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RESUMO 
 

Nos últimos anos, novas estratégias têm sido desenvolvidas na obtenção de 

incrementos da produtividade agrícola associados à manutenção da qualidade do solo. 

No entanto, as terras agrícolas vêm perdendo a sua qualidade física decorrente dos 

processos de compactação a que estão sendo expostas. A compactação do solo, destaca-

se a nível mundial como um dos principais responsáveis pela redução da produtividade 

das culturas. Pesquisas têm descrito o processo de compressão de solos formados sob a 

influência de clima temperado, bem como modelos que relacionam esse processo com os 

atributos intrínsecos dos solos. A informação disponível também demonstra que o 

processo de compactação depende do sistema de manejo de solo adotado. Entretanto, 

existe a necessidade de desenvolver estudos que permitam uma melhor compreensão do 

processo de compactação de solos desenvolvidos sob clima tropical. Nesse sentido, este 

trabalho testou a hipótese de que o processo de compactação e os indicadores derivados 

da curva de compressão de solos tropicais são influenciados diferenciadamente pelo 

sistema de manejo aplicado, devido às alterações que  o mesmo  induz  nas  propriedades  
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físicas do solo. O objetivo geral deste estudo foi avaliar quantitativamente o processo de 

compactação e os indicadores “índice de compressão” e “pressão de preconsolidação” de 

solos submetidos a diferentes intensidades de tráfego em um pomar de laranja e 

diferentes intensidades de pisoteio animal em uma pastagem irrigada e obter, se 

possível, relações que permitam estimar esses indicadores a partir de propriedades do 

solo facilmente mensuráveis. Os objetivos específicos foram: i) determinar a influência 

de diferentes intensidades de tráfego no processo de compactação e nos parâmetros 

índice de compressão e pressão de preconsolidação de um Latossolo Vermelho Amarelo 

sob pomar de laranja e, a partir desses indicadores, avaliar a heterogeneidade da 

compactação; ii) avaliar a influência do pisoteio animal na compressibilidade de um 

Argissolo Vermelho submetido aos sistemas de pastejo rotacionado intensivo: irrigado e 

não irrigado; e iii) obter funções que permitam estimar a capacidade de suporte de carga 

do solo a partir de uma propriedade facilmente mensurável e de extrema importância 

para o crescimento de plantas: a resistência do solo à penetração. Os resultados 

referentes ao primeiro objetivo indicaram que o processo de compactação foi 

influenciado pela intensidade de tráfego, visto que os valores de pressão de 

preconsolidação diferiram nas posições de amostragem entre rodado, rodado e projeção 

da copa em relação à linha de cultivo. A pressão de preconsolidação resultou ser um 

indicador mais sensível que o índice de compressão na avaliação da heterogeneidade da 

compactação em áreas citrícolas. Os resultados obtidos no segundo objetivo revelaram 

diferenças na compressibilidade do solo, refletindo-se nas curvas de compressão uniaxial 

dos sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado. Os sucessivos 

ciclos de pastejo induziram aumento da pressão de preconsolidação do solo nos dois 

sistemas de pastejo, sendo significativamente superior no sistema de pastejo rotacionado 

intensivo irrigado. No que se refere ao terceiro objetivo, foi determinada uma relação 

significativa, positiva e linear entre a pressão de preconsolidação e a resistência do solo 

à penetração medida no laboratório e no campo. Estes resultados possibilitam afirmar 

que a capacidade de suporte de carga do solo pode ser estimada a partir de uma 

propriedade física facilmente mensurável como a resistência do solo à penetração 

avaliada no campo. 
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SUMMARY 
 

In the last years new strategies have been developed to obtain increment of the 

agricultural productivity maintaining the soil quality. However, the agricultural lands 

quality is decreasing as a consequence of the soil compaction process. Soil compaction 

is considered as one of the main factors responsible for the reduction of the cultures 

productivity. Researches related to soils formed under the influence of temperate climate 

have described the process of soil compression, and developed models that relate this 

process with the soil intrinsic attributes. Studies have also shown that the soil 

compression process depends on the soil management practices. However, it is still 

necessary to develop studies that allow a better understanding the compaction process of 

soils developed under tropical climate. In this context, this research tested the hypothesis 

that the soil compaction process is influenced differently by the management practices, 

due to the alterations that induce on the soil physical properties. The general objective of 

this study was to evaluate quantitatively the compaction process, and the indicators 

“compression index” and “preconsolidation pressure” of soils submitted to different 

traffic intensities in an orchard, and different animal trampling intensities in an irrigated 

short  duration  grazing  system, and  to  obtain relationships that allow to estimate  these 
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indicators using easily measurable soil attributes. The specific objectives were: i) to 

determinate the influence of different traffic intensities in the soil compaction process, 

and in the compression index and preconsolidation pressure of an Haplustox under an 

orange orchard, and to use these indicators to evaluate the soil compaction 

heterogeneity; ii) to evaluate the influence of the animal trampling on the soil 

compressibility of an Hapludalf submitted to two rotation short-duration grazing 

systems: not irrigated and irrigated; and iii) to obtain functions that allow to estimate the 

load support capacity using an easily measurable and very important soil property for 

plant growth; i.e. the soil resistance to penetration. The results related to the first 

objective indicated that the compaction process was influenced by the traffic intensity, 

since that the preconsolidation pressure values were different between the sampling 

positions; i.e., between wheel track, wheel track, canopy projection, and row. The 

preconsolidation pressure demonstrated to be a more sensitive indicator than the 

compression index in the evaluation of the soil compaction heterogeneity in an orange 

orchards. The results related to the second objective have indicated differences in the 

soil compressibility, which in turn were expressed in the soil compression curves of the 

irrigated and not irrigated rotation short-duration grazing systems. The successive 

grazing cycles have induced increases of the soil preconsolidation pressure values of the 

two grazing systems, being significantly greater in the irrigated rotation short-duration 

grazing system. The results related to the third objective have demonstrated the 

existence of a significant, positive and linear relationship between the preconsolidation 

pressure values and the soil mechanical resistance that were measured in the laboratory 

and in the field. These results make possible to state that the soil load support capacity 

can be estimated using an easily measurable soil property; i.e. the soil resistance to 

penetration. 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

O incremento da produtividade agrícola é condicionado pela interação entre 

vários fatores como tipo de clima, cultura e solo. O solo condiciona, por meio de suas 

propriedades físicas, o crescimento das raízes das plantas e, decorrente disso, a 

produtividade das culturas. Diferentes técnicas têm sido utilizadas no intuito de se obter 

aumento da produção agrícola, como adubação, irrigação e a adoção de diferentes 

sistemas de manejo. Entretanto, se estima que cerca de 68 milhões de hectares de terras 

agrícolas estão perdendo a sua qualidade física decorrente dos processos de compactação 

a que estão sendo expostas. Assim, a compactação destaca-se a nível mundial como um 

dos principais entraves na obtenção de elevadas produtividades. 

O termo compactação refere-se ao processo que descreve o decréscimo de 

volume de solos não saturados quando uma determinada pressão externa é aplicada no 

solo, seja por máquinas agrícolas, equipamentos de transporte ou animais. O 

entendimento do processo de compactação do solo baseia-se na avaliação das curvas de 

compressão uniaxial. Esta curva é representada graficamente pela relação entre algum 

parâmetro relacionado à estrutura do solo (razão de vazios ou densidade do solo) com o 

logaritmo da pressão aplicada, e permite estimar as alterações que podem ocorrer na 

qualidade estrutural do solo. A partir da curva de compressão uniaxial pode-se obter os 

parâmetros chamados índice de compressão e pressão de preconsolidação, os quais têm 

sido amplamente aceitos como indicadores da susceptibilidade do solo à compactação e 

de sua capacidade de suporte de carga, respectivamente. Ambos os indicadores são 

influenciados pelas propriedades físico-mecânicas dos solos, sendo a umidade, a textura, 

o teor de  carbono orgânico e o estado de compactação inicial as de maior influência. O   

estado  de  compactação  inicial  é  amplamente  condicionado  pelo  sistema  de  manejo 
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adotado e a intensidade do uso do solo, visto que máquinas agrícolas, equipamentos de 

transporte e animais, aplicam pressões diferenciadas ao solo em função do peso e do 

número de passadas em um determinado local. 

Solos que apresentam valores elevados do índice de compressão exibem grandes 

mudanças na relação ar-água-matriz quando ocorre a aplicação de uma pressão, podendo 

assim atingir mais facilmente condições inadequadas para o crescimento das plantas. Por 

outro lado, valores elevados de pressão de preconsolidação implicam geralmente em 

condições favoráveis para o tráfego e desfavoráveis para o crescimento das raízes, 

devido a que são associadas a valores elevados de resistência mecânica e densidade do 

solo. Estes aspectos ressaltam a importância de caracterizar o processo de compressão e 

de se obter o índice de compressão e a pressão de preconsolidação para solos tropicais 

sob diferentes sistemas de manejo quando se trata de prevenir a degradação da qualidade 

física de terras agrícolas. Entretanto, a determinação da curva de compressão e a 

obtenção dos indicadores dela derivados implicam em um processo lento e associado à 

aquisição de equipamentos e software de custo elevado, o qual limita a realização de 

pesquisas nessa área de conhecimento. 

Esse fato tem levado aos pesquisadores a procurarem formas alternativas de se 

obter os indicadores derivados da curva de compressão por meio de relações que 

permitam estimá-los a partir de propriedades do solo facilmente mensuráveis como a 

textura, umidade, densidade e resistência do solo à penetração. Na literatura 

internacional há abundante informação que descreve o processo de compressão de solos 

formados sob a influência de clima temperado, bem como modelos que relacionam o 

índice de compressão e a pressão de preconsolidação com os atributos intrínsecos dos 

solos. Entretanto, ainda há necessidade de desenvolver pesquisas que permitam uma 

melhor compreensão do processo de compactação e a obtenção destes indicadores para 

solos desenvolvidos sob clima tropical. Nesse contexto, este trabalho testou a hipótese 

de que o processo de compactação e os indicadores derivados da curva de compressão 

de solos tropicais são influenciados diferenciadamente pelo sistema de manejo aplicado, 

devido às alterações que o mesmo induz nas propriedades físicas do solo. O objetivo 

geral deste estudo foi avaliar quantitativamente o processo de compactação e os 
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indicadores “índice de compressão” e “pressão de preconsolidação” de um Latossolo 

Vermelho Amarelo e de um Argissolo Vermelho submetidos a diferentes sistemas e 

intensidade de uso e obter, se possível relações que permitam estimar esses indicadores a 

partir de propriedades do solo facilmente mensuráveis. 

Os objetivos específicos foram: 

i) determinar a influência de diferentes intensidades de tráfego no processo de 

compactação e nos parâmetros índice de compressão e pressão de preconsolidação de 

um Latossolo Vermelho Amarelo sob pomar de laranja e, a partir desses indicadores, 

avaliar a heterogeneidade da compactação;  

ii) avaliar, a partir da quantificação da pressão de preconsolidação e o entendimento 

das curvas de compressão uniaxial a compressibilidade de um Argissolo Vermelho sob 

os sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado; 

iii) obter funções que permitam estimar a capacidade de suporte de carga do solo a 

partir de uma propriedade facilmente mensurável e de extrema importância para o 

crescimento de plantas: a resistência do solo à penetração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Diversos fatores podem condicionar o incremento da produtividade agrícola, 

sendo o tipo de clima, cultura e solo, os mais indicados na literatura cientifica. Novas 

estratégias têm sido desenvolvidas na obtenção de incrementos da produtividade 

agrícola associados à manutenção da qualidade do solo. O interesse em avaliar a 

qualidade física do solo tem sido incrementado por considerá-lo como um componente 

fundamental na manutenção e ou sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. 

Apesar de vários fatores dificultarem em termos quantitativos sua definição, tem sido 

indicada, de uma maneira geral, como a capacidade do solo em promover ao sistema 

radicular condições físicas adequadas ao crescimento e à produtividade das culturas (Wu 

et al., 2003; Karlen et al., 2003).  

A adoção de técnicas como a adubação, a irrigação e de diferentes práticas de 

manejo têm sido utilizadas no intuito de se obter incremento da produtividade. 

Entretanto, estes fatores podem originar uma série de alterações físicas ao solo. Diversos 

tipos de solos vêm perdendo a sua qualidade física decorrente dos processos de 

compactação a que estão sendo expostos. A compactação do solo, tendo atingido 

aproximadamente 68 milhões de hectares destaca-se a nível mundial como um dos 

fatores que tem limitado a qualidade física de terras agrícolas e à obtenção de maiores 

índices de produtividade (Soane and Van Ouwerkerk, 1994; Alakukku et al., 2003).  

Para um adequado crescimento, as plantas necessitam de uma estrutura que 

possibilite uma área de contato entre as raízes e o solo, que assegure a obtenção de água 

e nutrientes e um suficiente espaço poroso para o fornecimento adequado de oxigênio. A 

compactação, ao causar modificações na estrutura do solo pode limitar a adsorção e a 

absorção  de  nutrientes,  a  infiltração   e   a   distribuição   de   água   e,   por   sua    vez 
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resultar em problemas no estabelecimento e  no crescimento de raízes. Esta limitação é 

originada por alterações em atributos físicos do solo, como aumento da densidade e da 

resistência à penetração, da diminuição da porosidade e de modificações na continuidade 

dos poros (Greacen & Sands, 1980; Lhotský et al., 1991; Flowers & Lal, 1998).  

Fatores externos e internos condicionam a resposta do solo à compactação e 

decorrente disso, o grau de degradação da qualidade estrutural. Os fatores externos são 

caracterizados, pelo tipo, pela intensidade e pela freqüência da pressão exercida seja por 

máquinas agrícolas, equipamentos de transporte ou pisoteio de animais e, os internos, 

pelas propriedades físicas, mais especificamente, pelo teor de carbono orgânico, pela 

textura e pela umidade do solo (Raghavan et al., 1990; Snakin et al., 1996; Assouline et 

al., 1997; Defossez & Richards, 2002).  

A pressão exercida sobre o solo, caracterizada como um fator externo e sendo 

expressa pela relação existente entre uma determinada força e uma área de contato, é 

dependente das especificações do pneu utilizado nas operações agrícolas, como o tipo, 

largura e pressão de inflação de ar. Além disso, a velocidade associada a intensidade e 

ou a freqüência da passagem de máquinas sobre uma área agrícola, também exercem 

influência no processo de compactação do solo. Em sistemas de pastejo, a intensidade do 

pisoteio e ou o tempo de permanência dos animais na área também determinam o grau 

de degradação estrutural que pode ocorrer ao solo.  

Há indicações na literatura cientifica de que tratores agrícolas podem exercer ao 

solo um intervalo de pressão de 70 a 350 kPa (Soane, 1986). Por outro lado, em sistemas 

de pastejo, o gado pode aplicar pressões que variam de 350 a 400 kPa (Proffit et al., 

1993; Betterige et al.,1999). 

O teor de matéria orgânica, caracterizado como um dos fatores internos parece 

ser dependente da umidade do solo no momento da aplicação de determinada pressão 

externa. Ainda é necessário determinar a influência do teor de carbono na 

susceptibilidade do solo à compactação para diferentes tipos de solos e umidade (Zhang 

et al., 1997). 

A textura apresenta grande importância no processo de compactação do solo. 

Quando determinada pressão externa é aplicada ao solo, o incremento da pressão 
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exercida por máquinas, equipamentos de transporte ou animais faz com que ocorra um 

novo acomodamento e ou arranjamento das partículas, diminuindo o espaço aéreo do 

solo, incrementando a densidade e a resistência à penetração e, decorrente disso, 

aumentando a compactação (Soane, 1986; Horn & Lebert, 1994). 

Além da textura, a umidade é o fator que determina a magnitude de deformação 

que pode ocorrer no solo no momento da aplicação da pressão, pois atua como 

lubrificante entre as partículas, permitindo o deslocamento das mesmas, o qual é 

favorecido à medida que a umidade aumenta (Larson & Gupta, 1980; Lerink, 1990; 

Smith et al., 1997; Silva et al., 2000).  

Em regiões que apresentam períodos de estiagens prolongadas, o uso da irrigação 

tem sido indicada como uma alternativa para evitar quedas de produção agrícola. No 

entanto, um monitoramento inadequado desta técnica, poderá incrementar o processo de 

degradação da qualidade estrutural considerando que, os maiores efeitos da compactação 

são evidenciados principalmente quando o solo encontra-se com umidade elevada 

(Betterige et al., 1999).  

Devido a grande variedade e interação de fatores envolvidos e, visto a grande 

complexidade do tema, pesquisas sobre compressibilidade têm surgido no intuito de 

avaliar detalhadamente o processo de compressão quando determinada pressão externa é 

exercida ao solo.  

A compressibilidade é um termo utilizado desde 1933 na área de engenharia civil 

(Soane, 1990), e caracterizada pela facilidade com que o solo diminui de volume quando 

submetido à determinada pressão (Horn & Lebert, 1994). A compressão refere-se ao 

processo que descreve o decréscimo de volume do solo quando alguma pressão externa é 

aplicada. Este termo compreende duas definições amplamente utilizadas: i) a 

consolidação e ii) a compactação do solo. A consolidação refere-se a compressão de 

solos saturados enquanto que a compactação refere-se a compressão de solos não 

saturados (Gupta & Allmaras, 1987; Koolen, 1992). 

O entendimento do processo de compressão dos solos envolve a avaliação das 

curvas de compressão uniaxial. Esta curva é representada graficamente pela relação 
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entre algum parâmetro relacionado com a estrutura do solo, mais freqüentemente, o 

índice de vazios ou a densidade com o logaritmo da pressão aplicada. 

A partir da construção da curva, duas regiões distintas podem ser observadas, a 

reta de compressão virgem, porção linear onde são evidenciadas as primeiras pressões 

exercidas ao solo, cuja aplicação de qualquer nível de pressão condicionará deformações 

plásticas e irrecuperáveis e, a curva de compressão secundária que representa os níveis 

de pressões experimentadas pelo solo no passado. Esta parte da curva apresenta forma 

curvilinear, onde ocorrem deformações pequenas, elásticas e recuperáveis, sendo a 

região da curva em que o solo deve ser cultivado ou trafegado, sem que ocorra a 

compactação adicional (Lebert & Horn, 1991; Dias Júnior & Pierce, 1996). 

Indicadores da qualidade física, relacionados à compressibilidade e, obtidos a 

partir da curva de compressão uniaxial têm sido reconhecidos e ampliados para 

estabelecer condições adequadas ao desenvolvimento das plantas (Gupta & Allmaras, 

1987; Earl, 1997; Silva et al., 2002; Mosaddeghi et al, 2003).  

O índice de compressão, determinado pela inclinação da reta de compressão 

virgem é um indicativo da susceptibilidade do solo à compactação (Larson et al., 1980; 

Silva et al., 2000). Elevados valores do índice de compressão condicionam grandes 

mudanças na relação ar-água-matriz quando determinada pressão externa é exercida ao 

solo, proporcionando normalmente condições desfavoráveis ao crescimento das plantas 

(Gupta & Allmaras, 1987).  

A pressão de preconsolidação é uma estimativa da capacidade de suporte de 

carga do solo (Lebert & Horn, 1991; Dias Júnior & Pierce, 1996). Deformações elásticas 

e reversíveis são observadas quando a pressão aplicada ao solo for menor que a pressão 

de preconsolidação. Quando a força exceder a este valor, as deformações serão 

irreversíveis e plásticas (Horn & Lebert, 1994). A pressão de preconsolidação deve ser a 

pressão máxima aplicada ao solo para que a compactação adicional seja evitada. Reflete 

a história de tensão do solo, indicando a maior pressão que o solo já suportou no passado 

(McNabb & Boersma, 1996; Assouline et al. 1997; Oliveira et al., 2003). Valores 

elevados de pressão de preconsolidação implicam geralmente em condições favoráveis 

para o tráfego e inadequadas para o crescimento das raízes, devido a que são associadas 
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a valores elevados de resistência mecânica e densidade do solo (Dias Júnior & Pierce, 

1996; Kondo & Dias Júnior, 1999).  

Ambos os indicadores são influenciados pelas propriedades físico-mecânicas do 

solo, sendo a umidade, a textura e o estado de compactação inicial, fatores de maior 

importância no estudo do processo de compressão.  

A compactação inicial é amplamente condicionado pelo sistema de manejo 

adotado. No entanto, a maioria dos estudos de compressibilidade têm dado ênfase a reta 

de compressão virgem, a qual define deformações irrecuperáveis, não levando em 

consideração a história de tensão do solo causada por diferentes tipos de manejo (Dias 

Júnior & Pierce, 1996).  

A primeira abordagem sobre os parâmetros de compressibilidade foi 

desenvolvida a partir de Casagrande (1936), que indicou a importância e os 

procedimentos utilizados na obtenção destes indicadores.  

Posteriormente, estudos sobre a reta de compressão virgem à diferentes teores de 

umidade e solos foram desenvolvidos por Larson et al. (1980). Os autores apresentaram 

as curvas de compressão uniaxial e avaliaram a susceptibilidade à compactação de oito 

tipos de solos com ampla variação de umidade e de argila. Foi demonstrado um modelo 

linear que permite estimar a densidade final ou o grau de degradação estrutural do solo a 

partir do conhecimento da pressão aplicada. Todas as curvas de compressão uniaxial 

foram condicionadas pelo grau de compactação inicial e pelo teor de umidade do solo, 

corroborando as observações de Larson & Gupta (1980).  

A modelagem tem apresentado grande potencialidade para o entendimento do 

processo de compressão dos solos. Internacionalmente, McNabb & Boersma (1993) 

desenvolveram um modelo que revela com precisão a estimativa da densidade do solo 

em todo o intervalo de pressão aplicada, sugerindo que este modelo possa ser utilizado 

para estimar o grau de degradação ou a densidade final a ser atingida quando uma 

determinada pressão é exercida. O modelo é de grande validade, uma vez que a 

densidade final pode ser estimada a partir do conhecimento da densidade inicial e das 

pressões a que o solo será submetido. A inclusão dos valores da pressão de 

 



 9

preconsolidação no modelo, possibilita determinar o valor de densidade que poderá 

causar a compactação adicional ao solo.  

Dias Júnior & Pierce (1995) desenvolveram um modelo não linear que permite 

determinar a pressão máxima que o solo pode suportar sem sofrer compactação 

adicional baseando-se nos diferentes teores de umidade de solos de regiões temperadas. 

No Brasil, Kondo (1998) utilizando o mesmo modelo, em Latossolos da região de 

Lavras demonstrou que a compressibilidade do solo é influenciada por diferentes 

sistemas de manejo. 

Kondo & Dias Júnior (1999) avaliaram a pressão de preconsolidação em 

Latossolos sob diferentes teores de umidade nas condições de cultura anual, mata e 

pastagem. As curvas de compressão uniaxial refletiram o efeito do manejo e da umidade 

na capacidade de suporte de carga do solo. Os autores, sugeriram que a pressão de 

preconsolidação seja considerada como um indicador quantitativo da sustentabilidade 

estrutural (Dias Junior & Pierce, 1996).  

 Silva et al. (2000) em dois tipos de solos de importância agrícola no RS, 

submetidos a diferentes sistemas de manejo testaram modelos para estimar a pressão de 

preconsolidação e o índice de compressão utilizando valores de densidade inicial a 

diferentes graus de saturação. Os autores concluíram que existe dependência entre o grau 

de saturação, sistemas de manejo e a compressibilidade do solo, corroborando os 

resultados de Kondo & Dias Júnior (1999).  

Salire et al. (1994) apresentaram uma relação linear e positiva entre a pressão de 

preconsolidação e a densidade do solo. Menores valores de densidade estiveram 

associados à menor capacidade de suporte de carga do solo. Os autores concluíram ainda 

que a pressão de preconsolidação pode ser usada como um indicador seguro na 

estimativa da pressão máxima a ser exercida com vistas à prevenção da compactação do 

solo.  

Imhoff et al. (2004) estudando vários tipos de solos com ampla variação de 

textura sob cultivo de cana de açúcar, em uma toposseqüência concluíram que a 

compressibilidade é dependente de diversos atributos físicos, especificamente do estado 

de compactação inicial do solo. Os autores apresentaram um modelo que incorpora o 
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efeito da umidade, matéria orgânica, textura e densidade do solo na pressão de 

preconsolidação.  

Indicações na literatura científica em geral, ressaltam a importância de 

caracterizar o processo de compressão e de se obter o índice de compressão e a pressão 

de preconsolidação quando se trata de prevenir a degradação da qualidade física dos 

solos. Em sistemas mecanizados, o conhecimento dos valores do índice de vazios, ou de 

densidade e dos indicadores resultantes da curva de compressão uniaxial a cada pressão 

exercida, pode apresentar grande relevância na adequação futura de máquinas que 

exerçam menores pressões sobre o solo e na redução do impacto causado a qualidade 

estrutural de terras agrícolas (Kondo & Dias Júnior, 1999; Mosaddeghi et al., 2003).  

Portanto, apesar da reconhecida importância do entendimento deste tema, a 

determinação da curva de compressão e a obtenção dos indicadores dela derivados têm 

limitado a realização de pesquisas nesta área de conhecimento. Há necessidade de 

desenvolver relações básicas e pesquisas aplicadas que permitam um melhor 

entendimento do processo de compressão dos solos de regiões tropicais. 

A quantificação da pressão de preconsolidação, mais especificamente é um 

processo lento e está associada à aquisição de equipamentos de custo elevado. Os 

métodos existentes de determinação deste parâmetro exigem a construção da curva de 

compressão uniaxial que baseia-se na aplicação de pressões sucessivas a intervalos 

regulares de tempo.  

O método padrão de determinação gráfica da pressão de preconsolidação 

proposto por Casagrande (1936) é normalmente utilizado em estudos de 

compressibilidade do solo. Este método fundamenta-se em encontrar um ponto de 

mínima curvatura da curva de compressão e por este ponto é traçada uma reta tangente e 

outra paralela ao eixo das abscissas, determinando-se após a linha bissetriz do ângulo 

formado entre estas duas retas. Posteriormente, é identificado, o ponto de intersecção 

entre a linha bissetriz e o prolongamento da reta de compressão virgem, o qual é 

indicado no eixo das abscissas como a pressão de preconsolidação. 

O emprego de técnicas de regressão (Lebert & Horn, 1991; McBride & Joosse, 

1996; Assouline et al., 1997; Fritton, 2001; Assouline, 2002) e, de softwares com 
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programas específicos também auxiliam a determinação da pressão de preconsolidação 

do solo. Dias Júnior & Pierce (1995) desenvolveram um modelo computacional que 

associa diferentes metodologias para a avaliação deste parâmetro. Da mesma forma, 

Veenhof & McBride (1996) testaram diversos modelos para a determinação deste 

indicador.  

Mais recentemente, Imhoff et al. (2004) utilizaram um programa desenvolvido 

dentro do software Mathcad (Mathsoft Inc., 2000) para a determinação da pressão de 

preconsolidação. Na primeira etapa, o programa calcula o ponto de mínima curvatura da 

curva de compressão uniaxial. Para isso, é calculada a segunda derivada de cada ponto 

da curva, sendo o ponto de mínima curvatura, aquele em que a segunda derivada atinge 

o valor mínimo. Em etapas sucessivas, a quantificação da pressão de preconsolidação é 

feita utilizando-se o método padrão gráfico proposto por Casagrande (1936). Uma 

vantagem da utilização deste software é que exclui a subjetividade que o método manual 

oferece na determinação da pressão de preconsolidação. 

Visto a reconhecida importância do conhecimento da pressão de preconsolidação 

em sistemas agrícolas, pesquisadores têm procurado formas alternativas de se obter este 

indicador por meio de relações que permitam estimá-la a partir de propriedades 

facilmente mensuráveis em solos de regiões tropicais.  

A pressão de preconsolidação é uma estimativa da resistência do solo na qual a 

elongação das raízes cessa, ou seja, solos com valores elevados de pressão de 

preconsolidação apresentam maior probabilidade de reduzir o crescimento das raízes 

(Canarache et al., 2000; Mosaddeghi et al., 2003). Baseado nesta indicação, a resistência 

do solo à penetração, um dos atributos diretamente relacionados com a produtividade 

das culturas e, amplamente utilizada para estabelecer condições restritivas ao 

desenvolvimento radicular e à produtividade das culturas apresenta grande validade para 

prever a capacidade de suporte de solos parcialmente saturados (Veen & Boone, 1990; 

Boone et al., 1994; Canarache et al., 2000; Kirby & Bengough, 2002; Mosaddeghi et al., 

2003).  

Uma estimativa da pressão de preconsolidação, obtida a partir da quantificação 

da resistência do solo à penetração compreende uma medida útil do estado mecânico do 
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solo para o seu uso, manejo e planejamento de sistemas de mecanização agrícola. Além 

disso, a avaliação da resistência à penetração apresenta como vantagem de ser um 

processo rápido e requerer equipamentos de baixo custo (Lipiec & Hatano, 2003; 

Nevens & Reheul et al., 2003).  

Culley & Larson (1987) avaliando a compressibilidade de um solo franco 

argiloso sob cultivo de milho e submetidos a dois diferentes sistemas de manejo, 

apresentaram uma relação linear entre a pressão de preconsolidação e a resistência do 

solo à penetração. Os autores concluíram que a resistência à penetração é um parâmetro 

útil para caracterizar a capacidade de suporte de carga de um solo em condições de 

campo. Os resultados fornecem forte evidência da utilidade da resistência à penetração 

na estimativa da pressão de preconsolidação do solo. 

Posteriormente, Burguer et al. (1988) numa estimativa da compressibilidade 

mostraram que a variação da capacidade de suporte de carga com a profundidade do solo 

é comparável com a variação da resistência à penetração.  

Pesquisas têm mencionado a relação existente entre a resistência do solo à 

penetração e a pressão de preconsolidação. Farrel & Greacen (1966) estudaram a 

compressibilidade de solos de textura franco à argilosa à dois níveis de umidade. 

Canarache et al. (2000) avaliaram a compressibilidade em um experimento de campo à 

longo prazo, em solos franco siltosos e argilo siltosos. Os autores indicaram uma relação 

de 10:1 entre estes dois parâmetros. Recentemente, esta relação foi confirmada por 

Mosaddeghi et al. (2003) para solos franco argilo siltosos de regiões de clima 

temperado. 

Considerando-se esta relação e que limitações ao crescimento radicular ocorrem 

normalmente a valores de resistência do solo à penetração superiores a 2 MPa, o 

estabelecimento de uma estimativa da capacidade de suporte de carga à valores de 

resistência à penetração considerados não impeditivos ao crescimento de raízes, poderá 

evitar a degradação da qualidade estrutural de solos submetidos a diferentes sistemas de 

manejo (Taylor et al., 1966).  

Apesar de várias pesquisas abordarem a importância do conhecimento da 

compressibilidade para diferentes tipos de solos e de sistemas produtivos das regiões de 
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clima temperado (Lebert & Horn, 1991; Dias Júnior & Pierce, 1995; Veenhof & 

McBride, 1996) e tropical (Silva et al., 2000; Silva et al., 2002), há um consenso 

generalizado sobre a necessidade de ampliar as pesquisas nesta área de conhecimento 

que possibilitem uma melhor compreensão do processo de compactação e dos 

indicadores derivados da curva de compressão de solos desenvolvidos em regiões de 

clima tropical e submetidos a diferentes sistemas de manejo.  

 

 

 



3 HETEROGENEIDADE DA COMPACTAÇÃO DE UM LATOSSOLO 

VERMELHO AMARELO SOB POMAR DE LARANJA 

 

Resumo 
 

A heterogeneidade na compactação do solo, induzida por diferentes intensidades 

de tráfego, pode limitar a produção em áreas citrícolas. O objetivo desse trabalho foi 

quantificar as curvas de compressão e os parâmetros índice de compressão (IC) e 

pressão de preconsolidação (σp), em diferentes posições de amostragem, para avaliar o 

processo e a heterogeneidade da compactação induzidos pelo tráfego de máquinas em 

um Latossolo Vermelho Amarelo sob pomar de laranja. A amostragem foi realizada em 

40 pontos distribuídos aleatoriamente (10 em cada posição). Após saturadas com água e 

equilibradas no potencial (ψ): - 10 kPa, as amostras foram pesadas e submetidas ao 

ensaio de compressão uniaxial com a aplicação sucessiva e contínua de pressões de 25, 

50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1300 e 1600 kPa. Os resultados indicaram que o 

processo de compactação foi influenciado pela intensidade de tráfego, sendo os valores 

de σp significativamente superiores nas posições de amostragem entre rodado, rodado e 

projeção da copa em relação à linha de cultivo e os valores de IC similares em todas as 

posições de amostragem. A σp foi o indicador mais sensível na avaliação da 

heterogeneidade da compactação induzida pelo tráfego de máquinas em áreas citrícolas.  

Palavras-chave: pomar de laranja, índice de compressão, pressão de preconsolidação, 

posição de amostragem. 
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COMPACTION HETEROGENEITY OF AN HAPLUSTOX UNDER AN 

ORANGE ORCHARD  

 

Summary 
 

The soil compaction heterogeneity, induced by different traffic intensities, may 

reduce the productivity of citrus trees. The objective of this research was to quantify the 

compression curves, and the compression index (CI) and the preconsolidation pressure 

(σp) in different sampling positions to evaluate the compaction process and 

heterogeneity, induced by the machinery traffic, in an Haplustox under an orange 

orchard. The sampling was carried out in forty sites randomly distributed (ten samples in 

each position). The samples were saturated in water and equilibrated in the matric 

potential (ψ): -10 kPa. Then, they were weighted and submitted to a uniaxial 

compression test, being applied the following pressures: 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 

1000, 1300 and 1600 kPa. The results indicated that the compaction process was 

influenced by the traffic intensity, being σp values significantly higher in the between 

wheel track, wheel track, and canopy projection positions than in the row position, and 

the CI values were similar in all positions. The σp was the most sensitive indicator to 

evaluate the compaction heterogeneity induced by the traffic of agricultural machinery 

in areas cultivated with citrus trees. 

Key words: orange orchard, compression index, preconsolidation pressure, sampling 

position.  

 

3.1 Introdução 
 

O Brasil com mais de um milhão de hectares de plantas cítricas tornou-se, na 

década de 80, o maior produtor mundial de laranjas. O Estado de São Paulo é 

responsável por 70% da produção nacional de laranjas e por 98% da produção de suco 

concentrado (ABECitrus, 2004).  

A produtividade em áreas citrícolas é dependente da interação entre os fatores 

que constituem o ecossistema do pomar, como o clima e o solo, que determinam a 
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produção e a qualidade dos frutos (Moreno & Gascon, 1994). A compactação do solo é  

um dos fatores limitantes na produção de citrus (Oliveira & Merwin, 2001) e é 

condicionada por fatores externos, especificamente, pelo tipo, intensidade e frequência 

da pressão aplicada por máquinas agrícolas (Soane et al., 1981; Lerink, 1990; Lebert & 

Horn, 1991) e por fatores internos, ou seja, a textura, a estrutura, ciclos de secagem e 

umedecimento e densidade do solo (Culley & Larson, 1987; Horn, 1988).  

A intensidade do tráfego de máquinas condiciona a resposta do solo à 

compressão, ou seja, determina o grau de alteração das propriedades físicas (Soane et al., 

1982; Culley & Larson, 1987; Gysi, 2001). Em um ano agrícola, a freqüência comum de 

quinze passadas de trator para a realização de operações, como adubações e 

pulverizações, pode intensificar ainda mais a degradação da estrutura do solo em áreas 

citrícolas (Stolf, 1987; Tersi & Rosa, 1995). 

Os efeitos dos sistemas de preparo sobre as propriedades físicas do solo podem 

ser manifestados diferentemente em relação à linha de cultivo. Sanches et al. (1999) 

avaliando o impacto do cultivo de citrus em propriedades físicas observaram maiores 

valores de densidade do solo na entrelinha. Em função da carência de pesquisas que 

abordem este tema, existe a necessidade de estudos que avaliem o processo e a 

heterogeneidade da compactação induzidos por diferentes intensidades de tráfego de 

máquinas em áreas citrícolas. 

A quantificação da compactação nestas áreas pode ser incrementada a partir da 

utilização de parâmetros de compressão do solo, obtidos por meio de ensaios de 

compressão uniaxial, como o índice de compressão (IC) e a pressão de preconsolidação 

(σp). Esses parâmetros, além de auxiliarem na análise do processo de compactação de 

solos agrícolas (Bailey et al., 1986; Gupta & Allmaras, 1987; Fritton, 2001), têm sido 

utilizados na adequação de máquinas que exerçam menores pressões sobre o solo (Pytka 

& Dabrowski, 2001).  

Este trabalho testou a hipótese de que o processo de compactação depende da 

intensidade do tráfego em áreas citrícolas e que os parâmetros de compressão do solo 

podem ser utilizados para avaliar o processo e a heterogeneidade da compactação nestas 

áreas. Nesse sentido, objetivou-se quantificar as curvas de compressão e os parâmetros 
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índice de compressão (IC) e pressão de preconsolidação (σp), em diferentes posições de 

amostragem, para avaliar o processo e a heterogeneidade da compactação induzidos pelo 

tráfego de máquinas em um Latossolo Vermelho Amarelo sob pomar de laranja.  

 

3.2 Material e Métodos 
 

O estudo foi conduzido em um pomar de laranja pêra (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck) sobre o porta-enxerto limão “cravo” (Citrus limonia (L.) Osbeck), implantado 

no mês de março do ano de 1991, pertencente ao Departamento de Produção Vegetal 

(Setor de Horticultura) da ESALQ/USP, localizado na cidade de Piracicaba, SP. A área 

total do pomar é de 24.128 m2 implantado com espaçamento de 8 x 4 m. O solo é 

classificado como um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (Embrapa, 1999) de 

textura franco arenosa (80 g kg-1  de silte, 750 g kg-1 de areia e 170 g kg-1 de argila).  

O controle de ervas daninhas na linha do cultivo é feito três vezes ao ano com a 

aplicação de herbicida e roçagem nas entrelinhas utilizando uma roçadeira Baldan RP 

1700, com peso aproximado de 358 kg. O controle de ácaros, mosca das frutas e bicho 

furão é feito duas vezes ao ano, utilizando um pulverizador de aproximadamente 825 kg 

e capacidade para 2000 litros. Em todas as operações agrícolas foi utilizado um trator 

MF 275 (4 x 2) com um peso aproximado de 3900 kg e pneus dianteiros do tipo 7.5 – 

16F2 cuja pressão de inflação de ar dos pneus é de 240 kPa e traseiros do tipo 18.4 – 

30R1, que utilizam uma pressão de 96,5 kPa. 

A amostragem foi realizada no mês de agosto do ano de 2001 distribuindo-se 

aleatoriamente dez pontos no entre rodado (ER), dez pontos no rodado (R), dez pontos 

na projeção da copa (PC) e dez pontos na linha de cultivo (L) (Figura 1). Em cada ponto 

foi retirada, na camada superficial, uma amostra indeformada com anel volumétrico de 7 

cm de diâmetro interno e 2,5 cm de altura, totalizando 40 amostras.  

As amostras foram saturadas com água por 48 horas e submetidas ao potencial 

(ψ): - 10 kPa, em câmaras de Richards (Klute, 1986). Após o equilíbrio, cada amostra 

foi pesada e submetida ao ensaio de compressão uniaxial. Este ensaio consistiu na 

aplicação sucessiva e contínua de pressões crescentes e preestabelecidas de 25, 50, 100, 
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200, 400, 600, 800, 1000, 1300 e 1600 kPa, por cinco minutos, período suficiente para 

atingir 99% da deformação máxima (Silva et al., 2002).  
 

L 
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Figura 1 – Posições de amostragem: ER (e

copa) e L (linha de cultivo) no p
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Posteriormente, as amostras foram secadas em estufa a 105oC, por 24 horas e a 

partir destes valores foi determinada para cada amostra a densidade do solo, conforme 

Blake & Hartge (1986a).  

O ensaio permitiu a obtenção da curva de compressão uniaxial do solo, que 

relaciona o logaritmo da pressão aplicada (eixo x) versus a densidade do solo (eixo y). A 

partir destas curvas, foram obtidos os valores de índice de compressão (IC) e de pressão 

de preconsolidação (σp), utilizando o método de Casagrande (1936) com auxílio do 

software Mathcad (Mathsoft Inc., 2000) conforme Imhoff et al. (2004). 

Os resultados foram submetidos a análise de variância, sendo as médias nas 

diferentes posições de amostragem comparadas utilizando o teste que considera a 

diferença mínima significativa a 5%, utilizando o software SAS (Statistical Analysis 

System Institute, 1991). 

 

3.3 Resultados e Discussão 
 

 As curvas de compressão uniaxial, para cada posição de amostragem (média de 

10 repetições), no potencial (ψ): - 10 kPa são apresentadas na Figura 3. Houve um 

menor incremento da densidade do solo com a aplicação das pressões nas posições ER 

(1,54 a 1,81 Mg m-3), R (1,58 a 1,83 Mg m-3) e PC (1,58 a 1,85 Mg m-3) em relação a L 

(1,41 a 1,73 Mg m-3). Este comportamento pode estar associado ao maior estado de 

compactação inicial observado nas posições ER, R e PC, gerado pelo tráfego de 

máquinas no pomar para executar as operações agrícolas de adubação, pulverização e 

controle de plantas daninhas, o que corrobora os resultados descritos por Gérik et al. 

(1987). 

Nas curvas de compressão uniaxial são identificadas duas regiões clássicas: (i) 

uma região em que ocorrem deformações pequenas, elásticas e recuperáveis, chamada 

de curva de compressão secundária (CCS) e (ii) outra região representada pela porção 

onde ocorrem deformações plásticas e não recuperáveis, chamada de reta de compressão 

virgem (RCV).  
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Figura 3 - Curvas de compressão uniaxial nas posições linha (L), entre rodado (ER), 

rodado (R) e projeção da copa (PC) no potencial (ψ): - 10 kPa. As linhas 

verticais separam as duas regiões na curva de compressão uniaxial (CCS e RCV) nas 

posições L, ER, R e PC, respectivamente 

 

Essas duas regiões estão mais evidentes na posição L. O solo nesta posição, 

provavelmente por estar menos compactado, apresentou maior deformação do que nas 

demais posições de amostragem (Figura 3).  

O aumento do estado inicial de compactação, PC>R>ER>L, favoreceu o 

deslocamento das linhas que separam a CCS da RCV para a direita, indicando que a 

compactação adicional ocorrerá a valores superiores de pressões aplicadas nas posições 

PC, R e ER, em relação a L. O comportamento do solo à compressão nas posições PC, 

R, e ER foi semelhante, como indica a proximidade das linhas que separam a CCS e a 

RCV. Esta semelhança pode estar relacionada a uma condição similar de compactação a 

que foi submetido o solo nestas posições. 

A partir das duas regiões identificadas na curva de compressão (CCS e RCV) 

foram calculados os parâmetros índice de compressão (IC) e pressão de preconsolidação 

(σp). O IC, sendo o coeficiente angular da RCV, representa a susceptibilidade de solo à 
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compactação e a σp, sendo o limite entre as regiões onde ocorrem as deformações 

elásticas (CCS) e plásticas (RCV) do solo, indica a capacidade de suporte de carga do 

solo. Os momentos estatísticos para estes indicadores estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Momentos estatísticos dos parâmetros da curva de compressão uniaxial 

Variáveis  N Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo CV (%) 

IC 40 0,19 0,02 0,14 0,24 10,34 

σp 40 274 94,72 75,00 547,00 34,54 

IC = índice de compressão;  σp = pressão de preconsolidação (kPa) 

 

O maior coeficiente de variação da σp (34,54%) em relação ao IC (10,34%) 

indicou que a σp esteve associada com a heterogeneidade do estado físico do solo nas 

diferentes posições de amostragem e que o IC esteve associado com as propriedades 

intrínsecas do solo.  

O valor médio do IC (0,19) foi similar ao encontrado por Imhoff et al. (2004) 

para Latossolos de textura semelhante a deste estudo. Estes autores estudaram uma 

toposeqüência em Latossolos com ampla variação no teor de argila e verificaram que o 

IC aumentou com o teor de argila até o valor aproximado de 30 %, permanecendo 

constante a partir deste valor. Esse fato pode explicar porque Kondo & Dias Junior 

(1999) e Silva et al. (2000) apresentaram valores de IC superiores aos encontrados neste 

estudo. Os Latossolos estudados por estes autores apresentaram teores de argila mais 

elevados.  

O valor encontrado do IC indica que o solo estudado apresenta reduzida 

susceptibilidade à compactação. A textura determina o tipo, a forma e a distribuição do 

tamanho das partículas do solo e, como conseqüência, o número de contatos entre elas, 

controlando, assim, a resistência do solo à deformação (Harte, 2000). Solos com textura 

grossa são menos susceptíveis à compactação do que aqueles com textura fina (Horn, 

1988; Horn & Lebert, 1994). A menor susceptibilidade do solo à compactação é 
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decorrente do maior atrito entre as partículas de solos arenosos, o que dificulta a 

movimentação destas partículas para posições de maior proximidade (deformação).  

A análise de variância revelou que diferenças na intensidade do trafego de 

máquinas agrícolas não exerceram influência significativa sobre o IC (F = 2,39; P < 

0,0850), confirmando o fato de que o IC é um indicador relacionado principalmente às 

propriedades intrínsecas do solo, como foi assinalado por Larson et al. (1980) e Horn 

(1988).  

Por outro lado, a σp (F = 7,69; P < 0,0004) foi significativamente relacionada 

com a posição de amostragem, refletindo as condições físicas do solo, induzidas pelas 

diferenças na intensidade do tráfego de máquinas agrícolas. Visto que, somente este 

indicador apresentou-se significativamente relacionado com o local de amostragem, 

procedeu-se uma análise de comparação de médias, para se verificar diferenças 

significativas da σp nas diferentes posições de amostragem no pomar.  

Não houve diferenças significativas, ao nível de 5%, entre os valores médios de 

σp nas posições PC (316 kPa), R (309 kPa) e ER (298 kPa). Entretanto, esses valores 

foram significativamente maiores que o valor médio de σp na L (174 kPa). 

Os maiores valores da σp nas posições PC, R e ER indicaram maior capacidade 

de suporte de carga ao tráfego de máquinas agrícolas, até que o processo de 

compactação adicional ocorra. O menor valor da σp na L evidenciou que o solo suportou 

menores pressões no passado, justificado pela ausência de operações mecanizadas nestas 

áreas.  

Considerando que o valor da σp é resultado dos níveis de pressões aplicadas no 

passado e, também, de processos de secagem umedecimento do solo (Rajaram & 

Erbach, 1998; Silva et al., 2000), os valores da σp obtidos nas posições PC, R, e ER 

podem ser atribuídos à pressão aplicada no solo pelo trator juntamente com os 

equipamentos utilizados para a realização das operações agrícolas no pomar. Estes 

equipamentos normalmente apresentam pneus mais estreitos do que os utilizados no 

trator, podendo exercer elevados valores de pressão ao solo. Febo & Pessina (2002) 

afirmaram que a pressão exercida por equipamentos agrícolas são normalmente 
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superiores a pressão exercida pelo trator e que tanques pulverizadores podem exercer 

pressões médias de aproximadamente 300 kPa, valor semelhante ao obtido neste estudo. 

A σp foi mais sensível que o IC para discriminar mudanças relacionadas à 

heterogeneidade espacial da compactação do solo, visto que somente este parâmetro foi 

significativamente influenciado por diferenças na intensidade do tráfego de máquinas 

agrícolas no pomar.  

A Figura 4 ilustra na entrelinha de cultivo um incremento da σp de 70 a 80% em 

relação L.  
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Figura 4 -  Valores médios da σp nas posições L (linha), PC (projeção da copa), R 

(rodado) e ER (entre rodado), no potencial (ψ): -10 kPa, distanciados a 

partir da L de 1,5 m (PC), 3,5 m (R) e 4,0 m (ER) na área de citrus 

 

As posições de amostragem localizadas a partir de 1,5 m (PC, R, ER) 

apresentaram valores superiores de σp e condições homogêneas de compactação, 

indicando a ocorrência de tráfego de máquinas agrícolas em toda a entrelinha e, por sua 

vez, condições menos favoráveis para o crescimento radicular. Trabalhos têm 

demonstrado que limitações ao crescimento radicular ocorrem a valores de resistência do 

solo à penetração (RP) superiores a 2 MPa (Taylor et al., 1966). Por outro lado, 

 



 24

pesquisas têm demonstrado que existe uma relação entre a RP e a σp, sendo RP = 10 σp 

(Canarache et al., 2000; Mosaddeghi et al., 2003). Assumindo-se essa relação para a área 

estudada, e de acordo com os resultados de σp obtidos, espera-se valores de RP 

próximos a 3 MPa na entrelinha de cultivo. Decorrente disto, pode ser que o crescimento 

das raízes das árvores nestas áreas fique restrito a L e a uma distância de 1,5 m em 

relação a L, o que pode vir a condicionar uma baixa produtividade no pomar. 

Para evitar a degradação estrutural do solo, cuidados especiais devem ser 

implementados nestas áreas. Nesse sentido, a adoção de linhas permanentes de tráfego 

de máquinas agrícolas ou a implementação de técnicas de subsolagem na entrelinha do 

cultivo podem contribuir para a manutenção da qualidade física do solo e para o 

incremento da produtividade destas áreas. 

 

3.4 Conclusões  
 
 Os resultados comprovam a hipótese de que o processo de compactação é 

influenciado pela intensidade do tráfego em áreas citrícolas, como ilustrado pelas curvas 

de compressão que variaram com a posição de amostragem. 

Os resultados indicam que a σp pode ser utilizada na avaliação da 

heterogeneidade da compactação induzida por diferentes intensidades de tráfego de 

máquinas agrícolas por ser um indicador mais sensível que o IC na avaliação da 

heterogeneidade da compactação em áreas citrícolas e que este último não deve ser 

utilizado com a mesma finalidade em áreas citrícolas. 

A σp foi significativamente superior nas posições de amostragem entre rodado, 

rodado e projeção da copa em relação à linha de cultivo, enquanto os valores de IC 

foram similares em todas as posições de amostragem. 

 



4 COMPRESSIBILIDADE DE UM ARGISSOLO VERMELHO SOB SISTEMAS 

DE PASTEJO ROTACIONADO INTENSIVO IRRIGADO E NÃO IRRIGADO 

 

Resumo 
 

O sistema de manejo pode afetar diferenciadamente o processo de compactação 

do solo, determinando o nível de degradação atingido. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a influencia do pisoteio animal na pressão de preconsolidação e nas curvas de 

compressão uniaxial de um Argissolo Vermelho sob os sistemas de pastejo rotacionado 

intensivo irrigado e não irrigado. Foram coletadas 96 amostras indeformadas de solo em 

quatro ciclos sucessivos de pastejo implantado com capim Tanzânia (Panicum maximum 

Jacq.). Após saturadas com água e equilibradas no potencial (ψ): - 10 kPa, as amostras 

foram pesadas e submetidas ao ensaio de compressão uniaxial com a aplicação sucessiva 

e contínua de pressões de 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1300 e 1600 kPa. Os 

resultados indicaram que houve diferença na compressibilidade do solo sob sistemas de 

pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado. As curvas de compressão foram 

deslocadas para valores superiores de densidade do solo no sistema de pastejo 

rotacionado intensivo irrigado. Houve aumento dos valores de pressão de 

preconsolidação os quais foram significativamente superiores no quarto ciclo de pastejo 

no sistema de pastejo rotacionado intensivo irrigado.  

Palavras-chave: pisoteio animal, pressão de preconsolidação, curva de compressão 

uniaxial, sistema de pastejo. 
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COMPRESSIBILITY OF AN HAPLUDALF UNDER NOT IRRIGATED AND 

IRRIGATED ROTATION SHORT-DURATION GRAZING SYSTEMS 

 

Summary 
 

The management system may affect differently the soil compaction process, 

being one of the responsible factors for the soil degradation. The objective of this 

research was to evaluate the influence of the animal trampling on the preconsolidation 

pressure, and on the compression curves of an Hapludalf under not irrigated and 

irrigated rotation short-duration grazing systems. Ninety-six undisturbed cores were 

taken in four successive grazing cycles of Tanzania grass (Panicum maximum Jacq.). 

The cores were saturated in water and equilibrated in the matric potential (ψ): -10 kPa. 

Then, they were weighted and submitted to an uniaxial compression test, being applied 

the following pressures: 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1300, 1600 kPa. The 

results indicated that there were differences in the soil compressibility under the not 

irrigated and irrigated rotation short-duration grazing systems. The soil compression 

curves were displaced to higher soil bulk density values in the irrigated rotation short-

duration grazing system. There was an increase on the preconsolidation pressure values 

that were significantly higher in the fourth cycle in the irrigated rotation short-duration 

grazing system. 

Key words: animal trampling, preconsolidation pressure, uniaxial compression curve, 

grazing system. 

 

4.1 Introdução 
 

O Brasil abrange uma área total de pastagens na ordem de 180 milhões de 

hectares, o que corresponde a mais de 20% do território brasileiro (Zimmer et al., 2002). 

Um dos grandes entraves na obtenção de elevadas produtividades tem sido a 

compactação do solo. A compressibilidade do solo, que indica a resistência do solo ao 

decréscimo de volume quando submetido a uma certa pressão (Horn & Lebert, 1994), é 

determinada pelas características do solo como a textura e a umidade bem como pela 
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intensidade, freqüência e tipo de sistema de pastejo adotado (Stephenson & Veigel, 

1987; Defossez & Richard, 2002). 

Na literatura há indicações que os animais podem exercer pressões no solo da 

ordem de 350 a 400 kPa (Proffit et al., 1993; Betterige et al., 1999). Nie et al. (2001) 

indicaram ainda que a pressão exercida pelos animais em movimento pode ser o dobro 

da exercida quando eles estão parados.  

Diversas técnicas têm sido utilizadas no intuito de se obter incremento da 

produção das pastagens, como técnicas de adubação, a adoção de diferentes sistemas de 

pastejo e, ultimamente, a irrigação (Chanasyk & Naeth, 1995). No entanto, a irrigação 

em pastagens pode facilitar a compactação do solo, uma vez que os maiores efeitos do 

pisoteio de animais são evidenciados principalmente quando o solo encontra-se com 

umidade elevada (Tanner & Mamaril, 1959; Betterige et al., 1999).  

A densidade, a resistência do solo à penetração e a porosidade são alguns dos 

indicadores utilizados na avaliação da compactação do solo em áreas sob pastagens 

(Ferrero, 1991; Profitt et al., 1993; Silva et al., 2003). Esses indicadores caracterizam-se 

por avaliar o estado de compactação do solo, mas não avaliam o processo de 

compressão. 

O entendimento do comportamento compressivo do solo baseia-se na avaliação 

das curvas de compressão uniaxial. A pressão de preconsolidação do solo, parâmetro 

obtido da curva de compressão, tem sido amplamente aceita como um indicativo de sua 

capacidade de suporte de carga, uma vez que a aplicação de pressões maiores a este 

valor podem induzir compactação adicional ao solo (Dias Júnior & Pierce, 1996; Kondo 

& Dias Júnior, 1999). 

No Brasil há carência de estudos que descrevam o comportamento compressivo 

de solos irrigados, cultivados com pastagens e submetidos a utilização intensiva. A 

hipótese testada neste estudo é de que há diferença na compressibilidade de solos sob 

sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho foi determinar a influência do pisoteio animal na pressão de 

preconsolidação e nas curvas de compressão uniaxial de um Argissolo Vermelho sob os 

sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não irrigado. 
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4.2 Material e Métodos 
 

O estudo foi conduzido em uma área experimental da ESALQ/USP localizada na 

Fazenda Areão, Piracicaba, SP (22o 42’30’’ S; 47o 38’30’’ W; 576 m). O clima é 

caracterizado como Cwa (mesotérmico úmido subtropical de inverno seco) de acordo 

com a classificação de Köppen. A precipitação pluvial média anual é de 1253 mm, com 

as chuvas concentradas no período de novembro a fevereiro. A temperatura média anual 

é de 21°C, com a média do mês mais frio inferior a 18°C e a média do mês mais quente 

superior a 22°C. A área se encontra cultivada com capim Tanzânia (Panicum maximum 

Jacq.), estabelecido em um Argissolo Vermelho eutrófico típico (Embrapa, 1999).  

A área total do experimento é de 3,2 hectares, dividida em 8 blocos de 0,4 ha. 

Cada bloco contém 3 piquetes de 0,133 hectares, totalizando 24 piquetes. As áreas 

analisadas foram: uma irrigada com pivô central, e outra não irrigada, cada uma 

composta por 4 blocos e 12 piquetes (Figura 1).  

 

IRRIGADA

NÃO IRRIGADA

APOIO

(a) (b)

 
Figura 1 – (a) Fazenda Areão pertencente a ESALQ/USP e (b) Distribuição dos piquetes 

em cada área no experimento (irrigada, não irrigada e apoio) 
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O ciclo do pastejo, os períodos de descanso e de ocupação foram de 36, 33 e 3 

dias, respectivamente. A lotação animal foi ajustada em todos os piquetes para deixar 

uma quantidade de resíduo remanescente de 2500 kg MS ha-1.  

O preparo do solo consistiu de uma gradagem aradora e duas gradagens 

niveladoras. A semeadura foi realizada em linhas no mês de março de 1999. Para o 

estabelecimento das pastagens foi efetuada a correção do solo por meio de calagem e 

adubação. O primeiro pastejo foi realizado no mês de agosto do ano de 2001. 

Para o manejo da irrigação foram instalados 5 baterias de tensiômetros nas 

profundidades de 10, 30, 50, 70 e 90 cm. A irrigação foi iniciada quando os tensiômetros 

registravam um potencial médio (Ψ): - 30 a - 40 kPa e finalizada em um potencial de 

(Ψ): - 10 kPa.  

As amostragens foram feitas em 4 ciclos sucessivos correspondentes aos meses 

de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro do ano de 2001 e 2002, respectivamente. 

Em cada piquete foi retirada, por ciclo, na camada superficial, uma amostra com 

estrutura indeformada, com anel volumétrico de 7 cm de diâmetro interno e 2,5 cm de 

altura, totalizando 96 amostras.  

As amostras foram saturadas com água por 48 horas e equilibradas no potencial 

(ψ): - 10 kPa. Após o equilíbrio, cada amostra foi pesada e submetida ao ensaio de 

compressão uniaxial, que consistiu na aplicação sucessiva e contínua de pressões 

crescentes e preestabelecidas de 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1300 e 1600 kPa, 

por cinco minutos, período suficiente para atingir 99% da deformação máxima (Silva et 

al., 2002). O deslocamento vertical a cada pressão aplicada foi registrado por meio de 

um sensor ligado a um sistema de aquisição de dados automatizado - MCT 2000 

(MIRAE Engineering, Inc., Buscan, Korea). O ensaio permitiu a obtenção da curva de 

compressão do solo.  

As amostras foram secadas em estufa a 105oC, por 24 horas e a partir destes 

valores foi determinada para cada amostra a densidade do solo (Ds) (Blake & Hartge, 

1986a). A partir das curvas de compressão uniaxial, foram obtidos os valores de pressão 

de preconsolidação (Casagrande, 1936) utilizando o software Mathcad (Mathsoft Inc., 

2000) conforme Imhoff et al. (2004). 
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Os valores médios da pressão de preconsolidação, para os sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI), foram comparados pelo 

teste que considera a diferença mínima significativa a 5%, utilizando o software SAS 

(Statistical Analysis System Institute, 1991). 

 

4.3 Resultados e Discussão 
 
 Os momentos estatísticos das variáveis analisadas sob os sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI) são apresentados na Tabela 

1.  

A amplitude de variação da umidade com base gravimétrica esteve 

possivelmente relacionada com o intervalo de variação do teor argila em cada área de 

pastejo. 

A pressão de preconsolidação, considerada um indicador da pressão máxima a 

que o solo foi submetido anteriormente apresentou, nos dois sistemas, valores médios 

semelhantes aos obtidos por Kondo & Dias Júnior (1999) em solos sob pastagens. Por 

outro lado, foram superiores aos valores encontrados por Silva et al. (2002) em um solo 

sob as culturas de soja e de milho. Estas diferenças podem ser atribuídas ao fato do gado 

aplicar elevadas pressões ao solo, podendo superar os valores de pressões aplicadas por 

máquinas agrícolas convencionais (Mapfumo et al., 1999), e à ausência de revolvimento 

na camada superficial do solo cultivado com pastagens, operação que normalmente 

ocorre no cultivo de culturas anuais. 

O intervalo de variação da pressão de preconsolidação nas duas áreas analisadas 

foi semelhante aos valores da pressão exercida por animais da raça bovina, indicados na 

literatura científica (Willatt & Pullar, 1983; Betterige et al., 1999). 

O intervalo de variação da densidade do solo indicou ampla variabilidade 

espacial do estado de compactação, provavelmente ocasionada pelas condições 

diferenciadas de umidade nos dois sistemas (PRII e PRINI). O maior valor médio de 

densidade observado no sistema de PRII reflete o efeito do teor de umidade sobre a 

compactação do solo. Um aumento de densidade, ocasionado pelo maior teor de 
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umidade do solo no momento do pisoteio do gado também foi observado por Ferrero 

(1991), Proffitt et al. (1993) e Jorajúria et al. (1997). 

 

Tabela 1.  Momentos estatísticos das variáveis analisadas sob os sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI) 

Variáveis (1) N Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo CV, % 

 PRII

Argila, g kg-1 12 425,83 32,87 370,00 480,00 7,72 

Areia, g kg-1 12 329,17 47,12 250,00 410,00 14,32 

Silte, g kg-1 12 235,00 34,39 190,00 290,00 14,64 

Ug, kg kg-1 48 0,18 0,01 0,15 0,20 6,77 

σp, kPa 48 268,00 86,49 107,00 466,00 32,25 

Ds, Mg m-3 48 1,68 0,08 1,53 1,83 4,62 

 PRINI

Argila, g kg-1 12 517,50 42,50 440,00 580,00 8,21 

Areia, g kg-1 12 267,50 32,26 220,00 330,00 12,06 

Silte, g kg-1 12 216,67 20,97 180,00 250,00 9,91 

Ug, kg kg-1 48 0,22 0,02 0,15 0,25 11,20 

σp, kPa 48 246,00 82,12 104,00 438,00 33,44 

Ds, Mg m-3 48 1,61 0,08 1,45 1,75 4,83 

(1) Ug = umidade com base gravimétrica; σp = pressão de preconsolidação; Ds= densidade do solo 

 

Os valores médios da σp em cada ciclo, nos sistemas de PRII e PRINI estão 

apresentados na Figura 2. A sobreposição das barras verticais indica a ausência de 

diferença significativa ao nível de 5%. Diferenças são consideradas significativas na 

ausência de sobreposição das barras verticais (Andrews et al., 1980).  
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Figura 2 – Valores médios da pressão de preconsolidação do solo (σp) em cada ciclo sob 

os sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado 

(PRINI). Barras verticais indicam a diferença mínima significativa a 5% entre os sistemas 

de PRII e PRINI

 

Os valores da σp foram maiores no sistema de PRII, indicando que o solo foi 

submetido a um maior estresse nesse sistema. A umidade do solo no momento do 

pisoteio, mais elevada nesse sistema, pode ter contribuído para o aumento da 

compactação no sistema de PRII quando comparado ao sistema de PRINI. O conteúdo de 

água do solo determina a magnitude de deformação, para um idêntico valor de pressão 

aplicada, como assinalado por Larson & Gupta (1980). 

Os animais aplicam elevadas pressões no solo porque o seu peso é distribuído 

numa área (o casco) muito pequena. Além disso, os animais não permanecem estáticos 

na área de pastejo. A pressão que os animais exercem sobre o solo, também pode estar 

relacionada à energia cinética que é transmitida ao solo, quando estes estão em 

movimento (Willatt & Pullar, 1983). Um animal em movimento é capaz de realizar um 

deslocamento ou uma deformação em um outro corpo (solo). A força devido a este 

movimento é chamada de energia cinética, a qual está diretamente relacionada a massa 

(peso do animal) e a velocidade de movimentação. Abaye et al. (1997) indicaram que a 
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força dinâmica exercida por um animal sobre o solo é aproximadamente o dobro da 

força estática, o que corrobora as observações de Nie et al. (2001).  

A ausência de diferença significativa da σp até o terceiro ciclo de pastejo pode 

estar relacionada à variabilidade dos dados. A diminuição da variabilidade da σp no 

decorrer do tempo, avaliada por meio do coeficiente de variação, justifica a obtenção de 

diferenças significativas deste parâmetro entre os dois sistemas analisados no último 

ciclo de pastejo (Figura 3).  
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Figura 3 –  Coeficiente de variação da σp em cada ciclo sob os sistemas de pastejo 

rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI) 

 

A variabilidade da σp pode estar associada ao efeito do pisoteio dos animais e ao 

tempo de avaliação do experimento. Em função dos animais não permanecerem estáticos 

na área, é comum observar em sistemas de pastejo, pontos mais compactados 

(correspondentes às marcas dos cascos) distribuídos desuniformemente no solo. Essa 

desuniformidade resulta incrementada quando o solo está úmido, o que corrobora os 

valores observados no sistema irrigado.  

Por outro lado, é de se esperar que com os sucessivos ciclos de pastejo, os 

animais pisoteiem toda a área pastejada, induzindo à maior compactação e uniformidade 
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do estado físico do solo, contribuindo assim para a redução da variabilidade e obtenção 

de diferenças significativas dos parâmetros analisados. Os resultados indicam que, em 

seis meses de implantação do sistema de pastejo, ocorreu uma diminuição da 

variabilidade e uma tendência de homogeneização do estado de compactação da área. 

Similar tendência dos valores de capacidade de suporte de carga avaliada no decorrer de 

um experimento foi apresentada por Horn, (2003).  

Uma grande variabilidade também foi verificada nos valores de densidade do 

solo em cada ciclo de pastejo (Figura 4).  
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Figura 4 –  Valores médios de densidade do solo (Dsi) em cada ciclo sob os sistemas de 

pastejo rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI). Barras 

verticais indicam a diferença mínima significativa a 5% entre os sistemas de PRII e PRINI

 

Vários estudos indicam que a σp é influenciada pela densidade do solo (Silva et 

al., 2000; Canarache et al., 2000; Silva et al., 2002; Imhoff et al., 2004). A redução da 

variabilidade dos dados de densidade do solo condicionou a obtenção de diferenças 

significativas no terceiro ciclo de pastejo. Foi possível perceber uma homogeneização 

nos valores deste indicador com o decorrer do tempo do experimento, corroborando os 

dados de Bell et al. (1997) e de Twerdoff et al. (1999) em sistemas pastoris.  
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O modelo não linear proposto por McNabb & Boersma (1993) foi o que melhor 

ajustou os dados das curvas de compressão nos sistemas avaliados. Os resultados são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Resultados da regressão não linear para o modelo: lnρ = ln (ρ0 * δi) – ( a + b * σ 

+ c * δc) * (1 – e-d*σ) sob os sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado 

(PRII) e não irrigado (PRINI) 

   Intervalo de confiança 

Parâmetros Valor estimado Erro Padrão Limite inferior Limite superior 

 PRII (1)

ρ0 1,683 0,004 1,675 1,692 

a -0,072 0,006 -0,0843 -0,059 

b -0,045 0,005 -0,056 -0,034 

c 5,547 0,961 3,658 7,436 

d 0,229 0,021 0,189 0,271 

 PRINI
(2)

ρo 1,618 0,003 1,612 1,624 

a -0,076 0,005 -0,086 -0,066 

b -0,049 0,004 -0,058 -0,041 

c 5,134 0,659 3,838 6,430 

d 0,204 0,014 0,176 0,232 

ρ = densidade do solo (Mg m-3); δi = densidade inicial/densidade média; δc = (δi – 1) x (densidade a 0 MPa, Mg m-3); 

σ = pressão aplicada, kPa 
(1) F = 62581,1; P < 0,0001; R2 = 0,88 (N = 440) 
(2) F = 103147; P < 0,0001; R2 = 0,94 (N = 440) 
 

 O modelo explicou 88 e 94% da variabilidade dos dados de densidade do solo 

nos sistemas de PRII e PRINI, respectivamente. Todos os parâmetros foram significativos 

(P<0,0001), pois o intervalo de confiança do modelo não incluiu o valor zero (Tabela 2). 

A partir do modelo, foram construídas as curvas de compressão estimadas para 

os sistemas de PRII e PRINI (Figura 5).  
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As curvas de compressão uniaxial do solo refletem as diferenças no processo de 

compactação dos solos em cada área de pastejo. Esta diferença é observada no 

deslocamento da curva de compressão uniaxial para valores superiores de densidade do 

solo no sistema de PRII. O deslocamento no sistema de PRII pode ter sido condicionado 

ao maior teor de umidade do solo no momento do pisoteio do gado.  

A umidade do solo é o fator mais importante que determina a magnitude de 

deformação que pode ocorrer no solo quando determinado estresse é aplicado (McNabb 

& Boersma, 1996; Sanches-Girón et al., 1998; Mosaddeghi et al., 2000), já que a água 

atua como lubrificante entre as partículas do solo favorecendo o deslocamento e 

rearranjamento das mesmas para posições de maior proximidade (maior densidade do 

solo).  
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Figura 5 – Curvas médias de compressão uniaxial estimadas sob os sistemas de pastejo  

rotacionado intensivo irrigado (PRII) e não irrigado (PRINI) 
 
4.4 Conclusões  
 

Os resultados comprovam a hipótese de que há diferença no processo de 

compactação do solo sob os sistemas de pastejo rotacionado intensivo irrigado e não 

irrigado.  
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As curvas de compressão foram deslocadas para valores superiores de densidade 

do solo no sistema de pastejo rotacionado intensivo irrigado. O aumento da compactação 

do solo com os sucessivos ciclos de pastejo é corroborado pelos valores de pressão de 

preconsolidação que foram significativamente maiores no quarto ciclo de pastejo no 

sistema de pastejo rotacionado intensivo irrigado em relação ao sistema não irrigado.  

O sistema de pastejo rotacionado intensivo irrigado pode induzir a degradação 

física do solo se a técnica de irrigação não for adequadamente conduzida. 

 

 



5 ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DO SOLO A 

PARTIR DA AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO  

 

Resumo 
 

A pressão de preconsolidação, apesar das dificuldades inerentes à sua obtenção, 

provê de uma medida útil do estado mecânico do solo para o seu uso, manejo e 

planejamento de sistemas de mecanização em áreas citrícolas. A estimativa da pressão 

de preconsolidação a partir de propriedades do solo facilmente mensuráveis é, portanto, 

de relevância para solos tropicais. Os objetivos desse trabalho foram: (i) quantificar a 

pressão de preconsolidação, (ii) quantificar a resistência do solo à penetração em 

laboratório e à campo e (iii) estabelecer a relação entre ambos os indicadores físicos em 

um Latossolo Vermelho Amarelo sob pomar de laranja. A amostragem e as avaliações 

foram realizadas em 8 dias consecutivos acompanhando o secamento natural do solo. 

Foi avaliada a resistência do solo à penetração em campo e em laboratório e a pressão de 

preconsolidação a partir da curva de compressão uniaxial. Houve uma relação 

significativa, positiva e linear entre a pressão de preconsolidação e a resistência do solo 

à penetração medida no laboratório e no campo. Os resultados indicaram que a 

capacidade de suporte de carga pode ser estimada a partir de uma propriedade física 

facilmente mensurável como a resistência do solo à penetração em solos sob clima 

tropical.  

Palavras-chave: pomar de laranja, resistência do solo à penetração, pressão de 

preconsolidação, Latossolo. 
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ESTIMATE OF LOAD SUPPORT CAPACITY FROM THE AVALIATION OF 

SOIL RESISTANCE TO PENETRATION 

 

Summary 
 

The preconsolidation pressure, despite the difficulties inherent to its 

measurement, provides an useful measure of the soil mechanical state for the soil 

management, and the design of mechanization systems in orchards. The estimation of 

the preconsolidation pressure using easily measurable soil physical properties is relevant 

for tropical soils. The objectives of this study were: (i) to quantify the preconsolidation 

pressure (ii) to quantify the soil resistance to penetration measured in the laboratory and 

the field, and (iii) to establish the relationships between these physical indicators in an 

Haplustox under orange orchard. The sampling and the evaluations were accomplished 

in 8 consecutive days according the soil natural drying. The soil resistance to penetration 

was evaluated in field and in laboratory, and the preconsolidation pressure was obtained 

from the uniaxial compression curve. There was a positive, linear, and significant 

relationship between the preconsolidation pressure and the soil resistance to penetration 

measured in the laboratory as well as in the field. The results indicated that the load 

support capacity can be estimated from an easily measurable soil physical property; i.e. 

the soil resistance to penetration, in soils under tropical climate.  

Key words: orange orchard, soil resistance to penetration, preconsolidation pressure, 

Haplustox. 

 

 5.1 Introdução 
 

Nas últimas três décadas uma considerável quantidade de pesquisas têm sido 

desenvolvidas com relação ao processo de compressão do solo (Earl, 1997). O processo 

de compressão descreve a compactação (expulsão do ar) e a consolidação (expulsão da 

água) do solo (Gupta & Allmaras, 1987). O entendimento do processo de compressão é 

essencial para estimar as alterações que podem ocorrer na estrutura quando o solo é 

submetido à determinada pressão externa. 
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A curva de compressão tem sido amplamente utilizada para compreender o 

processo de compressão do solo. A partir desta curva é obtido um indicador que 

expressa a máxima pressão que pode ser aplicada ao solo antes da ocorrência de um 

incremento substancial na compactação. Na literatura, este indicador é chamado de 

pressão de preconsolidação, sendo considerado um valor crítico, já que pressões 

inferiores a este valor causam pouca compactação adicional, enquanto que estresses 

maiores induzem considerável compactação adicional ao solo originando a degradação 

irreversível da estrutura (Dawidowski et al., 2001). Por este motivo a pressão de 

preconsolidação é considerada uma estimativa da história do estresse à qual o solo foi 

submetido no passado e de sua capacidade de suporte de carga (Veenhof & McBride, 

1996). 

A determinação da pressão de preconsolidação é um processo demorado e está 

associada à aquisição de equipamentos de custo elevado. Exige a construção da curva de 

compressão que baseia-se na aplicação de pressões sucessivas a intervalos regulares de 

tempo. Posteriormente, a obtenção da pressão de preconsolidação pode ser realizada 

utilizando diferentes metodologias (Dias Júnior & Pierce, 1995). Estas metodologias 

incluem procedimentos gráficos (Casagrande, 1936), o emprego de técnicas de regressão 

(Lebert & Horn, 1991; Assouline et al., 1997; Fritton, 2001) e, mais recentemente, a 

determinação tem sido feita com auxílio de softwares com programas específicos 

(Veenhof & McBride, 1996, Fritton, 2001, Imhoff et al., 2004).  

A importância do conhecimento da pressão de preconsolidação é amplamente 

reconhecida por auxiliar na implementação de sistemas de manejo conservacionistas e 

estar relacionada a resistência do solo à penetração das raízes (Römkens & Miller, 

1971). Estes autores indicaram que a pressão de preconsolidação é uma estimativa da 

resistência do solo na qual a elongação das raízes cessa, sugerindo que solos com valores 

elevados de pressão de preconsolidação apresentam maior probabilidade de reduzir o 

crescimento das raízes. 

Uma estimativa da pressão de preconsolidação obtida a partir de propriedades 

físicas facilmente mensuráveis, como a resistência do solo à penetração, provê de uma 
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medida útil do estado mecânico do solo para o seu uso, manejo e planejamento de 

sistemas de mecanização agrícola.  

Culley & Larson (1987) encontraram uma relação linear entre a resistência do 

solo à penetração e a pressão de preconsolidação. Burguer et al. (1988) mostraram que a 

variação na pressão de preconsolidação com a profundidade é comparável com a 

variação da resistência do solo à penetração. Alguns autores têm mencionado que existe 

uma relação entre a RP e a σP de 10:1 (Canarache et al., 2000). Recentemente esta 

relação foi confirmada por Mosaddeghi et al. (2003) para solos de clima temperado. 

A hipótese testada no presente trabalho foi de que a capacidade de suporte de 

carga pode ser estimada a partir de avaliações da resistência do solo à penetração em 

solos de clima tropical. Os objetivos foram: (i) quantificar a pressão de preconsolidação 

(σP), (ii) quantificar a resistência do solo à penetração em laboratório (RPl) e à campo 

(RPc) e (iii) estabelecer a relação entre ambos os indicadores físicos em um Latossolo 

Vermelho Amarelo sob pomar de laranja. 

 

5.2 Material e Métodos 

 

O estudo foi desenvolvido em um pomar de laranja pêra (Citrus sinensis (L.) 

Osbeck) sobre o porta-enxerto limão “cravo” (Citrus limonia (L.) Osbeck), com uma 

área total de 24.128 m2 implantado em 1991 e pertencente ao Departamento de Produção 

Vegetal (Setor de Horticultura) da ESALQ/USP, localizado na cidade de Piracicaba, SP. 

O solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (Embrapa, 1999) de 

textura franco arenosa (80 g kg-1  de silte, 750 g kg-1 de areia e 170 g kg-1 de argila).  

A amostragem foi realizada no mês de junho do ano de 2003. Na área de 

amostragem foram estabelecidas cinco parcelas, as quais foram irrigadas até atingir a 

umidade de saturação na camada superficial (0 a 10 cm). A partir do segundo dia foram 

coletadas 5 amostras com estrutura indeformada (uma por parcela) por 8 dias 

consecutivos, acompanhando o secamento natural do solo, totalizando 40 amostras. As 

amostras, coletadas utilizando anéis volumétricos com altura de 2,5 cm e diâmetro 

 



 42

interno de 7,0 cm, corresponderam a uma profundidade média de amostragem de 5 a 7,5 

cm.  

Imediatamente antes da coleta das amostras com estrutura indeformada e durante 

os oito dias foi avaliada a resistência do solo à penetração em campo realizando cinco 

medidas ao redor do local em que seria coletada cada amostra indeformada na 

profundidade de 0 a 8 cm, utilizando-se um penetrômetro estático convencional cônico, 

modelo Solotest S-310, com ângulo de penetração de 30o e área basal de 1 cm2, 

totalizando 200 leituras.  

As amostras foram levadas ao laboratório para a determinação da resistência do 

solo à penetração e da curva de compressão uniaxial. Foram pesadas e imediatamente 

obtidas três repetições de resistência do solo à penetração em cada amostra com 

estrutura indeformada empregando-se um equipamento que utiliza um atuador linear e 

célula de carga de 20 kg acoplado a um microcomputador para a aquisição e 

armazenamento das informações, perfazendo um total de 120 avaliações.  

Após a avaliação da resistência do solo à penetração as amostras foram 

recobertas para manter a umidade até o momento da realização do ensaio de compressão 

uniaxial. Este ensaio consistiu na aplicação sucessiva e contínua de pressões crescentes e 

preestabelecidas de 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1300 e 1600 kPa, por cinco 

minutos, período suficiente para atingir 99% da deformação máxima (Silva et al., 2002). 

O deslocamento vertical a cada pressão aplicada foi registrado por meio de um sensor 

ligado a um sistema de consolidação e aquisição de dados automatizado Satron MCT 

2000 (MIRAE Engineering Inc., Buscan Korea).  

As amostras foram secadas em estufa a 105oC, por 24 horas e a massa de cada 

amostra foi determinada. A partir dos valores das massas e do volume calculado para 

cada pressão aplicada foram determinados os valores de densidade do solo para cada 

amostra (Blake & Hartge, 1986a).  

A densidade de partículas foi determinada pelo método do picnômetro (Blake & 

Hartge, 1986b). A relação de vazios (e) foi determinada para cada amostra baseando-se 

na densidade do solo (Ds) e na densidade de partículas (Dp) (e = (Dp / Ds) - 1) (McBride 

& Joosse, 1996). 
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O ensaio permitiu a obtenção da curva de compressão uniaxial do solo, que 

relaciona o logaritmo da pressão aplicada (eixo x) versus a relação de vazios (eixo y). A 

partir destas curvas, foi obtido o valor da pressão de preconsolidação (σp) (Imhoff et al., 

2004). 

Os resultados foram submetidos à analises de regressão linear e não linear 

utilizando o software SAS (Statistical Analysis System Institute, 1991). 

 

5.3 Resultados e Discussão 
 

Os momentos estatísticos das variáveis analisadas são apresentados na Tabela 1. 

O secamento natural do solo nos oito dias consecutivos de amostragem condicionou uma 

amplitude de variação de umidade. O intervalo de variação da densidade do solo (Ds) 

pode estar associado ao tráfego de máquinas para executar as operações agrícolas de 

adubação, pulverização, controle de plantas daninhas e colheita no pomar. 

 

Tabela 1.  Momentos estatísticos das variáveis analisadas 

Variáveis (1) N Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo CV (%) 

Ug 40 0,11 0,02 0,08 0,17 21,44 

Ds 40 1,52 0,08 1,40 1,69 5,45 

RPl 40 2099 1045,21 700 4763 49,79 

RPc 40 2056 1175,69 568 4743 57,17 

σp 40 121 67 38 251 55,16 

(1)Ug = umidade gravimétrica (kg kg-1); Ds = densidade inicial (Mg m-3); RPc e RPl (kPa) = resistência do solo à 

penetração avaliada em laboratório e à campo, respectivamente; σp = pressão de preconsolidação (kPa) 

 

 A amplitude de variação da resistência do solo à penetração avaliada em 

laboratório (RPl), à campo (RPc) e da pressão de preconsolidação (σP) esteve associada 

provavelmente com a variação da umidade e da Ds. Estudos apresentam relações entre a 
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resistência do solo à penetração (RP) e a Ds (Gerard et al., 1982; Prado et al., 2002; 

Lampurlanés & Cantero-Martínez, 2003). Os autores evidenciam um aumento da RP 

com o incremento da densidade do solo. Da mesma forma, estudos mostram uma relação 

positiva entre a σP e a Ds (Salire et al., 1994; Alexandrou & Earl, 1998; Silva et al., 

2002; Imhoff et al., 2004).  

 A variação dos indicadores físicos avaliados (RP e σP) também está associada 

com o intervalo de variação da umidade com base gravimétrica imposta ao solo neste 

estudo. As Figuras 1 e 2 mostram os valores de RPl, de RPc e da σP em função da 

variação da umidade com base gravimétrica. Todas as variáveis analisadas foram 

significativamente relacionadas com a umidade do solo (P < 0,0001). 
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Figura 1 – Resistência do solo à penetração avaliada em laboratório (RPl) e à campo 

(RPc) versus umidade gravimétrica (Ug) na área de citrus 

 

Estudos têm indicado que a RP diminui com o incremento da umidade do solo 

(Taylor et al., 1966; Häkansson et al., 1988; Busscher et al., 1997; Vaz & Hopmans, 

2001). Da mesma forma, diversos trabalhos mostram que a σP diminui com o aumento 

 



 45

da umidade do solo (Horn, 1988; Alexandrou & Earl, 1998; Kondo & Dias Júnior, 

1999). A umidade é um fator amplamente reconhecido como determinante do processo 

de compressão e que determina a magnitude da deformação de um determinado tipo de 

solo. Atua como lubrificante entre as partículas permitindo o deslocamento das mesmas. 

Este deslocamento é favorecido à medida que há incremento da umidade do solo (Larson 

et al., 1980; McNabb et al., 2001; Sánchez-Girón et al., 2001). 
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Figura 2 –  Pressão de preconsolidação (σP) versus umidade gravimétrica (Ug) na área 

de citrus 

 

O incremento da umidade origina uma redução do número de contatos entre as 

partículas diminuindo as forças de ligação entre elas e por sua vez reduzindo a 

capacidade de suporte de carga do solo (Horn & Lebert, 1994; McNabb & Boersma, 

1996; Silva et al., 2002, Imhoff et al., 2004).  

Devido ao fato de ambas as variáveis analisadas dependerem das mesmas 

propriedades, espera-se que exista uma relação entre elas. Estudos têm sido feitos no 

sentido de mostrar a relação existente entre a RP e a σP. Os autores observaram uma 
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relação de 10:1 entre a RP e a σP (Farrell & Greacen, 1966; Canarache et al., 2000; 

Mosaddeghi et al., 2003). 

Na Tabela 2 é mostrada a análise de regressão da σP em função da RPl e da RPc 

na área do pomar. Visto que o coeficiente linear não foi significativamente diferente de 

zero tanto para a RPl e para a RPc (Tabela 2), a análise de regressão foi efetuada 

novamente, desta vez desconsiderando-se o coeficiente linear. 

 

Tabela 2. Resultados da análise de regressão linear da σP em função da RPl e da RPc

Parâmetros Valor estimado Erro Padrão Valor t Pr > t 

 RPl

A - 2,585 9,381 - 0,28 0,784 

B 0,059 0,004 14,67 < 0,0001 

 RPc

A 11,579 7,575 1,53 0,135 

B 0,053 0,003 16,58 < 0,0001 

RPl= resistência do solo à penetração medida em laboratório (kPa); RPc= resistência do solo à penetração 

avaliada em campo (kPa) 

 

Os valores da pressão de preconsolidação (σp) versus RPl e RPc na área de citrus 

são mostrados na Figura 3. Há uma relação significativa positiva e linear entre a RP e a 

σP, ou seja um incremento da RP esteve associado a valores superiores de σP, o que 

corrobora com os resultados apresentados por Culley & Larson (1987) e Mosaddeghi et 

al. (2003). 

Considerando que avaliações da RPl apresentam uma maior precisão e que ambas 

as equações de regressão são semelhantes pode-se assumir que a σP pode ser 

corretamente estimada a partir da RPc (Figura 3).  

Nesse estudo, a relação RP: σP não foi de 10:1, como apresentada por Canarache 

et al. (2000) e Mosaddeghi et al. (2003). A relação encontrada entre RP: σP foi de 17:1 

tanto para a RPl e RPc. 
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O motivo da diferença apresentada neste estudo pode estar relacionada com a 

textura do solo. O teor de argila exerce efeito sobre o comportamento compressivo dos 

solos (McBride, 1989). Solos com predomínio da fração argila possuem maior 

capacidade de suporte do solo do que aqueles com predominância da fração areia. A 

influência da argila na capacidade de suporte de carga do solo está relacionada com a 

força de coesão entre as partículas. A força de coesão impede a separação e o 

deslocamento das partículas, aumentando a capacidade de suporte do solo o que 

corrobora os resultados apresentados por Imhoff et al. (2004).  
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Figura 3 – Pressão de preconsolidação (σp) versus resistência do solo à penetração 

medida em laboratório (RPl) e à campo (RPc) na área de citrus 

 

Os resultados indicam o potencial da utilização da medida da RPc para estimar a 

capacidade de suporte em solos tropicais. Estudos adicionais são necessários para 

verificar a relação existente entre RP: σP em outros tipos de solos.  

 
5.4 Conclusões 
 

Os resultados comprovam a hipótese de que a capacidade de suporte pode ser 

estimada a partir de avaliações da resistência do solo à penetração em solos de clima 
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tropical. Houve uma relação significativa, positiva e linear entre a pressão de 

preconsolidação e a resistência do solo à penetração medida no laboratório e no campo. 

A similaridade entre ambas as funções permite afirmar que a pressão de preconsolidação 

pode ser adequadamente estimada a partir de uma propriedade do solo facilmente 

mensurável como é a resistência do solo à penetração medida diretamente no campo. 

 



6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

No presente estudo confirmou-se a hipótese de que o processo de compactação 

dos solos de regiões tropicais é influenciado diferenciadamente pelo sistema de manejo 

aplicado, devido às alterações que o mesmo induz nas propriedades físicas como 

densidade, aeração e resistência do solo à penetração. 

As curvas de compressão uniaxial e o parâmetro pressão de preconsolidação 

foram influenciados pela intensidade do tráfego de máquinas sendo de grande utilidade 

na avaliação da heterogeneidade da compactação de um Latossolo Vermelho amarelo 

sob cultivo de laranja. 

O processo de compactação de um Argissolo Vermelho sob sistema pastoril e os 

valores de pressão de preconsolidação atingidos foram condicionados, pela técnica 

aplicada no sistema de pastejo rotacionado intensivo para obter maior produtividade da 

pastagem: a irrigação do solo. A técnica da irrigação deve ser utilizada com cuidado para 

evitar a degradação do solo. 

A resistência do solo à penetração é indicada como uma propriedade física de 

grande potencialidade na estimativa da capacidade de suporte de carga de um Latossolo 

Vermelho amarelo sob pomar de laranja. 

Pesquisas adicionais serão necessárias para uma melhor compreensão do 

processo de compactação, principalmente em outros tipos de manejo e de solos 

desenvolvidos sob clima tropical. 
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