
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI  

PRÓ-REITORIA DE ENSINO  

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 

 

 

 

ALINE MARTINELI BATISTA 

 

 

 

Caracterização Física do Solo em Fase Inicial de Estabelecimento de Sistemas Intensivos de 

Produção de Grãos 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2016 



ALINE MARTINELI BATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização Física do Solo em Fase Inicial de Estabelecimento de Sistemas Intensivos de 

Produção de Grãos 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João del-Rei como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Engenheira Agrônoma. 

 

Área de concentração: Física do Solo 

 

Orientador: Prof. Dr. Bruno Montoani Silva 

 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2016 



ALINE MARTINELI BATISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização Física do Solo em Fase Inicial de Estabelecimento de Sistemas Intensivos de 

Produção de Grãos 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João del-Rei como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Engenheira Agrônoma. 

 

Sete Lagoas, 27 de junho de 2016. 

Banca Examinadora: 

 

_________________________________________________ 

Dr. Emerson Borghi – Pesquisador (Embrapa Milho e Sorgo) 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Samuel Petraccone Caixeta – Docente (UFSJ/CSL) 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Bruno Montoani Silva – Docente (UFSJ/CSL) 

Orientador 

 

 



AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar, à Deus, porque nada disso seria possível se Ele não estivesse tão 

presente em mim, por ser um Pai que ama seus filhos e por todas as vezes em que a vida se 

tornou turva e Ele me carregou em Seus braços. 

À Universidade Federal de São João del-Rei / Campus Sete Lagoas (UFSJ/CSL) e à 

todos os professores, por me proporcionarem um ensino de qualidade, em especial ao Prof. 

Dr. Bruno Montoani Silva, por todo suporte concedido para a realização deste trabalho, pelo 

auxílio inigualável, por acreditar em mim e pela sua sublime orientação e ao Prof. Dr. Samuel 

Petraccone Caixeta, que sempre se dispôs em ajudar na condução do trabalho. 

À Embrapa Milho e Sorgo, pela parceria e pela área concedida para a realização do 

experimento, em especial ao Dr. Álvaro Vilela de Resende e ao Dr. Emerson Borghi, 

coordenadores do experimento. 

Aos funcionários da UFSJ/CSL por estarem sempre dispostos a ajudar, em especial ao 

Édipo da Penha Zanon, técnico do Laboratório Solos II, por todo auxílio prestado. 

Aos amigos do Laboratório Solos II, em especial à Marina Luciana Abreu de Melo, 

Gabriela Soares Santos Araújo, Eduardo Vieira Guimarães, Karina Mendes Bertolino e Maíse 

Soares de Moura, pela enorme colaboração na realização deste trabalho e pela amizade. 

Ao PET Agronomia, pela concessão da minha bolsa e pela oportunidade de participar 

do grupo. 

Ao CNPq, à Fapemig e à Capes, pelo suporte na compra de equipamentos do 

laboratório e pela concessão de bolsas à alguns dos colegas que ajudaram no trabalho. 

À minha mãe, Angela, por ser minha base e proteção, por todo amor e carinho, por 

estar sempre pronta a me ajudar, por corroborar com minhas escolhas em todos os momentos 

e colocar os meus sonhos constantemente à frente dos dela. 

Ao meu irmão, Alisson, por desde criança tornar a minha vida mais alegre, irradiando 

os meus dias com seu sorriso estonteante e seu bom humor invejável, por todo seu auxílio, 

afeto e amor. 



Ao meu namorado, Ricardo Augusto, pelo companheirismo, amor e paciência, por 

estar sempre visando um futuro melhor para mim, por acreditar na minha capacidade e por 

todo apoio durante este percurso. 

À todos os meus amigos da UFSJ, por todos os sorrisos que me proporcionaram, pelos 

bons e maus momentos que passamos juntos, em especial à Ana Paula Ferreira, Thaís 

Fernanda, Gabriela Conceição, Dardânia Cristeli, Ana Carolina Aparecida, Eloíso Junio, 

Pedro Arthur, Isabella Assis, Pricila Santana, Raissa Moreira, Jéssica Lorena, Carine 

Gregório, Marina Gonçalves, e ainda aqueles que não continuaram esta caminhada, em 

especial à Ana Paula Assis e Karolina Emerenciano. 

Aos bons e velhos amigos, por me apoiarem, mesmo à distância. 

Aos meus familiares, por toda ajuda e apoio prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Agradeço todas as dificuldades que enfrentei;  

não fosse por elas, eu não teria saído do lugar.  

As facilidades nos impedem de caminhar.  

Mesmo as críticas nos auxiliam muito.”  

(Chico Xavier)  



RESUMO 

Para manutenção de sistemas de plantio direto é fundamental um bom preparo do solo em sua 

implantação, o que pode alterar as propriedades físicas do solo. Objetivou-se avaliar 

alterações físicas em Latossolo ocasionadas por operações de preparo do solo no primeiro ano 

de cultivo de grãos sob sistemas intensificados de plantio direto, em sequeiro, submetidas a 

diferentes níveis de investimento em adubação. O experimento foi conduzido em faixas de 

cultivo, constituindo os tratamentos: médio investimento, sucessão soja-pousio-soja (T1); 

médio investimento, sucessão de milho-pousio-milho (T2); médio investimento, sucessão 

soja-pousio-milho (T3); médio investimento, sucessão soja-pousio-milho (T4); alto 

investimento, sucessão soja-pousio-milho (T5); alto investimento, sucessão soja-milho (T6); e 

Cerrado em revegetação (CR). Em cada um, aleatorizou-se 5 repetições, para uso do 

delineamento experimental inteiramente casualisado. Foram coletadas amostras indeformadas 

nas camadas de 0-5 e 15-20 cm. Obteve-se a curva de retenção de água (CRA) por meio de 

mesa de tensão e câmaras de Richards e modelagem pelo software RetC e determinou-se 

densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), microporosidade (Micro), macroporosidade 

(Macro), água disponível (AD), umidade crítica (θ*) e água prontamente disponível (APD). 

Fizeram-se correlações lineares entre atributos físicos e produtividade relativa. Observaram-se 

poucas diferenças significativas (p < 0,05) entre os tratamentos e correlações significativas 

(p < 0,05) apenas quando a correlação foi feita separadamente por cultura e para a camada 

superficial. O revolvimento do solo alterou a distribuição dos poros causando diferenças na 

Ds e nos atributos físico-hídricos. As alterações físicas observadas e as correlações feitas 

foram pouco significativas devido a homogeneidade provocada pelo preparo do solo.  

 

Palavras-chave: atributos físico-hídricos, porosidade, densidade do solo. 

  



ABSTRACT 

For the maintenance of no-tillage systems is important a good soil preparation in its 

implementation, which may change the physical properties of the soil. This study aimed to 

evaluate the physical changes on the properties of a Latosol caused by soil management 

operations in the first year of grain crop cultivation under intensified systems of no-tillage, in 

dryland, under different levels of fertilizer investments. The experiment was conducted in 

cultivation tracks, with the following treatments: medium investment, soybean-fallow-

soybean rotation systems (T1); medium investment, maize-fallow-maize rotation systems 

(T2); medium investment, soybean-fallow-maize rotation systems (T3); medium investment, 

soybean-brachiaria-maize rotation systems (T4); high investment, soybean-brachiaria-maize 

rotation systems (T5); high investment, soybean-fallow-maize rotation systems (T6); and 

Cerrado in revegetation (CR). The statistics used in this study was a completely randomized 

experimental design, with 5 repetitions for each treatment. Undisturbed samples were 

collected in 0-5 and 15-20 cm of soil layer. The Water Retention Curve (CRA) was obtained 

by suction table and Richards’ chambers and modeled by the software RetC. Thus, the bulk 

density (BD), total porosity (Pt), microporosity (Micro), macroporosity (Macro),  available 

water (AW), critical moisture (θ*), and Readily available water (RAW) were determined. 

This study also made a linear correlation between physical features and relative productivity. 

There was observed a few significant differences (p < 0,05) between the treatments, and 

significant correlations (p < 0,05) only when this correlation was done for culture and 

superficial soil layer, separately. The soil tillage changed the pores distribution causing 

differences on the bulk density and the hydric-physical features. The physical changes 

observed and the correlations were a little significant due to the homogeneity caused by the 

soil tillage. 

 

Keywords: physical-hidric features, porosity, bulk density. 
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1 INTRODUÇÃO  

O manejo intensivo e inadequado do solo, segundo Paiva (2011) é considerado a 

principal causa de degradação das áreas agrícolas. Assim, a incorporação de sistemas de 

manejo do solo que visem mitigar esta degradação é de suma importância. 

De acordo com Doran & Parkin (1994), a relação entre o manejo e a qualidade do solo 

pode ser avaliada pelo seu efeito nas propriedades físicas, químicas e biológicas. Quanto à 

qualidade física, de acordo com o manejo adotado podem ser verificadas tanto melhoria 

quanto degradação na densidade, porosidade e, consequentemente, no armazenamento de 

água no solo, sendo que a amplitude da alteração promovida é dada em função do tempo de 

adoção do sistema e das características edafoclimáticas da área avaliada (PAIVA, 2011). 

Introduzido no Brasil há mais de 40 anos, por Herbert Arnold Bartz, o sistema de 

plantio direto (SPD), que tem como base a rotação de culturas, cobertura permanente e o não 

revolvimento do solo, em 2012 já estava em de 30 milhões dos 56 milhões de hectares 

cultivados no país (FISCHER, 2012; FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na 

Palha, 2016). Devido aos seus múltiplos benefícios ao solo é um dos métodos mais eficientes 

para melhoria da qualidade e do potencial produtivo do solo agrícola (AMADO et al., 2007) e 

tem sido adotado por um número cada vez maior de produtores (TORMENA et al., 1998a) em 

diferentes regiões, independentemente do nível tecnológico.  

No entanto, o sistema também pode provocar compactação superficial no perfil do 

solo (ALVES & SUZUKY, 2004) pelo tráfego excessivo de maquinário agrícola na área sem 

que haja revolvimento do solo (TORMENA et a., 2007). Por isso, apesar de o preparo do solo 

não ser realizado durante o estabelecimento do SPD, ocorre a mobilização do solo em sua 

instalação, como descrito por Caires et al. (2003). Assim, podemos afirmar que o SPD recém-

implantado é entendido como um sistema de plantio convencional (SPC) e é necessário que se 

faça um correto preparo do solo para a instalação deste sistema. 

O preparo do solo tem como objetivo o aumento da aeração do solo, propiciando 

condições mais favoráveis ao crescimento e desenvolvimento das plantas (TORMENA et al., 

2002). No entanto, se realizado de forma excessiva e, ou, em condições inadequadas de 

umidade, pode causar pulverização da camada arável e compactação da camada superficial 

(DALLA ROSA, 1981, DIAS JÚNIOR & PIERCE, 1996, FREITAS, 1992).  
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As modificações provocadas por este manejo do solo altera a porosidade total (Pt) do 

solo, principalmente a macroporosidade (Macro), modificando a densidade do solo (Ds) 

(REICHERT et al., 2003) e promove destruição dos agregados da camada agricultável, 

reduzindo a agregação e aumentando a erodibilidade do solo (BERTONI & LOMBARDI 

NETO, 2008) e todos estes fatores interferem na retenção de água no solo. Dessa forma, um 

solo bem manejado, proporciona boa qualidade físico-hídrica, que é refletida na retenção e 

permeabilidade de água no solo (SILVA, 2005) e na disponibilidade de água às plantas 

(SILVA, 2014a). 

Segundo Zanine et al. (2006) muitas regiões do Brasil apresentam insucesso no cultivo 

de safrinha, devido a baixa disponibilidade hídrica e irregularidade na distribuição de chuvas 

no período outono/inverno. Além disso, regiões mais quentes apresentam rápida 

decomposição da palhada o que dificulta a introdução do SPD devido a dificuldade da 

manutenção de palhada na área durante o período de pousio. Por isso, destaca-se o uso de 

consórcios com gramíneas, onde estas tem a função de formar palhada no período 

outono/inverno para o cultivo de grãos em SPD (CALONEGO et al., 2011). 

Principalmente para estas regiões faz-se necessário o estudo relativo à capacidade de 

retenção de água (CRA), capacidade de água disponível (CAD) e também da água 

prontamente disponível (APD). Esses parâmetros dão ideia da retenção de água no solo 

(CARDUCCI et al, 2011) e da disponibilidade desta para as plantas (KLEIN et al., 2010), 

além de demonstrar o conteúdo de água (θ) no qual a planta passa a sofrer estresse hídrico 

(ALLEN et al., 1998). 

Para avaliação dos atributos da área, a coleta de amostras de solo em pontos 

georreferenciados, comumentemente, visa identificar zonas com restrições químicas que 

possam estar limitando o rendimento, no entanto, para avaliações da qualidade física do solo, 

devido as dificuldades relativas ao processo de coleta e a analise de grande quantidade de 

amostras, é pouco utilizada (AMADO et al., 2009). Mas é muito interessante que estas 

avaliações ocorram também em pontos georreferenciados pois, de acordo com Silva et al. 

(2003), auxilia a compreensão da variabilidade do rendimento das culturas, visto que, segundo 

Delin & Berglund (2005), restrições provocadas ao sistema radicular e também redução da 

água disponível às plantas acarretam em decréscimos neste rendimento. 

Apesar de frequentes os estudos em relação às modificações da qualidade física do 

solo em área de SPD, é necessário conhecer estas alterações em diferentes épocas, desde a 
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implantação até a consolidação do sistema. Inicialmente o sistema irá estar sob a influência do 

preparo do solo realizado em sua implantação, sendo até mesmo considerado como SPC, mas 

a tendência é que as diferenças sejam observadas ao decorrer do tempo, e este estudo faz-se 

necessário a fim de iniciar um longo trabalho para indicar em qual momento as modificações 

físicas provenientes da adoção do SPD começam a ser notadas no solo, determinando assim, 

um perfil temporal do SPD quanto às propriedades físicas do solo. 

Além disso, o estudo de diferentes sucessões de culturas e níveis de investimento em 

adubação para uma determinada região irá auxiliar os produtores desta, sejam eles pequenos, 

médios ou grandes, a escolherem o melhor e mais adequado SPD para sua propriedade. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações físicas em um Latossolo 

Vermelho distrófico ocasionadas pelas operações de preparo do solo no primeiro ano de 

cultivo de grãos sob sistemas intensificados de plantio direto submetidos a diferentes níveis 

de investimento em adubação, em área de sequeiro.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O cultivo do solo modifica as propriedades físicas, químicas e biológicas e o tipo de 

manejo adotado pode fazer com que as alterações observadas sejam mais evidentes em 

sistemas convencionais do que em sistemas conservacionistas (BERTOL et al., 2004).  Do 

ponto de vista técnico, segundo Costa et al. (2003), o sistema de manejo deve contribuir para 

a manutenção ou melhoria da qualidade do solo e do ambiente, bem como para a obtenção de 

adequadas produtividades das culturas a longo prazo. 

De acordo com Silva et al. (2005) os solos do Cerrado brasileiro, em geral, apresentam 

condições físicas favoráveis para a agricultura, e vêm sendo gradativamente explorados para 

esta finalidade, porém a adoção de determinados sistemas de manejo, tendem a provocar 

diferenciações dos seus atributos físicos. Além da classe de solo, as condições climáticas, as 

culturas utilizadas, o tempo de uso dos diferentes sistemas de manejo e a condição de 

umidade do solo em que são realizadas as operações de campo determinam a magnitude dos 

efeitos do manejo sobre as propriedades físicas (COSTA et al., 2003). 

O preparo do solo, por influenciar em grande parte dos atributos físicos do solo, 

afetando todo o processo de estabelecimento, desenvolvimento e produção das plantas 

cultivadas, está relacionado a sustentabilidade das culturas (SOUZA et al., 2014). De acordo 

com Cortez et al. (2011), os sistemas de preparo do solo devem propiciar boas condições 

físicas ao solo, de modo que as plantas cultivadas possam desenvolver-se adequadamente. 

O sistema plantio direto (SPD) baseia-se no não revolvimento do solo, permanente 

com cobertura morta e na realização de rotação de culturas e, de acordo com Fidelis et al. 

(2003), proporciona diversos benefícios ao solo, como, por exemplo, a contribuição no 

aumento da porosidade do solo, a preservação da umidade do solo e o maior aproveitamento 

da água disponível no solo (AD) para os vegetais. Dalmago et al. (2009) observaram que tanto 

a retenção quanto a disponibilidade de água no solo em SPD é maior que no sistema 

convencional nas camadas mais próximas a superfície; Sales et al. (2016) perceberam que o 

SPD mantém a agregação do solo semelhante à mata nativa, enquanto o sistema de plantio 

convencional (SPC) reduz a agregação e o acúmulo de carbono orgânico (C) no solo e que, 

apesar da compactação superficial do solo ser mais intensa no SPD em relação ao SPC, não 

altera a retenção de água no solo; Matos et al. (2008) evidenciaram que o SPD promove uma 

melhor estruturação do solo, como o maior incremento na matéria orgânica do solo (MOS), 

aumentando a estabilidade de agregados; Roth & Vieira (1983) demonstraram que devido ao 
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efeito da cobertura morta e da maior estabilidade estrutural do solo, a infiltração da água no 

SPD é maior do que outros sistemas, possibilitando menor perda de água por escoamento 

superficial, consequentemente maior CRA e maior capacidade de água disponível (CAD). 

Stone & Moreira (2000) verificaram que cultivos em SPD propiciam melhor economia de 

água desde que tenha adequada cobertura vegetal; muitos outros trabalhos também 

demonstram que em SPD o conteúdo de água (θ) disponível é maior (VIEIRA, 1984; 

SALTON & MIELNICKZUK, 1995; SIDIRAS et al., 1983). 

Porém, tais modificações promovidas pelo SPD são evidenciados apenas em sistemas 

consolidados, sendo que os recém-implantados estão sob efeito do preparo do solo realizado 

em sua implantação (CAIRES et al., 2003).  Avaliações, após longo período de instalação, 

acerca das alterações do solo devido a adoção do SPD no Brasil apresentam resultados 

semelhantes, demonstrando frequentemente vantagens proporcionadas por este manejo. Costa 

et al. (2003), por exemplo, avaliaram o efeito do SPD 21 anos após sua adesão e verificaram 

melhoria na qualidade física do solo, o mesmo foi observado em sistemas de PD consolidados 

por Silva & Mielniczuk (1997), Castro Filho et al. (1998), Salton & Mielniczuk (1995), 

Carpenedo & Mielniczuk (1990), Silva et al. (2016), entre outros. No entanto, alguns 

trabalhos demonstram que o SPD a longo prazo pode promover compactação ao solo devido a 

impactos causados pelo tráfego de máquinas (ALVAREZ & STEINBACH, 2009; SECCO et 

al., 2004; SILVA et al., 2004),  que vem a ser muito prejudicial às culturas tendo em vista que 

a formação de camadas compactadas reduz a macroporosidade (Macro) e a atividade 

biológica, causando aumento da densidade do solo (Ds) (JIMENEZ et al., 2008). Com a 

redução destas propriedades do solo, segundo Streck et al. (2004), ocorre redução no 

crescimento e desenvolvimento radicular. O emprego de sistemas com rotação de culturas e 

utilização de plantas de cobertura pode auxiliar na melhoria dos atributos físicos do solo 

(ARGENTON et al., 2005). 

Quando implantada por longos períodos, a rotação de culturas ocasiona melhorias nas 

características físicas do solo e proporciona a reposição de MOS e proteção do solo contra a 

erosão (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2008) pois, segundo Lima et al. (2013), o alto teor 

de C associado ao sistema radicular das culturas é responsável pelo restabelecimento da 

agregação do solo, devido a incorporação de MOS e a formação de bioporos após a 

decomposição das raízes, apresentando maior porosidade total (Pt). De acordo com 

Wohlenberg et al. (2004), estes benefícios observados no solo variam com o sistema de 
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rotação e sucessão de culturas adotado, em função da qualidade e quantidade do material 

orgânico gerado. 

Para este fim, recomenda-se o emprego de gramíneas em virtude da alta densidade e 

da frequente renovação radicular, além da liberação de exsudatos rizosféricos que aumentam a 

atividade microbiana, conduzindo à formação e à estabilização dos agregados do solo (SILVA 

& MIELNICZUK, 1997). Quando empregadas de forma planejada as gramíneas 

proporcionam alta produção de fitomassa, promovendo cobertura do solo por um período 

prolongado (BORGHI et al., 2006). Calonego et al. (2011), estudando diferentes espécies de 

gramíneas e leguminosa em condições de compactação, constataram o potencial da 

Brachiaria ruziziensis para reestruturar solos compactados. Esta gramínea, segundo Nunes et 

al. (2006), promove proteção do solo, além de garantir uma cobertura morta de boa qualidade 

e com alta relação C:N.  

De acordo com Costa et al. (2014), pastagens e restos culturais das lavouras 

proporcionam um ambiente favorável à recuperação ou manutenção dos atributos químicos e 

físicos do solo. O milho, por exemplo, é capaz de produzir grande quantidade de restos 

culturais que contribuem na redução da erosão e na melhoria desses atributos (CRUZ et al., 

2006). 

Como a água é o principal fator limitante para agricultura e a irregularidade pluvial 

torna a produção de alimentos uma atividade complicada e até mesmo de alto risco para o 

produtor (BRITO et al., 2012), às adversidades edafoclimáticas, principalmente os veranicos e 

a irregularidade de distribuição das chuvas em determinadas regiões, têm incentivado os 

produtores a adotarem a produção em consórcio (SILVA, 2014b). 

De acordo com Crusciol & Borghi (2007), o cultivo consorciado de forrageiras com 

culturas produtoras de grãos vem aumentando significativamente no SPD nestas regiões 

devido a baixa produção de palhada no outono/inverno e inverno/primavera das espécies 

comumentemente utilizadas para cobertura do solo, em razão de condições climáticas 

desfavoráveis, especialmente a baixa disponibilidade hídrica e a alta probabilidade de 

insucesso das culturas de safrinha, que muitos produtores a não cultivarem suas áreas nesse 

período, permanecendo ociosas e com baixa cobertura vegetal. 

Pelo fato de o manejo do solo afetar a retenção e disponibilidade de água é muito 

importante conhecer as características físico-hídricas do solo para avaliar as suas reais 
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condições (CASSOL et al., 2014). A curva de retenção de água (CRA) é considerada um 

ótimo indicador da qualidade física do solo e expressa graficamente a relação entre o 

potencial matricial aplicado e o teor de água correspondente, sendo dependente das 

características próprias de cada solo (CARDUCCI et al., 2011). Este atributo tem vasta 

aplicabilidade, pois, a partir dele, é possível determinar diversos atributos do solo, dentre eles 

capacidade de água disponível (CAD), água prontamente disponível (APD) e umidade crítica 

(θ*), porosidade total (Pt), microporosidade (Micro), macroporosidade (Macro) e densidade 

do solo (Ds). 

A CRA, segundo Amaral Júnior et al. (2012), parte do princípio de que sob 

determinada tensão a água ocupa determinada quantidade de espaços porosos do solo, sendo o 

conteúdo de água (θ) do solo inversamente proporcional ao seu potencial matricial (Ψm). Ela 

precisa ser determinada apenas uma vez e, posteriormente, quando houver necessidade de 

obter os valores do seu Ψm, estes valores serão estimados através da umidade indicada no 

solo por meio da curva (MELLO et al., 2005). 

O θ que é retido no solo em determinada tensão é uma característica específica de cada 

solo e resulta da ação complexa e conjunta de diversos atributos (BEUTLER et al., 2002). De 

acordo com Morais et al. (1993), alguns atributos do solo que afetam a CRA são 

granulometria, estrutura, tamanho e geometria dos poros e mineralogia. Quanto a estrutura e 

distribuição de poros, segundo Cooper et al. (2013), sabe-se que em solos com estrutura 

granular e maior proporção de Macro, há, normalmente, menor retenção de água devido a alta 

taxa de drenagem e, em relação à granulometria, de acordo com Fredlund & Xing (1994), 

comumente solos argilosos apresentam maior sucção do que solos arenosos, o que é explicado 

pelo fato dos solos argilosos tenderem a reter maiores quantidades de água, principalmente 

pela sua estrutura granular. 

Segundo Klein & Libardi (2000), a granulometria, a estrutura do solo, o tipo e 

quantidade de argila e o teor de MOS influenciam na disponibilidade de água às plantas. 

Sendo a CAD medida por meio de avaliações que demonstram se a planta consegue extrair o 

θ retido no solo (SILVA, 2014b).  A AD é definida como o teor de água do solo contido entre 

a capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha permanente (PMP) (KLEIN et al., 2010). 

A CC é tida como o limite superior da AD para as plantas, ou seja, uma condição de 

umidade do solo que ocorre depois que toda a água livre foi drenada pela gravidade. Já o PMP 
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é o limite inferior da AD para as plantas, ou seja, uma tensão na qual as plantas murcham 

permanentemente, não sendo mais capazes de voltar ao tugor inicial (LEPSCH, 2011). 

De acordo com Oliveira et al. (2002), o θ no PMP é determinado submetendo-se a 

amostra de solo à tensão de 15000 cm e a diferença entre os teores de água retidos na CC e no 

PMP equivale a AD. Segundo Lepsch (2011), o valor da CC varia muito entre os solos, 

principalmente devido às diferenças de textura e estrutura, sendo normalmente preconizado o 

valor de tensão de 330 cm. No entanto, em Latossolos da região dos Cerrados, justifica-se 

calcular a AD considerando a CC como 60 cm, pois, de 0 a 60 cm encontra-se boa parte da 

água drenada em pouco tempo, devido a alta condutividade hidráulica (OLIVEIRA et al., 

2004). 

Quanto à disponibilidade hídrica do solo pode-se considerar ainda a APD (OLIVEIRA 

et al., 2004), na qual substitui-se o limite inferior pela θ*, com base na redução linear da 

transpiração das plantas com o decréscimo da AD no solo (THORNTHWAITE & MATHER, 

1955), de forma que, segundo Allen et al. (1998), θ* pode ser considerada como o valor no 

qual abaixo dela a cultura passa a sofrer estresse hídrico, pois a água não chega às raízes com 

velocidade suficiente para atender  a sua demanda para transpiração. 

Independente da espécie vegetal, a produção máxima é alcançada quando há adequada 

disponibilidade de água, nutrientes e oxigênio, e estas premissas básicas são direta ou 

indiretamente, influenciadas pela estrutura do solo (SECCO et al., 2005). De acordo com 

Ferreira (2010), esta estrutura diz respeito ao arranjo das partículas e do espaço poroso do 

solo, compondo um sistema dinâmico que define o comportamento dos processos que 

ocorrem no solo. Segundo Tormena et al. (1998a), a redução ou perda da qualidade física do 

solo afeta diretamente o espaço poroso do solo, podendo ate mesmo prejudicar o 

fornecimento de água e oxigênio, limitando o desenvolvimento das plantas. Vomocil & 

Flocker (1966) demonstraram que é necessário uma Macro mínima de 0,10 cm
3 

cm
-3

 para que 

o crescimento e desenvolvimento das plantas sejam satisfatórios. 

A distribuição dos poros por tamanho condiciona o comportamento físico-hídrico 

destes, sendo que há diversas classificações do diâmetro de poros, sendo a Pt subdividida 

principalmente em duas classes: Micro e Macro (KLEIN & LIBARDI, 2002). Kiehl (1979) 

define que Micro são poros com diâmetro menor do que 0,06 mm e Macro são poros maiores 

do que 0,06 mm. Richards (1965) e USDA - Soil Conservation Service (1972), adotam 0,05 

mm como diâmetro que separa Macro de Micro. Segundo Tormena et al. (1998a), a qualidade 
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do solo para o desenvolvimento das raízes é caracterizada pelos tamanhos e distribuição dos 

poros. 

Outro atributo físico do solo que influência em diversas propriedades do solo que 

regulam o crescimento e o desenvolvimento das plantas, principalmente afetando a aeração, a 

condutividade de água, o calor, a disponibilidade de nutrientes e a resistência à penetração do 

solo, é a densidade do solo (Ds) (STONE & SILVEIRA, 2001). Segundo Klein et al. (2013), a 

Ds varia de 0,9 a 1,8 g cm
-3

, dependendo da textura e do teor de MOS, sendo que solos 

argilosos, normalmente apresentam menor Ds devido a grande quantidade de microagregados 

cuja porosidade interna é responsável pela menor Ds e, de acordo com Klein (2008) a  MOS, 

por apresentar baixa densidade (menor que 1 g cm
-3

) , reduz a Ds. 

As propriedades físicas do solo consistem em atributos que servem como indicadores 

da sua qualidade, pois sofrem alterações de acordo com o manejo adotado, assim, uma 

avaliação contínua no tempo dessas propriedades permite monitorar a eficiência ou não dos 

sistemas de manejo do solo (SECCO et al., 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em uma área experimental de produção de grãos em sequeiro, 

com 4,4 ha, localizada na Embrapa Milho e Sorgo, no município de Sete Lagoas – MG. O 

clima da região se enquadra no tipo Cwa, segundo a classificação de Köppen. Esta área está 

localizado na latitude 19°28’S e longitude 44°15’W, com altitude média de 761 m e índice 

pluviométrico anual de 1382,7 mm (EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, 2010) e a temperatura média anual é de 22,1°C (ALVES et al., 2007). O solo 

foi classificado como Latossolo Vermelho distrófico (LVd) (EMBRAPA, 2013).   

O experimento foi implantado em área anteriormente utilizada para produção de soja 

com baixa tecnologia e tem perspectiva de duração em longo prazo. 

De agosto à outubro de 2014 foram realizadas operações de mobilização do solo em 

toda a área visando a construção da fertilidade e incorporação de corretivos. Em agosto de 

2014 a área foi subsolada com o solo seco a cerca de 35 cm de profundidade; em setembro de 

2014 houve a aplicação de 4 t ha
-1

 de calcário, dividida em duas aplicações, com arado de 

aiveca após a primeira e grade aradora após a segunda. Em outubro de 2014 ocorreu a 

aplicação de gesso agrícola em dose de 3 t ha
-1

, dividido em duas aplicações com 

calcareadora; aplicação de 306 kg ha
-1 

de cloreto de potássio + 93kg ha
-1 

FTE BR12 à lanço; e 

aplicação de 1100 kg ha
-1

 de Supersimples em pó; posteriormente houve incorporação com 

grade aradora. Estas quantidades foram calculadas em função da análise química do solo 

realizada antes da implantação da área experimental e preconizadas por Sousa & Lobato 

(2004) de acordo com as espécies a serem cultivadas nos tratamentos. 

Em novembro de 2014 foi realizada uma dessecação em área total com 3 kg ha
-1 

de 

Roundup, 75 mL ha
-1

 de Aurora e 0,5% da calda de óleo mineral e nos dias 3 e 4 de dezembro 

de 2014, fez-se a semeadura das culturas em função dos tratamentos empregados. 

O experimento foi conduzido em faixas de cultivo, com diferentes sucessões e 

diferentes níveis de investimento em adubação, constituindo os sete tratamentos: médio 

investimento, com sucessão soja-pousio-soja com (T1); médio investimento, com sucessão 

milho-pousio-milho (T2); médio investimento, com sucessão milho-pousio-soja (T3); médio 

investimento com sucessão milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, com sucessão soja-

braquiária-milho (T5), alto investimento com sucessão soja-pousio-milho (T6) e a 

testemunha, área de Cerrado em revegetação (CR). Salienta-se que a braquiária foi semeada 
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juntamente com a cultura inicial e que a análise foi realizada ainda no primeiro ano agrícola, 

na época de pousio ou braquiária no T4 e T5. Em cada faixa contém 10 pontos 

georreferenciados aleatorizados (Figura 1) e, dentre estes, cinco pontos foram utilizados para 

compor as cinco repetições, para uso do delineamento experimental inteiramente casualisado 

(DIC). 

 

 

Fonte: modificado do Google Earth 

Figura 1 – Distribuição dos tratamentos na área experimental (delimitada em vermelho) com 

identificação dos pontos georreferenciados. 

 

O híbrido de milho utilizada para todos os tratamentos que envolviam esta cultura foi a 

AS 1581 PRO, com regulagem da semeadora de 3,5 sementes/m linear e para soja, a BRS 

7380 RR, com regulagem de 18,2 sementes/m linear e a braquiária utilizada foi da espécie 

Brachiaria ruziziensis. Utilizou-se 34 kg de semente de milho, 8 kg de sementes de braquiária 

e 81 kg de sementes de soja. 
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Em abril de 2015 colheram-se os tratamentos que continham soja (T1, T5 e T6) e em 

junho deste mesmo ano ocorreu a colheita dos demais tratamentos nos quais foi cultivado 

milho (T2, T3 e T4) com ou sem consorciação com a braquiária. 

Foram coletados dados de precipitação e temperatura diários no decorrer dos meses de 

instalação do experimento até a coleta das amostras indeformadas de solo para elaboração de 

um climatograma. 

As análises foram processadas no Laboratório de Física do Solo e Conservação do 

Solo e da Água (Solos II) da Universidade Federal de São João del-Rei / Campus Sete Lagoas 

(UFSJ / CSL), também no município de Sete Lagoas - MG. 

As amostragens para análises físicas ocorreram em julho de 2015, em que foram 

coletados, nas camadas de 0-5 e 15-20 cm, amostras indeformadas de solo, em anéis 

volumétricos de 2,5 cm de altura e diâmetro de 5 cm. Para determinação da curva de retenção 

de água no solo (CRA), as amostras foram preparadas utilizando tecido e goma de borracha e, 

em seguida, foram saturadas por meio de elevação gradual de uma lâmina de água deionizada 

em bandejas, pesadas para estimar o conteúdo de água na saturação (θs) e levadas para 

determinação da água em equilíbrio aos potenciais (Ψ): -10, -20, -40, -60 e -100 cm em mesa 

de tensão automatizada da marca ECOTECH, e -330, -1000, -5000 e -15000 cm em câmaras 

de Richards da marca SOILMOISTURE. Após atingir o equilíbrio hídrico em cada potencial, 

as amostras foram pesadas. Posteriormente foram secas em estufa a 105ºC para quantificar o 

conteúdo de água (θ), em cm
3 

cm
-3

, associado a cada Ψ. Determinaram-se os atributos: 

densidade do solo (Ds), em g cm
-3

, pelo método do anel volumétrico, com base na relação 

entre massa e volume; porosidade total (Pt), em cm
3 

cm
-3

, como sendo igual à θs; 

microporosidade (Micro), em cm
3 

cm
-3

, como sendo igual ao θ à 60 cm; macroporosidade 

(Macro), em cm
3 

cm
-3

, por diferença ente a Pt e Micro (EMBRAPA, 2011). 

As CRAs foram modeladas empregando-se o modelo de Van Genuchten (1980), 

descrito pela equação abaixo, que associa os valores de umidade obtidos no equilíbrio com os 

respectivos Ψ, com restrição de Mualem (     
 

 
), mediante o software RetC (VAN 

GENUCHTEN et al., 1991). 
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onde, 

θ = umidade volumétrica do solo (m
3
 m

-3
); 

θr = umidade volumétrica do solo na tensão de 1500 kPa (m
3
 m

-3
); 

θs = umidade volumétrica do solo saturado (m
3
 m

-3
); 

Ψ = Potencial da água no solo (|kPa|); 

α e n = parâmetros empíricos da equação, obtidos pelo ajuste do modelo. 

m = parâmetros empíricos da equação, obtido conforme restrição de Mualem 

 

A capacidade de água disponível (CAD), em cm
3 

cm
-3

, foi estimada pela diferença 

entre capacidade de campo (CC) obtida à 60 cm e ponto de murcha permanente (PMP) à 

15000 cm (SILVA et al., 2014a). 

A água prontamente disponível (APD) foi calculada pela multiplicação da CAD com a 

fração de depleção para as culturas presentes nas faixas, conforme Allen et al. (1998). A 

umidade crítica do solo para a cultura (θ*) foi definida pela diferença entre CC e APD. 

Para auxílio na caracterização física do solo e discussão dos resultados, em novembro 

de 2015 foram coletados, nas camadas de 0-5 e 5-10 cm, amostras de solo para determinação 

da textura do solo e teores de matéria orgânica, em cada tratamento, em triplicata para a 

análise da textura e sem repetição para a análise de matéria orgânica. Em fevereiro de 2016 

retornou-se a área para coleta das amostras do CR.  

A análise granulométrica foi determinada, em março de 2016, após a secagem do solo 

ao ar e tamisamento com malha de 2 mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA) pelo 

método da pipeta, empregando-se solução de NaOH como dispersante químico e agitação 

lenta de 40 rpm, por 16 horas utilizando-se uma metodologia adaptada do Manual de Métodos 

de Análise de Solo (EMBRAPA, 2011). Pesou-se 10 g de terra fina seca ao ar (TFSA) em 

béquer de 50 ml e adicionou-se 10 mL do agente dispersante e, em seguida, água para cobrir a 

amostra. O material foi colocado numa garrafa plástica, com auxílio de uma pisseta, e 
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completou-a com água até 1/3 da sua capacidade. Agitou-se por 16 horas e transferiu-se este 

material para uma peneira com malha de 53 µm, na qual ficou retida a areia total, que foi 

transferida para um béquer, previamente tarado e identificado. O restante foi coletado em uma 

proveta, onde completou-se o volume para 500 mL e fez-se a homogeneização com o uso de 

um bastão. Após quatro horas de sedimentação, retirou-se uma alíquota de 10 mL a 5 cm de 

profundidade e transferiu-a para um béquer, previamente tarado e identificado. Tanto a areia 

total quanto a alíquota contendo argila foram secas em estufa a 105°C por 24 horas para 

posterior quantificação do peso da areia total e da argila, respectivamente. Determinou-se a 

percentagem de areia e argila por pesagem e, a percentagem da fração silte foi calculada por 

subtração das outras frações em relação à amostra original. Foi feita a correção para a 

umidade inicial da amostra, sendo considerado nos cálculos a terra fina seca em estufa 

(TFSE). 

Nas amostras do CR (com teor de matéria orgânica acima de 5%) realizou-se a prévia 

oxidação da matéria orgânica antes da análise granulométrica de acordo com uma 

metodologia adaptada da descrita por Embrapa (2013). Pesou-se 30 g da TFSA que foram 

transferidas para erlenmeyers onde acrescentou-se água deionizada até cobrir a amostra e 

3 mL de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 30 volumes, agitou-se e verificou-se a reação 

efervecente. As amostras foram levadas para aquecimento à 80ºC em banho-maria e a adição 

de H2O2 e agitação prosseguiu até que cessasse a reação. Em seguida às amostras foram 

levadas à estufa à 65ºC até a evaporação de toda água e posteriormente adicionou-se mais 

3 mL de H2O2 e água até cobrir a amostra que foi levada para chapa de aquecimento a cerca 

de 100°C por mais ou menos 10 horas. Então, as amostras foram colocadas em estufa à 105°C 

por 48 horas e após serem retiradas foram deixadas ao ar ambiente para que ocorresse 

higroscopicidade até que a umidade das amostras se equivalesse com a umidade do ar. 

Posteriormente as amostras foram homogeneizadas e seguiu-se com a análise granulométrica 

descrita anteriormente. 

Também em março de 2016, o carbono orgânico (C) foi determinado utilizando-se o 

método Walkley-Black adaptado (Walkley & Black, 1934). A TFSA foi passada em peneira 

de 60mesh, pesando-se na sequência 0,25g do solo peneirado, em duplicata. As amostras 

foram alocadas em tubos de ensaio longos, onde também foram adicionados 5mL de 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) e 7,5mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4). Os tubos 

foram dispostos em um bloco digestor à 170°C, durante 30 minutos. Após isso, deixou-se os 

tubos esfriarem por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, diluiu-se a mistura 
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reacional de cada tubo com 80mL de água deionizada, transferiu-se o conteúdo dos mesmos 

para erlenmeyers contendo 2mL de ácido fosfórico concentrado (H3PO4) e adicionaram-se 3 

gotas do indicador difenilamina em cada erlenmeyer, homogeneizando-se o sistema por 

agitação. O conteúdo dos erlenmeyers foi titulado com uma solução de sulfato de ferro (II) e 

amônio hexaidratado {(NH4)2[Fe(SO4)2].6H2O}, o sal de Mohr. O ponto final da titulação foi 

identificado observando-se a alteração da cor do titulado de azul marinho escuro para o verde 

oliva escuro. A quantidade do titulante consumida na titulação foi utilizada para calcular o C. 

A partir dos valores de C, calculou-se a percentagem de matéria orgânica existente nos 

tratamentos avaliados, face ao conceito de que o teor de C da matéria orgânica do solo pela 

fórmula abaixo que utiliza o fator de Van Bemmelen (CONCEIÇÃO et al., 1999; RAIJ, 1969; 

HERNANI et al., 1999; DIAS & LIMA, 2004, BRUNETTO et al., 2006; CARMO & SILVA, 

2012). 

 

MOS = C . 1,724 

onde, 

MOS = matéria orgânica do solo(g Kg
-1

); 

C = carbono orgânico (g Kg
-1

); 

1,724 = fator de Van Bemmelen. 

 

Para analise estatística, os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e 

quando significativo ao teste de médias Skott-knott a 5 % de significância com auxilio da 

linguagem R pacote ExpDes (FERREIRA et al., 2013). 

Obtiveram-se os dados de produtividade relativa da soja e do milho através do maior 

valor de produtividade encontrado entre os tratamentos e entre as repetições, sendo que, cada 

valor encontrado foi dividido por este valor e relativizado em relação a ele. 

Foram realizadas correlações lineares entre os atributos físicos e a produtividade 

relativa da soja e do milho. Primeiro, testou-se correlações utilizando como conjunto de 

dados, toda serie de dados disponível (seis tratamentos com soja e milho x duas camadas x 

cinco repetições = n = 60). Na sequência, testou-se separadamente por camada, para 0-5 cm e 
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para 15-20 cm. O mesmo procedimento foi realizado novamente separando por cultura e 

realizando-se testes com os dados das camadas de solo avaliadas juntas e depois 

separadamente. Utilizou-se o software SigmaPlot 11 (WASS, 2009), considerando 

significativa as correlações de Pearson com p < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A precipitação mensal acumulada e temperatura média mensal no decorrer dos meses 

de instalação do experimento e coleta das amostras indeformadas de solo estão apresentados 

na Figura 2. Verificou-se precipitação pluviométrica no período avaliado de 1215,1 mm; 

167,6 mm abaixo da média de precipitação anual esperada (EMBRAPA, 2010) e temperatura 

média 2,4°C acima do descrito por Alves et al. (2007). 

 

 

Figura 2 – Climatograma referente ao período de agosto de 2014 a julho de 2015 para a 

Embrapa Milho e Sorgo. 

 

Observou-se que em janeiro de 2015 ocorreu um veranico com duração de 20 dias, 

seguido de intensa chuva nos primeiros dias de fevereiro (Figura 3). Estes veranicos 

compõem um problema sério na agricultura, pois, de acordo com Silva (2014a), o solo pode 

secar e atingir conteúdos de água próximos ao ponto de murcha permanente (PMP) em 

poucos dias no perfil do solo, limitando a absorção de água pelas raízes, principalmente se 

estas estiverem restritas a camada de 0-20 cm e a estrutura do solo estiver degradada. 



25 
 

 

Figura 3 – Precipitação pluviométrica diária para os meses de dezembro de 2014, janeiro e 

fevereiro de 2015 para a Embrapa Milho e Sorgo. 

  

 Os veranicos interferiram na produtividade de milho e soja, obtendo-se produtividades 

médias de milho e soja de, respectivamente, 12497 e 3912 kg/ha e máxima de, 

respectivamente, 1497 e 4796 kg/ha, mas a braquiária conseguiu se desenvolver 

satisfatoriamente mesmo com os veranicos. 

Os resultados referentes a análise granulométrica do solo realizada em cada tratamento 

para fins de caracterização física do solo estão expostos na Tabela 1. Estes dados consistem 

em valores médios por profundidade, pois não houve interação. 

 

 

 

 

 

 

 

Veranico de 20 dias 

Veranico de 10 dias 

Veranico de 8 dias 
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Tabela 1 – Teores de areia, silte, argila para os tratamentos avaliados em um Latossolo 

Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio direto recém-implantado 

para as camadas de 0-5 e 5-10 cm. 

Tratamentos 
Areia Silte Argila 

------------------------%------------------------- 

T1 12,33 b 23,92 a 63,74 b 

T2 11,43 b 14,40 b 74,53 a 

T3 11,93 b 14,98 b 73,10 a 

T4 11,53 b 17,10 b 71,37 a 

T5 11,38 b 12,21 b 76,42 a 

T6 12,61 b 31,41 a 63,74 b 

CR 22,54 a 20,08 b 57,38 b 

CV (%) 7,41 41,74 12,03 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Scott-Knott. CV: Coeficiente de variação, em %. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio 

investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, milho-pousio-soja (T3); médio investimento, 

milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho 

(T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

Observa-se que ocorrem variações de textura na área avaliada, sendo, de acordo com o 

triângulo de classificação textural simplificado pela Embrapa (EMBRAPA, 1979), T1, T2, 

T3, T4, T5 e T6 classificados como muito argilosas e CR como argilosa.  

É comum resultados que apresentem altos valores da fração silte, incompatíveis com o 

grau de intemperismo dos Latossolos, devido a constituição de uma fração denominada 

pseudo-silte (VITORINO et al., 2003), porque a dispersão adequada da amostra de solo 

consiste em um fator limitante na obtenção da granulometria de alguns Latossolos com altos 

teores de óxidos de Fe e de Al (DONAGEMMA, 2000). 

Quanto aos solos da Embrapa Milho e Sorgo, segundo Panoso et al. (2002), nas 

frações finas há predominância da caulinita e dos óxidos, sendo que há maior presença dos 

óxidos de alumínio (gibbsita) em relação aos óxidos de ferro (goethita e hematita). De acordo 

com Silva et al. (1998), os altos teores de óxidos promovem maior agregação do solo, sendo 

que o efeito dos óxidos de ferro varia com o modo de formação e a mineralogia dos seus 

compostos e quanto aos óxidos de alumínio, o predomínio da gibbsita na fração argila é 
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responsável pela maior agregação destes solos. Assim, quando há alta presença destes óxidos 

formam-se microagregados de alta estabilidade no solo (FERREIRA et al., 1999). 

A matéria orgânica do solo (MOS) também pode representar um impedimento para a 

dispersão da fração argila, visto que é também um agente cimentante, mas a literatura 

recomenda a oxidação desta antes de realizar a análise granulométrica apenas quando o solo 

apresentar teores acima de 5% (FERREIRA et al., 2003). Avaliando sete tipos diferentes de 

Latossolos de Minas Gerais com altos teores de óxidos de Fe e diferentes composições quanto 

ao material de origem, Donagemma et al. (2003) observaram que para todos a remoção da 

matéria orgânica e dos óxidos de ferro e de alumínio mal cristalizados provocaram incremento 

da proporção de argila, sendo que maiores diferenças foram observadas nos Latossolos 

oxídicos em relação aos cauliníticos. Estes autores evidenciaram ainda que 50% da fração 

silte dos Latossolos avaliados consistiam em pseudo-silte, além de observarem ainda a 

presença de pseudo-areia. 

A diferença entre os tratamentos pode ser em função da variabilidade espacial 

apresentada na análise granulométrica dos Latossolos daquela área, como demonstrado pela 

Figura 4. 
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Figura 4 – Teores de areia, silte, argila com desvio padrão para os tratamentos avaliados em 

um Latossolo Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio direto 

recém-implantado para as camadas de 0-5 e 5-10 cm. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); 

médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, milho-pousio-soja (T3); médio 

investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-

pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

Quanto a avaliação da MOS, cujos resultados estão apresentados na Tabela 2, 

observou-se um teor superior para CR em relação aos demais tratamentos. A MOS foi maior 

na camada superficial para quase todos os tratamentos, exceto no T6, que apresentou maior 

teor de MOS na camada de 5-10 cm. Resultados semelhantes também foram observados por 

Oliveira et al. (2004), com maior presença de MOS sob Cerrado em relação a áreas aradas 
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com arado de disco.  O preparo do solo incorporou a MOS, desestruturando as partículas e 

revolvendo os horizontes, por isso não observou-se baixa variação dos valores de 0-5 cm e 5-

10 cm. 

 

Tabela 2 – Teores de matéria orgânica do solo (MOS) para os tratamentos avaliados em um 

Latossolo Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio direto recém-

implantado. 

Tratamentos MOS 

 0-5 cm 5-10 cm 

 --------------%-------------- 

T1 5,06 4,94 

T2 4,07 3,89 

T3 4,20 4,00 

T4 4,30 3,95 

T5 4,44 3,82 

T6 4,31 4,95 

CR 6,40 4,69 

Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, 

milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-braquiária-

milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

O estoque de MOS reduz com o revolvimento do solo (SILVA et al., 1994), porém, a 

adoção do sistema de plantio direto (SPD) aumenta esta propriedade do solo (BALESDENT 

et al., 2000) devido ao não revolvimento e ao acréscimo de resíduos das culturas na superfície 

do solo (COSTA et al., 2004), sendo este incremento variável com o tipo de solo e com as 

condições climáticas. Assim, espera-se acréscimos da MOS no decorrer do tempo visto que 

foi observado na área, apesar das altas temperaturas encontradas em Sete Lagoas – MG, 

formação de palhada com razoável qualidade. Este tema tem sido objeto de pesquisa por 

outros pesquisadores na mesma área experimental de desenvolvimento do presente trabalho. 

As curvas de retenção de água estão apresentadas nas Figuras 5 e 6. De acordo com 

Carducci et al. (2011), a curva tem sua forma e inclinação reguladas por parâmetros empíricos 
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de ajuste do modelo, que consistem em α, n e m e estão apresentados na Tabela 3, juntamente 

com o R
2
 das curvas. De modo geral observa-se que os ajustes dos modelos foram adequados, 

com praticamente todos próximos de 99% 

 

Tabela 3 – Parâmetros empíricos de ajuste do modelo de ajuste do modelo proposto por van 

Genuchten (1980) (m, n e α) e R
2
 das curvas de retenção de água (CRA) para os tratamentos 

avaliados, nas camadas de 0-5 e 15-20 cm, em um Latossolo Vermelho distrófico submetido a 

sistemas intensificados de plantio direto recém-implantado. 

Tratamentos T1 T2 T3 T4 T5 T6 CR 

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

m 0,343 0,300 0,350 0,319 0,317 0,368 0,319 

n 1,522 1,429 1,539 1,469 1,465 1,582 1,469 

α 0,058 0,097 0,056 0,078 0,109 0,048 0,309 

R
2
 0,998 0,993 0,996 0,996 0,996 0,997 0,999 

 
------------------------------------10-15 cm---------------------------------- 

m 0,336 0,293 0,323 0,336 0,330 0,344 0,296 

n 1,506 1,415 1,478 1,505 1,492 1,523 1,421 

α 0,048 0,108 0,061 0,043 0,054 0,060 0,289 

R
2
 0,996 0,989 0,994 0,995 0,995 0,995 0,998 

Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, 

milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-braquiária-

milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

Na CRA, a porosidade total (Pt) pode ser observada pelo conteúdo de água na 

saturação (θs) e microporosidade (Micro) pelo conteúdo de água (θ) à 60 cm (EMBRAPA, 

2011), desta forma, os tratamentos T1, T2, T3, T4, T5 e T6 tiveram menor Pt e maior Micro 

em relação ao CR tanto na camada de 0-5 cm quanto de 10-15 cm (Figura 5 e 6). 
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Figura 5 – Curva de retenção de água (CRA) para os tratamentos avaliados, na camada de 

0-5 cm, em um Latossolo Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio 

direto recém-implantado. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-

milho (T2); médio investimento, milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto 

investimento, soja-braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação 

(CR). 

 

 

Figura 6 – Curva de retenção de água (CRA) para os tratamentos avaliados, na camada de 

15-20 cm, em um Latossolo Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de 

plantio direto recém-implantado. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-

pousio-milho (T2); médio investimento, milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja 

(T4); alto investimento, soja-braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em 

revegetação (CR). 
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Ao analisar a CRA (Figura 5 e 6), pode-se observar maior retenção de água na faixa 

dos poros associados a potenciais menores que -10 cm em todos os tratamentos em 

comparação ao CR, o que foi mais facilmente observado na camada superficial. Isso pode ser 

explicado por uma reconfiguração dos poros ocasionada pelas operações de preparo. Cunha et 

al. (2010) demonstraram que o preparo do solo, para um Latossolo Vermelho distrófico 

(LVd), provocou modificações na distribuição do tamanho dos poros, sendo observada maior 

Pt em solo sob mata do que em solos manejados em SPD e sistema de plantio convencional 

(SPC). 

Analisando-se os pontos das CRAs, nas Figuras 5 e 6, nota-se que todos apontam 

maior θ para os tratamentos submetidos ao preparo do solo do que para CR, o que evidencia 

maior retenção de água para estes primeiros. Este fato pode ser explicado pela maior 

proporção da Micro nestes tratamentos em comparação ao CR, pois os microporos são 

responsáveis pela retenção de água (MOREIRA & SILVA, 1987). 

Com relação a capacidade de água disponível (CAD), os solos manejados 

apresentaram maior retenção a -60 cm com reflexos positivos na CAD. Ao contrário do 

observado neste estudo, de acordo com Silva (2014a), em alguns casos, solos com maior 

retenção de água não resultam em maior disponibilidade de água às plantas . O manejo do 

solo pode aumentar a disponibilidade de água, pois modifica a organização, a conectividade e 

o tamanho dos poros, tornando a porosidade mais favorável para este fim, além de promover 

maior aprofundamento do sistema radicular (SILVA, 2014a).  

Na camada de 0-5 cm os tratamentos submetidos ao preparo do solo não diferiram 

muito quanto a Pt, sendo que T6 foi levemente superior e T2 e T4, inferiores (Figura 5). Já 

para a camada de 10-15 cm, T6 teve Pt bem próxima ao CR e o T4 resultou na menor Pt 

observada (Figura 6). Estas observações podem ter ocorrido devido a homogeneização da área 

através do preparo não ter tido o mesmo efeito para todos os tratamentos ou por estas áreas 

não estarem na mesma condição física quando realizou-se o preparo do solo. Ramírez-López 

et al. (2008) e Marcolan & Anghinoni (2006) evidenciaram que o preparo do solo promoveu 

maior homogeneização em todo perfil revolvido ao avaliarem atributos físicos. 

A compactação do solo pode ser evidenciada pela redução da macroporosidade 

(Macro) (DIAS JÚNIOR & PIERCE, 1996). Desta forma, para a camada de 15-20 cm, T4 

apresentou maior compactação dentre os tratamentos avaliados e T6 apresentou menor 

compactação em relação à T1, T2, T3, T4 e T5, chegando a equivaler-se ao CR (Figura 6). Já 
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na camada de 0-5 cm os tratamentos submetidos à ação agrícola não apresentaram muita 

diferença entre si, apresentando maior compactação em relação ao CR (Figura 5). 

Possivelmente CR resultou em menor compactação para ambas as camadas avaliadas (Figuras 

5 e 6) devido ao seu maior aporte de MOS e maior presença de raízes deste, como justificado 

por Alvarenga et al., (2015).  

Porém, mesmo que pela CRA possam ser percebidas pequenas diferenças entre os 

tratamentos submetidos ao preparo do solo, estatisticamente, estes não diferiram quanto a 

Macro e Micro, como é apresentado na Figura 7. Os dados apresentados são médias por 

profundidade, uma vez que não houve interação entre os tratamentos e profundidade. 

 

 

Figura 7 – Porosidade total (Pt), macroporosidade (Macro) e microporosidade (Micro) para os 

tratamentos avaliados em um Latossolo Vermelho Latossolo Vermelho distrófico submetido a 

sistemas intensificados de plantio direto recém-implantado com linha de limite crítico para 

Macro proposto por Vomocil & Flocker (1966). CVs: Pt = 5,87%, Macro = 23,93%, Micro = 

7,06%. Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Scott-Knott. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio 

investimento, milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-

braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

Limite crítico de 

macroporosidade 
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Dentre os tratamentos submetidos ao manejo agrícola, esperava-se diferenças no 

tratamento T4 e T5, que tiveram braquiária na sucessão. No entanto, verificou-se que a 

braquiária ainda não promoveu modificações na física do solo, no entanto, estas modificações 

já são esperadas para a próxima safra. 

A área de CR apresentou resultados esperados devido à alta presença de MOS, que 

promove maior agregação das partículas, gerando poros maiores (REINERT & REICHERT, 

2006). É comum que áreas não cultivadas tenham menor microporosidade e apresentem cerca 

de 50% de microporos e 50% de macroporos, como foi evidenciado. 

Os tratamentos que foram submetidos a ação agrícola, tiveram sua Macro 

significativamente reduzidas em relação ao CR (Figura 7), pois a ação de maquinário agrícola 

sobre a área promove certa compactação ao solo, reduzindo sua Macro. Tormena et al. (1998) 

observou reduções bastante significativas na Macro devido ao tráfego de máquinas, chegando 

esta a valores abaixo do limite crítico. No entanto, os tratamentos avaliados, apesar da 

ocorrência de redução da Macro em comparação ao tratamento controle, os valores 

observados não atingiram o limite crítico de 0,10 cm
3 

cm
-3

, proposto por Vomocil & Flocker 

(1966) e representado pela linha vermelha (Figura 7), no qual, o crescimento e 

desenvolvimento das plantas só pode ser satisfatório acima deste valor. 

Os valores de Micro foram significativamente maiores para os tratamentos T1 ao T6 

em relação ao tratamento CR, o que demonstra que a Macro foi reduzida à Micro, pois, 

segundo Lima et al. (2007) o uso de maquinário agrícola, ao promover compactação ao solo, 

provoca a fragmentação dos Macro em Micro. 

Dentre os tratamentos submetidos a ação agrícola, T6 apresentou significativamente 

maior Pt, no entanto, a Pt do CR foi maior em relação a todos os outros tratamentos, inclusive 

T6. Este resultado corrobora com o resultado da densidade do solo (Ds), apresentados na 

Figura 7. Marcolan & Anghinoni (2006) observaram que a medida que a Pt é reduzida, 

ocorrem acréscimo nos valores da Ds. Stone et al. (2002) verificaram que o aumento da Ds 

aconteceu não apenas em conjunto com a redução da Pt, mas também da Macro. Pires et al. 

(2008) observou que uma área com maior Ds, apresentou não apenas menor Macro, mas 

também maior Micro, como verificado neste trabalho. 

Apesar do incremento da Ds nos tratamentos T1 a T5, em relação ao tratamento T6 e à 

testemunha CR, os valores observados não atingiram as densidades críticas para as culturas 
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implantadas na área (Figura 8). Suzuki (2005), avaliando a restrição ao alongamento da raiz 

versus a diminuição do rendimento em Latossolo Vermelho distrófico (LVd) cultivado com 

milho, obteve o valor de densidade crítica de 1,36 g cm
-3

. Klein & Camara (2007), obtiveram 

o valor de 1,34 g cm
-3

 para a densidade crítica para a cultura da soja, também em LVd. 

 

 

Figura 8 – Densidade do solo (Ds) para os tratamentos avaliados em um Latossolo Vermelho 

distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio direto recém-implantado com faixa 

de limite crítico para as culturas do milho, proposta por Suzuki (2005) (linha vermelha), e da 

soja, proposta por Klein & Camara (2007) (linha azul). CV = 7,01%. Médias seguidas por mesma 

letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Scott-Knott. Médio investimento, soja-

pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, milho-pousio-soja (T3); 

médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-braquiária-milho (T5), alto 

investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

A Ds observada para T6 foi estatisticamente equivalente a Ds do CR e menor em 

relação aos outros tratamentos avaliados (Figura 8), o que pode indicar que apesar de terem 

sido realizadas operações mecânicas e adubações de correção iguais para todas as faixas, a 

área não foi homogeneizada como um todo, ou a faixa deste tratamento encontrava-se 

inicialmente menos compactada em relação às demais, ou as operações foram mais eficientes 

nesta ou menos eficiente nas demais. Para T1, a Ds foi significativamente superior aos demais 

Limite crítico para 

a cultura do milho 

Limite crítico para 

a cultura da soja 
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tratamentos (Figura 8), o que pode ser justificados pelos mesmos motivos que T6 teve menor 

Ds e, vale considerar que este tratamento consiste em lavoura contínua de soja e o sistema 

radicular desta cultura pode não ter sido tão eficiente, não conseguindo manter o solo com 

menor compactação. É muito importante ressaltar que a soja possui menor volume de raízes 

do que o milho, isto certamente afetou o T1.  

Maiores Ds foram observadas na camada de 15-20 cm (Tabela 4) o que foi 

corroborado pela diminuição da Pt e Macro. Os dados apresentados refere-se à médias para 

todos os tratamentos avaliados, visto que  não houve interação. A melhor condição estrutural 

da superfície pode ser atribuída a maior concentração de raízes na camada superficial (PIRES 

et al 2008; SUSUKI 2005) , que emitem exudatos e ao serem decompostas durante a 

renovação radicular, criam bioporos de tamanho superior a 0,05 mm, enquadrando-se como 

macroporos. Além disso, o próprio preparo do solo em si, pode aumentar Macro e Pt 

(TORMENA et al. 2002), por operações como aração e escarificação, principalmente na 

camada arável.  

 

Tabela 4 – Média dos valores obtidos para densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), 

macroporosidade (Macro) e microporosidade (Micro) para todos os tratamentos avaliados nas 

camadas de 0-5 e 15-20 cm em um Latossolo Vermelho distrófico submetido a sistemas 

intensificados de plantio direto recém-implantado. 

Camada 

--------cm-------- 

Ds Pt Macro Micro 

------gcm
-3

------ ---------------------------cm
3
cm

-3
--------------------------- 

0-5 0,97 b 0,60 a 0,20 a 0,40 a 

15-20 1,02 a 0,57 b 0,16 b 0,41 a 

CV (%) 7,01 5,87 23,93 7,06 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste de 

Scott-Knott. 

 

Para a CAD e água prontamente disponível (APD), na camada de 0-5 cm, observou-se 

valores significativamente menores para o CR e, dentre os tratamentos submetidos à ação 

agrícola, T6 apresentou menores valores, mas foi superior ao CR. Para estas mesmas 

propriedades, na camada de 15-20 cm, houve diferença significativa apenas para T6, sendo 



37 
 

este inferior aos demais tratamentos avaliados (Tabela 5). Sugere-se que estas diferenças são 

explicadas por variações na ocasião do preparo do solo, tendo em vista o baixo tempo de 

implantação do sistema. Silva & Ribeiro (1997) observaram após 18 e 25 anos de cultivo, o 

aumento significativo da AD nos horizontes superficiais, sendo que com 2 anos, estas 

diferenças não foram significativas. Sousa Neto et al. (2008) demonstraram que a rotação de 

culturas em SPD implantado há 9 anos, propiciou alterações no θ disponível às plantas, por 

aumentar a estabilidade de agregados. 

 

Tabela 5 – Água disponível (AD), água prontamente disponível (APD) e umidade crítica (θ*) 

para todos os tratamentos avaliados, nas camadas de 0-5 e 15-20 cm, em um Latossolo 

Vermelho distrófico submetido a sistemas intensificados de plantio direto recém-implantado. 

Tratamentos 
AD APD θ* AD APD θ* 

----------------------------------------cm
3
 cm

-3
------------------------------------ 

 
------------------0-5 cm------------------ ---------------15-20 cm-------------- 

T1 0,16 a 0,09 a 0,34 a 0,15 a 0,08 a 0,35 a 

T2 0,14 a 0,08 a 0,33 a 0,14 a 0,08 a 0,33 a 

T3 0,17 a 0,09 a 0,32 a 0,15 a 0,08 a 0,33 a 

T4 0,15 a 0,08 a 0,32 a 0,15 a 0,08 a 0,33 a 

T5 0,14 a 0,08 a 0,30 b 0,16 a 0,09 a 0,33 a 

T6 0,21 b 0,11 b 0,32 a 0,19 b 0,10 b 0,32 a 

CR 0,12 c 0,06 c 0,26 c 0,12 a 0,07 a 0,28 b 

CV (%) 10,26 10,30 5,23 13,98 13,95 6,84 

Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Scott-Knott. Médio investimento, soja-pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio 

investimento, milho-pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-

braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação (CR). 

 

A umidade critica (θ*) demonstrou um comportamento diferente em relação à AD e 

APD, o que justificado pelo fato de que a θ* é dependente de parte da Micro, portanto, tem 

comportamento semelhante à esta (Figura 7). Para a camada de 0-5 cm, observou-se diferença 

significativa quanto a θ* apenas para T5 e CR, sendo T5 inferior aos demais tratamentos 

submetidos ao preparo do solo e CR menor do que todos os outros tratamentos, inclusive T5 
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(Tabela 5). Já na camada de 15-20 cm, os tratamentos submetidos ao preparo do solo 

apresentaram θ* superior ao CR (Tabela 5). 

Como, em ambas as camadas avaliadas, CR apresentou θ* significativamente menor 

em relação aos tratamentos submetidos ao manejo agrícola (Tabela 5), indicando que o 

preparo do solo afetou esta propriedade de maneira negativa, espera-se que com o decorrer 

dos anos ocorram alterações positivas devido ao não revolvimento do solo e ao acúmulo de 

MOS propiciado pelo SPD. 

A Tabelas 6 apresenta os resultados das correlações lineares realizadas entre os 

atributos matéria orgânica do solo (MOS), teor de argila (Argila), porosidade total (Pt), 

macroporosidade (Macro), microporosidade (Micro) e densidade do solo (Ds) e a 

produtividade relativa da soja e do milho, para os tratamentos médio investimento, soja-

pousio-soja (T1); médio investimento, milho-pousio-milho (T2); médio investimento, milho-

pousio-soja (T3); médio investimento, milho-braquiária-soja (T4); alto investimento, soja-

braquiária-milho (T5), alto investimento, soja-pousio-milho (T6) e Cerrado em revegetação 

(CR); nas camadas de 0-5 e 15-20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabela 6 – Correlações lineares entre os atributos matéria orgânica do solo (MOS), teor de 

argila (Argila), porosidade total (Pt), macroporosidade (Macro), microporosidade (Micro) e 

densidade do solo (Ds) e a produtividade relativa da soja e do milho, para os tratamentos 

avaliados, nas camadas de 0-5 e 15-20 cm. 

  MOS Argila Pt Macro Micro Ds CAD APD θ* 

Todos os tratamentos com soja e milho, camada 0-5 e 15-20 cm (n=60) 

r 0,03 -0,09 0,07 0,01 0,09 0,06 -0,02 -0,02 -0,15 

p-valor 0,799 0,488 0,570 0,920 0,517 0,672 0,867 0,867 0,241 

Todos os tratamentos com soja e milho, camada 0-5 (n=30) 

r -0,11 -0,08 -0,02 -0,13 0,18 0,09 0,22 0,22 0,10 

p-valor 0,570 0,681 0,906 0,506 0,352 0,639 0,248 0,248 0,601 

Todos os tratamentos com soja e milho, camada 15-20 (n=30) 

r 0,13 -0,10 0,15 0,16 0,01 0,03 -0,16 -0,16 -0,26 

p-valor 0,502 0,587 0,433 0,413 0,977 0,884 0,389 0,389 0,167 

Tratamentos com soja, camadas 0-5 e 15-20 cm (n=30) 

r 0,07 -0,09 0,12 0,11 0,01 -0,01 0,15 0,15 -0,05 

p-valor 0,703 0,622 0,545 0,575 0,948 0,951 0,422 0,422 0,783 

Tratamentos com soja, camadas 0-5 cm (n=15) 

r 0,05 -0,21 0,63 0,40 -0,04 -0,23 0,31 0,31 -0,19 

p-valor 0,857 0,456 0,011 0,145 0,894 0,407 0,262 0,262 0,487 

Tratamentos com soja, camadas 15-20 cm (n=15) 

r 0,10 0,02 -0,07 -0,14 0,04 0,14 0,07 0,07 0,02 

p-valor 0,735 0,948 0,808 0,631 0,887 0,617 0,817 0,817 0,932 

Tratamentos com milho, camadas 0-5 e 15-20 cm (n=30) 

r 0,06 -0,09 -0,05 -0,16 0,20 0,21 0,07 0,07 0,22 

p-valor 0,759 0,638 0,775 0,408 0,293 0,274 0,720 0,720 0,243 

Tratamentos com milho, camadas 0-5 cm (n=15) 

r -0,42 -0,01 -0,47 -0,59 0,37 0,41 0,16 0,16 0,40 

p-valor 0,118 0,975 0,074 0,021 0,181 0,132 0,559 0,559 0,137 

Tratamentos com milho, camadas 15-20 cm (n=15) 

r 0,18 -0,16 0,35 0,32 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 

p-valor 0,521 0,566 0,196 0,247 0,876 0,885 0,901 0,901 0,928 

* = significativo à 5%. 
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Foram observadas correlações significativas apenas quando a correlação foi feita 

separadamente por cultura e para a camada superficial (0-5 cm), apresentadas na Figura 9. 

Para a soja, houve correlação positiva entre a produtividade relativa e a Pt (p < 0,05). Já para 

o milho, correlação negativa com a Macro (p < 0,05). 

 

 

Figura 9 – Correlação entre a produtividade relativa das culturas do milho e da soja, 

respectivamente, com a macroporosidade (Macro) e porosidade total (Pt) para a camada de  

0–5 cm. 

  

 Rossetti & Centurion (2013) verificaram diversas correlações lineares entre atributos 

biométricos e propriedades físicas do solo em SPD, no entanto, tais correlações foram 

evidenciadas em SPD implantados há 6, 8 e 10 anos. 

Esses resultados podem ser explicados pela homogeneidade entre os tratamentos em 

relação aos atributos físicos avaliados de forma geral. Sem variabilidade entre os tratamentos 

não houve contraste que resultasse em diferenças marcantes na produção, portanto as 

variações presentes de produtividade, até o momento, não são explicadas pelos atributos 

físicos avaliados, pois os tratamentos, durante o período avaliado, apresentaram 

homogeneidade ocasionada pelo preparo inicial do solo, sendo esta uma condição 
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remanescente deste preparo, que segundo Denardin & Denardin (2015), promove 

homogeneização da camada arável, reduzindo ou inibindo diferenciação das propriedades 

físicas, no entanto, com a introdução do SPD, observa-se reestruturação do solo e, 

consequentemente benefícios quanto à física do solo. Portanto, espera-se que ao longo do 

processo de consolidação do SPD, seus efeitos sejam evidenciados. 
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5 CONCLUSÃO  

 O revolvimento do solo para a implantação do sistema de plantio direto (SPD) altera a 

distribuição dos poros e estas modificações acarretaram diferenças na densidade do solo (Ds) 

e nos atributos físico-hídricos avaliados: curva de retenção de água (CRA), capacidade de 

água disponível (CAD), água prontamente disponível (APD) e umidade crítica (θ*). 

 O sistema radicular da soja não é eficaz para manter a Ds a níveis mais baixos, como o 

milho e, ou, a braquiária. 

 Os tratamentos com braquiária em consórcio não apresentaram diferenças nos 

atributos físicos do solo até o presente trabalho. 

 A macroporosidade (Macro) reduz e, consequentemente, a Ds aumenta quando o solo 

é submetido à ação agrícola, porém, após a primeira safra depois da implantação do SPD estas 

alterações não atingem os limites críticos para o crescimento e desenvolvimento do sistema 

radicular do milho e da soja. 

A ausência de significância das correlações das propriedades físicas com a 

produtividade relativa para as culturas da soja e do milho e a baixa diferenciação entre os 

tratamentos submetidos ao manejo agrícola deve-se à homogeneidade do solo provocada pelas 

operações de preparo realizadas para implantação do SPD, visto que as avaliações foram 

realizadas após a primeira safra.   
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