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AVALIAÇÃO DO INTERVALO HÍDRICO ÓTIMO EM LATOSSOLO VERMELHO 

CULTIVADO COM MILHO 

 

 

RESUMO – Os solos submetidos aos sistemas de produção sem preparo estão 

condicionados a compactação do solo, provocado pelo tráfego de máquinas, tornando 

necessário o acompanhamento das alterações do ambiente físico, que quando 

desfavorável, restringe o crescimento radicular, podendo reduzir a produtividade das 

culturas. O objetivo geral foi avaliar, em condições de campo, a resposta do milho, 

cultivado em um Latossolo Vermelho distrófico de textura média (LVd) e um Latossolo 

Vermelho eutroférrico de textura argilosa (LVef) submetidos a diferentes intensidades 

de compactação, quanto as características agronômicas da cultura, e caracterizar 

adequadamente a compactação do solo a partir do intervalo hídrico ótimo (IHO). Os 

tratamentos foram constituídos por seis intensidades de compactação no LVd e cinco 

para o LVef, proporcionados pelo tráfego de tratores em um delineamento inteiramente 

casualizado. Foram coletadas amostras indeformadas do solo nas camadas de 0,02–

0,05, 0,08–0,11, 0,15–0,18 e 0,22-0,25 m para determinação da resistência mecânica 

do solo à penetração, porosidade e densidade do solo e IHO. As características 

avaliadas da cultura foram: altura das plantas, altura de inserção da primeira espiga, 

diâmetro do colmo, número de espigas por planta, massa seca das plantas, massa de 

1000 grãos e produtividade do milho. Para determinação da densidade, superfície e 

diâmetro radicular e massa seca das raízes, foram retiradas amostras do solo nas 

camadas de 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15 e 0,15-0,20 m, em cada parcela. A 

compactação do solo restringiu todas as características avaliadas da cultura com 

exceção apenas do número de espigas, em ambos os solos, e a massa de 1000 grãos 

no LVef. Para os Latossolos estudados o IHO foi limitado na parte superior pelo 

conteúdo de água na capacidade de campo não ocorrendo limitações de aeração, 

entretanto, foi reduzido na parte inferior pela resistência do solo à penetração, mesmo 

no tratamento não trafegado, com densidade do solo média de 1,16 Mg m-3 para o LVd 

e 1,12 Mg m-3 para o LVef. A densidade crítica do solo para o crescimento radicular, 
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determinada no IHO, foi de 1,46 Mg m-3 para o LVd e 1,37 Mg m-3 para o LVef. Valores 

de resistência à penetração variando entre 1,03 e 5,69 MPa no LVd, na camada de 0-

0,20 m, provocaram alterações na morfologia do sistema radicular, reduzindo a 

produtividade da cultura em 38%. Para o LVef, valores de resistência mecânica entre 

0,32 a 1,83 MPa, na camada de 0-0,20 m, alteraram a morfologia e crescimento do 

sistema radicular em todas as camadas, com exceção apenas para a densidade 

radicular e massa seca das raízes na camada de 0,10-0,20 m, restringindo também o 

crescimento radicular em profundidade e a produtividade em 27%. Ainda que com o 

aumento da resistência mecânica à penetração das raízes tenha havido queda da 

produtividade de milho, houve um substancial crescimento radicular, sobretudo quando 

a macroporosidade atingiu o mínimo valor de 0,05 m3 m-3, resultante das intensidades 

da compactação. Portanto, tais intensidades não anularam o crescimento radicular do 

milho, havendo, por conseguinte, a produtividade mínima de aproximadamente 4 Mg 

ha-1 para o LVd e 6 Mg ha-1 para o LVef. O monitoramento da compactação do solo se 

mostrou necessário para prevenir perdas na produtividade do milho. 

 

 

Palavras-Chave: resistência à penetração, água no solo, Latossolos, Zea mays, 

sistema radicular, aeração do solo 
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EVALUATION OF THE LEAST LIMITING WATER RANGE IN OXISOL 

CULTIVATED WITH CORN 

 

 

SUMMARY – Agricultural soils under no tillage systems are conditioned to soil 

compaction due to machinery traffic, which can restrict root growth and reduce crops 

yield. Thus, the aim of this work was to determine the Least Limiting Water Range 

(LLWR) and to evaluate the corn response, by agronomical traits, to different 

compaction levels in an Oxisol, medium texture (LVd) and a clayey Oxisol (LVef). The 

treatments were formed by six levels of compaction in the LVd and five levels in the 

LVef, proportioned by the tractor’s traffic, in a completely randomized design, with four 

repetitions. Undeformed soil samples were collected in layers of 0.02–0.05, 0.08–0.11, 

0.15–0.18 e 0.22-0.25 m to determinate mechanical soil resistance to penetration, 

porosity and bulk density and LLWR. Crop parameters evaluated were: plants height, 

ear height, stem diameter, ear number per plant, plants dry matter, mass of 1,000 grains 

and yield of grains. For the determinations of bulk, surface, root diameter and roots dry 

matter there were collected soil samples in the layers of 0-0.05, 0.05-0.10, 0.10-0.15, 

0.15-0.20 m, in each plot. The soil compaction restricted all of the crop parameters 

evaluated, with exception only of the ear number per plant, in both soils, and the mass of 

1000 grains in the LVef. The LLWR was limited by the water content on field capacity 

and reduced by the soil resistance to penetration even in the no tractor traffic treatment, 

with medium density of 1.16 Mg m-3 for LVd and 1.12 Mg m-3 for LVef. The critical soil 

density for root growth, determined in LLWR, was of 1.46 Mg m-3 for LVd and  

1.37 Mg m-3 for LVef. Values of penetration resistance between 1.03 and 5.69 MPa, in 

the 0-0.20 m layer, promoted modifications in the root system morphology reducing the 

crop yield to 38%. For LVef, values of mechanical resistance between 0.32 and 1.83 

MPa in the 0-0.20 m layer, modified the growing and root system morphology in all 

layers, with exception only of root density and root dry matter in the layer of 0.10-0.20 m, 

also restraining root deep growing and yield in 27%. Even the increase of mechanical 

resistance to penetration has reduced corn yield, there was a substantial root growth, 
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especially when the macroporosity range the minimum value of 0.05 m3 m-3, resulted by 

the compaction levels. Thus, the compaction levels had no restriction to corn root growth 

enabling a minimum grain yield of 4 Mg ha-1 for LVd and 6 Mg ha-1 for LVef. The 

compaction soil supervising showed itself necessary to prevent decrease in corn yield 

corn. 

 

 

Keywords: resistance to penetration, soil water content, Oxisols, Zea mays, root 

system, soil aeration 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo, com 35,0 

milhões de toneladas de grãos produzidas em uma área aproximadamente de 12,0 

milhões de hectares na safra 2004/2005 (FNP Consultoria & Comércio, 2006). Desse 

total produzido a 1ª safra foi responsável por 27,3 milhões de toneladas de grãos, em 

uma área de 9,0 milhões de hectares, e a 2ª safra por 7,7 milhões de toneladas, em 

uma área de 3,0 milhões de hectares. Nos últimos anos, a produção brasileira de milho 

cresceu a uma taxa superior a 4% ao ano, sendo que o principal componente desse 

crescimento foi a elevação da produtividade média (COUTO et al., 2003). Os híbridos 

simples e triplos representam, hoje, cerca de 65% das opções para os produtores, 

mostrando uma tendência na agricultura brasileira e uma maior necessidade de se 

aprimorar os sistemas de produção utilizados, para melhor explorar o potencial genético 

dessas sementes (CRUZ & PEREIRA FILHO, 2006). Segundo COUTO et al. (2003), em 

algumas regiões do Sul, do Triângulo Mineiro, de São Paulo e, de maneira geral, no 

Centro-Oeste, são observados os maiores rendimentos da cultura do milho no Brasil, 

sendo que esses rendimentos estão geralmente associados a lavouras de maior área, 

de orientação comercial, onde normalmente é conduzido um sistema de rotação milho-

soja e é mais freqüente o uso do sistema plantio direto. 

Nos últimos anos tem aumentado substancialmente o uso do sistema plantio 

direto, sendo que atualmente, mais de 12 milhões de hectares, já são cultivados com 

este sistema e, cerca de 3 milhões de hectares ocupados com a cultura do milho; e nas 

regiões onde se cultiva a soja e o milho, o sistema plantio direto se beneficia desta 

rotação que é benéfica para ambas as culturas, o mesmo ocorrendo para o plantio do 

milho “safrinha” plantado após a soja precoce (COELHO et al., 2004). 

O plantio direto é um sistema no qual a semente é depositada diretamente no 

solo não preparado, onde os resíduos da cultura anterior permanecem na superfície e 

as plantas daninhas são controladas quimicamente. Uma vez que o sistema plantio 

direto altera as condições químicas, físicas e biológicas do solo, também ocorrerão 

alterações no desenvolvimento das plantas e na produtividade. Neste sentido, 
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pesquisadores intensificaram os estudos em relação a defensivos agrícolas e a 

fertilidade do solo no sistema plantio direto, o que permitiu a expansão do sistema que 

já ocupa expressivas áreas agrícolas e continua crescendo acentuadamente devido aos 

benefícios técnicos, econômicos e ambientais, entretanto, em relação a compactação 

do solo, causada pelo tráfego de tratores e o não revolvimento do solo, apesar de 

esforços de vários cientistas para minimizar seus efeitos, ainda permanece uma grande 

lacuna, que é a utilização de uma propriedade indicadora e precisa da compactação e a 

definição de níveis a partir dos quais são necessários adotar medidas biológicas e/ou 

mecânicas para descompactar o solo e evitar prejuízos à produção, observados a partir 

da excessiva compactação. 

 

 

Compactação do solo 

 

A modernização da agricultura, por meio da mecanização, trouxe facilidades ao 

homem, possibilitando um trabalho mais rápido e eficiente. Com o passar dos tempos, a 

tecnologia das máquinas melhorou e foram surgindo máquinas cada vez maiores e 

mais pesadas, otimizando o trabalho no campo, mas trazendo à tona um grande 

problema, a compactação do solo. 

Sabe-se que um solo pode ser quimicamente bom, mas se a compactação 

ocorre, as plantas não se beneficiam adequadamente dos nutrientes, uma vez que o 

desenvolvimento de novas raízes fica prejudicado, e é nelas que ocorre a maior taxa de 

absorção. Além disso, com a compactação, ocorre a diminuição dos espaços livres do 

solo, e, consequentemente, a quantidade de oxigênio disponível na rizosfera, podendo 

ser limitante para o desempenho dos processos metabólicos da planta (QUEIROZ-

VOLTAN et al., 2000). 

A compactação do solo pode ser entendida como a diminuição do volume do 

solo, ocasionada por compressão, causando um rearranjo das partículas do solo que 

vem sempre acompanhado de uma redução da porosidade (CARVALHO FILHO et al., 

2004). Para se ter uma agricultura sustentável é necessário conhecer as intensidades 
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de compactação suportados pelo solo, bem como o momento das operações agrícolas 

(DIAS JUNIOR, 2000). Dentre os efeitos prejudiciais da compactação do solo, pode-se 

destacar: a redução da infiltração de água no solo, resultando em aumento da erosão, 

poluição e assoreamento dos mananciais de água; redução do movimento de ar, da 

água e a disponibilidade de nutrientes no solo; a redução da penetração e da 

ramificação das raízes por excessiva resistência mecânica e aeração deficiente, 

podendo afetar o desenvolvimento vegetativo da parte aérea das plantas 

(HAKANSSON & VOORHEES, 1998), afetando direta e indiretamente a produção das 

plantas (CAMARGO & ALLEONI, 1997). 

Pesquisas demonstraram que a compactação reduz o volume de poros do solo 

(KLEIN & LIBARDI, 2002; STONE et al., 2002), e que nesse processo os macroporos 

são os primeiros a desaparecerem, responsáveis pela sua aeração (PRIMAVESI, 

1987). Assim, o desenvolvimento das raízes é afetado negativamente pela redução dos 

macroporos (SÉGUY et al., 1999), pelo aumento da resistência à penetração das raízes 

(STONE et al., 2002), pela diminuição da concentração de oxigênio, pela menor taxa de 

mineralização da matéria orgânica no solo, e difusão lenta de nutrientes e de oxigênio 

para as raízes (RIBEIRO, 1999), diminuindo então a disponibilidade e a absorção de 

água e de nutrientes (MEDEIROS et al., 2005). Entretanto, segundo DEXTER (1991) a 

habilidade das raízes das plantas em penetrar camadas compactadas parece ser uma 

características desejável para cultivos predestinados às áreas afetadas pela 

compactação. 

O crescimento e desenvolvimento das raízes dependem das condições físicas e 

químicas do solo; normalmente as raízes possuem um crescimento vertical, mas 

quando encontram uma camada compactada, podem modificar sua direção e forma de 

crescimento (VARSA et al., 1997). BENGHOUGH & MULLINS (1990) afirmaram que o 

menor crescimento radicular em solos compactados ocorre por causa da menor taxa de 

elongação celular em razão da diminuição na taxa de divisão celular do meristema. 

Entre as modificações morfológicas nas raízes, provocadas pela restrição ao 

crescimento, estão o aumento do diâmetro e a diminuição do comprimento, tornando-as 

tortuosas (SILVA & ROSOLEM, 2002). Essas modificações, geralmente, são 
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decorrentes do crescimento das raízes nos pontos de menor resistência oferecidos pelo 

solo (BORGES et al., 1988), como canais deixados por raízes decompostas e fendas 

naturalmente encontradas no solo.  

De acordo com MATERECHERA et al. (1992), a compactação do solo pode 

promover o engrossamento do sistema radicular, em razão das mudanças morfológicas 

e fisiológicas, específicas a cada espécie ou cultivar, a fim de se adaptar. Segundo 

BENNIE (1996), o sistema radicular provoca desarranjos no solo ao penetrar camadas 

com alta resistência mecânica e, ao sofrer decomposição, deixa canais “bioporos” que 

contribuem para a infiltração de água e difusão de gases, melhorando a qualidade física 

do solo para as culturas subseqüentes. Contudo, os benefícios dos bioporos no 

crescimento de raízes dependem do nível de compactação (SILVA & ROSOLEM, 

2002). 

Segundo COELHO et al. (2000), as relações entre a resistência mecânica à 

penetração, densidade e o conteúdo de água variam entre os solos. Embora, as 

relações entre a densidade do solo e a resistência mecânica à penetração com o 

crescimento radicular já tenham sido extensivamente estudadas, valores de resistência 

relacionados diretamente com restrições impostas ao crescimento radicular não têm 

sido conclusivos para uma série extensiva de solos. Em geral, a resposta das plantas à 

compactação oscila entre solos (MORAES et al., 1991; SILVA et al., 2006); condições 

de umidade (SILVA et al., 2006); entre culturas (MORAES et al., 1991; ALVARENGA et 

al., 1996; SILVA & ROSOLEM, 2001); e entre cultivares (BORGES et al., 1988; 

QUEIROZ-VOLTAN et al., 2000; GUIMARÃES et al., 2001; SILVA et al., 2006). 

Pelo fato da compactação ser um sério problema para os solos agrícolas, seu 

estudo é intenso, bem como a busca por parâmetros que permitam sua mensuração e 

comparação entre os diferentes solos. Um fator de suma importância a considerar é o 

impacto do teor de água sobre as medidas de resistência mecânica do solo à 

penetração. O reconhecimento da ocorrência destas interações, e de que as culturas 

estão sujeitas as suas interferências, demonstra a necessidade de quantificá-las na 

avaliação da influência das práticas de manejo sobre as condições físicas do solo 

(TORMENA et al., 1998a). Logo, o efeito das práticas de cultivo sobre a qualidade do 
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solo deve ser monitorado ao longo do tempo, principalmente aqueles relacionados com 

a erosão hídrica, estrutura, distribuição do tamanho dos poros e propriedades hídricas 

do solo, como os fluxos e a disponibilidade de água às plantas. Para isto, indicadores 

de qualidade do solo têm sido empregados, como, por exemplo, o intervalo hídrico 

ótimo e a densidade relativa. 

 

 

Influência da mineralogia nas propriedades físicas do solo 

 

A suscetibilidade do solo à compactação depende primeiramente de suas 

propriedades físico-mecânicas, as quais dependem do tipo de solo e do conteúdo de 

água, juntamente com sua condição precedente (ETANA et al., 1997). Os óxidos de 

ferro e de alumínio são importantes na agregação do solo, uma vez que, sendo 

considerados agentes desorganizadores em nível microscópico, com um aumento dos 

seus teores, as partículas tendem a um arranjo mais casualizado e a estrutura tende a 

granular (RESENDE, 1985), influenciando as propriedades físicas do solo (PEDROTTI 

et al. 2003). Segundo FERREIRA et al. (1999a), os Latossolos cauliníticos, em razão do 

ajuste face a face das placas de caulinita, desenvolvem um plasma denso, que lhes 

confere valores mais elevados de densidade do solo. Assim sendo, aos maiores teores 

de caulinita corresponderão aos Latossolos com os maiores valores de densidade. Os 

autores ainda afirmaram que a macroporosidade esta correlacionada positivamente 

com o teor de Al2O3 do ataque sulfúrico e com o teor de argila, sendo que PEDROTTI et 

al. (2003) demonstraram haver correlação negativa da macroporosidade com o 

aumento da caulinita na fração argila dos solos e correlação positiva com o aumento da 

gibbsita. Para FERREIRA et al. (1999b), a distribuição dos grãos de quartzo em relação 

ao plasma é porfirogrânica, isto é, os grãos estão envoltos num plasma denso, 

contínuo, com pouca tendência ao desenvolvimento de microestrutura, razão do ajuste 

face a face das placas de caulinita, sendo que o modelo caulinítico implica no 

desenvolvimento de macroestrutura do tipo em blocos, devendo originar Latossolos 

com maior densidade do solo, maior proporção de poros pequenos e menor 
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permeabilidade. Segundo BEUTLER et al. (2002), a maior retenção de água em baixas 

tensões para o Latossolo Vermelho eutroférrico oxídico, em relação ao Latossolo 

Vermelho distrófico caulinítico, deveu-se, entre outros fatores, à mineralogia oxídica da 

fração argila, que promove a formação de micropeds (microagregados) arredondados 

com menos de 1 mm, promovendo maior proporção de poros grandes e menor 

densidade do solo. 

CHAGAS et al. (1997) também relataram que solos com elevado conteúdo de 

caulinita na fração argila apresentaram alta densidade, menor porosidade total e 

macroporosidade quando comparados com outros solos oxídicos. CENTURION et al. 

(2004), avaliando propriedades físicas de um Latossolo Vermelho distrófico caulinítico e 

de um Latossolo Vermelho eutroférrico oxídico sob diferentes sistemas de uso, 

obtiveram que o Latossolo caulinítico apresentou maior densidade e microporosidade 

do solo e menor porosidade total e macroporosidade. 

 

 

Resistência mecânica à penetração do solo relacionada com a cultura do milho 

 

A penetrometria consiste num método apropriado para avaliar a resistência 

mecânica à penetração das raízes no solo (BENGHOUGH & MULLINS, 1990). Tal 

resistência, medida normalmente com o penetrômetro, é a relação entre a força 

exercida para a penetração no solo, de uma haste provida de um cone metálico numa 

extremidade, do qual sua área basal é constante e conhecida (BRADFORD, 1980). A 

resistência mecânica à penetração possui boa correlação com o crescimento radicular, 

uma vez que a elongação das raízes varia de forma inversamente proporcional à sua 

grandeza. As limitações apresentadas pelo crescimento radicular variam com o tipo de 

penetrômetro utilizado, tipo de solo e também com a espécie da planta. Outro fator 

importante é que com a redução do teor de água no solo ocorre aumento da sua 

resistência mecânica à penetração (RP), decorrente da maior coesão entre as 

partículas sólidas (GERARD et al., 1972). Entretanto, tal resistência apresenta valores 
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de 2 a 8 vezes superiores a máxima pressão axial que a raiz pode exercer (MISRA et 

al., 1986), sendo acentuadamente influenciada pelo conteúdo de água, textura e pela 

condição estrutural do solo (TARDIEU, 1994), fatores que dificultam a obtenção de 

valores críticos ao desenvolvimento das culturas. 

Resultados contraditórios quanto ao desenvolvimento de plantas em solos 

compactados são demonstrados na literatura. Sabe-se que um solo com valores de 

resistência mecânica à penetração variando entre 1,0 e 3,5 MPa (MEROTTO & 

MUNDSTOCK, 1999), ou de 2,0 a 4,0 MPa, segundo ARSHAD et al. (1996), poderá 

restringir ou mesmo impedir o crescimento e o desenvolvimento das raízes. MILLER 

(1987) afirmou que a penetração das raízes pode ser reduzida se a resistência do solo 

atingir valores da ordem de 3,0 MPa, o que pode resultar em decréscimo no suprimento 

de água e nutrientes para as plantas. 

PAULETTO et al. (1989) constataram que somente seriam consideradas 

camadas compactadas aquelas nas quais os valores de resistência mecânica à 

penetração fossem superiores a 1,72 MPa, alertando também para o fato de que o 

limite superior de 2,32 MPa impediria o desenvolvimento do sistema radicular das 

plantas de milho. SILVA JÚNIOR (2001), estudando a variabilidade espacial do índice 

de cone sob um Latossolo Vermelho Amarelo cultivado com milho, verificou uma 

tendência de decréscimo da produtividade com o aumento do índice de cone em todas 

as profundidades estudadas, sendo que tal índice variou, predominantemente na área, 

entre 1,5 a 2,5 MPa. ROSOLEM et al. (1994a) também observaram que o aumento da 

densidade do solo de 1,03 para 1,72 Mg m-3 aumentou a resistência à penetração de 

0,05 para 2,0 MPa, causando total impedimento ao crescimento de raízes de milho. 

Neste contexto, VEEN & BOONE (1990) relataram que as raízes de milho cessaram o 

crescimento quando a resistência à penetração alcançou 4,7 MPa. Contudo, TAVARES 

FILHO et al. (2001) afirmaram que a resistência à penetração de um Latossolo Roxo 

argiloso de 3,5 MPa não restringiu o desenvolvimento radicular do milho, porém 

influenciou a sua morfologia. Assim como, ALBUQUERQUE & REINERT (2001), em um 

Argissolo Vermelho distrófico arênico, afirmaram que o crescimento radicular da cultura 

do milho no horizonte B textural foi restringido pela pequena quantidade de macroporos, 
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presença de concreções e elevada saturação por alumínio. Porém, a elevada 

densidade do solo (1,29 a 1,71 Mg m-3) e a resistência à penetração (0,25 a 0,49 MPa) 

não afetaram o sistema radicular do milho. 

 

 

Intervalo hídrico ótimo (IHO) 

 

Várias propriedades físicas do solo são utilizadas para avaliar o seu estado de 

compactação do solo, dentre eles a densidade, a porosidade do solo e a resistência 

mecânica à penetração. Entretanto, o reconhecimento das interações entre as várias 

propriedades físicas do solo que atuam sobre o crescimento radicular exige que as 

avaliações das condições físicas sejam feitas por meio de parâmetros que integrem 

estas variações, permitindo quantificar, de forma apropriada, o ambiente físico na zona 

radicular do solo (TORMENA, 1998). Portanto, novas abordagens metodológicas têm 

sido propostas para avaliar a qualidade física do solo, destacando-se o Intervalo Hídrico 

Ótimo (IHO), quantificado por SILVA et al. (1994), sendo definido como um indicador da 

qualidade física e estrutural do solo para o crescimento das plantas, que descreve uma 

faixa de conteúdos de água no solo na qual as limitações ao crescimento das plantas, 

associadas com a aeração, resistência à penetração e disponibilidade de água, são 

mínimas. Tais particularidades tornam o intervalo hídrico ótimo um indicador útil para 

avaliar a qualidade estrutural do solo e o impacto das práticas de manejo sobre a 

produtividade sustentável do solo, com a vantagem de relacionar as limitações do solo 

diretamente com os fatores de resposta das culturas (TORMENA et al., 1998a). O IHO 

é negativamente correlacionado com a densidade e com o teor de argila dos solos, ou 

seja, a compactação em solos argilosos aumenta a probabilidade de as culturas serem 

expostas às limitações por excessiva resistência à penetração ou reduzida difusão de 

oxigênio no solo (TORMENA, 1998). 

A maior dificuldade à definição de valores críticos é estabelecer se um dado 

processo (ex.: crescimento de raízes), ou resultado (ex.: produção de grãos), é afetado 

em determinado grau ou é totalmente paralisado. Vários trabalhos têm sido conduzidos 
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para avaliar e melhorar o conceito do IHO, principalmente considerando-se os limites 

restritivos de porosidade de aeração (10%), capacidade de campo (100 hPa), 

resistência à penetração (2 MPa) e umidade no ponto de murcha permanente (15000 

hPa), sendo esses valores clássicos ou se podem ser diferentes destes, e sua relação 

com o crescimento das plantas. KLEIN (1998) e TORMENA et al. (1999) obtiveram o 

IHO para avaliar os efeitos do sistema de manejo do solo, concluindo que este índice 

contribui para elucidar a eficiência e ganhos do uso dessa estratégia, porém ainda 

necessita-se evoluir na técnica e estratégia de medição dos limites no campo e durante 

o ciclo das culturas. Segundo BEUTLER et al. (2004a), o valor de 2 MPa tem sido 

questionado como limitante ao crescimento das raízes e da parte aérea para as 

diferentes culturas, sistemas de manejo e solos, sugerindo a necessidade de mais 

estudos que relacionassem o IHO com a produção das culturas. O mesmo autor 

verificou que os valores de resistência mecânica à penetração restritivos a 

produtividade do arroz foram menores aos encontrados para a cultura da soja em dois 

solos e duas tensões de água (100 e 500 hPa), e que a densidade crítica obtida quando 

o intervalo hídrico ótimo é igual a zero foi alterada com a inserção dos valores de 

resistência crítica determinados para cada cultura, tornando o intervalo hídrico ótimo 

menor, e que segundo KAY (1990), quanto menor a amplitude do IHO maior a 

probabilidade de ocorrência de limitações físicas ao crescimento das raízes e 

desenvolvimento das plantas. Observou também que a amplitude do IHO para o 

Latossolo Vermelho de textura média foi menor que a amplitude observada para o 

Latossolo Vermelho de textura argilosa. Segundo BENJAMIN et al. (2003), o IHO pode 

ser utilizado para mensurar o efeito do manejo do solo sobre o potencial produtivo das 

culturas, e que manejos do solo que aumentem a amplitude do IHO podem levar a um 

aumento do potencial produtivo das culturas. 

Os conceitos de IHO, e cálculos de déficit hídrico baseado no IHO, podem ser 

utilizados por agricultores e técnicos em sistemas de produção irrigados para 

recomendar que a umidade seja mantida em níveis que não limitem a disponibilidade de 

água, a resistência à penetração e a aeração do solo. Podem ser usados também para 

recomendar operações de preparo quando necessárias para aliviar problemas de 
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compactação (BENJAMIN et al., 2003). Para isto é necessário estabelecer quais são os 

limites críticos para as culturas. 

 

 

Densidade Relativa 

 

Pelo fato da compactação ser caracterizada por mudanças no volume, parece 

ser mais apropriado o uso de métodos baseados nas relações volumétricas, tais como a 

densidade e a porosidade do solo. Contudo, esses parâmetros variam entre os solos e 

têm valores limitados quando diferentes solos são comparados, por exemplo, uma 

densidade que indique um estado extremamente compactado em um solo pode indicar 

estado pouco compactado em outro (HAKANSSON, 1990; LIPIEC & HAKANSSON, 

2000). A expressão da relação entre densidade atual do solo, em relação a algum 

estado padrão ou de compactação máxima, tem se mostrado útil na caracterização da 

compactação e resposta das culturas em diferentes tipos de solo (HAKANSSON, 1990; 

SILVA et al., 1997; BEUTLER et al., 2005). 

O estudo do “grau de compactação” ou “compactação relativa” surgiu da 

necessidade de se encontrar um indicador para caracterizar o estado de compactação 

que fosse simples o suficiente para ser usado em extensivas experimentações de 

campo e capaz de formar ligação entre estudos de resposta do solo ao tráfego de 

máquinas e estudos de resposta das culturas à compactação. O objetivo de 

HAKANSSON (1990) foi obter máxima produtividade das culturas a um mesmo valor de 

“densidade relativa”, independente do tipo de solo. O mesmo autor, empregando o grau 

de compactação para 102 experimentos com ampla faixa de solos, com conteúdo de 

argila variando de 20 a 600 g kg-1, com a cultura de cevada como teste, observou que o 

grau de compactação ótimo foi próximo de 87%, independentemente da textura. LIPIEC 

& HANKANSSON (2000), em uma revisão da utilidade do grau de compactação em 

estudos da estrutura do solo e compactação, afirmaram que, embora a densidade e 

porosidade ótimas para o crescimento das culturas variem entre os solos, o grau de 

compactação ótimo para solos revolvidos anualmente é independente da textura e 
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matéria orgânica. A principal razão é que limites críticos de resistência à penetração e 

porosidade de aeração se relacionam com o grau de compactação e tensão da água do 

solo de maneira similar na maioria dos solos. Sendo assim, o grau de compactação é 

um indicador mais útil que a densidade do solo ou a porosidade, em estudos de efeitos 

biológicos da compactação, além de ser útil em estudo dos efeitos no tráfego de 

máquinas nas condições físicas do solo. 

 

 

JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato da cultura do milho ser uma das principais 

culturas de grãos do Brasil, sendo utilizada em sucessão com a soja, no sistema plantio 

direto. Alem do que, poucos estudos demonstraram intensidades de compactação a 

partir dos quais a produtividade da cultura é reduzida, assim como suas relações com o 

intervalo hídrico ótimo e a densidade relativa. Portanto, a determinação de valores de 

resistência do solo à penetração, a partir dos quais a produtividade é reduzida para 

diferentes Latossolos no Brasil, é imprescindível para evitar perdas da produtividade 

agrícola. 

A premissa básica deste trabalho baseou-se na hipótese de que a granulometria 

e mineralogia dos solos utilizados causem modificações na amplitude do IHO e das 

propriedades físicas dos solos, proporcionando diferentes limites de compactação para 

a produtividade de milho. Assim, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar, 

em condições de campo, a resposta do milho, cultivado em dois Latossolos Vermelho 

submetidos a diferentes intensidades de compactação, quanto ao desempenho 

agronômico da cultura, e caracterizar adequadamente a compactação do solo a partir 

do intervalo hídrico ótimo e densidade relativa. Os objetivos específicos foram: (I) 

quantificar o impacto do tráfego de tratores nas propriedades físicas dos Latossolos, 

com ênfase no IHO; (II) obter valores, dos indicadores de qualidade física, mais 
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adequados para o desenvolvimento e produtividade de grãos de milho; (III) avaliar o 

efeito da compactação dos solos sobre o sistema radicular do milho. 

A tese é disposta em capítulos, compondo, além das considerações gerais 

apresentadas no capítulo 1, os capítulos 2, 3, 4 e 5. Desta forma, o objetivo (I) e (II) são 

atendidos pelos capítulos 2 e 4; e o objetivo (III), nos capítulos 3 e 5. Sendo assim, 

algumas sobreposições ocorrem entre os capítulos 2, 3, 4 e 5 para responder ao 

objetivo geral. 
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CAPÍTULO 2 – COMPACTAÇÃO DO LATOSSOLO VERMELHO DE TEXTURA 

MÉDIA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO, IHO E 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DO MILHO 

 

 

RESUMO - As modificações estruturais causadas no solo pelos sistemas de 

manejo podem resultar em maior ou menor compactação, que poderá interferir na 

resistência mecânica à penetração, densidade e porosidade do solo influenciando o 

crescimento radicular e por fim a produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar o efeito da compactação de um Latossolo Vermelho de textura média, 

localizado em Jaboticabal (SP), proporcionada pelo tráfego de tratores, sobre algumas 

propriedades físicas do solo, o intervalo hídrico ótimo (IHO), e o desempenho 

agronômico do milho. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 

seis intensidades de compactação e quatro repetições. Foram coletadas amostras 

indeformadas do solo nas camadas de 0,02–0,05, 0,08–0,11 e 0,15–0,18 m para 

determinação da resistência mecânica do solo à penetração (RP), da porosidade, da 

densidade do solo (Ds) e do IHO, na camada de 0-0,20 m. As características da cultura 

avaliadas foram: altura das plantas, altura de inserção da primeira espiga, diâmetro do 

colmo, número de espigas por planta, massa seca das plantas, massa de 1000 grãos e 

a produtividade. Os dados foram submetidos a análise da variância e quando 

significativa foram estabelecidas regressões entre a RP e Ds e as características da 

cultura. A faixa do conteúdo de água estabelecida pelo IHO na qual não haveria 

restrições para o desenvolvimento da cultura diminuiu com o aumento da compactação 

até o limite de Ds de 1,46 Mg m-3. A compactação do solo restringiu todas as 

características avaliadas da planta, com exceção apenas do número de espigas por 

planta. 

 

Palavras-chave: Zea mays, qualidade física do solo, densidade do solo, resistência à 

penetração 
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INTRODUÇÃO 

 

A habilidade das plantas em absorver água e nutrientes depende da distribuição 

de raízes no perfil do solo, a qual é função de reduzidas limitações físicas e químicas, 

as quais são passíveis de alterações pelas práticas de manejo do solo (ALVARENGA & 

CRUZ, 2003). 

A compactação do solo é uma alteração estrutural onde ocorre uma 

reorganização das partículas e de seus agregados, resultando no aumento da 

densidade do solo e redução da porosidade total e da macroporosidade do solo 

(STONE et al., 2002). A compactação pode limitar a absorção de nutrientes, a infiltração 

e redistribuição de água no solo, trocas gasosas e o desenvolvimento do sistema 

radicular e da parte aérea (GHOHMANN & QUEIROZ NETO, 1996), resultando num 

decréscimo da produção, aumento da erosão e da energia necessárias para o preparo 

do solo (SOANE & OUWERKERK, 1994). Segundo ROSOLEM et al. (1994b), em um 

Latossolo Vermelho-Escuro de textura média, o crescimento radicular do milho foi 50% 

prejudicado quando a RP foi igual a 1,42 MPa, mas a RP de 2,00 MPa não foi suficiente 

para inibir completamente o crescimento radicular e o crescimento aéreo das plantas de 

milho. FOLONI et al. (2003), em um Latossolo Vermelho de textura média, observaram 

redução de 20% da massa seca da parte aérea do milho, com valores de resistência à 

penetração de 1,40 MPa, mas não observaram efeito da resistência à penetração sobre 

a massa seca total das raízes. SILVA & ROSOLEM (2001) verificaram que o 

crescimento aéreo do sorgo granífero foi reduzido em mais de 40% ao final de 38 dias 

de cultivo, com uma resistência mecânica do solo de 1,22 MPa. Para a cultura do arroz, 

valores superiores a 3,00 MPa foram restritivos a altura e massa seca das plantas em 

Latossolo Vermelho de textura média (BEUTLER & CENTURION, 2004). 

Várias propriedades físicas do solo são utilizadas para avaliar o estado de 

compactação do solo, dentre elas, a densidade, a porosidade do solo, a resistência 

mecânica à penetração, condutividade hidráulica e o tamanho de agregados. 

Entretanto, na maioria dos estudos não tem sido possível estabelecer relações 



 15

funcionais destas propriedades com o crescimento e produção das culturas (BEUTLER 

et al., 2004a). O crescimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas são 

influenciados por várias propriedades físicas do solo, com complexas interações que 

envolvem o potencial da água no solo, o teor de oxigênio e a resistência do solo à 

penetração das raízes (TORMENA et al., 1998a), fatores que dificultam a obtenção de 

valores críticos destas propriedades ao desenvolvimento e produtividade das culturas 

(BEUTLER et al., 2004a). Segundo SILVA et al. (2006), a densidade da camada 

compactada capaz de limitar o crescimento das plantas varia ainda com a espécie e ou 

mesmo o cultivar plantado. 

Novas metodologias têm sido propostas para avaliar a qualidade física do solo, 

destacando-se o Intervalo Hídrico Ótimo (IHO), definido como um indicador da 

qualidade física e estrutural do solo para o crescimento das plantas em função da 

disponibilidade de água, aeração e resistência mecânica do solo à penetração (SILVA 

et al. 1994; TORMENA et al. 1998a). Segundo BEUTLER et al. (2004a), o valor de 2 

MPa tem sido questionado como limitante ao crescimento das raízes e da parte aérea 

para as diferentes culturas, sistemas de manejo e solos, sugerindo a necessidade de 

mais estudos que relacionem o IHO com a produção das culturas em solos tropicais do 

Brasil. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física de um 

Latossolo Vermelho de textura média, submetido a diferentes intensidades de 

compactação, utilizando propriedades físicas do solo tradicionais como a densidade, 

porosidade e a resistência mecânica do solo à penetração e o IHO, assim como as 

relações destes com o desempenho agronômico da cultura do milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP/FCAV), Jaboticabal (SP), situado nas coordenadas 

geográficas de 21º 15’ 29’’ de latitude Sul e 48º 16’ 47’’ de longitude Oeste, e altitude 

média de 614 m. O clima é do tipo Cwa, segundo o sistema de classificação de Köppen, 

com verão quente e inverno seco, precipitação média anual de 1428 mm e temperatura 

média de 21ºC. A área utilizada para o experimento vinha sendo utilizada no sistema de 

preparo convencional com a sucessão anual de milho e soja. 

O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho distrófico, típico, textura 

média, A moderado, caulinítico, hipoférrico (LVd). A composição granulométrica do solo 

foi determinada em amostras deformadas, na camada de 0-0,20 m, por meio de 

dispersão com NaOH (0,1 mol L-1) e agitação lenta durante 16 horas, sendo o conteúdo 

de argila obtido pelo método da pipeta (GEE & BAUDER, 1986). O Latossolo Vermelho 

apresentou na camada de 0-0,20 m valores médios de 323 g kg-1 de argila, 45 g kg-1 de 

silte e 632 g kg-1 de areia. A densidade de partícula, obtido pelo método do picnômetro 

(BLAKE, 1965), foi de 2,86 Mg m-3. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado constituído por seis 

intensidades de compactação e quatro repetições. Toda parcela experimental 

apresentou cinco linhas de milho com seis metros de comprimento, considerando-se 

área útil as três linhas centrais desprezando-se um metro e meio de cada extremidade. 

A análise química de rotina para fins de fertilidade seguiu metodologia proposta 

por RAIJ et al. (1987). No mês de setembro de 2004 foi aplicado calcário para elevação 

da saturação por bases a 60%, incorporando-o com gradagem niveladora até 0,12 m de 

profundidade. Antes da instalação do experimento toda a área foi escarificada a 0,30 m 

de profundidade seguida de uma gradagem aradora. 

Os tratamentos foram: T0= solo não trafegado; T1*= 1 passada de um trator de 4 

Mg; T1= 1 passada de um trator de 11 Mg; T2= 2 passadas de um trator de 11 Mg, T4= 4 

passadas de um trator de 11 Mg e T6= 6 passadas de um trator de 11 Mg. Os tratores 

trafegaram por toda parcela, no sentido do declive da área, de forma que os pneus 

comprimissem áreas paralelas entre si. O número de vezes que os tratores trafegaram 
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variou conforme o tratamento, sendo que o tráfego era sobreposto ao anterior de forma 

que toda área de cada parcela fosse trafegada com número igual de vezes. O conteúdo 

de água no solo durante a compactação esteve próximo à capacidade de campo 

(100 hPa). 

No dia 22 de novembro de 2004 foi semeado, utilizando-se uma semeadora-

adubadora de plantio direto, o híbrido triplo de milho Master, de ciclo precoce, no 

espaçamento de 0,9 m nas entrelinhas e 8 a 10 sementes por metro, adubado com 0,3 

Mg ha-1 da fórmula 10-20-20 para obtenção da produtividade esperada de 6 a 8 

Mg ha-1, segundo RAIJ et al. (1997). Após 15 dias da emergência das plântulas, foi feito 

o desbaste para 5 plantas por metro. A adubação de cobertura foi realizada 28 dias 

após a emergência das plântulas utilizando-se 0,3 Mg ha-1 de sulfato de amônio, 

aplicados sem incorporação, quando as plantas estavam com 7 a 8 folhas. 

Após a semeadura foram coletados dois conjuntos de seis amostras 

indeformadas de solo na entrelinha da cultura, por tratamento, com cilindros de 54,29 x 

10-6 m3 (0,03 m de altura e 0,048 m de diâmetro), nas camadas de 0,02-0,05; 0,08-0,11 

e 0,15-0,18m, para determinações das propriedades físicas. Para determinar a curva de 

retenção de água e de resistência mecânica do solo, utilizadas na construção do IHO, 

foi adotado o procedimento descrito por SILVA et al. (1994). As amostras foram 

divididas em seis grupos de 36 cilindros, sendo duas amostras por tratamento e 

camada do solo, em cada tensão. As amostras foram saturadas e submetidas às 

tensões de 60; 100; 330; 600; 1000 e 3000 hPa, em câmaras de Richards (KLUTE, 

1986), e ao atingir o equilíbrio foram pesadas, determinando-se a resistência à 

penetração (RP) por meio de um penetrômetro eletrônico estático com velocidade 

constante de penetração de 0,01 m min-1, cone com ângulo de 60º e com área da base 

de 2,96 x 10-6 m2, equipado com atuador linear e célula de carga de 20 kg acoplada a 

um microcomputador para a obtenção dos dados, conforme descrito por TORMENA et 

al. (1998a), realizando-se duas repetições por amostra, perfazendo 180 leituras por 

repetição. A RP média foi obtida desprezando-se meio centímetro de cada extremidade 

da amostra. Na seqüência, as amostras foram secadas em estufa a ± 105 ºC durante 

24 horas para determinação do conteúdo de água em cada tensão (GARDNER, 1986) e 
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da densidade do solo (BLAKE & HARTGE, 1986). A microporosidade foi determinada 

por secagem, na tensão de 100 hPa, em câmaras de pressão de Richards com placa 

porosa (KLUTE, 1986), a porosidade total segundo DANIELSON & SUTHERLAND 

(1986), e a macroporosidade obtida por diferença entre a porosidade total e a 

microporosidade. 

Para a determinação do intervalo hídrico ótimo (IHO), na camada de 0-0,20 m, a 

curva de retenção de água no solo foi ajustada pelo modelo empregado por SILVA et al. 

(1994), na forma log-transformada, descrito a seguir: 

Lnθ = lna + b lnDs + c lnψ                                                                                   (1) 

em que  θ é o conteúdo  volumétrico de água (m3 m-3), Ds é a densidade do solo 

(Mg m -3), ψ é a tensão de água no solo (hPa) e a, b, c são coeficientes obtidos por 

meio do ajuste do modelo. 

A partir dos coeficientes estimados pela equação 1, aplicou-se o antilogaritmo e 

foram obtidos os valores estimados das propriedades físicas. Assim, assumindo-se o 

conteúdo de água na capacidade de campo (cc) equivalente a tensão de 100 hPa e o 

ponto de murcha permanente (pmp) de 15000 hPa, o θCC e θPMP foram estimados pelas 

equações (2) e (3), respectivamente, obtidas da equação (1), a seguir: 

θCC = expa Dsb 100c                                                                                             (2) 

θPMP = expa Dsb 15000c                                                                                       (3) 

A curva de resistência do solo à penetração foi ajustada utilizando o modelo 

proposto por BUSSCHER (1990), na forma log-transformada, a seguir: 

lnRP=lnd + e lnθ + f lnDs                                                                                     (4) 

em que d, e, f são coeficientes obtidos por meio do ajuste do modelo. 

O conteúdo de água, a partir do qual a RP é limitante, foi obtido pela equação 

(5), derivada da equação (4): 

θRP = (RP(crít.)/(expd (Dse)))1/f                                                                                 (5) 
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A RP(crít.) foi obtida por meio da regressão entre a produtividade de grãos do 

milho e as diferentes intensidades de compactação do solo, obtendo-se o valor de 1,65 

MPa no campo como o crítico. Segundo SILVA et al. (1994) e BEUTLER (2003) a 

determinação da RP limitante para cada cultura e sua inserção no IHO aumentam a sua 

precisão para o monitoramento da qualidade física do solo. 

O conteúdo de água cuja porosidade de aeração é igual a 10% foi calculado pela 

equação (6) a seguir: 

θPA = (1-(Ds/Dp)) – 0,1                                                                                        (6) 

Utilizaram-se para construção do IHO os dados das propriedades físicas 

determinadas nas amostras indeformadas nas três camadas do solo. 

A densidade de referência do solo foi determinada em amostras deformadas 

coletadas na camada de 0-0,2 m e passadas em peneira de 0,004 m. Para tal, foi 

utilizado o teste de Proctor normal com reutilização do material (NOGUEIRA, 1998). A 

densidade relativa do solo (Dsr) foi obtida pela divisão da densidade do solo pela 

densidade de referência multiplicado por cem, sendo o resultado em porcentagem. 

No estádio de pendoamento do milho foi medida a altura das plantas, a altura de 

inserção da primeira espiga e o diâmetro do segundo internódio do colmo, em cinco 

plantas por parcela na área útil. A altura das plantas foi determinada entre solo e a 

inserção da base do pendão, e o diâmetro do colmo foi determinado utilizando a média 

de duas leituras do segundo internódio do colmo por meio de paquímetro digital. 

Também, determinou-se a massa seca mediante a coleta de quatro plantas por 

repetição cortadas junto ao solo. Foram separados caules, folhas, pendões e espigas, e 

levados à estufa ventilada, a 65ºC até peso constante. A produtividade de grãos de 

milho foi obtida extrapolando-se a produção de grãos da área útil da parcela para um 

hectare, considerando-se a umidade padrão de 13%. Os componentes da produtividade 

avaliados foram número de espigas por planta e massa de 1000 grãos. Obteve-se o 

número de espigas por planta pela razão entre o número de espigas colhidas e o 

número de plantas existentes na área útil da parcela. A massa de 1000 grãos foi 

avaliada pela contagem manual de 100 grãos por parcela, pesagem e correção da 
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umidade para 13%, e por regra de três simples, extrapolado para 1000 grãos, sendo 

realizado quatro repetições por parcela. 

Os dados coletados foram submetidos aos testes de normalidade e 

homocedasticidade a 5%, por meio das rotinas PROC UNIVARIATE e PROC 

GLM/hovtest (SAS, 1999), respectivamente. Após constatação da normalidade e da 

homocedasticidade, os dados foram submetidos à análise da variância e quando 

significativas efetuaram-se regressões entre a média das propriedades físicas 

determinadas nas três camadas do solo e as características da cultura avaliadas; sendo 

o teste F da variância da regressão significativo a 5%, selecionaram-se modelos, 

adotando-se, como critérios, o maior R2 e a significância de 5% dos parâmetros da 

equação, de acordo com o procedimento PROC REG (SAS, 1999). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o solo não trafegado, a maior compactação ocorreu na camada 0,10-0,20 m 

devido à utilização da grade aradora após a escarificação (Tabela 01), mostrando que o 

sistema de preparo convencional destaca-se como um sistema que, além de pulverizar 

a superfície dos solos, propicia a formação de impedimentos físicos logo abaixo das 

camadas movimentadas pelos equipamentos (TAVARES FILHO et al., 2001). Com uma 

passagem do trator de 4 Mg a maior compactação ocorreu na camada de 0,08-0,11 m. 

Entretanto, a utilização do trator de 11 Mg proporcionou maior compactação superficial 

do solo, independentemente do número de passadas, decrescendo em profundidade 

(Tabela 01). Dessa forma, na semeadura direta, o tráfego de máquinas provoca 

compactação superficial do solo (BEUTLER et al., 2001; TAVARES FILHO et al., 1999). 

O tráfego de tratores sobre o solo proporcionou, na média das três camadas avaliadas, 

redução de 71% da macroporosidade e aumento de 66; 25 e 10% na resistência 
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mecânica à penetração, na densidade do solo e na microporosidade, respectivamente, 

concordando com KLEIN & LIBARDI (2002). 

 

Tabela 01. Valores médios e erros padrões da macroporosidade, microporosidade, resistência à 
penetração e densidade do solo nas diferentes intensidades de compactação e camadas do 
Latossolo Vermelho de textura média. 

 

Camada Intensidade de compactação 

(m) T0 T1* T1 T2 T4 T6 

 Macroporosidade (m3 m-3)* 

0,02-0,05 0,26±0,00 0,09±0,01 0,07±0,01 0,05±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 

0,08-0,11 0,23±0,00 0,08±0,01 0,07±0,01 0,06±0,00 0,05±0,01 0,06±0,00 

0,15-0,18 0,17±0,06 0,10±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 0,07±0,00 0,06±0,01 

Média 0,21±0,02 0,09±0,00 0,07±0,00 0,07±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 

 Microporosidade (m3 m-3)* 

0,02-0,05 0,26±0,00 0,30±0,00 0,30±0,01 0,29±0,01 0,28±0,01 0,29±0,00 

0,08-0,11 0,27±0,00 0,30±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01 0,30±0,01 0,30±0,01 

0,15-0,18 0,28±0,02 0,29±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01 0,29±0,00 0,29±0,00 

Média 0,27±0,01 0,29±0,00 0,30±0,00 0,29±0,00 0,29±0,00 0,30±0,00 

 Resistência à penetração (MPa)* 

0,02-0,05 0,83±0,13 2,07±0,02 2,71±0,09 3,57±0,32 5,03±0,01 6,75±1,52 

0,08-0,11 1,23±0,44 2,38±0,03 2,15±0,04 2,75±0,23 3,99±0,28 4,62±0,10 

0,15-0,18 2,90±2,00 2,17±0,14 2,23±0,02 3,79±1,10 3,02±0,49 3,06±0,49 

Média 1,65±0,67 2,21±0,07 2,36±0,11 3,37±0,36 4,01±0,39 4,81±0,83 

 Densidade do solo (Mg m-3) 

0,02-0,05 1,24±0,02 1,58±0,01 1,67±0,01 1,75±0,02 1,79±0,01 1,81±0,01 

0,08-0,11 1,32±0,02 1,66±0,01 1,66±0,01 1,71±0,01 1,74±0,01 1,75±0,01 

0,15-0,18 1,41±0,02 1,62±0,01 1,64±0,01 1,67±0,01 1,68±0,01 1,69±0,01 

Média 1,32±0,02 1,62±0,01 1,66±0,01 1,71±0,01 1,74±0,01 1,75±0,01 
* Determinação realizada no conteúdo de água retida na capacidade de campo (100 hPa). 

 

O aumento da resistência mecânica do solo à penetração, causada pelo rodado 

do trator, restringiu todas as características avaliadas da cultura, com exceção apenas 

do número de espigas por planta (Tabela 02). Houve efeito quadrático das intensidades 
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de compactação sobre a massa de 1000 grãos e a produtividade, que decresceram a 

partir de valores de resistência de 1,80 e 1,65 MPa, respectivamente (Figura 01). 

Nos tratamentos com solo não trafegado (To), uma passada com o trator de 4 Mg 

(T1*) e uma passada com o trator de 11 Mg (T1) a produtividade do milho foi superior a 

6,000 Mg ha-1, condizente com a adubação utilizada, sendo a máxima produtividade 

alcançada de 6,718 Mg ha-1 no tratamento com solo não trafegado (Figura 01). Com o 

aumento da RP houve reduções na produtividade de 9, 5, 11, 21 e 38%, 

respectivamente para os tratamentos T1*, T1, T2, T4 e T6, em relação ao T0. Al-ADAWI & 

REEDER (1996) estudando os efeitos da compactação, proporcionada por uma carreta 

de transporte de grãos com 9 e 11 Mg por eixo, verificaram reduções de 24% e 43% na 

produtividade de grãos de milho, respectivamente. Para ALBUQUERQUE & REINERT 

(2001), uma das principais propriedades físicas que reduz a produtividade das culturas 

é a densidade do solo e sua relação com a resistência à penetração. Estes autores 

observaram que a restrição ao crescimento radicular reduziu a produtividade de grãos 

de milho em 1,169 Mg ha-1. 

 

Tabela 02. Resumo da análise de variância para a altura das plantas, altura de inserção da primeira 
espiga, diâmetro do colmo, número de espigas por planta, massa de 1000 grãos, massa seca 
das plantas e produtividade, envolvendo intensidades de compactação do Latossolo Vermelho 
de textura média. 

Características da planta Média 
geral CV (%) Quadrado médio do 

resíduo Fc Pr > Fc 

Altura das plantas (cm) 233,45 2,45 32,875 13,54 < 0,0001 

Alt. inserção 1ª espiga (cm) 142,12 4,07 33,514 9,69 0,0001 

Diâmetro do colmo (cm) 1,78 4,67 0,007 5,40 0,0033 

No espiga por planta 1,01 3,08 0,001 1,80 0,1637 

Massa de 1000 grãos (g) 257,29 4,48 133,125 14,02 < 0,0001 

Massa seca das plantas (Mg ha-1) 6,78 11,86 0,647 5,44 0,0032 

Produtividade (Mg ha-1) 5,78 7,26 0,176 19,58 < 0,0001 

Fc: valor do F calculado; Pr: probabilidade de se obter um valor de F ≥ Fc. 
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A altura das plantas, o diâmetro do colmo, a massa seca e a altura de inserção 

da primeira espiga apresentaram comportamento linear decrescente a partir da 

resistência de 1,65 MPa (Figura 01), concordando com SILVA (1998), que a taxa de 

crescimento da parte aérea de plantas de milho variou negativamente com a RP. 

HANKANSSON  & VOORHEES (1998)  verificaram  que o  menor  desenvolvimento  da 

parte aérea em solos compactados ocorre por causa da redução da penetração e da 

ramificação das raízes, em conseqüência do aumento da resistência mecânica do solo, 

e em decorrência da menor infiltração e movimento da água e disponibilidade de 

nutrientes no solo. Para LETEY (1985), o aumento da resistência à penetração do solo 

causa o desenvolvimento reduzido do sistema radicular que, através de sinais 

hormonais enviados pelas raízes, a parte aérea da planta reduz seu desenvolvimento. 

Resultados contraditórios quanto ao desenvolvimento de plantas de milho em 

solos compactados na literatura já foram apresentados por FONOLI et al. (2003), onde, 

segundo o autor, o estádio de desenvolvimento das plantas, por ocasião da avaliação, e 

a condição de cultivo influenciaram a resposta do crescimento vegetativo aéreo, 

reforçando relatos sobre a dificuldade de se generalizar conclusões quanto ao 

desenvolvimento das plantas em solos compactados. A resistência mecânica do solo à 

penetração apresenta valores 2 a 8 vezes superiores a máxima pressão axial que a raiz 

pode exercer (MISRA et al., 1986), sendo acentuadamente influenciada pelo conteúdo 

de água, textura e pela condição estrutural do solo (BEUTLER et al., 2004b), fatores 

que dificultam a obtenção de valores críticos ao desenvolvimento das culturas. BOONE 

et al. (1987) demonstraram que em solo compactado, com alta resistência ou reduzida 

difusão de oxigênio, a restrição ao crescimento das plantas dependeu da distribuição 

pluviométrica, ou seja, das condições de umidade do solo. A variação do conteúdo de 

água no solo também foi utilizada por PHEBE & BEALE (1976) para demonstrar ser 

possível obter condições de abundante desenvolvimento de raízes num solo 

compactado. 
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Figura 01. Regressão entre a resistência do Latossolo Vermelho de textura média à penetração e a altura 

das plantas, altura de inserção da primeira espiga, diâmetro do colmo, massa de 1000 grãos, 

massa seca e produtividade do milho. As barras referem-se aos erros padrões das médias. 
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Segundo BEUTLER et al. (2004a), os diferentes valores críticos de RP para as 

culturas podem ser explicados, em parte, pelos diversos penetrômetros utilizados nas 

determinações, sendo que essas diferenças aumentariam com a compactação e o teor 

de argila, evidenciando a necessidade de padronização de penetrômetros. Segundo Al-

ADAWI & REEDER (1996), deve-se tomar cuidado ao interpretar a resistência à 

penetração do solo por existir fatores que podem influenciar significativamente os 

resultados, como o tipo de solo, sua dureza, o conteúdo de água, e o tipo de cone 

utilizado no penetrômetro e sua forma. Assim, HERRICK & JONES (2002) 

recomendaram a utilização de penetrômetros estáticos com velocidade constante de 

penetração, tanto por sua maior precisão como também para padronizar as 

determinações, como o utilizado no presente trabalho, além da padronização da 

umidade das amostras indeformadas em câmaras de Richards antes da leitura da 

resistência à penetração, eliminando também a interferência imposta pela variabilidade 

da umidade nas leituras. Neste sentido, o conteúdo de água na capacidade de campo 

seria considerado o ideal para determinação da resistência mecânica à penetração 

(SMITH et al., 1997), a fim de que seja possível fazer inferência com dados da 

literatura. 

O conteúdo de água no solo na capacidade de campo (θcc), no ponto de murcha 

permanente (θpmp), equivalente a resistência à penetração de 1,65 MPa (θRP) e 

equivalente à porosidade de aeração igual a 10% (θPA), utilizadas para definição do 

IHO, são apresentados na Figura 02. Pelo IHO pôde-se verificar que o aumento da Ds 

influenciou positivamente a variação do conteúdo de água disponível do solo (θcc - θpmp), 

concordando com TORMENA et al. (1998a) que o aumento da retenção de água ao 

longo dos valores de Ds é justificado pela redução da macroporosidade e a 

redistribuição dos tamanhos dos poros (Figura 02). KLEIN & LIBARDI (2002) estudando 

a densidade e distribuição do diâmetro dos poros de um Latossolo Vermelho, sob os 

sistemas de uso e manejo (mata secundária, área de sequeiro com dois cultivos anuais 

em plantio direto e uma terceira aérea irrigada por pivô central em sistema plantio 

direto), verificaram que o sistema de manejo de sequeiro em relação à mata, 

apresentou uma redução na porosidade total até 0,5 m de profundidade e, na 
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macroporosidade, até 0,4 m com conseqüente aumento da microporosidade. Na 

profundidade de 0,10 m, observaram a redução da porosidade total em torno de 12%, 

enquanto os macroporos reduziram em 24%, comprovando que, no processo de 

compactação, ocorre a transformação de macro em microporos. 

A variação da Ds teve grande impacto sobre o θRP. O θRP substituiu o θpmp no 

valor de Ds ≥ 1,16 Mg m-3, já na parte superior do IHO, mesmo com a diminuição do θPA 

pelo aumento da Ds, este não alcançou valores restritivos ao IHO, ou seja, o θPA não 

substituiu o θcc como fator limitante no solo. Tais resultados são similares aos obtidos 

por TORMENA et al. (1998a), TORMENA et al. (1999), BEUTLER (2003), BEUTLER et 

al. (2004a,b) e LEÃO et al. (2004), que em solos tropicais o IHO é limitado na parte 

superior pelo conteúdo de água na capacidade de campo e na parte inferior, pela 

resistência do solo à penetração (Figura 2). 
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Figura 02. Variação do conteúdo volumétrico de água (θ) com a densidade do solo, para limites críticos 
da porosidade de aeração (θPA), capacidade de campo (θCC), resistência do solo à penetração 
de 1,65 MPa (θRP) e ponto de murcha permanente (θPMP) no Latossolo Vermelho de textura 
média. IHO = intervalo hídrico ótimo. Dsc = densidade crítica do solo. 
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A incorporação da aeração do solo e da resistência do solo à penetração na 

definição do IHO para o crescimento de plantas tornou esse num indicador mais 

sensível às alterações da estrutura do solo do que ao conteúdo de água disponível, 

como já verificado por SILVA et al. (2002). O IHO variou de 0 a 0,066 m3 m-3, enquanto 

a água disponível variou de 0,087 a 0,128 m3 m-3 (Figura 02). 

A densidade crítica do solo (Dsc) foi definida segundo SILVA & KAY (1997), como 

aquela onde o IHO é igual a zero, ou seja, aquela na qual o limite inferior cruza com o 

limite superior do intervalo, a partir da qual ocorreriam limitações severas ao 

desenvolvimento das plantas. Neste solo, a Dsc foi de 1,46 Mg m-3 e a partir da Ds de 

1,16 Mg m-3 a RP já seria restritiva para o crescimento de plantas se o conteúdo de 

água do solo permanecesse abaixo do θRP (Figura 02). Valores de Dsc entre 1,55 e 1,63 

Mg m-3 foram observadas por BEUTLER et al. (2004a) para a cultura do arroz cultivado 

em vasos preenchidos com Latossolo Vermelho de textura média mantidos nas tensões 

de água de 0,05 e 0,01 MPa, respectivamente. Já em condições de campo, BEUTLER 

et al. (2004b) verificaram a Dsc de 1,63 Mg m-3 para a cultura do arroz de sequeiro 

utilizando o mesmo solo. 

Segundo BEUTLER et al. (2004b), a produtividade das culturas deveria ser 

reduzida em valores inferiores ou próximos a Dsc. Portanto, realizou-se a regressão 

entre a Ds, obtida nas três camadas do solo (Tabela 01), e a produtividade do milho 

(Figura 03). A Dsc foi igual ao valor de Ds restritiva à produtividade do milho. Assim, 

para esse solo, os resultados permitiram inferir que a Dsc foi um indicar adequado para 

o monitoramento da compactação do solo para a cultura do milho. MORAES & BENEZ 

(1996), estudando diferentes preparos do solo para a cultura do milho sob Terra Roxa 

Estruturada argilosa, verificaram que o aumento da Ds de 1,25 a 1,33 Mg m-3, na 

camada de 0-0,20 m, não influenciou a produtividade de grãos da cultura concordando 

com os dados encontrados neste trabalho. 

SILVA & KAY (1997) concluíram que o crescimento das plantas é menos restrito 

dentro dos limites do IHO. SILVA (1998), corroborando este resultado, observou que o 

crescimento da parte aérea das plantas de milho foi negativamente correlacionado com 
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a freqüência com que a umidade do solo ocorreu fora do IHO. Assim, a magnitude do 

IHO pode ser utilizada como um diagnóstico da freqüência em que á estrutura do solo 

determina condições de umidade limitantes ao crescimento das plantas. Nesse 

contexto, apenas o tratamento T0 apresentou Ds (1,33 Mg m-3) abaixo da Dsc proposto 

pelo IHO (Tabela 01), significando não haver restrições físicas ao crescimento das 

plantas, podendo o conteúdo de água do solo variar entre 0,128 e 0,156 kg kg-1, 

conforme comprovado pelas características da cultura avaliadas neste tratamento 

(Figura 01). Para os demais tratamentos, mesmo que o conteúdo de água ficasse 

sempre na capacidade de campo, haveria restrições pelas RP observadas. O conteúdo 

de água do solo encontra-se muitas vezes abaixo da capacidade de campo durante o 

ciclo das culturas, onde a θRP, em solos compactados, torna-se o fator limitante ao 

crescimento das plantas até a Dsc, destacando a importância da utilização de valores 

de RP limitantes para cada cultura (BEUTLER et al., 2004a). 
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Figura 03. Regressão entre a densidade média da camada de 0-0,20 m do Latossolo Vermelho de textura 

média e a produtividade de milho. As barras referem-se aos erros padrões das médias. 
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determinada no IHO representou uma densidade relativa de 78% como restritiva para a 

produtividade de milho. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O aumento da resistência mecânica do solo à penetração acima de 1,65 MPa 

restringiu as características agronômicas e a produtividade do milho. 

O Intervalo hídrico ótimo do solo estudado foi limitado na parte superior pelo 

conteúdo de água na capacidade de campo (100 hPa) e na parte inferior pela 

resistência mecânica do solo à penetração, com densidade do solo crítica de 

1,46 Mg m-3. 

Apenas uma passada com trator de 4 Mg sobre um Latossolo Vermelho de 

textura média preparado, no conteúdo de água equivalente a capacidade de campo 

(0,01MPa), foi suficiente para elevar a densidade do solo acima de 1,46 Mg m-3, 

limitante a produtividade de grãos da cultura do milho. 
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CAPÍTULO 3 – COMPACTAÇÃO DO LATOSSOLO VERMELHO DE TEXTURA 

MÉDIA NO SISTEMA RADICULAR E PRODUTIVIDADE DO 

MILHO 

 

 

RESUMO - A compactação do solo interfere na penetração e ramificação das 

raízes no solo, podendo resultar em reduções da produtividade agrícola. O objetivo do 

trabalho foi avaliar os efeitos da compactação sobre determinadas propriedades de um 

Latossolo Vermelho de textura média e associá-las ao crescimento radicular e 

produtividade da cultura do milho. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado com seis intensidades de compactação. Foram coletadas amostras 

indeformadas nas camadas de 0–0,10 e 0,10–0,20 m para determinação da resistência 

mecânica do solo à penetração, densidade e porosidade do solo. Para determinação da 

densidade radicular, superfície radicular, diâmetro radicular e massa seca das raízes, 

foram coletadas amostras de 0,002 m3 de solo nas camadas de 0-0,10; 0,10-0,20 m, 

em cada parcela. O tráfego de tratores compactou intensamente a camada superficial 

do solo, proporcionando maior densidade e superfície radicular. O diâmetro radicular e 

a massa seca das raízes aumentaram linearmente com o aumento da resistência à 

penetração do solo. Verificou-se que valores de resistência à penetração variando entre 

1,03 e 5,69 MPa provocaram alterações na morfologia do sistema radicular do milho 

reduzindo a produtividade da cultura em 2,581 Mg ha-1, não sendo, contudo, impeditivos 

ao seu enraizamento. 

 

 

Palavras-chave: resistência à penetração, água no solo, Zea mays 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a modernização da agricultura, a massa das máquinas e equipamentos e a 

intensidade de uso do solo têm aumentado, resultando em significativas alterações nas 

propriedades físicas do solo (STRECK et al., 2004). Essas alterações referem-se ao 

decréscimo da porosidade e da permeabilidade e ao aumento da compactação, em 

relação às condições originais do solo (NOVAK et al., 1992; TAVARES FILHO et al., 

1999), causando restrições ao desenvolvimento radicular das culturas (ROSOLEM, 

1995). 

Nos últimos anos, métodos de preparo do solo, como o reduzido e a semeadura 

direta, vêm sendo adotados em substituição aos preparos convencionais (MELLO IVO 

& MIELNICZUK, 1999). Segundo MARIA et al. (1999), BEUTLER et al. (2001) e 

TAVARES FILHO et al. (2001), o sistema plantio direto provoca certa compactação 

superficial do solo, que esta associada ao tráfego de máquinas agrícolas e ao não 

revolvimento do solo. Em conseqüência da compactação, tem-se um aumento da 

resistência mecânica do solo e redução da porosidade, da continuidade de poros, da 

permeabilidade e da disponibilidade de nutrientes e água, reduzindo o crescimento e o 

desenvolvimento radicular das culturas (TAVARES FILHO et al., 2001; STRECK et al., 

2004). 

Segundo FLOWERS & LAL (1998), a principal causa da compactação em solos 

agrícolas é o tráfego de máquinas em operações de preparo, semeadura, tratos 

culturais e colheita. HORN & LEBERT (1994) acrescentaram que não somente a 

pressão estática causa compactação, mas também forças dinâmicas causadas pela 

vibração do trator arrastando implementos e pelo patinamento. 

Trabalhos referentes ao efeito do preparo do solo em suas propriedades físicas 

são desenvolvidos com maior freqüência, sendo mais escassas as informações 

relacionadas com os efeitos dessas propriedades sobre o sistema radicular das culturas 

(MELLO IVO & MIELNICZUK, 1999) relacionando-as à produtividade. 
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Portanto, um diagnóstico qualitativo e quantitativo (grau de compactação do solo) 

ganha importância, não só para auxiliar a verificação da qualidade do manejo utilizado, 

mas também para auxiliar o estabelecimento de limites de compactação que não 

afetem o desenvolvimento radicular das plantas nos sistemas de manejo (TAVARES 

FILHO et al., 2001). 

Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da compactação, provocada 

pelo tráfego de tratores, sobre determinadas características do solo e associá-las ao 

crescimento radicular e produtividade da cultura do milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP/FCAV), Jaboticabal (SP), situado nas coordenadas 

geográficas de 21º 15’ 29’’ de latitude Sul e 48º 16’ 47’’ de longitude Oeste de 

Greenwich, altitude média de 614 m. O clima é do tipo Cwa, segundo o sistema de 

classificação de Köppen, com verão quente e inverno seco, precipitação média anual de 

1.428 mm e temperatura média de 21ºC. As precipitações diárias foram obtidas na 

Estação Meteorológica Automatizada do Departamento de Engenharia Rural da 

FCAV/UNESP e a variação do conteúdo de água no solo, durante o ciclo da cultura do 

milho, foi determinado por meio de uma sonda Profile Probe type PR2 acoplada a um 

Moisture Meter HH2 (Figura 04). 

O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho distrófico, típico, textura 

média, A moderado, caulinítico, hipoférrico (LVd). A composição granulométrica do solo 

foi determinada em amostras deformadas, nas camadas de 0-0,10 m e 0,10-0,20 m, 

através da dispersão com NaOH (0,1 mol L-1) e agitação lenta durante 16 horas, sendo 

o conteúdo de argila obtido pelo método da pipeta (GEE & BAUDER, 1986). O solo 



 33

apresentou na camada de 0-0,20 m valores médios de 323 g kg-1 de argila, 45 g kg-1 de 

silte e 632 g kg-1 de areia. 
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Figura 04. Precipitação diária no período de 18 de novembro a 10 de abril de 2005 (a), e variação do 

conteúdo de água, na camada de 0-0,20 m, do Latossolo Vermelho de textura média no período 
de 7 dezembro a 24 de março de 2005 (b). As linhas tracejadas indicam os limites no conteúdo 
de água no ponto de murcha permanente (pmp) e na capacidade de campo (cc). 
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O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com seis 

intensidades de compactação. Toda parcela experimental apresentou cinco linhas de 

milho com seis metros de comprimento, considerando-se área útil as três linhas centrais 

desprezando-se um metro e meio de cada extremidade. 

A análise química de rotina para fins de fertilidade seguiu metodologia proposta 

por RAIJ et al. (1987). No mês de setembro de 2004 foi aplicado calcário para elevação 

da saturação por bases a 60%, incorporando-o com gradagem niveladora até 0,12 m de 

profundidade. Antes da instalação do experimento toda a área foi escarificada a 0,30 m 

de profundidade seguida de uma gradagem aradora. 

Os tratamentos foram: T0= solo não trafegado; T1*= 1 passada de um trator de 4 

Mg; T1= 1 passada de um trator de 11 Mg; T2= 2 passadas de um trator de 11 Mg, T4= 4 

passadas de um trator de 11 Mg e T6= 6 passadas de um trator de 11 Mg. Os tratores 

trafegaram por toda parcela, no sentido do declive da área, de forma que os pneus 

comprimissem áreas paralelas entre si. O número de vezes que os tratores trafegaram 

variou conforme o tratamento, sendo que o tráfego era sobreposto ao anterior de forma 

que toda área de cada parcela fosse trafegada com número igual de vezes. O conteúdo 

de água no solo durante a compactação esteve próximo à capacidade de campo 

(100 hPa). 

No dia 22 de novembro de 2004 foi semeado, utilizando-se uma semeadora-

adubadora de plantio direto, o híbrido triplo de milho Máster, de ciclo precoce, no 

espaçamento de 0,9 m nas entrelinhas e 8 a 10 sementes por metro, adubado com 0,3 

Mg ha-1 da fórmula 10-20-20  para  obtenção  da produtividade esperada de 6 a 8 

Mg ha-1, segundo RAIJ et al. (1997). Após 15 dias da emergência das plântulas, foi feito 

o desbaste para 5 plantas por metro. A adubação de cobertura foi realizada 28 dias 

após a emergência das plântulas utilizando-se 0,3 Mg ha-1 de sulfato de amônio sem 

incorporação, quando as plantas estavam com 7 a 8 folhas. 

Após a semeadura foram coletadas amostras indeformadas de solo com cilindros 

de 54,29 x 10-6 m3 (0,03 m de altura e 0,048 m de diâmetro), nas camadas de 0-0,10 e 

0,10-0,20 m, para determinações das propriedades físicas do solo. A microporosidade 
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foi determinada por secagem (tensão de 100 hPa), em câmaras de pressão de Richards 

com placa porosa (KLUTE, 1986), a porosidade total segundo DANIELSON & 

SUTHERLAND (1986), e a macroporosidade obtida por diferença entre a porosidade 

total e a microporosidade. Na tensão de 100 hPa determinou-se a resistência à 

penetração (RP) por meio de um penetrômetro eletrônico estático com velocidade 

constante de penetração de 0,01 m min-1, cone com ângulo de 60º e com área da base 

de 2,96 x 10-6 m2, equipado com atuador linear e célula de carga de 20 kg acoplada a 

um microcomputador para a obtenção dos dados, conforme descrito por TORMENA et 

al. (1998a), realizando-se duas repetições por amostra perfazendo 180 leituras por 

repetição. A RP média foi obtida desprezando-se meio centímetro de cada extremidade 

da amostra. Na seqüência, as amostras foram secadas em estufa a ± 105 ºC durante 

24 horas para determinação da densidade do solo (BLAKE & HARTGE, 1986). 

No estádio do pendoamento da cultura do milho, período no qual, segundo 

MENGEL & BARBER (1974), o sistema radicular do milho alcança a máxima extensão, 

foram retiradas quatro amostras de 0,20 m no sentido da linha x 0,10 m no sentido da 

entrelinha, junto ao eixo principal das plantas de milho, nas camadas de 0-0,10 e 0,10-

0,20 m, em cada tratamento. Em seguida, as raízes foram separadas do solo por 

lavagem em água corrente, utilizando peneira de abertura de malha de 0,005 m. As 

imagens das raízes foram digitalizadas em um “scanner” de leitura ótica, na resolução 

de 400 dpi, e analisadas quanto à densidade, superfície e diâmetro radicular pelo 

software “Delta-T Scan”, utilizando o método de HARRIS & CAMPBELL (1989). Na 

seqüência as amostras foram secadas em estufa a + 65 oC até massa constante, para 

determinação da massa seca. 

A produtividade de grãos de milho foi obtida extrapolando-se a produção de 

grãos da área útil da parcela para um hectare, considerando-se a umidade padrão de 

13%. 

Os dados de densidade, superfície e diâmetro radicular foram transformados em 

5,0+x , para satisfazer as hipóteses estatísticas de normalidade e homocedasticidade, 

por meio das rotinas PROC UNIVARIATE e PROC GLM/hovtest (SAS, 1999), 
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respectivamente. Para produtividade do milho, a análise de variância seguiu 

delineamento inteiramente casualizado, e para as variáveis do sistema radicular, o 

delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas, sendo o fator 

secundário constituído pelas camadas do solo. Em função da resistência à penetração 

do solo, foram realizadas análises de regressão polinomial por meio da rotina PROC 

REG (SAS, 1999), adotando-se, como critérios de seleção dos modelos, o maior R2 e a 

significância de 5% dos parâmetros das equações. E em função das camadas do solo, 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se 

a rotina PROC GLM (SAS, 1999). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resumo estatístico das características do sistema radicular encontram-se na 

Tabela 03. A compactação do solo e a profundidade influenciaram todas as variáveis 

avaliadas do sistema radicular. O efeito da compactação do solo, na densidade e na 

superfície radicular, foi diferenciado nas camadas de solo estudado. Já o diâmetro 

médio radicular e a massa seca das raízes apresentaram a mesma resposta a 

compactação  em ambas as camadas.  MELLO IVO & MIELNICZUK (1999),  apesar  do 

 

Tabela 03. Valores de F calculados pela análise de variância para a densidade do comprimento radicular, 
superfície radicular, diâmetro médio radicular e massa seca das raízes nas diferentes 
intensidades de compactação e camadas do Latossolo Vermelho de textura média. 

 

Causas de variação 
Densidade 
radicular 

Superfície 
radicular 

Diâmetro 
radicular 

Massa seca 

Compactação do solo 9,63** 15,59** 3,03* 2,96* 

Camada do solo 102,71** 86,77** 10,33** 114,49** 

Compactação x Camada 4,85** 7,33** 0,98ns 0,43ns 

* e ** significativo respectivamente a 5% e a 1% de probabilidade e ns não significativo. 
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comportamento diferenciado das características morfológicas, afirmaram que a 

distribuição final de massa de raízes por profundidade não foi significativamente 

diferente entre os preparos do solo. 

Os valores médios e erros padrões da macroporosidade, microporosidade, 

resistência à penetração e densidade do solo, nas diferentes intensidades de 

compactação e camadas do Latossolo Vermelho, são apresentados na Tabela 04. No 

tratamento não trafegado (T0), constata-se que os maiores valores de densidade do 

solo e de resistência a penetração e os menores valores de macroporosidade 

ocorreram na camada de 0,10-0,20 m, sugerindo que a utilização prévia da grade 

niveladora após a escarificação e a aração do solo tenham favorecido a formação de 

impedimentos físicos logo abaixo das camadas de solo movimentadas pelos 

implementos, tal como verificado por TAVARES FILHO et al. (2001). Esta camada 

continuou a sofrer compactação com o aumento do tráfego de tratores sobre o solo, o 

que pôde ser constatado pelo aumento da densidade do solo de 1,41 para 1,69 Mg m-3 

e redução concomitante da macroporosidade de 0,17 para apenas 0,07 m3 m-3 

respectivamente nos tratamentos T0 até T6 (Tabela 04). 

Nos tratamentos trafegados pelos tratores, a camada que sofreu maior grau de 

compactação foi a de 0-0,10 m, sendo neste caso as propriedades físicas do solo 

afetadas principalmente pela massa do maquinário e o número de passadas do trator, 

todos favorecidos pela condição favorável de umidade do solo, próximo da capacidade 

de campo. Nesses tratamentos, observa-se aumento expressivo dos valores de 

densidade do solo e de resistência à penetração em relação ao solo não trafegado 

(Tabela 04), os quais se refletiram na macroporosidade, cujos valores foram reduzidos 

de 0,25 m3 m-3 no solo não trafegado, para apenas 0,05 m3 m-3 no tratamento com 

maior número de passadas do trator. Dessa forma, na semeadura direta, o tráfego de 

máquinas e implementos provoca compactação superficial (VOORHEES & 

LINDSTROM, 1983), enquanto nos preparos convencionais a compactação ocorre 

abaixo da camada arável (ROSOLEM et al., 1994b). Segundo TAYLOR & BRAR (1991), 

o arranjo estrutural do solo, a porosidade total, o número e tamanho dos poros e a 
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difusão de gases, são afetados pela compactação, que, por conseqüência, afetam o 

crescimento radicular. 

 

Tabela 04. Valores médios e erros padrões da macroporosidade, microporosidade, resistência à 
penetração e densidade do solo nas diferentes intensidades de compactação e camadas no 
Latossolo Vermelho de textura média. 

 
Camada Intensidade de compactação 

(m) T0 T1* T1 T2 T4 T6 

 Macroporosidade (m3 m-3) 

0-0,10 0,25±0,00 0,09±0,01 0,07±0,01 0,06±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 

0,10-0,20 0,17±0,06 0,10±0,01 0,08±0,01 0,09±0,01 0,07±0,00 0,07±0,01 

       

 Microporosidade (m3 m-3) 

0-0,10 0,27±0,00 0,30±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01 0,29±0,01 0,30±0,01 

0,10-0,20 0,28±0,02 0,29±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01 0,29±0,00 0,29±0,00 

       

 Resistência à penetração (MPa)* 

0-0,10 1,03±0,30 2,23±0,03 2,43±0,07 3,16±0,28 4,51±0,15 5,69±0,81 

0,10-0,20 2,93±2,00 2,17±0,14 2,23±0,02 3,79±1,10 3,02±0,49 3,06±0,49 

  

 Densidade do solo (Mg m-3) 

0-0,10 1,28±0,02 1,62±0,01 1,67±0,01 1,73±0,02 1,77±0,01 1,78±0,01 

0,10-0,20 1,41±0,02 1,62±0,01 1,64±0,01 1,67±0,01 1,68±0,01 1,69±0,01 

* Determinação realizada no conteúdo de água retida na capacidade de campo (100 hPa). 

 

Apesar do aumento da densidade do solo e da resistência à penetração, e da 

forte restrição no volume de macroporos ocasionados pelo tráfego de tratores, houve 

aumento no crescimento radicular na camada de 0-0,10 m, o que é indicado pelo 

aumento da densidade e da superfície radicular com o aumento da resistência do solo à 

penetração (Figura 05). Esse comportamento, aparentemente contraditório, também foi 

observado por ROSOLEM et al. (1994b), os quais verificaram incrementos no 

crescimento radicular com o aumento da densidade do solo de 1,03 para 1,20 Mg m-3. 

O comportamento da densidade e da superfície radicular em função do aumento 

da resistência mecânica do solo foi linear na camada de 0-0,10 m (Figura 05), 
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concordando com FOLONI et al. (2003) e também com ROSOLEM et al. (1994b) com 

relação a superfície radicular. Entretanto, na camada de 0,10-0,20 m a compactação 

não influenciou essas características (Figura 05). 
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Figura 05. Densidade do comprimento radicular e superfície radicular das plantas de milho nas camadas 

de 0-0,10 m (●) e 0,10-0,20 m (▲) em função da resistência mecânica do Latossolo Vermelho 
de textura média. ns não significativo. 

 

Os efeitos da compactação do solo sobre o desenvolvimento radicular foram 

analisados em função da resistência à penetração, por ser a propriedade física do solo 

atualmente mais utilizada como indicativo da compactação do solo. No tratamento com 

o solo revolvido e com uma passada do trator de 4 Mg verificou-se que não houve 

diferença na densidade radicular em profundidade, mas isto foi observado nos 

tratamentos com o trator de 11 Mg, onde a partir da resistência à penetração de 2,43 

MPa, na camada superficial do solo, houve aumento da densidade radicular em relação 

a camada de 0,10-0,20 m (Tabela 05). O mesmo comportamento foi observado  para a 

superfície radicular a partir da RP de  3,16 MPa atingida no tratamento com 2 passadas 

do trator de 11 Mg (Tabela 05). Em contraposição, FOLONI et al. (2003) constataram 

que o valor de 1,4 MPa  foi restritivo ao crescimento radicular em vasos preenchidos 
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com Latossolo Vermelho Distroférrico, provavelmente, devido a textura mais argilosa 

desse solo. 

 

Tabela 05. Médias e erros padrões da densidade radicular, superfície radicular, diâmetro radicular e 
massa seca das raízes do milho em função das diferentes intensidades de compactação e 
camadas do Latossolo Vermelho de textura média. 

 

Camada Tratamento 

(m) T0 T1* T1 T2 T4 T6 

       

 Densidade radicular (cm cm-3) 

0-0,10 1,14±0,03 a 1,03±0,02 a 1,08±0,04 a 1,22±0,10 a 1,37±0,02 a 1,35±0,05 a 

0,10-0,20 1,05±0,01 a 0,91±0,04 a 0,88±0,04 b 0,93±0,02 b 0,98±0,03 b 0,98±0,04 b 

       

 Superfície radicular (cm2 cm-3) 

0-0,10 0,81±0,01 a 0,76±0,01 a 0,78±0,01 a 0,81±0,03 a 0,93±0,00 a 0,89±0,03 a 

0,10-0,20 0,77±0,00 a 0,74±0,00 a 0,74±0,01 a 0,74±0,00 b 0,77±0,02 b 0,77±0,01 b 

       

 Diâmetro radicular (mm) 

0-0,10 1,06±0,03 a 0,98±0,01 a 1,00±0,04 a 1,04±0,06 a 1,13±0,01 a 1,08±0,03 a 

0,10-0,20 0,99±0,01 b 0,98±0,02 b 0,98±0,02 b 0,98±0,01 b 1,04±0,04 b 1,03±0,02 b 

       

 Massa seca das raízes (mg cm-3) 

0-0,10 0,33±0,02 a 0,22±0,04 a 0,23±0,02 a 0,27±0,07 a 0,31±0,03 a 0,33±0,04 a 

0,10-0,20 0,15±0,01 b 0,08±0,01 b 0,07±0,01 b 0,08±0,01 b 0,11±0,02 b 0,11±0,02 b 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O diâmetro radicular e a massa seca foram superiores na camada de 0-0,10 m 

independentemente da compactação do solo (Tabela 05). Observa-se que desde o solo 

solto e não trafegado, com RP de 1,03 MPa em superfície e 2,93 MPa em subsuperfície 

até o tratamento T6 com RP de 5,69 MPa em superfície e 3,06 MPa na camada de 0,10-

0,20 m, o diâmetro radicular e a massa seca das raízes de milho foram maiores na 

camada superficial do solo. Provavelmente, tal comportamento seja devido à morfologia 
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do sistema radicular fasciculado da cultura do milho, que favorece uma maior 

concentração de raízes na camada de 0-0,10 m, concordando com SILVA et al. (2000). 

A massa seca total das raízes apresentou comportamento quadrático com o 

aumento da RP (Figura 06), discordando de FOLONI et al. (2003), em que a massa 

seca total das raízes não foi alterada com o aumento da RP, não sendo uma variável 

adequada para aferir a sensibilidade das plantas de milho à compactação. A partir da 

RP de 1,66 MPa até a RP de 3,09 MPa houve diminuição da massa seca das raízes, 

onde a partir de tal RP houve seu. Possivelmente, o aumento inicial da compactação 

tenha restringido a massa seca radicular total onde a partir de 3,09 MPa o sistema 

radicular tenha respondido à restrição imposta pelo solo com o aumento do diâmetro 

radicular observado na Figura 06. De acordo com MATERECHERA et al (1992), a 

resistência mecânica do solo causa aumento do diâmetro das raízes na camada 

compactada por provocar modificações morfológicas e fisiológicas, específicas a cada 

espécie ou cultivar, a fim de se adaptarem. ROSOLEM et al. (1994b) e FOLONI et al. 

(2003) também verificaram que o diâmetro médio radicular das plantas de milho 

aumentou na camada de solo compactado com o aumento da resistência mecânica à 

penetração. MELLO IVO & MIELNICZUK (1999) verificaram maior raio médio das raízes 

de milho no plantio direto que apresentou maior resistência mecânica à penetração em 

relação ao preparo convencional, uma vez que em meios rígidos com resistências 

elevadas levam as raízes a sofrerem deformações morfológicas exteriorizadas pelo 

aumento do raio, o qual segundo BENGOUGH & MULLINS (1990), resulta 

principalmente num aumento da espessura do córtex, sendo isso conseqüência tanto 

do aumento do número de células por unidade de comprimento de raiz. O aumento no 

diâmetro das raízes torna-se mais problemático, pois, no geral a compactação também 

diminui o tamanho dos poros (ALBUQUERQUE & REINERT, 2001), o que pôde ser 

observado no presente estudo pela diminuição da macroporosidade com o aumento da 

compactação (Tabela 05). 

Embora um aumento de 0,4 Mg m-3 na densidade do solo pudesse inibir 

completamente o crescimento radicular (JONES et al, 1991), isso não foi observado no 

presente trabalho, notando-se crescimento radicular mesmo em valores de resistência à 
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penetração da ordem de 5,69 MPa e densidade do solo de 1,78 Mg m-3. Observa-se 

também que a quantidade de macroporos abaixo de 0,10 m3 m-3 (Tabela 05), 

aparentemente limitante, permitiu o desenvolvimento radicular tal como observado por 

MELLO IVO & MIELNICZUK (1999). Os autores afirmaram que o desenvolvimento pode 

ter ocorrido pelo fato de tais valores terem sido obtidos com seus limites entre a macro 

e microporosidade determinados na tensão de 60 hPa, porque, depois da drenagem e 

redistribuição da água no solo, a percentagem de poros livres de água e ocupados pelo 

ar provavelmente torna-se maior. TAVARES FILHO et al. (2001) verificaram que os 

valores de resistência mecânica do solo à penetração, apresentados na literatura como 

restritivos ao desenvolvimento radicular (1,0 a 3,5 MPa), não foram impeditivos para o 

enraizamento, pois elas estavam presentes por todo o perfil do solo, apresentando, 

entretanto, deformações morfológicas exteriorizadas pelo aumento do diâmetro, 

tortuosidade e poucos pêlos radiculares próximos as extremidades. Para DAVIES & 

ZANGH (1991), as raízes parecem dispor de mecanismos que detectam como estão as 

condições físicas do solo, procurando se adaptar a elas, para garantir, da melhor 

maneira possível, o desenvolvimento da planta. 
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Figura 06. Regressão entre a resistência mecânica à penetração do Latossolo Vermelho de textura média 

e a massa seca das raízes e o diâmetro radicular da cultura do milho. As barras referem-se aos 
erros padrões das médias. 
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Com base nas precipitações pluviais diárias e na variação do conteúdo de água 

durante o ciclo do milho (Figura 04), observou-se que no período correspondente ao 

crescimento vegetativo, semeadura até o pendoamento da cultura, no qual o sistema 

radicular do milho alcança a máxima extensão, houve apenas um período de estiagem, 

de 13 dias, no final de dezembro, no qual o conteúdo de água do solo chegou próximo 

do ponto de murcha permanente na camada de 0-0,20 m, indicando que mesmo em 

condições de elevado conteúdo de água a compactação do solo, com valores de RP 

chegando a 5,69 MPa, proporcionou alterações no crescimento e morfologia do sistema 

radicular das plantas de milho, entretanto, não impediu seu enraizamento. BOONE et al. 

(1987) demonstraram que em solo compactado, com alta resistência ou reduzida 

difusão de oxigênio, a restrição ao crescimento das plantas dependeu da distribuição 

pluviométrica, ou seja, das condições de umidade do solo. A variação do conteúdo de 

água no solo também foi utilizada por PHEBE & BEALE (1976) para demonstrar ser 

possível obter condições de abundante desenvolvimento de raízes num solo 

compactado. 

A produtividade de grãos de milho foi restringida a partir da RP crítica de 1,65 

MPa (Figura 07), concordando com ALBUQUERQUE & REINERT (2001), de que a 

restrição ao crescimento radicular reduziu a produtividade de grãos de milho. Uma 

hipótese, neste caso, é que o aumento da densidade e superfície radicular, na camada 

superficial do solo, e o aumento do diâmetro radicular devido à compactação do solo 

associados a menor disponibilidade hídrica no mês de fevereiro, durante o período de 

enchimento de grãos (Figura 04) tenham restringido a absorção de nutrientes limitando 

a produtividade de grãos da cultura do milho. Segundo ROSOLEM et al. (1994b), o 

aumento da compactação do solo prejudicou a absorção de todos os nutrientes por 

unidade de área da raiz. MELLO IVO & MIELNICZUK (1999) observaram diferenças 

morfológicas nas raízes de milho provocadas pela compactação do solo, mas não 

limitantes à produtividade da cultura. Possivelmente, os menores valores de RP e Ds 

proporcionados pelos diferentes preparos de solo utilizados pelos autores não foram 

suficientes para restringir a produtividade da cultura, corroborando com SILVA et al. 

(2000), que apesar da menor densidade de raízes no plantio direto, o estado de 
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compactação observado foi inferior ao nível crítico para afetar a produção de grãos e a 

silagem de milho. 
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Figura 07. Regressão entre a resistência mecânica à penetração do Latossolo Vermelho de textura média 

e a produtividade de grãos do milho. As barras referem-se aos erros padrões das médias. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

O tráfego de tratores sobre o Latossolo Vermelho textura média causou maior 

compactação do solo na camada de 0-0,10 m. 

A massa seca das raízes e o diâmetro radicular foram indicadores mais sensíveis 

à compactação do solo do que a densidade e superfície radicular. 

Houve crescimento radicular mesmo quando a macroporosidade atingiu valores 

de 0,05 m3 m-3. 

Mesmo com baixa restrição hídrica no período de crescimento vegetativo da 

cultura, as restrições físicas resultantes da compactação do solo provocaram alterações 
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na morfologia do sistema radicular do milho, reduzindo a produtividade da cultura em 

2,581 Mg ha-1, mas não foram impeditivos ao enraizamento. 
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CAPÍTULO 4 – COMPACTAÇÃO DO LATOSSOLO VERMELHO DE TEXTURA 

ARGILOSA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO, IHO E 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DO MILHO 

 

 

RESUMO – Com a intensa utilização de tecnologias voltadas à 

motomecanização das operações agrícolas, o processo de compactação tornou-se um 

obstáculo para obtenção de elevadas produtividades. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

compactação do solo proporcionada pelo tráfego de tratores sobre o intervalo hídrico 

ótimo (IHO) e o crescimento e produtividade do milho em um Latossolo Vermelho de 

textura argilosa. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco 

intensidades de compactação e quatro repetições. Foram coletadas amostras 

indeformadas de solo nas camadas de 0,02–0,05, 0,08–0,11, 0,15–0,18 e 0,22-0,25 m 

para determinação de algumas propriedades físicas do solo e o IHO. As características 

da cultura avaliadas foram altura das plantas, altura de inserção da primeira espiga, 

diâmetro do colmo, número de espigas por planta, massa seca das plantas, massa de 

1000 grãos e a produtividade. A compactação do solo restringiu todas as características 

da cultura avaliadas, com exceção apenas do número de espigas e da massa seca de 

1000 grãos. O IHO foi reduzido pela resistência do solo à penetração, mesmo no 

tratamento com solo não trafegado com densidade média de 1,12 Mg m-3. A densidade 

do solo crítica a produtividade no IHO foi de 1,28 Mg m-3, próxima a densidade de 

1,34 Mg m-3 obtida com duas passadas sobre o solo com o trator de 11 Mg, onde a 

produtividade foi significativamente menor. 

 

 

Palavras-chave: Zea mays, resistência do solo à penetração, densidade do solo 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento do sistema radicular e da parte aérea das plantas são 

influenciados por várias propriedades físicas do solo, com complexas interações que 

envolvem o potencial da água no solo, o teor de oxigênio e a resistência do solo à 

penetração das raízes (TORMENA et al., 1998), fatores que dificultam a obtenção de 

valores críticos ao desenvolvimento e à produtividade das culturas (BEUTLER et al., 

2004a). Segundo SILVA et al. (2006), a densidade da camada compactada capaz de 

limitar o crescimento das plantas varia conforme a classe de solo, condições de 

umidade, espécie e ou mesmo do cultivar plantado. 

Segundo COELHO et al. (2000), a relação entre a resistência, densidade e o 

conteúdo de água varia entre os solos. Contudo, a relação entre a densidade do solo e 

a resistência mecânica à penetração com o crescimento radicular já tenham sido 

extensivamente estudado, valores de resistência relacionados diretamente com 

restrições impostas ao crescimento radicular e à produtividade das culturas não têm 

sido conclusivos para uma série extensiva de solos. Verificam-se na literatura valores 

de resistência mecânica à penetração variando entre 1,10 a 4,7 MPa como restritivo ao 

crescimento radicular da cultura do milho (CINTRA & MIELNICZUK, 1983; VEEN & 

BOONE 1990; ROSOLEM et al., 1994b; ROSOLEM et al., 1999; TAVARES FILHO et 

al., 2001; FOLONI et al., 2003). 

O intervalo hídrico ótimo (IHO) é um indicador da qualidade física do solo que 

incorpora os efeitos do seu conteúdo de água sobre as variações do potencial mátrico, 

aeração e resistência mecânica à penetração. Tais particularidades tornam o intervalo 

hídrico ótimo uma variável útil para avaliar a qualidade estrutural e o impacto das 

práticas de manejo sobre a produtividade sustentável, com a vantagem de relacionar as 

limitações do solo diretamente com os fatores de resposta das culturas (TORMENA et 

al., 1998a). 

Segundo PEREIRA FILHO & CRUZ (2003), o nível médio nacional de 

produtividade do milho é muito baixo, cerca de 3,390 Mg ha-1, já que a cultura tem alto 

potencial produtivo, tal como a média nacional de 8,500 Mg ha-1 atingida pelos Estados 
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Unidos (COELHO et al., 2004). PEREIRA FILHO & CRUZ (2003) ainda afirmaram que o 

potencial produtivo do milho seja o somatório da melhoria genética (48%) e da melhoria 

ambiental (52%), que é a utilização de técnicas de manejo cultural mais adequada a 

cada ambiente e às plantas. Portanto, a compreensão e a quantificação do impacto do 

uso e manejo do solo na sua qualidade física são fundamentais ao desenvolvimento de 

sistemas agrícolas sustentáveis (DEXTER & YOUNGS, 1992). Neste contexto, o 

objetivo deste estudo foi determinar o efeito da compactação de um Latossolo Vermelho 

de textura argilosa, proporcionada pelo tráfego de tratores, em algumas propriedades 

físicas do solo, intervalo hídrico ótimo (IHO), assim como estabelecer as relações 

destes com o desenvolvimento aéreo e a produtividade de milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP/FCAV), Jaboticabal (SP), situado nas coordenadas 

geográficas de 21º 15’ 29’’ de latitude Sul e 48º 16’ 47’’ de longitude Oeste de 

Greenwich, e altitude média de 614 m. O clima é do tipo Cwa, segundo o sistema de 

classificação de Köppen, com verão quente e inverno seco, precipitação média anual de 

1.428 mm e temperatura média de 21ºC. As precipitações diárias durante o ciclo da 

cultura (novembro de 2005 a abril de 2006), obtidas na Estação Meteorológica 

Automatizada do Departamento de Engenharia Rural da FCAV/UNESP, e a variação do 

conteúdo de água, determinado por meio de uma sonda Profile Probe type PR2 

acoplada a um Moisture Meter HH2, são apresentadas respectivamente nas Figuras 08 

e 09. 

O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho Eutroférrico, típico, textura 

argilosa, A moderado, caulinítico-oxídico (LVef). Sua composição granulométrica foi 

determinada em amostras deformadas, nas camadas de 0-0,20 m, por meio da 

dispersão com  NaOH (0,1 mol L-1) e agitação lenta durante 16 horas, sendo o conteúdo 
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Figura 08. Precipitação diária no período de 23 de novembro de 2005 a 17 de abril de 2006. 
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Figura 09. Variação do conteúdo de água em diferentes camadas do Latossolo Vermelho de textura 

argilosa. O pmp representou o conteúdo de água no ponto de murcha permanente e cc na 
capacidade de campo. 
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de argila obtido pelo método da pipeta (GEE & BAUDER, 1986). O LVef apresentou 572 

g kg-1 de argila, 253 g kg-1 de silte e 116 g kg-1 de areia fina e 59 g kg-1 de areia grossa. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado constituído por cinco 

intensidades de compactação e quatro repetições. Toda parcela experimental 

apresentou cinco linhas de milho com seis metros de comprimento, considerando-se 

área útil as três linhas centrais desprezando-se um metro e meio de cada extremidade. 

A análise química de rotina para fins de fertilidade seguiu metodologia proposta 

por RAIJ et al. (1987). No mês de setembro de 2005 aplicou-se calcário para elevação 

da saturação por bases a 70%, incorporando-o com uma gradagem pesada. Antes da 

instalação do experimento realizou-se escarificação do solo até 0,30 m de 

profundidade. Os tratamentos foram: T0= solo não trafegado; T1*= 1 passada de um 

trator de 4 Mg; T1= 1 passada de um trator de 11 Mg; T2= 2 passadas de um trator de 

11 Mg e T4= 4 passadas de um trator de 11 Mg. Os tratores trafegaram por toda 

parcela, no sentido do declive da área, de forma que os pneus comprimissem áreas 

paralelas entre si. O número de vezes que os tratores trafegaram variou conforme o 

tratamento, sendo que o tráfego era sobreposto ao anterior de forma que toda área de 

cada parcela fosse trafegada com número igual de vezes. O conteúdo de água no solo 

durante a compactação do tratamento T1* foi de 0,17 Kg Kg-1 e dos demais tratamentos 

foi de 0,22 kg kg-1. 

No dia 29 de novembro de 2005, foi semeado o milho, cultivar Master, um híbrido 

triplo de ciclo precoce, no espaçamento de 0,9 m nas entrelinhas e 12 sementes por 

metro, utilizando-se para isso uma semeadora-adubadora de plantio direto, e adubado 

com 0,300 Mg ha-1 da fórmula 8-20-20 para obtenção da produtividade esperada de 

milho de 6 a 8 Mg ha-1, segundo RAIJ et al. (1997). Após 15 dias, foi feito o desbaste 

para 5 plantas por metro. A adubação de cobertura foi realizada quando as plantas 

estavam com 6 folhas utilizando-se 0,450 Mg ha-1 da fórmula 20-00-15, aplicado em 

superfície ao lado da linha de plantio. 
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A caracterização química do solo, na camada de 0-0,20 m, após adubação foi 

obtida com a amostragem de 5 pontos por parcela, retiradas na entrelinha da cultura, 

para formar uma única amostra composta (Tabela 06). 

Após a semeadura foram coletados dois conjuntos de 6 amostras indeformadas 

de solo, por tratamento, com cilindros de 54,29 x 10-6 m3 (0,03 m de altura e 0,048 m de 

diâmetro), nas camadas de 0,02-0,05; 0,08-0,11; 0,15-0,18 e 0,22-0,25 m totalizando 48 

amostras por tratamento, e 240 cilindros para determinações das propriedades físicas e 

do Intervalo hídrico ótimo. 

 

Tabela 06. Caracterização química do Latossolo Vermelho de textura argilosa cultivado com milho 
pertencente à Fazenda Experimental da FCAV, realizada após adubação na entrelinha da 
cultura. 

 

Complexo sortivo 
Tratamento pH MO P 

K Ca Mg H+Al 
V% 

 CaCl2 g dm-3 mg dm-3 ……..……….mmolc dm-3………………  

T0 5,3±0,1 20,8±0,5 33,3±0,9 2,6±0,3 19,9±6,6 12,0±1,6 28,8±1,9 57,8±4,4 

T1* 5,4±0,1 20,5±0,5 38,8±3,3 2,7±0,2 21,4±7,1 12,5±1,7 28,0±1,7 59,5±4,4 

T1 5,45±0,1 21,0±0,7 35,0±2,4 2,95±0,3 31,5±1,3 14,5±0,7 25,8±0,8 65,5±1,4 

T2 5,5±0,0 21,0±0,6 33,3±4,7 2,9±0,5 27,8±3,0 12,8±1,6 26,5±0,9 61,5±3,5 

T4 5,4±0,1 21,8±0,5 33,3±2,4 3,67±0,3 27,0±4,2 11,5±1,5 28,0±1,7 60,0±4,7 

 

Para determinar a curva de retenção foi adotado o procedimento descrito em 

SILVA et al. (1994). As amostras foram divididas em seis grupos de 40 cilindros, sendo 

2 amostras por tratamento e camada de amostragem em cada tensão. Após 

devidamente preparadas, as amostras com estrutura não deformada foram saturadas 

por meio de elevação gradual de uma lâmina de água em uma bandeja e então 

submetidas às tensões de 60; 100; 330; 600; 1000 e 3000 hPa, em câmaras de 

Richards (KLUTE, 1986). Ao atingir o equilíbrio foram pesadas determinando-se a 

resistência à penetração (RP) por meio de um penetrômetro eletrônico estático com 

velocidade constante de penetração de 0,01 m min-1, cone com ângulo de 60º e com 

área da base de 2,96 x 10-6 m2, equipado com atuador linear e célula de carga de 20 kg 
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acoplada a um microcomputador para a obtenção dos dados, conforme descrito por 

TORMENA et al. (1998a), realizando-se duas repetições por amostra perfazendo 180 

leituras por repetição. A RP média foi obtida desprezando-se meio centímetro de cada 

extremidade da amostra. Na seqüência, as amostras foram secadas em estufa a ± 

105 ºC durante 24 horas para determinação do conteúdo de água em cada tensão 

(GARDNER, 1986) e da densidade do solo (BLAKE & HARTGE, 1986). A 

microporosidade foi determinada por secagem, na tensão de 100 hPa, em câmaras de 

pressão de Richards com placa porosa (KLUTE, 1986), a porosidade total segundo 

DANIELSON & SUTHERLAND (1986), e a macroporosidade obtida por diferença entre 

a porosidade total e a microporosidade. Como foram determinados apenas duas 

amostras na tensão 100 hPa por tratamento e camada na construção do IHO, 

coletaram-se mais duas amostras indeformadas por tratamento e camada para 

determinação da macro, micro, porosidade total e densidade do solo, formando assim 

quatro repetições. 

Para a determinação do intervalo hídrico ótimo, na camada de 0-0,25 m, a curva 

de retenção de água no solo foi ajustada utilizando o modelo não linear empregado por 

SILVA et al. (1994), na forma log-transformada, descrito a seguir: 

Lnθ = lna + b lnDs + c lnψ                                                                                    (1) 

em que θ é o conteúdo  volumétrico de água (m3 m-3), Ds é  a densidade do solo  

(Mg m-3), ψ é a tensão de água no solo (hPa) e a, b, c são coeficientes obtidos por meio 

do ajuste do modelo. 

A partir dos coeficientes estimados pela equação 1 aplicou-se o antilogaritmo e 

foram obtidos os valores estimados das propriedades físicas. Assim, assumindo-se o 

conteúdo de água na capacidade de campo (cc) equivalente a tensão de 100 hPa e o 

ponto de murcha permanente (pmp) de 15.000 hPa, o θCC e θPMP foram estimadas pelas 

equações (2) e (3), respectivamente, obtidas da equação (1) a seguir: 

θCC = expa Dsb 100c                                                                                              (2) 

θPMP = expa Dsb 15000c                                                                                        (3) 
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A curva de resistência do solo à penetração foi ajustada utilizando o modelo não 

linear proposto por BUSSCHER (1990), na forma log-transformada, a seguir: 

lnRP=lnd + e lnθ + f lnDs                                                                                      (4) 

em que d, e, f são coeficientes obtidos por meio do ajuste do modelo. 

O conteúdo de água a partir do qual a RP é limitante foi obtido pela equação (5), 

obtida da equação (4): 

θRP = (RP(crít.)/(expd * (Dse)))1/f                                                                              (5) 

A resistência mecânica à penetração crítica (RP(crít.)) foi obtida por meio da 

regressão entre a produtividade de grãos do milho e as diferentes intensidades de 

compactação do solo, contudo, na tentativa de determinar um nível crítico de RP para a 

produtividade, devido ao comportamento linear, adotou-se o critério de GRAVETTER & 

WALLNAU (1995) para diferenciar estatisticamente os tratamentos, o que ocorre 

quando não há sobreposição dos limites superior e inferior dos erros padrões na 

comparação das médias dos tratamentos. Logo, verificou-se por meio dos erros 

padrões que apenas a produtividade do tratamento T2 foi significativamente menor, 

utilizando-se o valor 1,16 MPa no IHO. 

O conteúdo de água em que a porosidade de aeração é igual a 10% (θPA) foi 

calculado pela equação (6) descrita a seguir: 

θPA = PT – 0,1                                                                                                       (6) 

em que PT representou a porosidade total determinadas nas amostras indeformadas do 

solo, em m3 m-3. 

Os modelos do IHO ajustados para cada camada convergiram para o mesmo 

resultado. Assim, foi ajustado um modelo com todos os dados das quatro camadas. 

Desta forma, os dados de produção de milho foram discutidos com valores das 

propriedades físicas obtidas na média das quatro camadas. 

A densidade de referência do solo foi determinada em amostras deformadas 

coletadas na camada de 0-0,2 m e passadas em peneira de 0,004 m. Para tal, foi 
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utilizado o teste de Proctor normal com reutilização do material (NOGUEIRA, 1998). A 

densidade relativa do solo (Dsr) foi obtida pela divisão da densidade do solo pela 

densidade de referência do solo multiplicado por cem, sendo o valor obtido em 

porcentagem. 

No estágio de pendoamento do milho foi determinada a altura das plantas, a 

altura de inserção da primeira espiga e o diâmetro do segundo internódio do colmo, em 

10 plantas por parcela. A altura das plantas foi determinada entre solo e a inserção da 

base do pendão, e o diâmetro do colmo foi determinado utilizando a média de duas 

leituras do segundo internódio do colmo por meio de paquímetro digital. Também, 

determinou-se a massa seca mediante a coleta de 20 plantas por parcela cortadas junto 

ao solo. Foram separados caules, folhas, pendões e espigas, e levados à estufa 

ventilada, a 65ºC até massa constante. A produtividade de grãos de milho foi obtida 

extrapolando-se a produção de grãos da área útil da parcela para um hectare, 

considerando-se a umidade padrão de 13%. 

Os componentes avaliados da produtividade foram: número de espigas por planta 

e massa de 1000 grãos. Obteve-se o número de espigas por planta pela razão entre o 

número de espigas colhidas e o número de plantas existentes na área útil da parcela. A 

massa de 1000 grãos foi avaliada pela contagem manual de 4 amostras de 100 grãos, 

pesagem e correção da umidade para 13%, e por regra de três simples, extrapolado 

para 1000 grãos. 

Os dados coletados foram submetidos aos testes de normalidade e 

homocedasticidade a 5%, respectivamente, por meio das rotinas PROC UNIVARIATE e 

PROC GLM/hovtest (SAS, 1999). Todos os dados apresentaram homocedasticidade e 

distribuição normal, não sendo necessária aplicação de transformação. Para 

produtividade do milho, a análise de variância seguiu delineamento inteiramente 

casualizado, e para as propriedades físicas do solo, o delineamento inteiramente 

casualizado em parcelas subdivididas, sendo o fator secundário constituído pelas 

camadas do solo. Em função da resistência à penetração do solo, foram realizadas 

análises de regressão polinomial por meio da rotina PROC REG (SAS, 1999), 

adotando-se, como critérios de seleção dos modelos, o maior R2 e a significância de 5% 
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dos parâmetros das equações. E em função das camadas do solo, as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando-se a rotina PROC 

GLM (SAS, 1999). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A analise de variância demonstrou que apenas a porosidade total apresentou 

interação entre a compactação e as camadas do solo. As demais propriedades físicas 

do solo avaliadas não apresentaram diferença entre as camadas do solo, sendo 

observado diferença apenas entre as diferentes intensidades de compactação. Logo, o 

LVef, na camada de 0-0,25 m, apresentou condições homogêneas de 

macroporosidade, microporosidade, resistência mecânica à penetração e densidade do 

solo, tanto para o solo não trafegado como o trafegado por tratores. 

Observa-se que a passagem do trator de 4 Mg (T1*) proporcionou maior 

porosidade total na camada de 0,08-0,11 m em relação as camadas de 0,15-0,18 e 

0,22-0,25 m, não diferindo estatisticamente da camada 0,02-0,05 m (Tabela 07). 

Contudo, nos demais tratamentos não observou-se diferença na porosidade total entre 

as camadas. Possivelmente, este comportamento seja devido a menor força de 

compressão do solo promovida pelo trator de 4 Mg e a menor umidade do solo quando 

trafegado neste tratamento, não conseguindo compactar as camadas mais profundas 

do solo. A compactação adquire intensidade máxima somente quando o solo está na 

capacidade de campo, podendo ser moldado ou deformado permanentemente pela 

aplicação de pressão (CAMARGO & ALLEONI, 1997). Quando o solo foi trafegado com 

o trator de 11 Mg houve diminuição da porosidade total nas duas primeiras camadas do 

solo, quando comparado aos tratamentos T0 e T1*. Para a camada de 0,15-0,18 m 

também não se verificou diferença na porosidade total quando o solo foi trafegado com 

o trator de 4 Mg para o solo não trafegado, entretanto, a utilização do trator de 11 Mg 

alterou a porosidade total somente no tratamento T4 em relação aos tratamentos T0 e 

T1*. Na camada de 0,22-0,25 m foi observado o menor efeito do tráfego de máquinas 
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sobre o solo na porosidade total, notou-se menor porosidade nos tratamentos T1 e T4 

em relação ao T0, que não apresentou diferença para os tratamentos T1* e T2. 

 

Tabela 07. Valores médios e erros padrões da porosidade total nas diferentes intensidades de 
compactação e camadas do Latossolo Vermelho de textura argilosa. 

 

Intensidade de compactação1 Camada 
(m) T0 T1* T1 T2 T4 

 Porosidade total (m3 m-3) 

0,02-0,05 0,58±0,01 aA 0,57±0,01 abA 0,50±0,00 aB 0,51±0,01 aB 0,48±0,00 aB 

0,08-0,11 0,57±0,00 aA 0,58±0,00 aA 0,51±0,01 aB 0,50±0,01 aB 0,48±0,00 aB 

0,15-0,18 0,57±0,01 aA 0,54±0,02 bAB 0,51±0,02 aBC 0,50±0,00 aBC 0,49±0,01 aC 

0,22-0,25 0,57±0,01 aA 0,54±0,01 bAB 0,51±0,01 aB 0,53±0,01 aAB 0,50±0,00 aB 
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas, na 
linha, referem-se à comparação das médias na mesma camada entre os diferentes tratamentos; e letras minúsculas, 
na coluna, comparam as médias de um tratamento dentro das diferentes camadas. 

 

O tratamento não trafegado (T0) apresentou a maior macroporosidade, seguido 

do tratamento com uma passada do trator de 4 Mg (T1*) que diferiu estatisticamente dos 

demais tratamentos, os quais não apresentaram diferença entre si (Tabela 08). A 

macroporosidade ficou abaixo de 10% quanto se trafegou uma vez o solo com o trator 

de 11 Mg, representando uma redução de 57% dos macroporos em relação ao T0; e a 

partir deste tratamento o aumento de passadas não conseguiu diminuir 

significativamente a macroporosidade. A microporosidade não apresentou diferença 

entre os tratamentos com o solo não trafegado (T0) e com uma passada do trator de 4 

Mg (T1*), que foram menores do que a microporosidade encontrada nos demais 

tratamentos. Sobre a microporosidade o efeito da compactação foi o mesmo observado 

para macroporosidade quando utilizou-se o trator de 11 Mg. A RP, como a 

microporosidade, não apresentou diferenças nos dois primeiros tratamentos, entretanto, 

foi sensível ao número de passadas do trator de 11 Mg. Os tratamentos T1 e T2 não 

apresentaram diferenças na RP, mas foram inferiores ao tratamento T4 o qual 

apresentou a maior RP. Assumindo-se a RP do tratamento T6 como 100% observou-se 

a redução de 38, 36, 72, 81%, respectivamente para os tratamentos T2, T1, T1*, T0. 
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A densidade do solo do tratamento T0 foi inferior a do T1*, sendo que este último 

tratamento apresentou menor densidade do solo em relação aos tratamentos T1 e T2 

(Tabela 08). Os tratamentos com uma e duas passadas do trator de 11 Mg não 

apresentaram diferença em suas densidades, entretanto foram superiores à densidade 

obtida no tratamento com 4 passadas do trator de 11 Mg (T4). Houve redução de 20% 

na densidade do solo, do tratamento T4 para o T0. Os resultados ficaram de acordo com 

os obtidos por KLEIN & LIBARDI (2002), que estudando a densidade e a distribuição do 

diâmetro dos poros de um Latossolo Vermelho sob os diferentes sistemas de uso e 

manejo, verificaram que o sistema plantio direto sem irrigação, em relação à mata, 

apresentou redução, na porosidade total até 0,5 m de profundidade e, na 

macroporosidade, até 0,4 m com o conseqüente aumento da microporosidade. Na 

profundidade de 0,10 m ocorreu a redução da porosidade total em torno de 12%, 

enquanto que os macroporos reduziram em 24%, comprovando que, no processo de 

compactação, ocorre a transformação de macro em microporos. Observaram ainda que 

para o Latossolo Vermelho Ácrico, de textura argilosa, a densidade do solo de 1,256 Mg 

m-3, atingida no tratamento com plantio direto irrigado, redução da macroporosidade a 

valores restritivos a aeração das raízes para a maioria das culturas de 0,045 m3 m-3. 

 

Tabela 08. Propriedades físicas do Latossolo Vermelho de textura argilosa, na camada de 0-0,25 m, 
submetido a diferentes intensidades de compactação. 

 

Macro = Macroporosidade; Micro = Microporosidade; RP = Resistência à penetração; Ds = Densidade do solo. 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%. 

 

Propriedades físicas do solo1 
Compactação 

Macro Micro RP Ds 

 m3 m-3  MPa Mg m-3 
T0 0,21±0,02 a 0,36± 0,02 b 0,34±0,11 c 1,12±0,06 d 
T1* 0,17±0,04 b 0,38±0,02 b 0,49±0,22 c 1,21±0,06 c 

T1 0,09±0,02 c 0,42±0,02 a 1,12±0,23 b 1,34±0,05 b 

T2 0,09±0,03 c 0,42±0,01 a 1,10±0,36 b 1,34±0,06 b 

T4 0,07±0,01 c 0,43±0,01 a 1,76±0,50 a 1,40±0,05 a 



 58

O aumento da RP, causado pelo rodado do trator, restringiu todos as 

características avaliadas da cultura, que ajustaram-se a regressões lineares 

decrescentes com o aumento da RP (Figura 10 e 11), com exceção apenas para o 

número de espigas por planta e a massa de 1000 grãos que não sofreram efeitos da 

compactação  do solo. O aumento da RP  resultou em diminuições de 15, 18, 10 e 24%, 
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Figura 10. Regressão entre a resistência mecânica do Latossolo Vermelho de textura argilosa à 
penetração e a altura das plantas, altura de inserção da primeira espiga, diâmetro do colmo e 
massa seca das plantas. As barras referem-se aos erros padrões das médias. 
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respectivamente, para a altura das plantas, altura de inserção da primeira espiga, 

diâmetro do colmo e massa seca das plantas, comparando-se o tratamento T0 ao T4. 

Segundo LETEY (1985), o aumento da resistência à penetração do solo causa o 

desenvolvimento reduzido do sistema radicular, que, por meio de sinais hormonais 

enviados pelas raízes à parte aérea da planta, reduz seu desenvolvimento, podendo 

assim comprometer a produtividade. Concordando com FOLONI et al. (2003), que 

também observaram redução de 20% no crescimento aéreo das plantas de milho após 

40 dias de cultivo sob 1,4 MPa de impedância mecânica de um Latossolo Vermelho 

distroférrico em subsuperfície, assim como SILVA & ROSOLEM (2001) também 

verificaram que o crescimento aéreo do sorgo granífero foi reduzido em mais de 40% ao 

final de 38 dias de cultivo, com resistência mecânica do solo de 1,22 MPa; e COELHO 

et al. (2000) que em condições de campo verificaram que as plantas de algodão 

apresentaram menor altura, biomassa aérea e área foliar com o aumento da 

compactação do solo. 

Nos tratamentos T0, T1*, T1 e T2 a produtividade de milho foi superior a 6,000 Mg 

ha-1, condizente com a adubação utilizada, sendo a máxima produtividade alcançada de 

8,147 Mg ha-1 no tratamento T0 (Figura 11). Com o aumento da RP houve reduções da 

produtividade de 8, 4, 16 e 27%, respectivamente, para os tratamentos T1*, T1, T2, e T4, 

em relação ao T0, representando uma perda de grãos de 2,166 Mg ha-1. AL-ADAWI & 

REEDER (1996), estudando os efeitos da compactação proporcionada por uma carreta 

de transporte de grãos com 9 e 11 Mg por eixo, verificaram reduções de 24% e 43% da 

produtividade de grãos de milho, respectivamente. ALBUQERQUE & REINNERT (2001) 

observaram que a restrição ao crescimento radicular reduziu a produtividade de grãos 

de milho em 1,169 Mg ha-1. 
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Figura 11. Produtividade de grãos da cultura do milho em função da resistência à penetração do 

Latossolo Vermelho de textura argilosa, na camada de 0-0,25 m. As barras referem-se aos 
erros padrões das médias. 

 

Pelos coeficientes de correlação obtidos na Tabela 09, verifica-se que a altura 

das plantas correlacionou-se positivamente com a altura de inserção da primeira 

espiga, diâmetro do colmo, massa seca das plantas, produtividade de grãos; contudo, 

não foi observada correlação entre o diâmetro do colmo e da massa seca das plantas 

com a produtividade de milho. Logo, plantas mais altas e com maiores alturas de 

inserção da primeira espiga, provavelmente, atingirão maiores produtividades, 

concordando com MAGALHÃES (2003), que a redução da massa vegetativa ocasiona 

diminuição na capacidade fotossintética, afetando diretamente a produção de grãos. O 

diâmetro do colmo também não apresentou correlação com a massa seca das plantas. 

A massa seca das plantas foi a característica que apresentou menor influencia das 

modificações impostas pela compactação do solo, correlacionando-se positivamente 

apenas com a porosidade total e negativamente com a resistência mecânica à 

penetração. A densidade do solo, a microporosidade e a resistência à penetração 

correlacionaram-se negativamente com a altura das plantas, altura de inserção da 

primeira espiga, diâmetro do colmo e produtividade; e positivamente com a porosidade 

total e macroporosidade do solo. Verificou-se então que as modificações das 
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propriedades físicas do solo, proporcionadas pelo tráfego de tratores, modificou o as 

características agronômicas das plantas de milho, resultando em menores 

produtividades. Os maiores coeficientes de correlação foram obtidos entre as 

propriedades físicas do solo, sendo o menor coeficiente de - 0,80 entre a porosidade 

total e a microporosidade. 

 

Tabela 09. Matriz de correlação entre as propriedades físicas do Latossolo Vermelho de textura argilosa e 
as características agronômicas da cultura do milho. 

 
Coeficientes de correlação 

Atributos(1) 
AP IP DI MS PD DS PT MA MI 

IP 0,98**         

DI 0,66** 0,66**        
MS 0,54* 0,53* 0,32ns       
PD 0,56* 0,47* 0,44ns 0,32ns      

DS -0,89** -0,86** -0,70** -0,43ns -0,59**     
PT 0,86** 0,83** 0,70** 0,48* 0,58** -0,96**    
MA 0,86** 0,82** 0,68** 0,38ns 0,60** -0,96** 0,97**   

MI -0,75** -0,71** -0,57** -0,19ns -0,57** 0,84** -0,80** -0,93**  
RP -0,91** -0,87** -0,75** -0,51* -0,70** 0,94** -0,93** -0,93** 0,81** 
(1) AP = altura das plantas, IP = inserção da primeira espiga, DI = diâmetro do colmo, MS = massa da matéria seca, 
PD = produtividade de grãos, DS = densidade do solo, PT = porosidade total, MA = macroporosidade, MI = 
microporosidade e RP = resistência mecânica à penetração. 
 

Pelo IHO pôde-se verificar que o aumento da Ds influenciou positivamente a 

variação do conteúdo de água disponível do solo (θcc - θpmp), concordando com 

TORMENA et al. (1998a), que o aumento da retenção de água ao longo dos valores de 

Ds é justificado pela redução da macroporosidade e da redistribuição dos tamanhos dos 

poros (Figura 12). 
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Figura 12. Variação do conteúdo de água volumétrico (θ) com a densidade do solo, para limites críticos 
da porosidade de aeração (θPA), capacidade de campo (θCC), resistência do solo à penetração 
de 1,16 MPa (θRP) e ponto de murcha permanente (θPMP) no Latossolo Vermelho de textura 
argilosa. IHO = intervalo hídrico ótimo. Dsc = densidade do solo crítica, na camada de 0-0,25 m. 

 

A variação da Ds teve grande impacto sobre a θRP (Figura 12). A partir da Ds ≥ 

1,00 Mg m-3 o θRP foi superior que o θPMP. Na parte superior do IHO, com a diminuição 

do θPA proporcionada pelo aumento da Ds, foram alcançados valores restritivos ao IHO 

apenas na Ds ≥ 1,35 Mg m-3, valor superior ao valor da densidade do solo crítica (Dsc) 

de 1,28 Mg m-3, que segundo SILVA & KAY (1997) é definida como a Ds onde o IHO é 

igual a zero, ou seja, a Ds na qual o limite inferior cruza com o limite superior do 

intervalo, a partir da qual ocorreriam limitações severas ao desenvolvimento das 

plantas, associadas à qualidade física do solo, e que o valor de Ds em que IHO é menor 

do que a água disponível pode ser identificado como a densidade máxima aceitável 

para que as plantas se desenvolvam sem problemas de restrição física do solo, 

podendo o conteúdo de água variar entre a capacidade de campo e o ponto de murcha 

permanente. Tais resultados ficaram de acordo com os obtidos por TORMENA et al. 
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(1998a), TORMENA et al. (1999), BEUTLER (2003) e BEUTLER et al. (2004a,b), que 

em solos tropicais o IHO é limitado, na sua parte superior, pelo conteúdo de água na 

capacidade de campo e na parte inferior, pela resistência do solo à penetração. Logo, 

para a cultura do milho, cultivado em um Latossolo Vermelho eutroférrico de textura 

argilosa, a Dsc foi de 1,28 Mg m-3 e a partir da Ds de 1,00 Mg m-3 a RP já seria fator 

restritivo para o crescimento de plantas se o conteúdo de água do solo permanecesse 

abaixo do θRP. 

Segundo SILVA et al. (1994), o crescimento das plantas é menos restringido 

dentro dos limites do IHO, enquanto as limitações aumentam fora desses. SILVA (1998) 

observou que o crescimento da parte aérea das plantas de milho foi negativamente 

correlacionado com a freqüência com que a umidade do solo ocorreu fora do IHO. 

Assim, a magnitude do IHO pode ser utilizada como um diagnóstico da freqüência com 

que a estrutura do solo determina as condições de umidade que impõem limites ao 

crescimento das plantas. Dentro deste contexto, os tratamentos T1, T2 e T4 

apresentaram Ds acima da Dsc proposta pelo IHO, ou seja, mesmo que o conteúdo de 

água ficasse sempre na capacidade de campo durante o ciclo da cultura, o que não 

ocorreu (Figura 09), haveria severas restrições ao crescimento radicular pela elevada 

RP (Figura 12). Contudo, os demais tratamentos apresentaram uma faixa de variação 

do conteúdo de água onde não existiria impedimento ao crescimento radicular pela RP, 

mas em nenhum dos tratamentos o conteúdo de água poderia atingir o ponto de 

murcha permanente, já que a Ds observada para o tratamento T0 foi de 1,12 Mg m-3 

sendo o limite inferior do IHO nesta Ds limitado pela RP (Figura 12). Pelo IHO pôde-se 

estabelecer que o menor conteúdo de água onde não ocorreriam restrições pela RP foi 

de 0,24 e 0,26 kg kg-1 para os tratamentos T0, T1*, respectivamente, e quanto menor a 

faixa do IHO maiores foram as restrições impostas pela RP ao crescimento da parte 

aérea das plantas e da produtividade. 

Utilizando-se o teste de Proctor determinou-se que o conteúdo de água de 0,27 

kg kg-1 do LVef proporcionou sua máxima compactação de 1,61 Mg m-3, sendo que o 

conteúdo de água no qual ocorreu a máxima compactação ficou muito próxima do 

conteúdo de água na capacidade de campo de 0,29 kg kg-1 (Figura 13a). Já com menor 
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conteúdo de água no solo ocorreu menor compactação, por causa das partículas que 

se agregam por forças de coesão, formando microagregados mais resistentes, que 

impedem o deslocamento das partículas e seu rearranjamento e conseqüente 

compactação (NOGUEIRA, 1998). 
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Figura 13. Densidade de referência determinada com o aparelho de Proctor no Latossolo Vermelho de 

textura argilosa (a). Produtividade relativa em função da densidade relativa do solo (b). 
 

O rendimento relativo ajustou-se a um modelo linear com a densidade relativa 

dos tratamentos que foram de 70; 75; 83, 84 e 88% (Figura 13b). Observou-se que 

apenas quanto a densidade relativa atingiu 83% ocorreram perdas significativas na 

produtividade, valor acima da densidade relativa encontrada para o valor de Dsc do IHO 

que foi de 80%. Como a cultura do milho mostrou-se sensível à compactação do solo, 

torna-se necessário que se faça um diagnóstico prévio das condições físicas do solo de 

áreas onde se pretende cultivá-lo, pois, muito provavelmente, a restrição física ao 

desenvolvimento radicular pode proporcionar prejuízos ao desenvolvimento da cultura 

refletindo em perdas da produtividade. 
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CONCLUSÕES 

 

A compactação do solo, proporcionada pelo tráfego de tratores, modificou suas 

propriedades físicas, ocorrendo aumento da microporosidade, da resistência mecânica 

à penetração e da densidade do solo assim como diminuição da macroporosidade e 

porosidade total. 

O Intervalo hídrico ótimo foi limitado na parte superior pelo conteúdo de água na 

capacidade de campo (100 hPa) e na parte inferior pela resistência mecânica do solo à 

penetração em todas as intensidades de compactação, com densidade do solo crítica a 

produtividade de 1,28 Mg m-3 correspondente a 80% da máxima compactação do solo. 

A produtividade do milho foi significativamente menor quando a resistência 

mecânica à penetração do solo atingiu o valor de 1,16 MPa, determinada na tensão de 

100 hPa. 
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CAPÍTULO 5 – COMPACTAÇÃO DO LATOSSOLO VERMELHO DE TEXTURA 

ARGILOSA NO SISTEMA RADICULAR E PRODUTIVIDADE DO 

MILHO 

 

 

RESUMO – O conhecimento de padrões de crescimento radicular são 

importantes para tomada de decisões em relação as práticas de manejo solo. O objetivo 

do trabalho foi avaliar os efeitos da compactação e variação do conteúdo de água sobre 

determinadas propriedades físicas de um Latossolo Vermelho de textura argilosa e 

associá-las ao crescimento radicular e produtividade da cultura do milho. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco intensidades de 

compactação e quatro repetições. Foram coletadas amostras indeformadas do solo nas 

camadas de 0,02-0,05; 0,08-0,11, 0,15-0,18 e 0,22-0,25 m para determinação da 

resistência mecânica do solo à penetração e porosidade do solo. Para determinação da 

densidade, superfície e diâmetro radicular e massa seca das raízes, foram retiradas 

amostras do solo nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15; 0,15-0,20 m, em cada 

parcela. O conteúdo de água do solo foi monitorado durante todo o ciclo da cultura. O 

aumento da resistência mecânica do solo à penetração assim como sua variabilidade 

temporal em função do conteúdo de água do solo, com um período de estresse hídrico 

entre o 42º ao 65º dia após emergência da cultura, alterou a morfologia do sistema 

radicular em todas as camadas, com exceção apenas para a densidade radicular e 

massa seca das raízes na camada de 0,10-0,20 m, restringindo também o crescimento 

radicular em profundidade. Contudo, o diâmetro radicular foi o único parâmetro do 

sistema radicular que apresentou correlação inversa com a produtividade de milho. 

 

 

Palavras-chave: resistência à penetração, macroporosidade, crescimento radicular, 

Zea mays, água no solo 



 67

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas demonstraram que a compactação reduz o volume de poros do solo 

(KLEIN & LIBARDI, 2002; STONE et al., 2002), e que nesse processo os macroporos 

são os primeiros a desaparecerem, responsáveis pela sua aeração (PRIMAVESI, 

1987). Assim, o desenvolvimento das raízes é afetado negativamente pela redução dos 

macroporos (SÉGUY et al., 1999), pelo aumento da resistência à penetração das raízes 

(STONE et al., 2002), pela diminuição da concentração de oxigênio, pela menor taxa de 

mineralização da matéria orgânica no solo, e difusão lenta de nutrientes e de oxigênio 

para as raízes (RIBEIRO, 1999), diminuindo então a disponibilidade e a absorção de 

água e de nutrientes (MEDEIROS et al., 2005). 

O crescimento e o desenvolvimento das raízes dependem das condições físicas 

e químicas do solo. Normalmente as raízes possuem um crescimento vertical, mas 

quando encontram uma camada compactada, podem modificar sua direção e forma de 

crescimento (VARSA et al., 1997). BENGHOUGH & MULLINS (1990) afirmam que o 

menor crescimento radicular em solos compactados ocorre por causa da menor taxa de 

elongação celular em razão da diminuição na taxa de divisão celular do meristema. 

Entre as modificações morfológicas nas raízes, provocadas pela restrição ao 

crescimento, estão o aumento do diâmetro e a diminuição do comprimento, tornando-as 

tortuosas (SILVA & ROSOLEM, 2002). Essas modificações, geralmente, são 

decorrentes do crescimento das raízes nos pontos de menor resistência oferecidos pelo 

solo (BORGES et al., 1988), como canais deixados por raízes decompostas e fendas 

naturalmente encontradas no solo. 

Segundo MEDEIROS et al. (2005), a influência da compactação do solo sobre a 

absorção de nutrientes, o desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea das 

plantas depende da espécie, da classe de solo e do teor de água no solo. De acordo 

com MATERECHERA et al. (1992), a compactação do solo pode promover o 

engrossamento das raízes, em razão de mudanças morfológicas e fisiológicas do 

sistema radicular, específicas a cada espécie ou cultivar, a fim de se adaptarem. 
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Um fator de suma importância a considerar é o impacto do teor de água sobre as 

medidas de resistência mecânica do solo à penetração. Já que à medida que o solo vai 

secando há o aumento da coesão entre suas partículas, implicando numa maior 

resistência à penetração das raízes (GERARD et al., 1972). Segundo DEXTER (1987), 

o crescimento de raízes pode ser inibido com valores de resistência à penetração 

inferiores a 1 MPa em solos secos, mas, com umidade suficiente, pode haver 

crescimento com resistência à penetração variando entre 4,0 e 5,0 MPa. 

O reconhecimento da ocorrência destas interações e de que as culturas estão 

sujeitas às suas interferências demonstraram a necessidade de quantificá-las na 

avaliação da influência das práticas de manejo sobre as condições físicas do solo 

(TORMENA et al., 1998a). Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da 

compactação do solo, proporcionada pelo tráfego de tratores, e da variação de seu 

conteúdo de água sobre determinadas propriedades físicas, e associá-las ao sistema 

radicular e à produtividade de milho. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino e Pesquisa da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP/FCAV), Jaboticabal (SP), situado nas coordenadas 

geográficas de 21º 15’ 29’’ de latitude Sul e 48º 16’ 47’’ de longitude Oeste de 

Greenwich, altitude média de 614 m. O clima é do tipo Cwa, segundo o sistema de 

classificação de Köppen, com verão quente e inverno seco, precipitação média anual de 

1.428 mm e temperatura média de 21ºC. As precipitações diárias durante o ciclo da 

cultura (novembro de 2005 a abril de 2006), obtidas na Estação Meteorológica 

Automatizada do Departamento de Engenharia Rural da FCAV/UNESP, são 

apresentadas na Figura 14. 
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O solo da área experimental é um Latossolo Vermelho Eutroférrico, típico, textura 

argilosa, A moderado, caulinítico-oxídico (LVef). A composição granulométrica do solo 

foi determinada em 10 amostras deformadas, na camada de 0-0,20 m, por meio da 

dispersão com NaOH (0,1 mol L-1) e agitação lenta durante 16 horas (30 rotações por 

minuto), sendo o conteúdo de argila obtido pelo método da pipeta (GEE & BAUDER, 

1986). O LVef apresentou 572 g kg-1 de argila, 253 g kg-1 de silte e 116 g kg-1 de areia 

fina e 59 g kg-1 de areia grossa. 
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Figura 14. Precipitação diária no período de 23 de novembro de 2005 a 17 de abril de 2006. 
 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco 

intensidades de compactação. Toda parcela experimental apresentou cinco linhas de 

milho com seis metros de comprimento, considerando-se área útil as três linhas centrais 

desprezando-se um metro e meio de cada extremidade. 

A análise química de rotina para fins de fertilidade seguiu metodologia proposta 

por RAIJ et al. (1987). No mês de setembro de 2005 realizou-se a aplicação de calcário, 

para elevação da saturação por bases a 70%, e uma gradagem pesada para sua 

incorporação. Antes da instalação do experimento realizou-se uma escarificação do 

solo até 0,30 m de profundidade.  
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Os tratamentos foram: T0= solo não trafegado; T1*= 1 passada de um trator de 4 

Mg; T1= 1 passada de um trator de 11 Mg; T2= 2 passadas de um trator de 11 Mg e 

T4= 4 passadas de um trator de 11 Mg. Os tratores trafegaram por toda parcela, no 

sentido do declive da área, de forma que os pneus comprimissem áreas paralelas entre 

si. O número de vezes que os tratores trafegaram variou conforme o tratamento, sendo 

que o tráfego era sobreposto ao anterior de forma que toda área de cada parcela fosse 

trafegada com número igual de vezes. O conteúdo de água no solo durante a 

compactação do tratamento T1* foi de 0,17 kg kg-1 e nos demais tratamentos foi de 

0,22 kg kg-1. 

No dia 29 de novembro de 2005, foi semeado o milho, cultivar Master, um híbrido 

triplo de ciclo precoce, no espaçamento de 0,9 m nas entrelinhas e 12 sementes por 

metro, utilizando-se para isso uma semeadora-adubadora de plantio direto; e adubado 

com 0,300 Mg ha-1 da fórmula 8-20-20 para obtenção da produtividade esperada de 

milho de 6 a 8 Mg ha-1, segundo RAIJ et al. (1997). Após 15 dias, foi feito o desbaste 

para obter 5 plantas por metro. A adubação de cobertura foi realizada quando as 

plantas estavam com 6 folhas utilizando-se 0,450 Mg ha-1 da fórmula 20-00-15, sem 

incorporação. Para caracterização química após adubação do solo foram retiradas 

cinco amostras simples na entrelinha da cultura por parcela, na camada de 0-0,20 m, 

para composição de uma única amostra composta. 

Foram abertas quatro trincheiras por tratamento, uma em cada parcela, para 

retirada de amostras não deformadas do solo. Em duas delas coletaram-se seis 

cilindros para cada camada do solo para determinação da resistência mecânica à 

penetração (RP) em diferentes conteúdos de água em câmaras de pressão de Richards 

(60; 100; 330; 600; 1000; 3000 hPa), assim como a determinação da capacidade de 

campo e do ponto de murcha permanente pelo modelo proposto por GENUCHTEN 

(1980). Nas outras duas trincheiras coletou-se apenas um cilindro por camada, que 

foram colocados na tensão de 100 hPa em câmaras de pressão de Richards para 

determinação das propriedades físicas do solo. As camadas do solo amostradas foram 

de 0,02-0,05; 0,08-0,11, 0,15-0,18 e 0,22-0,25 m em cada tratamento, utilizando-se 

cilindros de 54,29 x 10-6 m3 (0,03 m de altura e 0,048 m de diâmetro) para determinação 
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das propriedades físicas do solo. A microporosidade foi determinada por secagem 

(tensão de 100 hPa), em câmaras de pressão de Richards com placa porosa (KLUTE, 

1986), a porosidade total segundo DANIELSON & SUTHERLAND (1986), e a 

macroporosidade obtida por diferença entre a porosidade total e a microporosidade. Em 

todos os cilindros determinou-se a resistência à penetração (RP) por meio de um 

penetrômetro eletrônico estático com velocidade constante de penetração de 0,01 m 

min-1, cone com ângulo de 60º e com área da base de 2,96 x 10-6 m2, equipado com 

atuador linear e célula de carga de 20 kg acoplada a um microcomputador para a 

aquisição  dos  dados,  conforme  descrito por  TORMENA et al. (1998a),  realizando-se 

 

Tabela 10. Valores médios e erros padrões da macroporosidade, microporosidade e resistência mecânica 
do solo à penetração nas diferentes intensidades de compactação e camadas do Latossolo 
Vermelho de textura argilosa. 

 
Intensidade de compactação1 Camada 

(m) T0 T1* T1 T2 T4 

  
 Macroporosidade (m3 m-3) 
0,02-0,05 0,22±0,01 0,19±0,01 0,08±0,01 0,09±0,02 0,05±0,00 

0,08-0,11 0,22±0,00 0,21±0,02 0,09±0,01 0,07±0,01 0,06±0,01 
0,15-0,18 0,19±0,01 0,15±0,03 0,10±0,01 0,09±0,01 0,07±0,01 
Média 0,21±0,01 0,18±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 0,06±0,00 

      
 Microporosidade (m3 m-3) 
0,02-0,05 0,37±0,00 0,38±0,01 0,42±0,01 0,42±0,01 0,43±0,00 

0,08-0,11 0,35±0,00 0,38±0,01 0,42±0,00 0,42±0,01 0,42±0,00 
0,15-0,18 0,37±0,01 0,38±0,02 0,41±0,01 0,41±0,01 0,42±0,00 
Média 0,36±0,00 0,38±0,01 0,41±0,00 0,42±0,00 0,42±0,00 

      
 Resistência à penetração (MPa) 
0,02-0,05 0,31±0,05 0,37±0,05 1,16±0,06 1,14±0,25 2,13±0,20 

0,08-0,11 0,35±0,05 0,33±0,04 1,09±0,17 1,20±0,19 1,70±0,15 
0,15-0,18 0,31±0,03 0,60±0,12 1,04±0,09 1,13±0,20 1,68±0,32 
Média 0,32±0,03 0,44±0,06 1,10±0,06 1,15±0,11 1,83±0,14 
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas 
referem-se à comparação de tratamentos na mesma camada e minúsculas comparam médias de uma camada no 
mesmo tratamento. 
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duas repetições por amostra perfazendo 180 leituras por repetição. A RP média foi 

obtida desprezando-se meio centímetro de cada extremidade da amostra. A 

caracterização física do solo, na tensão de 100 hPa, encontra-se na Tabela 10. 

No estádio do pendoamento da cultura do milho, que ocorreu 59 dias após a 

germinação (01/02/2006), período no qual, segundo MENGEL & BARBER (1974), o 

sistema radicular do milho alcança a máxima extensão, foram retiradas amostras do 

solo de 0,20 m no sentido da linha x 0,10 m no sentido da entrelinha, distanciadas de 

0,10 m do eixo principal das plantas de milho, nas camadas de 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-

0,15; 0,15-0,20 m, em cada parcela, com um volume de solo coletado por camada de 

0,001 m3. Em seguida, as raízes foram separadas do solo por lavagem em água 

corrente, utilizando peneiras de abertura de malha de 0,002 m e 0,001 m. As imagens 

das raízes foram digitalizadas em um “scanner” de leitura ótica, na resolução de 400 

dpi, fornecendo o diâmetro médio (mm) e o comprimento das raízes (mm) pelo software 

“Delta-T Scan”, utilizando o método de HARRIS & CAMPBELL (1989), para 

determinação da densidade do comprimento radicular e da superfície radicular. Na 

seqüência as amostras foram secas em estufa a + 65 oC até massa constante, para 

determinação da massa seca das raízes: 

Massa seca das raízes = m/v                                                                                         (1) 

onde: m representou a massa seca das raízes de cada amostra, em mg; e v o volume 

de solo coletado, em cm3. 

Para a determinação da densidade do comprimento radicular utilizou-se a 

seguinte equação: 

Densidade radicular = c/v                                                                                               (2) 

onde: c representou o comprimento radicular, em cm; e v o volume de solo coletado, em 

cm3. 

 A expressão utilizada para o cálculo da superfície radicular foi: 

Superfície radicular = 2 π r c/v                                                                                        (3) 



 73

onde: r representou o raio médio das raízes, em cm; c representou o comprimento 

radicular, em cm; e v representou o volume de solo coletado, em cm3. 

A produtividade de grãos de milho foi obtida extrapolando-se a produção de 

grãos da área útil da parcela para um hectare, considerando-se a umidade padrão de 

13%. 

Como a RP varia inversamente com o conteúdo de água do solo, este foi medido 

durante o ciclo da cultura utilizando-se uma sonda Profile Probe type PR2 acoplada a 

um Moisture Meter HH2 até a profundidade de 0,20 m (Figura 15). Com a RP, 

determinada em diferentes conteúdos de água, foram ajustadas equações exponenciais 

entre a umidade gravimétrica do solo e a RP (Tabela 11), concordando com ROSOLEM 

et al. (1994b), o que possibilitou a determinação da variação da RP durante todo o ciclo 

da cultura nas camadas de 0-0,10 e 0,10-0,20 m. 
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Figura 15. Variação do conteúdo de água em diferentes camadas do Latossolo Vermelho de textura 

argilosa. O pmp representou o conteúdo de água no ponto de murcha permanente e cc na 
capacidade de campo. 

 

Os dados coletados foram submetidos aos testes de normalidade e 

homocedasticidade a 5% por meio das rotinas PROC UNIVARIATE e PROC 
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sistema radicular apresentou variância homogênea e que apenas as variáveis massa 

seca das raízes e diâmetro radicular apresentaram distribuição normal. Para atender as 

hipóteses inicias todas as variáveis do sistema radicular foram transformadas em x . 

Para as propriedades químicas do solo e a produtividade do milho, a análise de 

variância seguiu delineamento inteiramente casualizado, e para as variáveis do sistema 

radicular, o delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas, sendo o 

fator secundário constituído pelas camadas do solo. Em função da resistência à 

penetração do solo, foram realizadas análises de regressão polinomial por meio da 

rotina PROC REG (SAS, 1999), adotando-se, como critérios de seleção dos modelos, o 

maior R2 e a significância de 5% dos parâmetros das equações. E em função das 

camadas do solo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade, utilizando-se a rotina PROC GLM (SAS, 1999). Determinou-se também a 

matriz de correlação entre as variáveis do sistema radicular avaliados e a produtividade 

de milho a 5% de probabilidade por meio da rotina PROC CORR (SAS, 1999). 

 

Tabela 11. Equações exponenciais entre a resistência mecânica à penetração (RP) do Latossolo 
Vermelho de textura argilosa e a umidade gravimétrica do solo (UG) em diferentes intensidades 
de compactação e camadas. 

 
Camadas1 

Tratamentos 
0-0,10 m 0,10-0,20 m 

T0 RP = 14,735e-12,264UG (R2=0,89) RP = 31,698e-14,214UG (R2=0,87) 
T1* RP = 27,080e-13,623UG (R2=0,86) RP = 13,799e-8,9002UG (R2=0,78) 
T1 RP = 108,79e-15,852UG (R2=0,75) RP = 373,99e-19,695UG (R2=0,84) 
T2 RP = 240,54e-17,916UG (R2=0,83) RP = 238,61e-16,811UG (R2=0,90) 

T4 RP = 144,59e-14,310UG (R2=0,85) RP = 484,29e-19,555UG (R2=0,76) 
1 para a camada de 0-0,10 m o número de observações foi de 24 e para camada de 0,10-0,20 m de 12. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela caracterização química da área experimental, apresentada na Tabela 12, 

verifica-se que não houve diferença estatística entre os teores dos nutrientes do solo 

nos diferentes tratamentos, sendo á área considerada homogênea em relação a sua 
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fertilidade, e a não interferência da fertilidade na resposta da cultura à compactação do 

solo. 

 

Tabela 12. Análises químicas de rotina para fins de fertilidade do Latossolo Vermelho cultivado com milho 
pertencente à Fazenda de Ensino e Pesquisa da FCAV, realizada após adubação na entrelinha 
da cultura. 

 
Complexo sortivo 

Tratamento pH MO P 
K Ca Mg H+Al 

V% 

 CaCl2 g dm-3 mg dm-3 ……..……….mmolc dm-3………………  

T0 5,3±0,1 20,8±0,5 33,3±0,9 2,6±0,3 19,9±6,6 12,0±1,6 28,8±1,9 57,8±4,4 
T1* 5,4±0,1 20,5±0,5 38,8±3,3 2,7±0,2 21,4±7,1 12,5±1,7 28,0±1,7 59,5±4,4 

T1 5,45±0,1 21,0±0,7 35,0±2,4 2,95±0,3 31,5±1,3 14,5±0,7 25,8±0,8 65,5±1,4 
T2 5,5±0,0 21,0±0,6 33,3±4,7 2,9±0,5 27,8±3,0 12,8±1,6 26,5±0,9 61,5±3,5 
T4 5,4±0,1 21,8±0,5 33,3±2,4 3,67±0,3 27,0±4,2 11,5±1,5 28,0±1,7 60,0±4,7 

 

Pela análise de variância observou-se que todas as variáveis do sistema 

radicular do milho apresentaram interação entre as diferentes intensidades de 

compactação e as camadas do solo estudadas. Logo, o crescimento radicular dentro de 

cada camada do solo nas diferentes intensidades de compactação apresentou um 

comportamento, assim como dentro do mesmo tratamento entre as diferentes camadas 

do solo estudadas. 

As Figuras 16, 17, 18 e 19 demonstram o comportamento da superfície radicular, 

densidade radicular, diâmetro radicular e massa seca das raízes em função do aumento 

da compactação em diferentes camadas do solo. 

Nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,10 m, a superfície, densidade e o diâmetro 

radicular, assim como a massa seca das raízes apresentaram efeito quadrático em 

função do aumento da resistência mecânica do solo à penetração. Nota-se que o 

aumento da compactação proporcionou aumento da superfície radicular até o valor de 

1,27 MPa na camada de 0-0,05 m e de 1,33 MPa para a camada de 0,05-0,10 m, sendo 

que a partir desses valores de resistência a compactação do solo restringiu o 

crescimento radicular. Para a densidade radicular e massa seca das raízes os valores 

de RP críticas nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,10 m foram de 1,25 e 1,28 MPa e 1,30 e 
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1,38 MPa, respectivamente, próximos aos valores encontrados para a superfície 

radicular (Figuras16, 17, 18 e 19). 
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Figura 16. Regressão entre a resistência mecânica do solo à penetração e a superfície radicular do milho 

nas camadas de 0-0,05 m (a), 0,05-0,10 m (b), 0,10-0,15 m (c) e 0,15-0,20 m (d). As barras 
referem-se aos erros padrões das médias. Dados transformados em x . 

 

Contudo, observa-se que para o diâmetro radicular até os valores de 1,41 e 

1,45 MPa nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,10 m, respectivamente, proporcionaram seu 

aumento, sendo que níveis mais elevados de RP foram necessários para restringi-lo 

quando comparado a superfície, densidade e massa seca do sistema radicular (Figuras 

16, 17, 18 e 19). Observou-se que apenas duas passadas do trator de 11 Mg foram 

suficientes para atingir valores de RP próximos aos críticos para o crescimento 
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radicular, e também foram suficientes para proporcionar valores de macroporosidade 

abaixo de 10% (Tabela 10). 
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Figura 17. Regressão entre a resistência mecânica do solo à penetração e a densidade radicular do milho 

nas camadas de 0-0,05 m (a), 0,05-0,10 m (b), 0,10-0,15 m (c) e 0,15-0,20 m (d). As barras 
referem-se aos erros padrões das médias. Dados transformados em x . 

 

A macroporosidade está diretamente relacionada com a densidade do solo, já 

que no processo de compactação os primeiros poros a desaparecer são os 

macroporos, responsáveis pela sua aeração (PRIMAVESI, 1987). Os macroporos 

constituem a rota principal ao crescimento das raízes, mostrando que solos mal 

estruturados prejudicam o crescimento radicular (CAMARGO & ALLEONI, 1997). 

Segundo THOMASSON (1978) e SECCO et al. (2004), os solos devem possuir 
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macroporosidade mínima de 10% para o crescimento e desenvolvimento satisfatório 

das plantas. Neste sentido, TORMENA et al. (1998b), estudando as alterações da 

porosidade de aeração em sistema plantio direto, observaram que o tráfego de 

máquinas reduziu seus valores para próximo de zero, restringido a produtividade das 

culturas. KLEIN & LIBARDI (2002) estudando a densidade e distribuição do diâmetro 

dos poros de um Latossolo Vermelho Ácrico, de textura argilosa, sob os diferentes 

sistemas de uso e manejo (mata secundária, área de sequeiro com dois cultivos anuais 

em plantio direto e uma terceira aérea irrigada por pivô central em sistema plantio 

direto) observaram que para o Latossolo Vermelho Ácrico, de textura argilosa, a 

densidade do solo de 1,26 Mg m-3, atingida na área irrigada, reduziu a macroporosidade 

a valores restritivos à aeração das raízes, para a maioria das culturas, de 0,045 m3 m-3. 

SUN (1955) observou diferenças no desenvolvimento de raízes primárias de soja, em 

diferentes condições de aeração. Segundo este autor, em soluções nutritivas aeradas 

as raízes apresentavam maior comprimento, menor diâmetro, raízes laterais numerosas 

e pelos absorventes esparsos, ao passo em que condições não aeradas, possuíam 

menor comprimento, maior diâmetro e abundância de pêlos absorventes. 

Verificou-se que nas camadas de 0,10-0,15 e 0,15-0,20 m a densidade radicular 

e a massa seca não sofreram alterações devido ao aumento da RP (Figuras 17 e 19). 

Entretanto, para a superfície e diâmetro radicular, em ambas as camadas, 

demonstraram aumento linear com a compactação do solo (Figuras 16 e 18). 

MATERECHERA et al. (1992), estudando o efeito da compactação em oito espécies 

vegetais, selecionadas para cobrir uma gama de diâmetros radiculares, que foram 

cultivadas em duas áreas com valores resistência à penetração variando entre 2,5 a 3,0 

MPa, abaixo de 0,10 m de profundidade, na área compactada e menores que 2 MPa na 

área sem compactação, verificaram que o diâmetro radicular das oito espécies 

aumentou com a compactação do solo, e que houve diferenças significativas na 

porcentagem de penetração das raízes das diferentes espécies. Segundo o autor 

espécies com maiores diâmetros radiculares possuem maior capacidade de penetração 

do que espécies de menores diâmetros, exemplificando o fato de que as dicotiledôneas 
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por possuírem maiores diâmetros que as monocotiledôneas, apresentaram maior poder 

de penetração no solo. 
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Figura 18. Regressão entre a resistência mecânica do solo à penetração e o diâmetro radicular do milho 

nas camadas de 0-0,05 m (a), 0,05-0,10 m (b), 0,10-0,15 m (c) e 0,15-0,20 m (d). As barras 
referem-se aos erros padrões das médias. Dados transformados em x . 

 

MELLO IVO & MIELNICZUK (1999) verificaram que para o plantio direto, na 

camada superficial (0-0,05 m), a densidade do comprimento radicular foi 

significativamente maior que no preparo convencional, sendo esta situação invertida na 

camada de 0,10-0,15 m, e que abaixo da camada trabalhada pelos implementos (0,25-

0,35 m), as áreas preparadas apresentaram valores iguais de densidade radicular, 

quando comparadas às áreas de plantio direto. Os autores verificaram que as raízes 
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não sofreram deflexão no ângulo normal de crescimento no preparo convencional por 

ocasião da etapa de ocupação dos primeiros 0,30 m do solo, o que foi observado para o 

plantio direto devido a maior resistência à penetração. Os autores também verificaram 

que o raio médio das raízes no sistema plantio direto foi maior, quando comparado ao 

preparo convencional em todas as camadas, devido a maior resistência à penetração 

que levaram as raízes a sofrerem deformações morfológicas exteriorizadas pelo 

aumento de seu raio. 
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Figura 19. Regressão entre a resistência mecânica do solo à penetração e a massa seca das raízes do 

milho nas camadas de 0-0,05 m (a), 0,05-0,10 m (b), 0,10-0,15 m (c) e 0,15-0,20 m (d). As 
barras referem-se aos erros padrões das médias. Dados transformados em x . 
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Segundo FOLONI et al. (2003), o diâmetro médio das plantas de milho aumentou 

significativamente com a compactação do Latossolo Vermelho distroférrico ajustando-se 

a uma função linear. Afirmaram ainda que o engrossamento das raízes das plantas de 

milho na camada compactada pode ser um indicativo de que esta espécie tem pouco 

potencial para estabelecer o seu sistema radicular em solos compactados. 

Dentro do tratamento preparado e não trafegado (T0) observou-se que a maior 

densidade e superfície radicular foram obtidas na camada de 0,05-0,10 m do solo 

(Tabela 13). Entretanto, o menor diâmetro radicular foi encontrado na camada de 0-

0,05, sendo que não houve diferença estatística entre as demais camadas. Resultados 

semelhantes para densidade e superfície radicular foram encontrados nos tratamentos 

T0 e T1* nas diferentes camadas (Tabela 13). Contudo, com uma passada do trator de 4 

Mg foi suficiente para modificar a distribuição do diâmetro radicular e da massa seca 

nas diferentes camadas em relação ao tratamento com solo solto (T0), onde não houve 

diferença estatística do diâmetro radicular da camada 0-0,05 para as camadas de 0,10-

0,15 e 0,15-0,20 m; sendo que a única diferença encontrada foi da camada 0,05-010 m 

para a de 0-0,05 m. Segundo CAMARGO & ALLEONI (1997), a pressão de crescimento 

das raízes depende da pressão de turgor das células do meristema radicular em 

processo de alongamento, e da área de contato da raiz sobre um agente rígido externo. 

Portanto, quanto maior o diâmetro da raiz, maior é a força exercida no processo de 

alongamento das células do meristema radicular, para penetração em determinada 

camada de solo. Segundo BARBER (1984), o aumento do diâmetro radicular seria 

devido a um achatamento das células, de maneira que a área de membranas por 

unidade de comprimento da raiz aumentasse. A maior massa seca das raízes foi 

encontrada na camada de 0,05-0,10 m, não havendo diferença entre as demais 

camadas do solo. Com uma passada do trator de 11 Mg ocorreram modificações na 

densidade e superfície radicular em relação ao tratamento T0, não observadas com uma 

passada do trator de 4 Mg (Tabela 13). Observou-se maior concentração de raízes na 

camada de 0-0,10 m quando a resistência mecânica a penetração atingiu o valor médio 

de 1,10 MPa (Tabela 10). 
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Tabela 13. Valores médios e erros padrões da densidade radicular (cm cm-3), superfície radicular 
(cm2 cm-3), diâmetro radicular (mm) e massa seca da raiz (mg cm-3) de milho em função das 
diferentes intensidades de compactação e camadas do Latossolo Vermelho de textura argilosa. 

 
Tratamentos1 Camada 

(m) T0 T1* T1 T2 T4 

 Densidade radicular2 
0-0,05 1,94±0,22 b 2,01±0,24 b 3,68±0,32 a 4,12±0,15 a 3,00±0,23 ab 
0,05-0,10 3,04±0,08 a 2,85±0,33 a 3,96±0,21 a 3,71±0,23 a 3,55±0,24 a 

0,10-0,15 2,03±0,15 b 1,91±0,26 b 2,73±0,35 b 2,16±0,17 b 2,41±0,32 bc 
0,15-0,20 1,39±0,10 b 1,72±0,18 b 2,15±0,28 b 1,57±0,18 b 1,89±0,27 c 
      

 Superfície radicular2 
0-0,05 0,54±0,06 b 0,58±0,07 b 1,29±0,16 a 1,41±0,04 a 1,04±0,08 b 
0,05-0,10 0,96±0,03 a 0,92±0,12 a 1,47±0,15 a 1,35±0,08 a 1,28±0,04 a 

0,10-0,15 0,65±0,05 b 0,58±0,09 b 0,98±0,14 b 0,75±0,07 b 0,88±0,13 bc 
0,15-0,20 0,43±0,04 b 0,56±0,07 b 0,72±0,11 c 0,54±0,07 b 0,66±0,10 c 
      

 Diâmetro radicular2 
0-0,05 0,49±0,00 b 0,52±0,02 b 0,62±0,03 b 0,64±0,02 ab 0,62±0,00 b 
0,05-0,10 0,56±0,01 a 0,57±0,00 a 0,70±0,01 a 0,68±0,01 a 0,68±0,01 a 

0,10-0,15 0,57±0,01 a 0,54±0,01 ab 0,64±0,02 b 0,62±0,01 b 0,65±0,02 ab 
0,15-0,20 0,55±0,01 a 0,55±0,01 ab 0,60±0,03 b 0,61±0,02 b 0,62±0,01 b 
      

 Massa seca das raizes2 
0-0,05 0,23±0,02 bc 0,24±0,03 b 0,44±0,04 a 0,49±0,02 a 0,37±0,02 b 
0,05-0,10 0,38±0,01 a 0,37±0,03 a 0,52±0,05 a 0,48±0,02 a 0,48±0,01 a 

0,10-0,15 0,31±0,03 ab 0,25±0,04 b 0,43±0,02 a 0,28±0,03 b 0,35±0,05 bc 
0,15-0,20 0,17±0,02 c 0,24±0,03 b 0,27±0,05 b 0,19±0,01 b 0,25±0,03 c 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2 Dados transformados em x . 

 

No tratamento T1 a densidade radicular foi estatisticamente maior na camada de 

0-0,10 m em relação a camada de 0,10-0,20 m, assim como a superfície radicular o foi 

na camada de 0-0,10 m, em relação a camada de 0,10-0,15 m e esta maior que a 

camada de 0,15-0,20 m (Tabela 13). O diâmetro radicular foi maior na camada de 0,05-

0,10 m, em relação as demais camadas, que não apresentaram diferença estatística 

entre si. Em relação a massa seca das raízes verificou-se que não houve diferença nas 

três primeiras camadas estudadas do solo e que a menor massa seca foi obtida na 

camada de 0,15-0,20 m (Tabela 13). Logo, no tratamento (T1) foram verificados os 
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primeiros efeitos da compactação sobre o crescimento radicular, que foram a maior 

concentração de raízes na superfície e a menor exploração do solo em profundidade, 

prejudicando a absorção de água, já que raízes mais profundas usualmente podem 

extrair mais água, e de maneira mais efetiva do que aquelas próximas à superfície do 

solo, devido ao fato delas serem mais jovens, menos comprimidas e freqüentemente 

localizadas em solo úmido (BASSOI et al., 1994). 

Quando foram efetuadas duas passadas do trator de 11 Mg, atingindo uma 

média de 1,15 MPa (Tabela 10), não houve alteração da densidade radicular em 

profundidade em relação ao tratamento com uma única passada do trator 11 Mg. 

Entretanto, a maior superfície radicular concentrou-se na camada de 0-0,10 m, já o 

diâmetro radicular na camada de 0-0,05 m não apresentou diferença estatística com a 

camada de 0,05-0,10 m e a massa seca de raízes também foi maior na camada de 0-

0,10 m em relação a camada de 0,10-0,20 m (Tabela 13). Logo, ficou evidente a 

concentração de raízes mais espessas na superfície e sua dificuldade em alcançar 

camadas mais profundas do solo, concordando com ROSOLEM et al. (1994a) e MELLO 

IVO & MIELNICZUK (1999). Em um Hapludalf com problemas de drenagem e elevada 

densidade nos horizontes subsuperficiais, VARSA et al. (1997) verificaram que o 

rompimento de camadas adensadas até a profundidade de 0,90 m, promoveu maior 

penetração das raízes e produção de milho devido a menor resistência mecânica à 

penetração. Observaram também que nos anos de menor precipitação foram 

observados os maiores benefícios no aumento da profundidade de subsolagem; e que 

as raízes que penetraram às maiores profundidades extraíram mais água e nutrientes 

de um maior volume de solo minimizando as condições desfavoráveis para o 

desenvolvimento da cultura e resultando em maiores produtividades. Segundo LAL 

(1989), o rearranjo da estrutura do solo, decorrente da compactação, se reflete no 

crescimento das raízes, que tendem a concentrar-se na camada superficial do solo, até 

0,10 m de profundidade. Segundo CAMARGO & ALLEONI (1997), o aumento da 

compactação e conseqüente redução do tamanho dos poros, a ponto de impedir a 

passagem da raiz principal, leva a compensar esse efeito pela expansão de raízes 

laterais com diâmetros menores, que se proliferam e formam um sistema radicular 
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muito denso e raso, que no campo dificilmente sobrevive a condições de seca. FOLONI 

et al. (2003) e ROSOLEM et al. (1994b) também verificaram que a produção total de 

matéria seca do sistema radicular do milho não foi prejudicada pelo aumento da 

resistência mecânica do solo em camadas compactadas, localizadas abaixo de 0,10 m 

de profundidade. Nos trabalhos com plantas de milho, submetidas à compactação do 

solo, verificou-se que o crescimento radicular foi inibido na camada compactada e 

abaixo dela, mas a intensificação da impedância mecânica do solo em subsuperfície 

causou um incremento de raízes na camada superficial, de modo que o nível mais alto 

de resistência mecânica do solo à penetração não resultou em menor produção total de 

matéria seca radicular, quando comparado ao tratamento testemunha. 

No tratamento T4 verificou-se que a densidade radicular não apresentou 

diferenças estatísticas nas duas primeiras camadas do solo, mas que na camada de 

0,05-0,10 m apresentou maior densidade em relação às camadas inferiores do solo 

(Tabela 13). Já para superfície radicular, houve diferença entre as duas primeiras 

camadas do solo sendo que a maior superfície ficou contida na camada de 0,05-0,10 m, 

e que também foi maior do que as duas últimas camadas. Não houve diferença no 

diâmetro radicular na camada de 0,05-0,15 m. O diâmetro foi estatisticamente maior 

apenas na camada de 0,05-0,10 m em relação as camadas de 0-0,05 m e 0,15-0,20 m. 

A massa seca das raízes ficou concentrada nas duas camadas superficiais do solo, 

sendo em maior quantidade na camada de 0,05-0,10 m. Esperava-se que no tratamento 

T4, devido a maior resistência mecânica à penetração, as raízes ficassem mais 

concentradas nas camadas superiores, seguindo a tendência demonstrada do T0 até no 

T2. Entretanto, MATERECHERA et al. (1992) demonstraram possíveis comportamentos 

do crescimento radicular, na transição entre o solo solto, encontrando camadas 

compactadas no subsolo não preparado. Segundo os autores, as raízes podem se 

inclinar horizontalmente ou penetrar tais camadas. As raízes que se inclinaram podem 

percorrer horizontalmente a interface entre as camadas até achar possíveis pontos de 

baixa resistência e entrar para o subsolo por meio destes caminhos, ou apenas secar e 

parar seu crescimento. As que conseguiram penetrar as camadas compactadas sem 

inclinação horizontal podem continuar crescendo na mesma direção, mas com redução 
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na taxa de crescimento ou penetrar pequenas distâncias dentro da camada e quase 

sempre interromper seu crescimento. A idade das plantas e a presença de caminhos 

com baixa resistência mecânica (bioporos e fendas) no subsolo são pontos importantes 

para o estabelecimento do sistema radicular.  

Segundo CARDOSO et al. (2006), em um Latossolo Vermelho distroférrico de 

textura muito argilosa, o crescimento radicular da cultura da soja em plantio direto, 

compactado pelo tráfego de tratores, e plantio direto escarificado a 0,25 m de 

profundidade, com densidade do solo respectivamente de 1,38 e 1,17 Mg m-3, na 

profundidade de 0,12 m. Por meio da análise morfoestrutural observaram o 

desenvolvimento de fissuras nos tratamentos sistema plantio direto compactado e 

escarificado nas camadas de 0–0,25 e 0–0,15 m, respectivamente. As fissuras 

mostraram-se mais desenvolvidas nas áreas sob sistema plantio direto compactado, 

principalmente nos primeiros 0,15 m de profundidade que permitiram o desenvolvimento 

das raízes nas camadas compactadas. Este fator esteve, provavelmente, relacionado 

com o aumento da densidade do solo, onde à medida que o processo de compactação 

progrediu, os agregados se compactaram, reduzindo a quantidade de vazios intra-

agregados. Assim, as oscilações da temperatura e de umidade do solo, associadas à 

coesão dos minerais de argila, promoveram o desenvolvimento de fissuras entre as 

faces dos agregados característicos do Latossolo Vermelho. Este processo mostrou-se 

mais expressivo nas estruturas formadas por agregados angulares, com baixa 

ocorrência de vazios intra-agregados, associados aos maiores valores de densidade do 

solo (1,38 Mg m-3), o que pode explicar o comportamento do sistema radicular 

verificado no tratamento T4 (Tabela 13). 

Segundo BEUTLER & CENTURION (2004), tão importante quanto o 

desenvolvimento radicular é a determinação do valor crítico de RP ao desenvolvimento 

radicular e sua relação com a produtividade das culturas. Portanto, foi estabelecida a 

equação de regressão linear entre a RP e a produtividade de grãos da cultura do milho 

(Figura 20). 
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Figura 20. Regressão entre a resistência mecânica do Latossolo Vermelho de textura argilosa à 

penetração e a produtividade de milho. As barras referem-se aos erros padrões das médias. 
 

Observa-se pelo modelo (Figura 20) que com o aumento da RP, a partir do 

tratamento com solo solto (0,32 MPa) até o tratamento com quatro passadas do trator 

de 11 Mg (1,83 MPa), houve uma redução de 27% na produtividade de milho. 

O aumento da compactação do solo proporcionou modificações no sistema 

radicular, resultando em redução da produtividade. Pela matriz de correlação (Tabela 

14) observa-se que todas as características do sistema radicular, avaliadas na camada 

de 0-0,20 m, correlacionaram-se positivamente. A produtividade do milho correlacionou-

se negativamente com todas as características do sistema radicular. Entretanto, a única 

correlação significativa encontrada foi com o diâmetro radicular. 

Segundo BENNIE (1996), é difícil generalizar resultados da literatura, visto que a 

influência da compactação do solo sobre o crescimento radicular decorre de uma série 

de fatores, que dependem das características genéticas das plantas, das condições 

ambientais (precipitações) e do estádio de desenvolvimento do vegetal. Segundo 

TORMENA et al. (1998b), a relação entre a estrutura do solo e a produtividade das 

culturas ainda é pouco compreendida, considerando as dificuldades em quantificar as 

várias propriedades físicas do solo ligadas à estrutura, e que a variabilidade espacial e 

temporal da estrutura do solo ser um dos fatores que dificultam essa quantificação, já 

que algumas propriedades físicas do solo variam conjuntamente. 
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Tabela 14. Matriz de correlação entre a superfície, densidade e diâmetro radicular, massa seca das 
raízes e a produtividade de milho cultivado em Latossolo Vermelho de textura argilosa 
submetido a diferentes intensidades de compactação. 

 
Coeficientes de correlação (1) 

Características 
Superfície Densidade Massa Diâmetro Produtividade 

Superfície 1     
Densidade 0,97** 1    
Massa 0,96** 0,94** 1   
Diâmetro 0,87** 0,78** 0,86** 1  

Produtividade -0,36ns -0,26ns -0,30ns -0,53* 1 
(1)* significativo a 5% de probabilidade, ns não significativo 

 

Os valores médios de RP, apresentados na Tabela 10 e utilizados nas 

regressões entre as características do sistema radicular e produtividade de grãos em 

função da compactação do solo, foram determinados na capacidade de campo (100 

hPa), conteúdo de água utilizado e padronizado para determinação da RP 

possibilitando comparações com os valores encontrados com a literatura. Entretanto, a 

resistência à penetração aumentou com a diminuição do conteúdo de água do solo, o 

qual não permaneceu na capacidade de campo durante todo o ciclo da cultura (Figura 

15). Observou-se pelas Figuras 21 e 22, um período (entre o 42º ao 65º dias após 

emergência da cultura) no qual a RP atingiu os maiores valores, em que o sistema 

radicular estava em pleno desenvolvimento, assim como a parte aérea da planta, o que 

possivelmente resultou numa menor produtividade. Portanto, observou-se que, 

dependendo do regime hídrico, a RP pode atingir valores extremos mesmo em solos 

preparados. Assim como, dependendo do estádio em que a cultura se encontra, 

ocasionar sérios problemas no crescimento radicular, como também na absorção de 

água e nutrientes, refletindo em menor produtividade. 

BOONE et al. (1987) demonstraram que a ocorrência de restrições ao 

crescimento das plantas, tanto devido a excessiva resistência assim como a reduzida 

difusão de oxigênio em solos compactados, foi dependente da variabilidade temporal da 

umidade decorrente da distribuição da precipitação. Logo, o estabelecimento de níveis 

limitantes das  propriedades físicas  é bastante  complexo, pois envolve a integração de 
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Figura 21. Variação da resistência mecânica à penetração do Latossolo Vermelho de textura argilosa em 

função do conteúdo de água do solo, em diferentes camadas e intensidades de compactação, 
durante o ciclo da cultura do milho. 

 

variáveis relacionadas com o solo, clima e planta (TORMENA et al., 1998a); e por isso 

vários limites de resistência ao crescimento radicular serem mencionados na literatura, 

concordando com COELHO et al. (2000), os quais exemplificaram vários artigos 

demonstrando que o sistema radicular do algodão não cresceria em solos com 

resistência à penetração acima de 3 MPa. Entretanto, verificaram tal crescimento em 

condições de campo, justificando que a variabilidade espacial, da densidade do solo 

observada nas parcelas e também a temporal do conteúdo de água do solo e, 

consequentemente, da resistência à penetração, poderiam explicar a discrepância entre 

seus dados e os da literatura, sendo que a maioria deles foi conduzida em vasos. 
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Figura 22. Variação da resistência mecânica à penetração do Latossolo Vermelho de textura argilosa em 
função do conteúdo de água do solo, em diferentes camadas do tratamento com quatro 
passadas do trator de 11 Mg, durante o ciclo da cultura do milho. 

 

Assim, em solos compactados, a alteração na distribuição de raízes em 

profundidade, aumentando a concentração delas na camada superficial, é fator limitante 

para a obtenção de uma produtividade adequada de milho, principalmente em 

condições de menor quantidade de água no solo. Segundo TARDIEU (1988), a 

distribuição espacial das raízes tem efeito na absorção de água, uma vez que a 

absorção se viabiliza em um raio médio de 0,02 m. 

Em relação ao desenvolvimento de raízes em solos compactados, a literatura 

relata principalmente a redução da profundidade e a redistribuição do sistema radicular, 

diminuindo o desenvolvimento e a produtividade das plantas (ROSOLEM et al., 2002; 

BEUTLER & CENTURION, 2004), e não propriamente o decréscimo da quantidade total 

de raízes. Assim, essas exploram a camada superficial e um menor volume de solo. 

Consequentemente, muitas vezes absorvem quantidades de água e nutrientes 

insuficientes para manter a demanda da parte aérea e para possibilitar a obtenção de 

elevada produtividade, concordando com MELLO IVO & MIELNICZUK (1999), que a 

absorção de nutrientes pode ser mais elevada em razão do maior volume de solo 

explorado pelo sistema radicular. MEDEIROS et al. (2005) aplicaram diferentes graus 
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de compactação a um Neossolo Flúvico, que foram: 0, 16, 32, 48, 64 e 80% da sua 

máxima compactação, e combinados com três manejos de água no solo (solo saturado, 

75 a 80% da água disponível e 40 a 50% da água disponível). Observaram que houve 

redução da absorção de N, P e K pelas plantas de arroz com o aumento da 

compactação do solo. Entretanto, verificaram que o acúmulo dos teores de P e de K na 

parte aérea das plantas foi mais influenciado pela disponibilidade de água no solo do 

que pelas intensidades de compactação, devido a elevação do pH no solo saturado, 

que favoreceu a disponibilidade dos nutrientes, o incremente do fluxo difusivo do P e do 

K, aumentos da eficiência fotossintética, das taxas de respiração e transpiração da 

planta, além da redução da resistência à penetração das raízes, resultando na maior 

absorção desses e de outros nutrientes. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As raízes apresentaram maior superfície, densidade e diâmetro radicular, assim 

como o aumento da massa seca, com a elevação da resistência mecânica à penetração 

do solo, restringindo também o crescimento radicular em profundidade. 

O aumento da resistência mecânica do solo à penetração das raízes, assim 

como sua variabilidade temporal em função do conteúdo de água do solo, com um 

período de estresse hídrico entre o 42º ao 65º dia após emergência da cultura, reduziu a 

produtividade de milho em 27%. 

Em relação ao sistema radicular, o diâmetro radicular foi o único parâmetro do 

sistema radicular da cultura do milho que refletiu as condições adversas impostas pela 

compactação do solo, resultando em menor produtividade da cultura. 

Ainda que com o aumento da resistência mecânica à penetração das raízes 

tenha havido queda da produtividade de milho, houve um substancial crescimento 

radicular, sobretudo quando a macroporosidade atingiu o mínimo valor de 0,05 m3 m-3, 

resultante das intensidades da compactação (To, T1*, T1, T2 e T4) para o solo estudado. 
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Portanto, tais intensidades não anularam o crescimento radicular do milho, havendo, 

por conseguinte, a produtividade mínima de aproximadamente 6 Mg ha-1. 
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