. 
 

O parâmetro IVE seguiu a mesma tendência que os valores de emergência (plantas m-

1). Todavia, a taxa de emergência não apresentou diferenças ao longo dos sistemas de cultivo 

e preparo, uma vez que é calculada de acordo com o número final de plantas emergidas, o 

qual também não apresentou diferenças estatísticas (Figura 27). O menor IVE encontrado para 

o sistema TT em PD se deve provavelmente à maior produção de biomassa e cobertura do 

solo no sistema de cultivo contínuo (TT), favorecendo dessa forma a ocorrência de menores 

temperaturas, o que consequentemente resulta em uma menor velocidade de emergência. Por 

outro lado, o maior IVE para os sistemas de cultivo com fase pousio (TP e TSP) em relação 

ao TT em PD e pode ser associado com a menor temperatura do solo causada pelo menor 

acúmulo de resíduos nesses sistemas. Já os maiores IVE’s encontrados nos sistemas de cultivo 

sob PD do que em PR pode ser atribuído ao melhor contato solo-semente promovidos pelo 

PD comparado ao PR. Bordovsky et al. (1998) observaram que o pobre contato solo-semente 

em sistemas que envolvem preparo do solo podem resultar em decréscimo na emergência das 

culturas.  
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(IVE) para a cama de semeadura da cultura do trigo 2011. PC – preparo 
convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto. Médias seguidas por 
letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade 

 

Para a maioria dos dias medidos (13 dias) não houve diferenças significativas entre os 

sistemas de cultivo sob PD com relação ao conteúdo volumétrico de água no solo (Tabela 20). 

Como resultado o valor médio do conteúdo de água relativo aos 13 dias avaliados também 

não apresentou diferenças. Os sistemas de cultivo sob PR seguiram a mesma tendência 

apresentada sob PD. Na comparação dos sistemas de cultivo entre os sistemas de preparo, os 

sistemas TP e TT tiveram conteúdo de água significativamente maiores sob PD do que em PR 

(Tabela 20). Isso demonstra que o PD foi mais eficiente em manter a umidade no solo do que 

o PR. De maneira geral, os sistemas de cultivo sob PD apresentaram conteúdo de água 20% 

maior que o PR. Unger e Jones (1988) também obtiveram um maior conteúdo de água medido 

no campo para o PD comparado aos outros sistemas de manejo. 

A resistência do solo à penetração para os sistemas de cultivo sob PR foi 

significativamente maior que os sistemas de cultivo sob PD (Tabela 20). Resultados 

semelhantes foram obtidos por Blanco-Canqui et al. (2010) quando avaliaram a RP para o 

mesmo experimento. Os resultados de conteúdo de água e RP mostram que os sistemas de 

cultivo sob PD, de forma geral, apresentaram melhores condições físicas para a cama de 

semeadura do trigo. Portanto, acredita-se que os maiores índices de emergencia obtidos nos 

sistemas de cultivo sob PD sejam reflexo disso. 
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Tabela 20 – Valores médios diários de conteúdo de água e resistência à penetração da cama 
de semeadura da cultura do trigo 2011 sob sistemas de cultivo e manejo do solo 

DAS 
Plantio direto Preparo reduzido 

TP TSP TT TP TSP TT 
Conteúdo de água (m3 m-3) 

1º 0,34 aA 0,31 b 0,33 aA 0,29 aB 0,30 a 0,26 bB 
2º 0,34 aA 0,31 b 0,34 aA 0,29 aB 0,29 a 0,27 aB 
3º 0,32 aA 0,29 b 0,31 abA 0,28 aB 0,28 a 0,26 aB 
4º 0,31 aA 0,29 a 0,31 aA 0,27 aB 0,28 a 0,26 aB 
5º 0,30 aA 0,27 a 0,29 aA 0,23 aB 0,25 a 0,24 aB 
6º 0,30 aA 0,27 a 0,28 aA 0,24 aB 0,24 a 0,24 aB 
7º 0,29 abA 0,27 b 0,30 aA 0,24 bB 0,27 a 0,24 bB 
8º 0,28 aA 0,27 a 0,29 aA 0,23 aB 0,24 a 0,25 aB 
9º 0,28 aA 0,26 a 0,28 aA 0,23 abB 0,25 a 0,22 bB 

10º 0,28 aA 0,26 a 0,27 aA 0,22 abB 0,24 a 0,21 bB 
11º 0,28 aA 0,27 a 0,30 aA 0,23 aB 0,25 a 0,22 aB 
12º 0,29 aA 0,26 a 0,29 aA 0,22 abB 0,25 a 0,21 bB 
13º 0,29 aA 0,26 a 0,26 aA 0,22 abB 0,24 a 0,21 bB 

Média geral 0,30 aA 0,30 aA 0,30 aA 0,25 a B 0,24 aB 0,24 aB 
Resistência à penetração (MPa) 

1º 1,73 c 1,73 c 1,74 c 1,93 b 2,01 ab 2,06 a 
2º 1,72 b 1,79 b 1,76 b 2,01 a 2,08 a 2,12 a 
3º 1,84 b 1,87 b 1,88 b 1,99 a 2,07 a 2,07 a 
4º 1,90 c 1,95 bc 1,94 bc 2,12 ab 2,20 a 2,21 a 
5º 1,98 b 2,04 b 2,03 b 2,44 a 2,40 a 2,39 a 
6º 2,05 b 2,14 b 2,15 b 2,43 a 2,49 a 2,44 a 
7º 2,24 b 2,20 b 2,16 b 2,49 a 2,47 a 2,50 a 
8º 2,34 b 2,32 b 2,27 b 2,64 a 2,60 a 2,59 a 
9º 2,36 b 2,49 b 2,38 b 2,76 a 2,74 a 2,84 a 

10º 2,53 b 2,65 b 2,57 b 2,94 a 2,88 a 3,00 a 
11º 2,66 b 2,60 b 2,55 b 3,12 a 3,15 a 3,21 a 
12º 2,74 b 2,72 b 2,74 b 3,26 a 3,31 a 3,36 a 
13º 2,68 b 2,70 b 2,67 b 3,10 a 3,12 a 3,16 a 

Média geral 2,21 b 2,24 b 2,22 b 2,56 a 2,58 a 2,61 a 
DAS – dias após semeadura, PC – preparo convencional, PR – preparo reduzido, PD - plantio direto. Letras 
minúsculas comparam os tratamentos dentro do mesmo dia. Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% 
 

2.3.3.2 Intervalo Hídrico Ótimo do Solo  

 

 Os parâmetros de estatística descritiva para o experimento sistemas de cultivo são 

mostrados na Tabela 21. De forma semelhante ao experimento sistemas de preparo, a Ds foi a 

propriedade de menor variabilidade. Os CV’s para a Ds variaram de 5,39 a 11,51% na camada 

0-5 cm e de 2,63 a 5,37% na camada 5-10 cm. Outros estudos encontraram também baixa 

variabilidade para a Ds, indicando ser esta uma característica intrínseca desta propriedade 

(FIDALSKI et al., 2010; BLAINSKI et al., 2012). O conteúdo volumétrico de água no solo 
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novamente apresentou uma variabilidade intermediária em relação a Ds e a RP. O maior CV 

registrado para o conteúdo de água foi de 32,17% no sistema de cultivo trigo contínuo sob 

preparo reduzido na camada 0-5 cm. A RP foi a propriedade que apresentou maior 

variabilidade, com CV’s desde 32,74% para o sistema TT sob PD na camada 5-10 até 89,17% 

para o sistema TSP sob PD na camada 0-5 cm. De maneira geral, ao longo das três 

propriedades avaliadas, os sistemas de cultivo sob preparo reduzido apresentaram maiores 

CV’s que os sistemas sob plantio direto. Isto significa que mesmo a mínima mobilização 

proporcionada no sistema de preparo reduzido ocasiona um aumento da variabilidade das 

propriedades do solo. Já dentre os sistemas de cultivo, a seqüência trigo-sorgo-pousio tendeu 

a apresentar maiores CV’s (Tabela 21). Provavelmente os diferentes sistemas radiculares 

envolvidos nesta rotação tenham favorecido esta maior variabilidade encontrada quando 

comparado às rotações trigo-pousio e trigo contínuo. Similarmente ao experimento sistemas 

de preparo, a camada 5-10 cm apresentou menores CV’s em relação à camada 0-5 cm, 

provavelmente devido às mesmas razões anteriormente atribuídas.   

 Os sistemas de cultivo não afetaram a Ds, mas os sistemas de preparo apresentaram 

efeito para a camada 0-5 cm (Tabela 21). O plantio direto apresentou maior Ds que o preparo 

reduzido para o sistema de cultivo trigo contínuo (TT). Na camada 5-10 cm, a Ds foi menor 

no TT em PR que nos outros tratamentos. Os sistemas de cultivo intensivos mostraram reduzir 

a Ds comparado aos outros sistemas de cultivo que incluíam a fase pousio, como também 

constatado por Blanco-Canqui et al. (2010). Os sistemas de cultivo não tiveram efeitos sobre a 

retenção de água e RP em ambas as profundidades, apesar do longo tempo de duração do 

experimento (35 anos) (Tabela 21). Outros estudos nesta mesma região encontraram pouca ou 

nenhuma diferença nas propriedades físicas do solo em sistemas de rotação de culturas que 

incluíram o trigo (BENJAMIN et al., 2007; BLANCO-CANQUI et al., 2010). 
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Tabela 21 – Estatística descritiva para as variáveis densidade do solo (Ds, Mg m-3), conteúdo 
de água (θ, m3 m-3) e resistência à penetração (RP, MPa) da cama de semeadura 
da cultura do trigo em 2011 (Experimento sistemas de cultivo) 

Variável Média DP CV Mínimo Máximo 
0-5 cm 

Trigo-pousio/ Plantio direto 
Ds  1,27 a 0,11 8,46 1,10 1,44 
θ  0,36 0,07 20,51 0,28 0,51 

RP 0,78 0,42 54,09 0,17 1,71 
Trigo-sorgo-pousio/ Plantio direto 

Ds  1,28 a 0,07 5,39 1,18 1,45 
θ  0,35 0,08 21,91 0,26 0,50 

RP 0,96 0,85 89,17 0,24 3,85 
Trigo-trigo/ Plantio direto 

Ds  1,27 aA 0,10 7,51 1,00 1,41 
θ  0,34 0,08 24,18 0,23 0,50 

RP 1,04 0,61 59,08 0,41 2,27 
Trigo-pousio/ Preparo reduzido 

Ds  1,21 a 0,10 8,33 1,09 1,38 
θ  0,33 0,09 28,12 0,23 0,52 

RP 0,70 0,39 55,60 0,19 1,42 
Trigo-sorgo-pousio/ Preparo reduzido 

Ds  1,22 a 0,14 11,51 1,01 1,41 
θ  0,34 0,10 29,51 0,23 0,56 

RP 0,89 0,70 78,56 0,08 2,93 
Trigo-trigo/ Preparo reduzido 

Ds  1,20 aB 0,09 7,89 1,10 1,43 
θ  0,34 0,11 32,17 0,24 0,57 

RP 0,73 0,36 48,74 0,10 1,36 
5-10 cm 

Trigo-pousio/Plantio direto 
Ds  1,47 ab 0,04 2,63 1,38 1,53 
θ  0,40 0,04 9,88 0,35 0,47 

RP 1,20 0,47 38,75 0,57 2,00 
Trigo-sorgo-pousio/Plantio direto 

Ds  1,48 a 0,06 4,00 1,34 1,57 
θ  0,40 0,05 11,84 0,30 0,48 

RP 1,33 0,68 50,90 0,60 2,93 
Trigo-trigo/Plantio direto 

Ds  1,46 abc 0,04 2,89 1,38 1,52 
θ  0,38 0,04 10,42 0,34 0,46 

RP 1,18 0,39 32,74 0,63 2,12 
Trigo-pousio/Preparo reduzido 

Ds  1,41 bc 0,08 5,37 1,28 1,51 
θ  0,38 0,06 14,94 0,29 0,49 

RP 1,22 0,82 66,73 0,57 3,89 
Trigo-sorgo-pousio/ Preparo reduzido 

Ds  1,40 cd 0,07 4,85 1,29 1,52 
θ  0,38 0,05 14,38 0,31 0,48 

RP 1,32 0,74 55,71 0,57 3,34 
Trigo-trigo/ Preparo reduzido 

Ds  1,34 d 0,06 4,45 1,26 1,47 
θ  0,37 0,06 17,35 0,27 0,49 

RP 1,11 0,46 41,61 0,53 2,10 
DP - desvio padrão; CV – coeficiente de variação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos dentro da mesma 
profundidade, e letras minúsculas comparam as profundidades dentro do mesmo tratamento. Médias seguidas de 
letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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 A tabela 22 mostra as equações ajustadas para a RP e retenção de água no solo 

baseadas na densidade do solo e potencial de água, respectivamente. A RP foi negativamente 

correlacionada com o conteúdo de água e positivamente correlacionada com a Ds para todos 

os tratamentos e profundidades. De maneira similar ao experimento sistemas de preparo, o 

conteúdo de água foi positivamente correlacionado com o potencial mátrico e Ds, exceto em 

TP sob PR na camada 5-10 cm. O efeito positivo da densidade do solo na retenção de água foi 

similar aos resultados encontrados por Tormena et al. (1999) e Benjamin et al. (2003). As 

equações ajustadas explicaram de 80 a 97% e 76 a 94% da variabilidade na resistência à 

penetração, e 79 a 90% e 81 a 92% da variabilidade no conteúdo de água para as camadas de 

0-5 cm e 5-10 cm, respectivamente. 

  

Tabela 22 – Equações ajustadas para curva de resistência do solo (CRS) e curva de retenção 
de água (CRA) para o experimento sistemas de cultivo do solo em 0-5 e 5-10 cm 

Tratamento Equações CRS r2 Equações CRA r2  
0-5 cm 

 
PD 

 

TP RP = 0,0053θ-3,2875Ds5,7430 0,93 θ = e(-1,5431+0,2383Ds)
Ψ

-0,0658 0,90 
TSP RP = 0,0028θ-3,6907 Ds 6,1674 0,97 θ = e(-1,6512+0,2822 Ds)

Ψ
-0,0728 0,90 

TT RP = 0,0120θ-2,5406 Ds 6,3260 0,86 θ = e(-2,1048+0,61974 Ds)
Ψ

-0,0710 0,89 

 
PR 

TP RP = 0,0102θ-2,6478 Ds 5,7306 0,90 θ = e(-2,2453+0,73164 Ds)
Ψ

-0,0750 0,89 
TSP RP = 0,0038θ-3,3839 Ds 6,4406 0,92 θ = e(-2,2372+0,7026 Ds)

Ψ
-0,0876 0,84 

TT RP = 0,0249θ-2,2152 Ds 4,2762 0,80 θ = e(-1,4625+0,0416 Ds)
Ψ

-0,0975 0,79 
5-10 cm 

 
PD 

 

TP RP = 0,0143θ-4,1361 Ds 1,3691 0,85 θ = e(-0,7602-0,1827 Ds)
Ψ

-0,0341 0,92 
TSP RP = 0,0182θ-3,2388 Ds 3,1075 0,94 θ = e(-1,1720+0,0941 Ds)

Ψ
-0,0391 0,86 

TT RP = 0,0079θ-3,3687 Ds 4,4192 0,76 θ = e(-1,7128+0,4452 Ds)
Ψ

-0,0309 0,86 
 

PR 
TP RP = 0,0054θ-4,0641 Ds 3,7914 0,94 θ = e(-1,4108+0,2196 Ds)

Ψ
-0,0457 0,81 

TSP RP = 0,0120θ-2,8196 Ds 5,4665 0,87 θ = e(-1,4950+0,2734 Ds)
Ψ

-0,0449 0,85 
TT RP = 0,0231θ-2,6502 Ds 3,8848 0,92 θ = e(-1,2828+0,0901 Ds)

Ψ
-0,0559 0,91 

PD- plantio direto; PR- preparo reduzido; TP- trigo/pousio; TSP- trigo/sorgo/pousio; TT- trigo contínuo; RP- 
resistência à penetração; θ- conteúdo volumétrico de água; Ds- densidade do solo; Ψ- potencial de água. 
 

 No limite superior o IHO foi mais dependente do conteúdo de água na capacidade de 

campo e no inferior da RP para todos os tratamentos em 0-5 cm, exceto para TP sob PR 

(Figura 28). O conteúdo de água na capacidade de campo foi o limite superior do IHO para 

TP e TT sob PR e TT em PD, indicando que a aeração não limitante nestes tratamentos. Em 

contraste, para TP e TSP sob PR e TSP em PD, a porosidade de aeração substituiu a 

capacidade de campo em valores de Ds acima de 1,39; 1,40 e 1,39 Mg m-3, respectivamente. 

O conteúdo de água na capacidade de campo e ponto de murcha aumentou com um aumento 

na Ds para todos os tratamentos. 
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 O conteúdo de água na RP aumentou, enquanto a porosidade de aeração decresceu 

com um aumento na Ds para todos os tratamentos. Estes resultados estão de acordo com 

aqueles relatados por Silva et al. (1994), Tormena et al. (1999) e Olibone et al. (2010). O IHO 

foi considerado ideal para TP sob PR por que foi igual à água disponível. Poucos estudos 

encontraram IHO ideal, pois o mesmo é frequentemente limitado pela aeração e RP 

(TORMENA et al., 2007; MIRETTI et al., 2010), ou somente pela RP (MEDEIROS et al., 

2011; KADZIENE et al., 2011). 

 A resistência à penetração substituiu a o ponto de murcha e se tornou o limite inferior 

do IHO em valores de Ds acima de 1,39; 1,34 e 1,33 Mg m-3 para TP, TT e TSP em PD, e 

acima de 1,33 e 1,30 Mg m-3 para TT e TSP sob PR, respectivamente. Estes valores de Ds 

foram maiores que os valores médios para todos os tratamentos (Tabela 21), embora estes 

valores tenham sido próximos aos valores médios para TSP sob PR e PD. Estes resultados 

indicam que a RP foi um fator limitante neste solo e foram similares a aqueles encontrados 

por Benjamin et al. (2003) para a mesma região de estudo e aos de Silva et al. (2011) para 

uma região semi-árida do Brasil. Adicionalmente, em relação à limitação pela RP, o TT sob 

PR foi o tratamento associado com a menor porcentagem (7%) de amostras mostrando o 

conteúdo de água na resistência à penetração como o limite inferior do IHO, seguido pelo TT, 

TP e TSP sob PD com 13%, e TSP sob PD com 33%. 

 Na camada 5-10 cm o IHO foi afetado pelo conteúdo de água na porosidade de 

aeração e ponto de murcha (Figura 29). Nesta profundidade, todos os sistemas de cultivo sob 

PD tiveram o conteúdo de água no ponto de murcha como o limite inferior do IHO. Contudo, 

para o TP e TSP, a porosidade de aeração foi o limite superior para toda a extensão do IHO, 

enquanto para o TT, 87% das amostras tiveram a porosidade de aeração como limite superior 

do IHO. Estes resultados indicam que a aeração foi limitante em 5-10 cm sob PD, 

especialmente para TP e TSP. Sob o PR, a porosidade de aeração substituiu a capacidade de 

campo como o limite superior do IHO em valores de Ds de 1,42 Mg m-3 para TP, 1,37 Mg m-3 

para TT e 1,39 Mg m-3 para TSP. Para as rotações TP e TSP, 60% das amostras tiveram a 

porosidade de aeração como limite superior, enquanto em TT somente 20%. Estes resultados 

indicam que embora a porosidade de aeração tenha substituído a capacidade de campo em 

maiores valores de Ds em TP e TSP que em TT, este último sistema de cultivo foi menos 

limitante em relação à aeração. 
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Figura 28 – Variação no conteúdo de água com a densidade do solo em 0-5 cm de 

profundidade para o experimento sistemas de cultivo do solo 
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Figura 29 – Variação no conteúdo de água com a densidade do solo em 5-10 cm de 

profundidade para o experimento sistemas de cultivo do solo 
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 A resistência do solo a penetração substituiu o ponto de murcha se tornando o limite 

inferior do IHO em valores de Ds de 1,48; 1,43 e 1,44 Mg m-3 para TP, TSP e TT, 

respectivamente. O sistema de cultivo TT foi menos limitante na RP com somente 7% das 

amostras tendo a RP como limite inferior, enquanto TP e TSP tiveram 13 e 33%, 

respectivamente, das amostras com RP como limite inferior. Adicionalmente, ao longo dos 

diferentes sistemas de cultivo e preparo em 5-10 cm não houve ocorrência de IHO igual a 

zero somente para o TT sob PR. 

 A figura 30 mostra que o IHO foi positivamente correlacionado com o aumento na Ds 

ate 1,31 Mg m-3 para TSP e 1,29 Mg m-3 para TT sob PR na camada 0-5 cm. Para o sistema 

de cultivo TP sob PR, o IHO foi positivamente correlacionado com todos os valores de Ds. 

No sistema PD, o IHO aumentou até valores de Ds de 1,31; 1,37 e 1,24 Mg m-3 para TSP, TT 

e TP, respectivamente. Considerando os mesmos valores de densidade do solo para ambos os 

sistemas de preparo, o TT e TSP tiveram um maior IHO que o TP na camada 0-5 cm (Figura 

30). Então, TP pode ser considerado o menos favorável sistema de cultivo mesmo tendo tido o 

IHO ideal. Sob PD, as curvas da relação entre IHO e densidade do solo foram similares para 

os sistemas de cultivo TT e TSP.  

 Na camada 5-10 cm o IHO foi negativamente correlacionado com a Ds para todos os 

sistemas de cultivo sob PD (Figura 30). Sob PR, esta relação foi negativa a partir de valores 

de Ds de 1,39 Mg m-3 para TSP, 1,43 Mg m-3 para TT e 1,42 Mg m-3 para TP. Estes resultados 

indicam que mesmo com o PR tendo apresentado uma negativa relação entre IHO e Ds, os 

sistemas de cultivo sob este sistema de preparo apresentaram melhor IHO que os sistemas de 

cultivo sob PD, e dentre os sistemas de cultivo sob PR, o TT apresentou maior IHO que TSP e 

TP. 

 Os resultados mostram que não ocorreu Ds crítica para os tratamentos em 0-5 cm, 

enquanto na camada de 5-10 cm o mesmo não foi observado somente para TT sob PR. A 

existência da Ds>Dsc está relacionada à degradação da estrutura do solo (SILVA et al., 1994). 

Alguns trabalhos feitos em solos intensivamente cultivados também encontraram Ds crítica 

(LEÃO et al., 2006; SILVA et al., 2011). A ausência de Ds crítica em 0-5 cm indica uma 

melhor condição física para a cama de semeadura nesta profundidade do que na camada 5-10 

cm. 
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Figura 30 – Variação do intervalo hídrico ótimo (IHO) em função da densidade do solo para o 

experimento sistemas de cultivo nas camadas 0-5 e 5-10 cm  
 

 A relação entre IHO e Ds relativa em 0-5 cm mostrou que o PR teve os maiores 

valores de IHO em Ds relativas de 0,86 para TSP e 0,88 para TT, enquanto para o sistema de 

cultivo TP, o IHO aumentou exponencialmente até Ds relativa de 0,87 (Figura 31). Sob PD, 

os maiores de valores de IHO foram encontrados em Ds relativas de 0,86 para TSP, 0,91 para 

TT e 0,78 para TP. O sistema de cultivo TT em ambos os sistemas de preparo foi associado 

com maiores valores de Ds relativa nos quais ocorreram os maiores valores de IHO. Na 

camada 5-10 cm sob PR, a Ds relativa na qual o IHO foi igual a zero foi 0,98 para o TSP e 

0,96 para o TP, enquanto o TT não apresentou IHO igual a zero. Para o sistema PD, estes 

valores foram 0,93 para TSP e TP, e 0,96 para TT (Figura 31). 
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Figura 31 – Variação do intervalo hídrico ótimo (IHO) em função da densidade do solo 

relativa para o experimento sistemas de cultivo nas camadas 0-5 e 5-10 cm 
 

 Os valores médios de Ds relativa em 5-10 cm foram maiores em sob PD (0,95 para 

todos os sistemas de cultivo) que em PR (0,90 para TSP, 0,87 para TT e 0,91 para TP). O 

mesmo padrão foi encontrado em 0-5 cm, onde a Ds relativa média foi de 0,84 para TSP, 0,86 

para TT e 0,80 para TP sob PD. Enquanto sob PR os valores médios de Ds relativa foram 

0,80; 0,81 e 0,76, respectivamente, para TSP, TT e TP. Os valores de Ds relativa para as duas 

profundidades estão de acordo com a faixa de ótimos valores descrita na literatura (Carter, 

1990; Hakansson, 1990; Reichert et al., 2009), exceto para os sistemas de cultivo sob PD na 

camada 5-10 cm, para os quais os valores de médios de Ds relativa são muito próximos 

daqueles onde o IHO foi igual a zero. A melhor relação entre IHO e Ds relativa foi observada 

para o sistema de cultivo TT em ambos os sistemas de preparo e profundidades. Resultados 
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similares foram encontrados por Blanco-Canqui et al. (2010), que relataram que sistemas de 

cultivo contínuos podem reduzir os riscos de compactação do solo comparado a sistemas de 

cultivo com a fase pousio, devido ao maior retorno de resíduos que consequentemente 

contribuem para melhoria da qualidade física do solo. 

 Os sistemas de cultivo e preparo tiveram significativos efeitos no IHO médio e a 

interação sistemas de cultivo x preparo foi significante. Os valores médios de IHO dentre os 

sistemas de cultivo não diferiram em ambas as profundidades. Enquanto o IHO médio em TT 

foi maior que em TSP e TP sob PR para as duas profundidades (Figura 32). Isto sugere que o 

sistema de cultivo trigo contínuo pode aumentar a disponibilidade de água e melhorar a 

condição física do solo para crescimento das plantas. Sistemas contínuos de cultivo têm sido 

relatados ser responsáveis pelo aumento na agregação e no armazenamento de carbono 

orgânico em relação a sistemas de cultivo envolvendo pousio (BLANCO-CANQUI et al., 

2011). O IHO médio em PR foi maior que em PD para todos os sistemas de cultivo e 

profundidade, exceto para TSP em 0-5 cm. O IHO médio foi 1,2 vezes maior em PR que em 

PD na camada 0-5 cm e 4,7 vezes maior na camada 5-10 cm. Os menores valores de IHO 

foram observados para TSP e TP que para TT sob PR em ambas as profundidades (Figura 32), 

sugerindo que sistemas de cultivo incluindo a fase pousio podem limitar a disponibilidade de 

água para o crescimento das plantas comparado a sistemas de cultivo contínuos. Isto 

corrobora com estudos anteriores que relataram que sistemas de cultivo com pousio podem 

não ser uma boa opção para armazenamento de água no solo (LARNEY; LINDWALL, 1995; 

THOMPSON, 2001; BLANCO-CANQUI et al., 2010). De maneira similar ao experimento 

sistemas de preparo, o estreito IHO observado para todos os sistemas de cultivo pode refletir a 

limitada disponibilidade de água em regiões semi-áridas (UNGER; VIGIL, 1998; SHAVER et 

al., 2003). Estes resultados estão também de acordo com aqueles encontrados por Silva et al. 

(2011) e Gathala et al. (2011) quem encontraram estreitos IHO em regiões semi-áridas.   
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Figura 32 – Valores médios do intervalo hídrico ótimo do solo (IHO) para os sistemas de 

cultivo do solo. TP- trigo/pousio, TSP- trigo/sorgo/pousio, TT- trigo contínuo 
 

2.3.4 Relações entre os parâmetros de emergência das culturas e as propriedades do solo 

 

 O procedimento boundary line foi aplicado para modelar as relações entre os 

parâmetros de emergência (IVE e TE) e as propriedades físicas do solo (RP, θ, Ds, RT, F, EA, 

Ksat, Ka, IHO, Carbono orgânico) obtidas na cama de semeadura do milho e da soja, e entre 

as propriedades físicas do solo (RP, θ, Ds, IHO) avaliadas para a cama de semeadura do trigo 

nos experimentos dos EUA. Todavia, serão mostradas e discutidas somente as regressões as 

quais foram estatisticamente significativas a um nível de probabilidade menor igual a 0,1. 

Para a maioria dos boundary pontos a função polinomial quadrática mostrou-se como a mais 

adequada ao ajuste, enquanto para o restante o modelo de regressão linear foi o mais 

apropriado.  

 

2.3.4.1 Cama de semeadura da cultura do milho – 2009 

 

 De forma geral, os gráficos de dispersão plotados entre parâmetros de emergência e 

propriedades físicas do solo exibiram um formato curvilíneo, com exceção da RP e θ medidos 

no campo (Figura 33). O IVE foi forte e negativamente relacionado com os valores médios de 

RP e θ medidos ao longo da cama de semeadura do milho. Isso indica que a velocidade de 

emergência do milho decresceu com o aumento da RP e do θ. Corroboram os resultados de 

RP os encontrados por Weaich et al. (1992) que observaram uma redução na elongação foliar 
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em milho com o aumento da RP. De maneira contrária ao resultado encontrado para θ  foram 

os resultados encontrados por Ferraris (1992) que obtiveram uma positiva correlação linear 

entre a taxa de emergência de sorgo e girassol e o conteúdo de água no solo. No entanto, vale 

ressaltar que ocorreram valores muito altos de θ, que variou de 0,35 a 0,48 m3 m-3 para os 

boundary pontos. Isso indica que a umidade excessiva do solo pode prejudicar a velocidade 

de emergência da cultura. Estes altos teores de conteúdo de água estão coerentes com a alta 

pluviosidade ocorrida para a cama de semeadura do milho em 2009. Tanto a RP quanto a θ 

explicaram 86% da variabilidade do IVE. Silva et al. (2004) encontraram que somente 43% 

da variabilidade no parâmetro altura de plantas de milho foi explicada pela RP através de uma 

relação negativa entre essas variáveis. Para o parâmetro TE não houve ajuste significativo aos 

boundary pontos entre a RP e θ. 

 O IVE apresentou uma forte correlação inicial com a Ds, apresentando uma maior 

resposta entre valores de Ds de 0,88 a 1,08 Mg m-3 (Figura 33). Acima de 1,08 Mg m-3 o IVE 

mostrou diminuição em função do aumento da Ds, no entanto, de forma menos pronunciada 

do que quando a relação foi positiva. A TE apresentou valor de 83% em Ds igual a 0,88 Mg 

m-3 e 100% para todos os outros valores de Ds. Isso indica que a taxa de emergência foi 

menos sensível ao aumento na Ds que o IVE. Uma possível explicação para isso é que os 

valores de TE representam os valores finais de plantas emergidas, enquanto o IVE leva em 

conta no seu cálculo os valores diários de emergência. Cerca de 72% da variabilidade em IVE 

e 76% em TE foi explicada pela densidade do solo. Vyn e Raimbult (1993) também 

obtiveram uma significante e negativa relação entre Ds e parâmetro da cultura, todavia a 

variável avaliada por eles foi a altura de plantas de milho.   

O modelo de regressão ajustado aos boundary pontos de resposta do IVE para a 

estabilidade de agregados indica que o IVE foi maximizado até valores de EA de cerca de 30 

ml min-1. Contudo o modelo foi fortemente afetado por pequenas mudanças em EA acima do 

valor ótimo. O valor de EA até onde a TE foi positivamente correlacionada foi semelhante ao 

valor do IVE. No entanto, o aumento em EA trouxe um declínio mais abrupto em TE do que 

em IVE. O IVE e o TE apresentaram uma relação semelhante com a EA. O maior valor do 

coeficiente de determinação foi obtido pela relação entre TE e EA (0,91). 

O IVE foi positivamente correlacionado com a RT até o valor de 95 kPa e a TE até 87 

kPa. Esses valores representam, portanto, a força máxima que as plântulas de milho 

enfrentaram sem comprometer o seu desenvolvimento. A partir desses valores houve um 

declínio pronunciado nos parâmetros de emergência conforme se aumentaram os valores de 

RT. A influência da RT em IVE e TE foram próximas, representando cerca de 59% no IVE e 
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62% na TE (Figura 34), embora a TE tenha demonstrado maior sensibilidade do que o IVE.  

O IVE foi forte e positivamente correlacionado com a friabilidade entre valores de 0,13 a 

0,50. Isso indica que a friabilidade influenciou positivamente o IVE desde a classe de 

ligeiramente friável (0,1 a 0,2) até a classe de solo friável (0,2 a 0,5). A partir da classe muito 

friável (0,5 a 0,8) o IVE começou a declinar lentamente. A friabilidade representa a tendência 

que uma massa de solo tem de se desfazer em agregados de menores tamanhos sob aplicação 

de um estresse ou carga (WATTS; DEXTER, 1998), sendo, portanto de fundamental 

importância para a emergência das culturas. Todavia, elevados valores de friabilidade indicam 

que agregados maiores possuem menor resistência à ruptura do que agregados menores 

(TORMENA et al., 2008b). Isso explica o declínio dos parâmetros de emergência a partir da 

classe muito friável. A friabilidade explicou cerca de 72% da variabilidade no IVE. A TE não 

se correlacionou significativamente com a friabilidade. O valor de log Ksat de 1,40 pareceu 

ser o ótimo valor para o IVE neste solo (Figura 34). A maior resposta do IVE, no entanto 

ocorreu acima desse valor, indicando que um pequeno aumento em log Ksat resultou em 

grande redução do IVE. Já a TE apresentou log Ksat ótimo de 1,46 e um decréscimo menos 

abrupto com o aumento de log Ksat. O IVE apresentou maior correlação com log Ksat, tendo 

86% da sua variabilidade explicada por esta propriedade, enquanto a TE obteve 68% da sua 

variabilidade atribuída a log Ksat.  

O parâmetro IVE apresentou mais correlações significativas com as propriedades do 

solo que a TE. Isso indica que para a cultura do milho este parâmetro mostra uma melhor 

resposta da cultura ao solo. Provavelmente o fato de o IVE computar no seu cálculo todas as 

medições diárias de emergência tenha favorecido esse resultado. Os atributos do solo IHO, Ka 

e o carbono orgânico tiveram a seleção dos boundary pontos, todavia não apresentaram um 

ajuste significativo de um modelo de regressão aos parâmetros de emergência do milho (IVE 

e TE). 
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Figura 33 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas da cama de semeadura do 
milho (2009) 
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Figura 34 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas da cama de semeadura do 
milho (2009) 
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2.3.4.2 Cama de semeadura da cultura da soja – 2010 

  

As relações entre parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo para a cama 

de semeadura de soja foram todas ajustadas a um modelo de regressão polinomial quadrático 

(Figura 35). As correlações obtidas para a cama de semeadura de soja não foram semelhantes 

às obtidas na cama de semeadura do milho. Observa-se, por exemplo, que de forma contrária 

à primeira época a TE apresentou correlação significativa com a RP e θ medidos no campo. Já 

Ds que apresentou correlação significativa na cama de semeadura do milho não repetiu o 

mesmo para a de soja. Para Walworth et al. (1986) essas diferenças nas regressões entre anos 

se devem a outros fatores ou interação com outros fatores que se tornaram mais importantes 

em uma época que em outra. Outro fator está relacionado a propriedades que em um ano 

apresentaram uma negativa correlação e em outro uma positiva correlação, ou mesmo outro 

tipo de ajuste, como é o caso dos atributos RP e θ que apresentaram correlação linear na cama 

de semeadura de milho e polinomial quadrática na cama de semeadura de soja. Isso indica que 

as propriedades físicas avaliadas foram bastante dinâmicas ao longo do tempo promovendo 

resposta diferenciada das culturas de um ano para outro. 

 A RP medida no campo apresentou valores bastante elevados com relação à primeira 

época avaliada, no entanto, o IVE e a TE se correlacionaram positivamente com a RP até 

valores de 2,29 MPa. Embora fosse esperado um decréscimo abrupto a partir deste valor, o 

mesmo não ocorreu, indicando que mesmo com a predominância de valores de RP maiores 

que 2 MPa, tanto IVE quanto TE mantiveram adequados valores de emergência. Lima et al. 

(2010), no entanto, observaram que a altura de plantas de soja foi negativamente afetada  pela 

RP a partir de valores de 1,9 MPa. Já Beutler et al. (2008) encontraram resultados mais 

semelhantes ao do presente estudo, onde a produtividade de soja apresentou uma relação 

polinomial com a RP, começando a decrescer a partir de valores de RP de 2,35 MPa.  Mesmo 

com a RP explicando cerca de 60% da variabilidade em IVE e TE, os resultados demonstram 

que a RP não foi o principal fator limitando a emergência de soja.  Bengough et al. (2005) 

relatam que a RP pode não ser o melhor indicador para impedimento do crescimento das 

plantas, especialmente em plantio direto onde a rede de canais contínuos para o crescimento 

radicular pode ser desenvolvida em uma matriz de solo relativamente densa, dessa forma as 

raízes são capazes de penetrar e explorar camadas compactadas. O conteúdo de água no solo 

medido no campo apresentou menores valores que o da primeira avaliação (milho 2009), isso 

pode ser reflexo da baixa precipitação pluviométrica ocorrida na cama de semeadura de soja 

em 2010 (Figura 2). A IVE e TE foram positivamente correlacionadas com o conteúdo de 
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água somente até 0,20 m3 m-3, valores acima deste resultaram em drástica redução no IVE e 

na TE. O IVE e a TE tiveram cerca de 90% de sua variabilidade explicada pelo conteúdo de 

água no solo. Estes resultados indicam que o conteúdo de água foi mais limitante em relação 

ao IVE e TE que a RP. 
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Figura 35 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas da cama de semeadura da soja 
(2010) 

 

O valor de EA de 34,24 ml min-1 foi o valor ótimo para a TE neste solo, acima deste 

valor a TE apresentou um discreto decréscimo, indicando que o aumento em EA não teve um 

forte efeito sobre a emergência, mesmo com a EA explicando 90% da variação em TE (Figura 

36). O valor ótimo de EA está dentro da faixa de rápida percolação, o que indica uma alta 

estabilidade de agregados. Uma linear e positiva correlação entre EA e produtividade de trigo 
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foi obtida por Mohanty et al. (2007), todavia com um baixo coeficiente de determinação 

(0,28). O IVE não apresentou correlação significativa com EA. De forma semelhante à 

primeira época o IVE apresentou uma maior resposta até o valor de RT igual a 96 kPa. A 

partir deste valor o IVE decresceu lentamente com o aumento em RT. A TE não se 

correlacionou significantemente com a RT. O IVE e a TE tiveram sua resposta maximizada 

até valores de friabilidade de 0,28. Isso mostra que de forma semelhante à primeira época, a 

friabilidade influenciou positivamente a IVE e TE até a classe de solo considerado friável. A 

forte correlação entre IVE e TE com a friabilidade indicou que esta foi responsável por 71% 

da variação em IVE e 85% em TE. 

A TE foi positivamente correlacionada com log Ksat até o valor de 2,6 mm h-1. Valor 

este bem superior ao encontrado para a primeira época (Figura 36). Vale ressaltar que a Ksat 

foi determinada em laboratório na primeira época e na segunda em campo. Com o aumento da 

log Ksat acima de 2,6 mm h-1 houve um discreto decréscimo em TE, a qual teve 53% de sua 

variabilidade explicada pela Ksat. O IVE não apresentou correlação significativa com log 

Ksat. 

O valor ótimo de IHO para o IVE da soja foi 0,16 m3 m-3 (Figura 36). Todavia a maior 

resposta da planta ocorreu acima deste valor, ocorrendo forte redução no IVE com o aumento 

no IHO. A base teórica do IHO sugere que quanto maior for o IHO mais favoráveis são as 

condições para o desenvolvimento da planta (SILVA et al., 2009). Entretanto, os resultados 

mostram que para a velocidade de emergência da cultura da soja existe um limite até onde o 

aumento do IHO beneficia o desenvolvimento da cultura. Como não existem resultados que 

mostraram a relação entre IHO e parâmetros de emergência da cultura da soja, Silva e Kay 

(1996) encontraram uma forte e positiva relação entre taxa de crescimento foliar de milho e 

IHO. Os resultados encontrados por eles corroboram o fato de que quanto maior o IHO maior 

o desenvolvimento da cultura, com o IHO representando 80% da variação do crescimento 

foliar de milho. Os boundary pontos selecionados entre TE e IHO não foram 

significativamente correlacionados. 
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Figura 36 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas da cama de semeadura da soja 
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As relações entre os parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo tanto 

para a cama de semeadura do milho quanto da soja indicam o IVE e a TE apresentaram altos 

valores mesmo em valores de propriedades físicas do solo acima dos limites críticos, 

especialmente para RP, F, RT e Ds. Isso indica que possivelmente os parâmetros de 

emergência foram mais dependentes das características da semente do que destas 

propriedades físicas do solo. Todavia, os resultados foram promissores para o uso da 

boundary line mostrando-se uma ferramenta complementar que pode ajudar na interpretação 

da resposta da emergência das culturas às propriedades físicas do solo. 

 

2.3.4.3 Cama de semeadura da cultura do trigo – Experimento sistemas de preparo 

 

 As relações entre parâmetros de emergência e as propriedades físicas do solo foram 

todas ajustadas ao modelo polinomial quadrático (Figura 37). Para este experimento de 

sistemas de preparo houve correlação significativa para todas as relações testadas. A maior 

resposta do IVE à RP ocorreu acima de 2,2 MPa, havendo um forte declínio no IVE com 

pequenos aumentos na RP. Já a TE apresentou menor sensibilidade em relação à influência da 

RP, ocorrendo uma maior resposta da cultura até RP de 2,3 MPa, e a partir deste valor o 

aumento em RP resultou em baixa redução na TE. Mohanty et al. (2007), no entanto, 

observaram uma negativa e linear correlação entre produtividade de trigo e RP. O valor ótimo 

de conteúdo de água para o IVE foi 0,28 m3 m-3. Houve uma maior resposta da planta até 

onde a relação foi positiva, porém havendo também um forte decréscimo do IVE em valores 

de θ superiores ao valor ótimo. A TE apresentou o valor ótimo de θ de 0,26 m3 m-3, havendo 

um acentuado declínio da TE em valores acima deste. Entretanto, uma relação linear foi 

obtida por Ferraris (1992) entre a TE e conteúdo de água no solo para as culturas do sorgo e 

girassol. O conteúdo de água pareceu influenciar mais o IVE do que a TE, representando 

cerca de 80% da variabilidade do primeiro e 59% da variabilidade do segundo. 

O IVE e a TE apresentaram positiva correlação com valores de Ds, respectivamente, 

de 1,23 e 1,21 Mg m-3 (Figura 38). Acima destes valores houve forte declínio em IVE e TE 

com pequenos aumentos na Ds. O IVE teve 75% da sua variabilidade explicada pela Ds, 

enquanto a TE teve 90%.  
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Figura 37 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo 
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O modelo de regressão ajustado aos boundary pontos indicam que o IVE e a TE foram 

maximizadas até valores de IHO de 0,09 m3 m-3 (Figura 38). A cultura apresentou uma baixa 

resposta para valores de IHO acima de 0,09 m3 m-3, havendo pequena redução em IVE e TE 

com o aumento do IHO. Poucos trabalhos têm correlacionado o IHO com os parâmetros de 

planta, sendo a produtividade da cultura o principal parâmetro correlacionado. Diferentemente 

dos nossos resultados, Benjamin et al. (2003), Verma e Sharma (2008) e Gathala et al. (2011) 

encontraram positiva e linear relação entre produtividade de trigo e IHO, com R2 de, 

respectivamente, 0,76; 0,50 e 0,52. Esses autores observaram que quanto maior foi o IHO 

maior foi a produtividade de trigo. Entretanto, para a emergência de trigo essa relação se 

mostrou positiva somente até valores de IHO igual a 0,09 m3 m-3.  
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Figura 38 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo 
 

2.3.4.4 Cama de semeadura da cultura do trigo – Experimento sistemas de cultivo 

 

 Para o experimento sistemas de cultivo dentre as oito possíveis relações entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo apenas metade apresentou correlação 

significativa. Dentre elas, a RP e θ medidos no campo apresentaram um ajuste de regressão 

linear aos boundary pontos, enquanto a Ds teve um ajuste polinomial quadrático (Figura 39). 

O IVE decresceu linearmente com o aumento da RP e aumentou linearmente com o aumento 

no conteúdo de água no solo. A RP indicou uma maior influência sobre o IVE do que o 

conteúdo de água no solo, enquanto a primeira explicou cerca 74% da variação no IVE, a 

segunda explicou apenas 57%. A TE se correlacionou significativamente com a RP e o 



 

 

130 

conteúdo de água no solo.  Uma negativa relação entre IVE e TE com RP foram também 

obtidos por Nars e Selles (1995). Eles mostraram que 56% da variabilidade no IVE e 31% no 

TE da cultura do trigo foi explicada pela RP. Whalley et al. (2008) encontraram uma forte e 

negativa correlação entre RP e produtividade de trigo em um solo franco arenoso. Os 

resultados mostram que cerca de 72% da variabilidade na produtividade de trigo foi explicada 

pela RP. O IVE e a TE foi forte e positivamente correlacionados com a Ds até valores de 1,17 

Mg m-3. A maior resposta da cultura, no entanto ocorreu acima deste valor, havendo um 

pronunciado decréscimo em IVE e TE com pequenos aumentos na Ds. A relação do IVE e TE 

com a Ds foi semelhante, tendo o IVE 67% e a TE 64% de sua variabilidade explicada pela 

Ds. Os resultados corroboram os de Mohanty et al. (2007) que encontraram uma negativa 

relação entre Ds e produtividade de trigo em um Vertissolo da Índia. O IVE e a TE não 

apresentaram significativa correlação com o IHO. 
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Figura 39 – Gráficos de dispersão e regressões pelo procedimento boundary line entre 

parâmetros de emergência e propriedades físicas do solo 
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3 CONCLUSÕES 

3.1 Experimento Escarificação mecânica e biológica – Brasil  

 

A hipótese de que a escarificação mecânica e biológica resultaria em melhoria da 

qualidade física da cama de semeadura para emergência das culturas em solo cultivado sob 

plantio direto foi parcialmente comprovada. A emergência da cultura do milho foi 

positivamente afetada pelo cultivo do nabo forrageiro como ferramenta biológica de 

descompactação do solo. Porém, para a cama de semeadura de soja, este efeito não foi 

detectado. A resistência do solo à penetração medida no campo foi menor no PDNF nas duas 

épocas avaliadas quando comparado ao PD e PDE. 

A estabilidade de agregados determinada pelo método da percolação de água 

demonstrou ser mais sensível do que a resistência tênsil de agregados em detectar mudanças 

na estrutura do solo promovidas pelos tratamentos. A escarificação mecânica promoveu 

redução da estabilidade de agregados do solo seis meses após sua aplicação e, 18 meses 

depois da escarificação, a estabilidade de agregados do solo foi recuperada. A escarificação 

biológica, por sua vez, promoveu melhoria da estabilidade de agregados somente 18 meses 

após o cultivo do nabo forrageiro. Devido ao efeito negativo sobre a estabilidade de agregados 

e a ausência de efeito sobre a resistência tênsil e friabilidade do solo, a escarificação mecânica 

não é, portanto, uma prática recomendada com vistas a melhorar a qualidade estrutural da 

cama de semeadura do solo. A resistência tênsil e a friabilidade da cama de semeadura do solo 

não foram afetadas pelas práticas da escarificação mecânica de biológica do solo. 

A escarificação mecânica do solo foi eficiente em promover melhoria da 

condutividade hidráulica do solo saturado na camada 5-10 cm, somente até seis meses após 

sua aplicação. A escarificação biológica, por sua vez, não apresentou efeitos sobre a 

condutividade hidráulica do solo saturado nos dois períodos avaliados. A permeabilidade ao 

ar e o índice de continuidade de poros K1 foram positivamente afetados pela escarificação 

biológica do solo no potencial -6 kPa na primeira época avaliada, e no potencial -30 kPa na 

segunda época na camada 0-5 cm. O cultivo do nabo forrageiro pode ser uma boa opção para 

melhorar a permeabilidade do solo ao ar e continuidade de poros em sistema plantio direto, 

principalmente em regiões de alta precipitação pluviométrica. O índice N e a porosidade 

bloqueada, no entanto, não se mostraram parâmetros sensíveis à escarificação mecânica e 

biológica do solo. 

Os resultados demonstraram, pela redução da densidade do solo e aumento do 

intervalo hídrico ótimo do solo, que a escarificação mecânica apresentou um efeito benéfico 
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na qualidade física do solo aos seis meses após sua aplicação. Na avaliação feita aos 18 

meses, não foi mais observado efeito da escarificação mecânica, indicando que esta prática é, 

para este solo, de caráter residual temporário, sendo efetiva somente até os seis após sua 

aplicação. A escarificação biológica, por sua vez, não mostrou eficácia em aumentar o 

intervalo hídrico ótimo do solo nem a curto e nem a médio prazo, apresentando de forma geral 

resultados semelhantes ao do sistema plantio direto testemunha. Todavia, os resultados não 

indicaram efeitos negativos da aplicação do nabo forrageiro como descompactador biológico 

no intervalo hídrico ótimo do solo. O intervalo hídrico ótimo mostrou-se um adequado 

indicador da qualidade física da cama de semeadura do solo em relação aos sistemas de 

manejo propostos. 

Os resultados do procedimento boundary line indicaram que a emergência das culturas 

foi dependente das propriedades físicas da cama de semeadura do solo. No entanto, esta 

relação de dependência pode mudar de um ano para o outro, conforme verificado por algumas 

propriedades físicas que se correlacionaram com a emergência da cultura e no ano seguinte 

não. Além das propriedades físicas do solo, a emergência parece depender muito também das 

características da semente, visto que mesmo em condições limitantes de certas propriedades 

do solo, como a resistência à penetração, por exemplo, houve ainda altos valores de 

emergência. A utilização do procedimento boundary line mostrou-se uma ferramenta 

promissora e complementar para melhor entender a resposta de emergência das culturas em 

relação às propriedades físicas da cama de semeadura do solo. 

Tomando por base o objetivo de melhorar a qualidade física da cama de semeadura do 

solo para emergência e crescimento das plantas, a avaliação geral das propriedades físicas do 

solo ao longo de duas safras agrícolas indica ser desnecessária a aplicação da escarificação 

mecânica devido ao seu baixo efeito residual. A cultura do nabo forrageiro como alternativa 

de escarificação biológica pode ser incluída no sistema de rotação de culturas, uma vez que se 

mostrou eficiente em melhorar algumas das propriedades físicas do solo promovendo 

incremento da qualidade estrutural da cama de semeadura do solo ou no mínimo apresentando 

condição física do solo semelhante ao do sistema plantio direto testemunha. 

 

3.2 Experimentos Sistemas de Preparo e Sistemas de cultivo do solo – EUA  

 

A hipótese de que os sistemas intensivos de cultivo e preparo conservacionista 

resultariam numa melhor condição física do solo foi parcialmente provada. Para o 

experimento sistemas de preparo, o preparo convencional, reduzido e plantio direto não 
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afetaram o IHO após 46 anos de manejo em um solo franco siltoso. O preparo reduzido foi 

geralmente associado com uma melhor cama de semeadura do solo para emergência de trigo. 

Dentre os sistemas de preparo, o convencional, de forma geral, mostrou ter a condição física 

do solo menos favorável à emergência do trigo. O preparo convencional apresentou menor 

densidade do solo na qual a resistência à penetração assumiu o limite inferior do IHO, e 

apresentou decréscimo mais acentuado do IHO com o aumento da densidade do solo em 0-5 

cm. O IHO foi mais dependente da porosidade de aeração e resistência a penetração, sendo 

que a porosidade de aeração foi mais limitante em 5-10 cm do que em 0-5 cm. 

 O experimento sistemas de cultivo, por sua vez, afetaram o IHO. O maior IHO foi 

encontrado para os sistemas de cultivo sob preparo reduzido. O sistema de cultivo trigo/trigo 

sob preparo reduzido apresentou melhor qualidade física da cama de semeadura do solo. A 

relação negativa entre IHO e densidade do solo mostrou que os sistemas trigo/pousio e 

trigo/sorgo/pousio sob plantio direto podem ter efeitos adversos na disponibilidade de água do 

solo comparado com os mesmos sistemas de cultivo sob preparo reduzido. De forma geral, os 

sistemas de cultivo que incluíram a fase pousio foram menos favoráveis para emergência de 

trigo comparado ao trigo contínuo. Ambos os experimentos apresentaram um estreito IHO, o 

qual pode ser reflexo da reduzida disponibilidade de água nesta região semi-árida. O IHO foi 

um útil indicador da resposta do solo aos sistemas de preparo e cultivo. 

 Os parâmetros de emergência da cultura do trigo foram dependentes das propriedades 

físicas da cama de semeadura do solo pela análise boundary line, especialmente para o 

experimento sistemas de preparo onde houve correlação significativa entre a emergência e 

todas as propriedades físicas do solo avaliadas. 
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