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RESUMO 

 

A compactação do solo vem sendo um importante objeto de estudo quando se trata do 

cultivo das mais variadas culturas. Para obter uma maior relação desse processo é importante 

identificar os efeitos da interação solo-máquina, como também as características da própria 

estrutura do solo. Entender o poder da cobertura superficial do solo também é de extrema 

importância quando se trata do reaproveitamento de materiais já utilizados em cultivos 

anteriores. O comportamento compressivo do solo pode oferecer um diferencial do 

desenvolvimento de qualquer cultivar a ser implantada, pois ele identifica a real situação do 

solo, nas mais diversas profundidades. Neste contexto o presente trabalho tenta mostrar o 

comportamento compressivo do solo em três tipos de profundidades diferentes e também 

avaliar o efeito dos resíduos incorporados ao solo, correlacionando a densidade do solo com a 

porosidade estrutural. Para isso foram coletadas as amostras de solo e de cobertura morta, 

onde foram enviadas para o laboratório e analisadas quanto ao teor de matéria orgânica, 

nitrogênio e condições de compactação. Para a coleta da amostra de solo indeformada, foi 

preciso antes instalar o sistema de irrigação por gotejamento em toda a área. Com isso foi 

verificado e comparado os índices de umidade e densidade do solo, com o índice de 

compressão e a pressão de pré compactação do solo. Com as relações e valores obtidos, foi 

possível perceber as condições de compactação do solo nas três diferentes profundidades. 

 

Palavras-chave: Compactação, Comportamento compressivo, Umidade do solo, Densidade 

do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The compaction of the soil has been an important object of study when it comes to the 

cultivation of the most varied crops. To obtain a better relation of this process it is important 

to identify the effects of soil-machine interaction, as well as the characteristics of the soil 

structure itself. Understanding the power of the surface cover of the soil is also of extreme 

importance when it comes to the reuse of materials already used in previous crops. The 

compressive behavior of the soil can offer a differential of the development of any cultivar to 

be implanted, since it identifies the real situation of the soil, in the most diverse depths. In this 

context, the present work tries to show the compressive behavior of the soil in three types of 

different depths and also to evaluate the effect of the residues incorporated in the soil, 

correlating the soil density with the structural porosity. Soil and mulch samples were 

collected, sent to the laboratory and analyzed for organic matter content, nitrogen and 

compaction conditions. In order to collect the undisturbed soil sample, it was necessary to 

install the drip irrigation system throughout the area. With this, the soil moisture and density 

indexes, with the compression index and the pre-compaction pressure of the soil were verified 

and compared. With the relationships and values obtained, it was possible to perceive the soil 

compaction conditions in the three different depths. 

 

Keywords: Compaction, Compressive behavior, Soil moisture, Soil density. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as práticas de conservação do solo, existe o sistema de cultivo mínimo que 

pode garantir excelentes resultados em campo, trazendo um melhor preparo do solo e 

qualidade na produção. Em suas condições, ele se situa entre o sistema de cultivo 

convencional e o sistema de plantio direto, impactando especificamente na estrutura do solo, 

trazendo melhorias significativas. Através deste preparo do solo é possível perceber uma 

maior e melhor produtividade dos materiais cultivados. Neste sistema é utilizado o mínimo 

possível de máquinas agrícolas, com finalidade de menor revolvimento e compactação do 

solo. 

 No sistema de interação solo máquina, pode ser observado diversos tipos de impactos 

sendo aplicados na estrutura do solo, no qual não se distribui de maneira uniforme ao longo 

da lavoura. Como todo o sistema produtivo, sabemos que a nossa agricultura conta hoje com 

uma série de máquinas e implementos agrícolas capazes de aumentar a capacidade 

operacional, promovendo uma redução de custos e aumento da produção. Mas a medida que 

esse setor vem tomando espaço, também aumenta a preocupação com o uso do solo, pois a 

compactação resultante do uso intenso dessas máquinas, pode ter influência direta na 

produtividade, então deve-se ter um manejo correto do solo, trazendo uma boa relação com as 

operações envolvidas, o implemento que deve-se utilizar e o tipo de solo. 

 Neste mesmo sistema, é importante analisar o papel da matéria orgânica na estrutura 

do solo, pois ela apresenta compostos de origem vegetal, animal e microbiana, além de ter 

grande influência sobre as propriedades físicas e químicas do solo, sendo responsável pela 

estabilidade dos agregados, fornecendo energia e condições à vida microbiana. Um dos 

fatores que ajuda no incremento da matéria orgânica é a cobertura vegetal, pois ela traz 

melhorias para o solo, aumentando a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento 

superficial e buscando uma melhor estruturação do solo, favorecendo os cultivos posteriores. 

O presente trabalho se trata do estudo do comportamento compressivo do solo. Logo 

para o mesmo se concretizar é necessário uma série de revisões bibliográficas sobre os temas 

abordados, como interação solo máquina, cobertura superficial do solo, umidade do solo, 

além de detalhar o sistema de cultivo mínimo no qual foi trabalhado e dentre outros assuntos 

que possam contribuir no desenvolvimento do trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho visa avaliar o efeito da cobertura superficial na compactação do 

solo, com base na densidade e índice de vazios de amostras de solos não deformados sob 

sistema de cultivo mínimo. 

2.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o comportamento compressivo do solo sob amostras não deformadas nas 

camadas 0-5, 5-10 e 10-20 cm., em laboratório. 

 Avaliar o efeito dos resíduos incorporados ao solo, na sua densidade e porosidade 

estrutural.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Sistema de Interação solo máquina 

O estudo da interação solo máquina vem trazendo variados resultados para discutir 

causas e efeitos de futuros danos físicos ao solo, logo influenciando no desenvolvimento 

radicular das espécies cultivadas. Estudos desta interação podem mostrar vantagens de caráter 

econômico e ecológico. Existem algumas alternativas utilizadas para remoção de 

impedimentos da expansão radicular das culturas e melhor infiltração da água no solo, uma 

delas é a escarificação. Esta operação cria grandes poros contínuos e também deixa o solo 

com uma densidade menor. Também é importante ressaltar que o desenvolvimento da cultura 

é considerado indicador da condição de compactação do solo. 

3.2. Compactação do solo 

Um dos principais motivos da perda de produtividade das lavouras ainda é a 

compactação do solo, onde o aumento deste processo, aumenta a dificuldade de reter água, 

influenciando na produtividade das culturas. O produtor deve avaliar sempre o índice de 

compactação de acordo com a situação do solo (ALBUQUERQUE, 2017). 

De acordo com a profundidade da camada compactada, o produtor define o tipo de 

medida que será tomada. Existem diversos tipos de impactos com relação as culturas, como 

no caso da camada está compactada em 15 cm ou 30 cm, fazendo com que a medida de 

descompactação seja diferenciada (ALBUQUERQUE, 2017). 

Existem vários processos, onde se determinam o aumento da densidade do solo, que 

podem ocorrer por diversos motivos como: 

 Aumento da resistência do solo 

 Redução da porosidade 

 Redução da permeabilidade 

 Redução da disponibilidade de nutrientes e água 

A figura 1 representa a diminuição do volume, causando a deformação: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.01.  Movimentação de partículas sólidas e líquidas 

Fonte: FURLANI, 2014. 
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3.3. Umidade do solo 

A quantidade de água presente no solo, pode provocar modificações nas suas 

propriedades, desempenhando um papel muito importante na determinação das condições 

físicas do solo. Essas mudanças podem ser classificadas como:  

 A facilidade de compactação; 

 Diminuição de resistência ao cisalhamento; 

 A contração por secagem; 

 Plasticidade das argilas. 

Na figura 2, podemos verificar a composição do solo: 

   

 

 

 

 

       
Fig.02.  Denominação dos componentes de um solo  

Fonte: HELENA, 2018. 

 

A definição do peso seco é a principal dificuldade encontrada na determinação da 

prática de umidade do solo, pois a presença de água pode acontecer de várias modalidades 

(HELENA,2018). 

3.3.1. Água livre existente nos vazios do solo, água de hidratação e água adsorvida 

As partículas de argila mineral, química e eletricamente ativa interagem com as 

moléculas de água nos vazios, nas situações onde se encontra um solo argiloso, por essa razão 

a estrutura molecular se comporta como um dipolo elétrico. As águas orientadas, cuja 

quantidade depende das superfícies específicas das partículas do solo, também dependem do 

mineral e da presença ou ausência de íons nas águas dos vazios. Os processos padronizados 

para a determinação do teor de umidade em solos arenosos, removem toda a água livre sem 

afetar a estrutura individual das partículas. (HELENA,2018). 

Essas águas são encontradas em locais de estrutura cristalina das argilas. No caso de 

alguns tipos de argilas, passam por um processo de secagem em uma temperatura de 

aproximadamente 110ºC, onde não é possível ser removida a água de hidratação. 

(HELENA,2018). 
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Essas águas são fortemente atraídas para a superfície do cristal de argila, elas mantêm 

uma uniformidade um tanto quanto orientadas, onde ela possui características diferentes da 

água livre, mantendo um maior peso específico e viscosidade, se comportando mais como um 

sólido do que como um líquido. É diretamente ligada a condição do solo, onde nesse caso a 

propriedade do solo se encontra com uma plasticidade, onde pelo movimento da água, 

acontece uma ligação nas partículas. A água adsorvida só pode ser removida em temperaturas 

muito elevadas, acima de 700ºC. (HELENA,2018). 

3.4. Sistema de Cultivo Mínimo 

Após a verificação das condições do solo, é importante entender sobre o sistema de 

cultivo implantado na área trabalhada. O abordado é o cultivo mínimo, no qual é muito 

empregado, pois ele é capaz de garantir um maior desenvolvimento da cultivar, sem contar 

que promove excelentes resultados em campo. Ele garante criar as melhores condições para 

um melhor condicionamento do solo, fazendo com que a estrutura do solo, sofra um grande 

impacto, melhorando-o significativamente. Ele é capaz de trazer grandes resultados, 

principalmente ao longo dos anos, mostrando que é capaz de trazer uma maior e melhor 

qualidade na produtividade dos materiais cultivados (FERNÁNDEZ, 2016). 

Neste sistema a gradagem pesada pode realizar todas as operações de preparo do solo 

em uma única operação, fazendo assim com que essa prática seja chamada de preparo 

reduzido do solo. Nas principais culturas mecanizadas tradicionais é comum ver o uso 

excessivo e indiscriminado de grades pesadas para revolver o solo, como por exemplo: Soja, 

trigo, cana de açúcar, algodão, entre outras. Mas nos últimos anos a cultura do milho, da 

mandioca e do fumo também vem tomando espaço nesse tipo de cultivo. 

O cultivo mínimo também pode ser adotado como alternativa para a redução dos 

problemas afetados pela erosão (FERNÁNDEZ, 2016).  

3.4.1. Vantagens do sistema de cultivo mínimo 

 Aumento da aeração do solo; 

 Destruição de ervas daninhas e sementeira; 

 O pouco revolvimento do solo já é suficiente para aumentar a mineralização 

dos componentes orgânicos pelos microorganismos, o que contribui para tornar 

os elementos minerais disponíveis para as plantas. 
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3.4.2. Desvantagens do sistema de cultivo mínimo 

Apesar de ser um dos melhores sistemas de preparo do solo, as suas desvantagens 

estão diretamente relacionadas a erosão do solo. Onde pode ocorrer perda do solo devido a 

própria erosão, também sendo acarretadas pela compactação do solo devido as rodas dos 

tratores e em seguida a grade que deixa a superfície muito pulverizada, pois sua ação é mais 

superficial que a do arado (FERNÁNDEZ, 2016). 

3.5. Densidade do solo 

O conceito de densidade do solo é basicamente a relação existente entre a massa de uma 

amostra de solo seca e a soma dos volumes ocupados pelas partículas e pelos poros. O método 

geralmente utilizado é o do anel volumétrico, onde deve-se cravar o anel na parede do perfil 

ou na superfície do solo, logo depois removendo e tomando todos os cuidados com o excesso 

de terra, no qual será desbastada com o auxílio de uma faca cortante, modelando até igualar a 

superfície do anel. Logo deve-se passar o anel para um recipiente apropriado, ainda no campo 

para não haver perda de material. Em laboratório deve secar o solo em estufa e pesar as 

amostras, para assim obter a densidade (MAZZA,2017). 

3.5.1. Importância da densidade do solo 

A determinação da densidade dos horizontes de um perfil de solo, tem uma 

importância relevante e é capaz de permitir avaliações de certas propriedades, como: 

 Drenagem; 

 Porosidade; 

 Condutividade Hidráulica; 

 Permeabilidade ao ar e a água; 

 Capacidade de saturação; 

 Armazenamento de água. 

Existem vários pontos que a densidade do solo deve ser considerada, como por 

exemplo a sua interferência na germinação de sementes, na concentração de proteínas e 

açúcares presentes nos frutos, sem contar que o estudo do desenvolvimento radicular das 

plantas tem ligação direta com a densidade restritiva do solo (MAZZA, 2017). 

3.6. Textura do solo. 

A textura é uma das características do solo, relacionadas as partículas primárias que 

são areia, silte e argila e a sensação que as partículas oferecem ao tato, considerados como 

atrito, sedosidade e pegajosidade. Ela é um dos principais parâmetros utilizados como 



19 
 

indicadores de qualidade física do solo. Através dela compreendemos o comportamento e 

manejo do solo. Antes de realizar a classificação textural é preciso identificar a distribuição 

dessas partículas, para então ser possível determinar o tipo de textura através dos triângulos 

texturais (CENTENO, 2017). 

Com a determinação da textura é possível determinar diversos tipos de fatores, como a 

dinâmica da água, resistência do solo a tração, grau de compactação do solo, capacidade de 

troca catiônica, dosagem de nutrientes, corretivos e herbicidas (CENTENO, 2017). 

Na classificação textural são determinados 3 grupos de classes conhecidas, que são: 

solos arenosos, francos e argilosos, onde em cada grupo coexistem as classes texturais 

específicas, que totalizam 13 tipos de classes. Elas fornecem uma ideia de distribuição de 

tamanho de partículas, onde também elas têm a propriedade de indicar o comportamento das 

propriedades físicas do solo (CENTENO, 2017). 

3.6.1. Potencial agrícola dos solos 

Segundo Santos et al. (2003), independente da textura do solo, os atuais sistemas de 

manejo do solo, tornaram os solos mais produtivos, este fato foi observado em um estudo 

onde o autor observou que a produtividade da soja, mostrou maiores resultados em solos de 

textura média e arenosa quando comparado aos argilosos, onde vale ressaltar que o efeito 

positivo ou negativo do tipo de textura depende ainda das exigências do desenvolvimento do 

tipo de cultura. 

3.7. Índice de vazio do solo 

O índice de vazios (e) é uma grandeza adimensional que não possui unidade. Na 

mecânica dos solos, ela é definida como o volume dos poros (Vv) dividido pelo volume 

ocupado pelas partículas sólidas (Vs) de uma amostra de solo (MEDEIROS, 2018). 

 

 

 

 

 Através do ensaio de massa específica real, pode-se obter o volume dos sólidos (Vs), e 

o volume total da amostra (V) pelo método da balança hidrostática. Já por consequência o 

volume de vazio (Vv) é a diferença entre os dois. O volume de vazios também pode ser 

chamado pela quantidade de poros encontrados no solo, logo assim eles podem estar 

preenchidos com água quando o solo está saturado e com ar quando o solo está totalmente 
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seco ou com ambos, que é por ventura a forma mais comum encontrada na natureza 

(MEDEIROS, 2018). 

3.8. Estrutura do solo 

No solo existem uma distinta estruturação de partículas que são interligadas e 

associadas formando os agregados, além de apresentarem tamanhos e formatos irregulares. 

Essas partículas individuais constituintes de frações de silte, areia e argila se encontram 

ligadas umas as outras pela ação de agentes cimetantes e de forças de adesão e coesão, onde 

ficam estabelecidas nas interfaces entre as partículas e entre as partículas e substâncias 

presentes no meio (COOPER, 2017). 

Em estudos pode-se observar que a estrutura é vista em diferentes níveis, desde a 

escala macroscópica dos agregados que também pode ser chamada de unidades estruturais até 

o nível microscópico das partículas de argila. O arranjo das partículas é que define a 

porosidade do solo, onde ela é condicionada por meio da aeração do solo e o movimento da 

solução do solo em seu interior (COOPER, 2017). 

A forma da estrutura do solo é definida pelo resultado da intensidade da força de 

coesão entre as partículas minerais e orgânicas, mas também da ação física e química dos 

macros e microorganismos vegetais e animais (CAPECHE, 2008). 

 Os principais tipos de estruturas são: 

 Estrutura em Lâminas; 

 Estrutura Prismática; 

 Estrutura em blocos; 

 Estrutura granular. 

A estrutura laminar é mais frequente nos horizontes e camadas mais superficiais do 

solo, mas também algumas vezes pode ser encontrada em horizontes mais profundos. Ela 

pode ocorrer tanto em argissolo como em planossolo sendo originada de processos 

pedogenéticos ou por compactação causada pelo uso e manejo do solo (CAPECHE, 2008). 

Já a estrutura prismática também pode ser chamada de colunar, quando ela tem forma 

de coluna, ou seja, quando a extremidade superior for arredondada. Elas são mais comuns nos 

horizontes subsuperficiais do solo. Elas também estão relacionadas com a presença de argilas 

de atividade alta, as quais apresentam expansão e contração mais acentuadas por efeitos dos 

ciclos de umedecimento e secagem do solo (CAPECHE, 2008). 

As estruturas em blocos são subdivididas em angulares e subangulares, onde uma 

apresenta ângulos vivos na face da estrutura e na outra o ângulo entre as faces são menos 
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definidos e são um pouco mais arredondadas. Elas também são mais comuns nos horizontes 

subsuperficiais do solo, onde apresentam maior expressão dos processos de formação do solo 

(CAPECHE, 2008). 

Por fim, a estrutura granular são mais comuns nos horizontes superficiais do solo, 

formando grumos. Ela está intimamente ligada a presença de matéria orgânica e atividade 

biológica do solo (CAPECHE, 2008). 

3.9. Relação carbono e nitrogênio 

A relação carbono e nitrogênio é um parâmetro que permite avaliar o grau da evolução 

de matéria orgânica do solo, como também a importância de sua mineralização. Logo ela traz 

resultados que avaliam a atividade biológica do solo e a capacidade de produzir formas 

nitrogenadas assimiláveis. Quando o grau da relação está em torno de 12, significa carbono 

em excesso. As aplicações de resíduos com relações carbono e nitrogênio muito altos, leva 

mais tempo para decompor os resíduos e um maior consumo de nitrogênio para buscar o 

equilíbrio no solo (BRAGA, 2015). 

A relação C/N dos resíduos vegetais e da compostagem é um indicador de qualidade 

muito importante, pois enquanto o carbono é usado como combustível para gerar energia o 

nitrogênio é um dos elementos essenciais para o crescimento dos vegetais (BRAGA, 2015). 

Na figura 3, exemplifica a composição do processo de compostagem: 

 

 

 

 

 

Fig. 03. Representação do índice de restos vegetais e esterco na compostagem 

Fonte: SOUSA, 2014. 

 

O aumento dos estoques de carbono orgânico e nitrogênio total é resultado da presença 

de adubação orgânica. Em relação aos sistemas de produção com adubação mineral ou mesmo 

sem adubação, pode-se perceber um posicionamento de uma estratégia de manejo importante 

para a conservação da qualidade do solo (LAREDO, 2015). 

3.10. Compressibilidade do solo 

O solo é composto particularmente por partículas sólidas e espaços vazios, nos quais 

podem estar parcialmente ou totalmente preenchidos com água. Existem 3 causas principais 

em que as deformações do solo podem ser atribuídas: 
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 Compressão das partículas sólidas; 

 Expulsão de água devido a compressão dos espaços vazios do solo, no caso de 

solo saturado; 

 Compressão do fluido, existente nos vazios do solo (GURGEL, 2018). 

A compressibilidade depende do tipo de solo, como por exemplo: A compressibilidade 

em areias devido a sua alta permeabilidade ocorrerá rapidamente, onde logo a água poderá 

drenar facilmente. Por outro lado, em solos coesivos a saída de água é lenta devido a baixa 

permeabilidade, onde as variações volumétricas dependem do tempo, até que se conduza o 

solo a um novo estado de equilíbrio, sob as cargas diretamente aplicadas (GURGEL, 2018). 

A curva de compressão do solo é o principal método de avaliação do processo de 

compactação. O segmento curvo da curva de compressão apresenta deformações elásticas que 

são recuperáveis no solo, enquanto o segmento linear representa deformações plásticas. A 

capacidade do solo em promover uma troca de gases adequada entre o ambiente radicular e a 

atmosfera afeta diretamente o crescimento das plantas e a produção das culturas, onde torna a 

quantificação de propriedades diretamente ligadas a capacidade de transmitir oxigênio até as 

raízes das plantas com relação a qualidade física do solo (MENTGES, 2014). 

Também é importante ressaltar que a granulometria exerce grande influência sobre a 

compressibilidade, na qual ela mesma atua na capacidade de retenção de água e na coesão. O 

comportamento compressivo de diferentes tipos de solos com ampla variação textural, mostra 

que o solo mais argiloso, referente a sua maior retenção de água, necessita de maiores 

cuidados com o tráfego de máquinas, onde apresenta maior susceptibilidade pela compactação 

quando cargas superiores as que o solo já sofreu forem aplicadas (MENTGES, 2014). 

3.11. Carga de suporte do solo 

O sistema de cultivo mínimo vem sendo empregado em diversas regiões do Brasil, 

mas dependendo do local e da intensidade do tráfego de máquinas, tem provocado a 

compactação do solo e muitos produtores utilizam como solução a escarificação da área para 

romper a camada que diminui o crescimento das plantas (ASSIS, 2012). 

Os minerais são componentes inorgânicos que contêm características químicas e 

propriedades cristalinas que influenciam nas propriedades físicas e químicas de diferentes 

tipos de solos. O arranjo entre os minerais manifesta-se na agregação e estrutura do solo, onde 

consequentemente reflete na resistência do solo a deformação. A mineralogia do solo também 

se manifesta referente a agregação que está relacionada com a capacidade de suporte de carga. 

A agregação proporcionada pelos óxidos de ferro e de alumínio volta-se a uma estrutura mais 
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granular dos solos, onde se determina os menores valores de densidade do solo. O 

comportamento dos agregados mais resistentes e menores, que está associado a presença de 

óxidos de ferro, onde é mais notável ainda com a presença do óxido de alumínio 

(MAZURANA, 2015). 

Segundo Ajayi et al. (2009) foi observado em um estudo que a resistência de cinco 

solos com diferentes características mineralógicas, apontam que a cor do solo poderia ser 

usada como indicativo da capacidade de suporte de carga para os latossolos. Estes mesmos 

autores apontam que latossolos vermelhos tem menos capacidade de suporte de carga, quando 

comparado a outros latossolos e que entre os latossolos vermelhos, as diferenças de 

mineralogia interferem na capacidade de suportar carga (MAZURANA, 2015). 

3.12. Pré-compactação e índice de compressão 

O modelo de comportamento compressivo de um solo, principalmente representado 

pela pressão de pré-compactação, expressa o histórico de pressão que o solo já sofreu 

antigamente e também representa a capacidade de suporte de carga, ou seja, a pressão máxima 

que o solo suporta antes que ocorra compactação adicional (DIAS JUNIOR, 2000). 

A determinação da compressibilidade do solo é dada por meio do ensaio de 

compressão uniaxial, onde também pode ser chamado de ensaio de adensamento 

unidimensional (ABNT, 1990). O mesmo ensaio de compressão uniaxial consiste basicamente 

em aplicar sucessiva e continuamente pressões crescentes e preestabelecidas a uma amostra 

de solo na condição parcialmente saturada. A pressão de pré-compactação subdivide a curva 

de compressão do solo em duas regiões: 

 Regiões de deformações pequenas, elásticas e recuperáveis; 

 Regiões de deformações plásticas e não recuperáveis (PACHECO, 2010). 

O processo de compressão descreve a consolidação, a compactação do solo e o 

entendimento do processo de compressão como essencial para estimar as alterações que 

podem ocorrer na estrutura do solo quando submetida a determinada pressão externa. O 

processo de compressão do solo foi um amplo estudo da curva de compressão uniaxial, que 

por sua vez obteve um indicador que expressa a máxima pressão que pode ser aplicada ao 

solo antes da ocorrência da compactação (MARASCA, 2010). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O atual experimento foi realizado na Fazenda Experimental Rafael Fernandes da 

UFERSA, distrito de Lagoinha, zona rural de Mossoró, RN, com coordenadas geográficas 

5º11’’ S e 37º22’’ W. A área experimental é composta por um solo do tipo latossolo vermelho 

amarelo distrófico. A área trabalhada passou por uma rotação de culturas, onde o último 

cultivo foi o de feijão. Logo em seguida foi passado o triton para uniformidade da cobertura 

vegetal, aplicando o sistema de cultivo mínimo para o plantio de milho, como mostra na 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig. 04. Manejo de cobertura vegetal de feijão, utilizando o triton. 

                                                       Fonte: Próprio Autor, 2018. 

 

 A área experimental foi constituída por um bloco utilizando o sistema de cultivo 

mínimo, dividido em quatro parcelas de 20 m de comprimento por 6,0 m de largura 

totalizando 0,012 ha. Na figura 5 verifica-se o processo de semeadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Fig. 05. Semeadura no sistema de cultivo mínimo 

                                                    Fonte: Próprio Autor, 2018. 



25 
 

 

Em cada parcela foi retirada uma amostra de cobertura vegetativa, onde correspondia 

uma área de 0,25 m² de cada amostra e enviada para o Laboratório de Dinâmica da Interação 

solo-máquina da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, com o intuito de 

fazer a pesagem e identificar a quantidade de palhada da área, como mostra na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                    Fig. 06. Pesagem da cobertura morta retirada da área trabalhada 

                                                        Fonte: Próprio Autor, 2018. 

 

As amostras coletadas foram de 3 camadas diferentes: 0 a 5cm; 5 a 10 cm e 10 a 20 

cm, como mostra na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fig. 07. Retirada da amostra de solo em 3 camadas diferentes da área trabalhada 

Fonte: Próprio Autor, 2018. 
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A densidade do solo foi avaliada pelo método do anel volumétrico, com todas as 

amostras coletadas da área, sendo expressa pela equação: 

 

                                                                      Ds = Ms/Vc    (1) 

 

Em que: 

Ds – densidade do solo, g.cm ³ 

Ms – Massa do solo seco, g 

Vc – Volume do anel volumétrico, cm³ 

 

Foram utilizados anéis volumétricos de 70 mm de diâmetro interno por 24 mm de 

altura. Como mostra na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fig. 08. Anel volumétrico com amostra de solo em Laboratório 

                                                          Fonte: Próprio Autor, 2018. 

 

Foram coletadas amostras deformadas para determinação do teor de carbono orgânico 

e nitrogênio no Laboratório de Solos da UFERSA, como mostra na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fig. 09. Amostras de solos deformados retirados da área trabalhada 

                                             Fonte: Próprio Autor, 2018. 
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              Fig. 10. Determinação de Nitrogênio                              Fig. 11. Determinação de Carbono 

         Fonte: Próprio Autor, 2018.                                               Fonte: Próprio Autor, 2018. 

 

 Na figura 10 e 11, pode-se verificar os ensaios de nitrogênio e de carbono. 

Segundo Monnier et al. (1973) a porosidade do solo é obtida pela soma dos 

macroporos e microporos. A porosidade total foi expressa em termos de índice de vazios total 

e calculada pela equação seguinte: 

                                               T = (Ds/Dp) – 1      (2) 

 

Também foram utilizadas amostras de solo não deformadas coletadas nas camadas do 

solo de 0 a 5 cm; 5 a 10 cm e 10 a 20 cm. Cada amostra foi submetida à pressão uniaxial 

sequencial de 10, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 450 e 600 kPa, pelo método da oedometria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig. 12. Amostra de solo não deformada, na célula oedométrica 

                                                 Fonte: Próprio Autor, 2019. 
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Cada amostra foi submetida a pressões por um tempo de 30 segundos com 

relaxamento de 60 segundos entre pressões. A deformação foi medida no final de cada 

carregamento e após cada relaxamento. Foram realizadas quatro repetições sistematicamente 

para cada amostra de solo. Após a liberação de pressão, as amostras foram secas em estufa a 

105ºC, por 48 horas, assim determinando a umidade. Logo a densidade pôde ser calculada. 

 

 
                   Fig. 13. Oedômetro                                                        Fig. 14. Estufa 

               Fonte: Próprio Autor, 2019.                                        Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

No excel foram plotados os gráficos das amostras selecionadas que obtiveram 

umidade e densidade semelhantes. No gráfico foi obtida a curva de compressão, com os dados 

de indice de vazios do solo e o logarítmo da pressão aplicada. 

 A reta secundária foi determinada  pelas pressões de 10, 25 e 50 kPa e a reta de 

compressão virgem foi determinada pelas pressões de 75, 100, 200, 300, 450 e 600 kPa. Nas 

duas foi adicionado a linha de tendência. A intersecção das duas retas determinaram a pressão 

de pré compactação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico será descrito os dados obtidos para assim, poder fazer a análise dos dados 

e discutir as relações que compreendem o objetivo do trabalho. 

5.1. Cobertura Vegetal 

Na área trabalhada havia na superfície do solo estimativamente mais de 80%  de 

cobertura vegetal oriunda do plantio de feijão, antes da implantação do sistema de cultivo 

mínimo para plantação do milho. Essa mesma cobertura apresentou uma média de 10,96 t ha-

1 de massa seca. 

5.2. Relação C/N 

Para a determinação da relação carbono/nitrogênio, foi determinado as médias dos 

valores de carbono orgânico e nitrogênio das 3 camadas, como mostra na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios de carbono e nitrogênio e resultado da relação C/N 

Prof. (cm) Carbono (g/Kg) Nitrogênio (g/Kg) Relação C/N 

0 – 5        7,76           0,45        17,24 

5 – 10        3,45           0,27        12,78 

10 – 20        4,03           0,31        13,00 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

 Na tabela 1 pôde-se observar-se uma redução do conteúdo de matéria orgânica, 

determinado pelo carbono do solo, à medida que aumenta a profundidade. Essa condição foi 

devida o tipo de manejo adotado no trabalho, pois o mesmo adota atividades de pouco 

revolvimento do solo, logo assim a maior quantidade de matéria orgânica se situa na 

superfície do solo. De acordo com o conteúdo médio representado, observou-se que a maior 

relação de C/N se encontra na camada superficial de 0 a 5cm. 

5.3. Índice de compressão do solo e pressão de pré compressão 

 Com base na profundidade, umidade e densidade do solo, foram divididas as amostras 

para avaliar o índice de compressão do solo e a pressão crítica de compactação. Pereira et al, 

(2007) estudando plantio direto e cultivo mínimo, obtiveram no sistema de cultivo mínimo, 

maior relação C/N na camada de 0-5, concordando com os nossos resultados. 

 No gráfico 1 observa-se teores de água praticamente semelhantes que são de 8 e 9% e 

densidades variáveis de 1,49; 1,57; 1,61 e 1,75 g/cm³. Logo vemos que a densidade de água é 
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inversamente proporcional ao índice de vazios. Lembrando também que as densidades têm 

comportamento paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Índice de pressão de pré compressão de solo com teor de água fixa na camada                                                           

de 0 a 5 cm 
                       Fonte: Próprio Autor, 2019. 

No gráfico 2 observa-se um comportamento variado da umidade que são de 6, 7, 8 e 

9%, contrariando a densidade do solo que tem valores muito próximos quando comparados 

uns aos outros que são de 1,58; 1,59; 1,61 e 1,63 g/cm³. O aumento do teor de água com a 

pressão aplicada em redução do índice de vazios estrutural confirma os resultados 

encontrados por LARSON et al. 1980; ETANA et al. 1997; PEREIRA et al. 2007. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Índice de pressão de pré compressão de solo com densidade fixa na camada de  

0 a 5 cm  
                          Fonte: Próprio Autor, 2019. 
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Tabela 2. Resultados do ensaio de compressão na camada 0-5 cm 

 

UMIDADE FIXA DENSIDADE FIXA 

Um 
(%) 

Ds 
(g/cm³) 

Ic (kPa) Pcr (kPa) Um 
(%) 

Ds 
(g/cm³) 

Ic (kPa) Pcr (kPa) 

8 1,57 0,061 58,61 6 1,59 0,037 44,5 

9 1,61 0,037 93,57 9 1,61 0,06 81,45 

9 1,49 0,03 82,33 7 1,58 0,03 82,33 

8 1,75 0,015 89,38 8 1,63 0,018 73,7 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

 

Observa-se uma variação na densidade de 1,49 a 1,75 g/cm³ e na umidade de 6 a 9%, 

na profundidade de 0 a 5 cm. 

Observando os resultados do ensaio de compressão na Tabela 2 é possível perceber 

que quando se fixa a umidade, o índice de compressão que é a susceptibilidade que o solo tem 

para compactar é inversamente proporcional a densidade. Onde podemos perceber que a 

densidade de 1,49 g/cm³ compreende a um índice de compressão de 0,03 kPa e a densidade de 

1,75 g/cm³ compreende a um índice de compressão de 0,015 kPa. Logo foi concluído que 

quanto maior a densidade, menor é o potencial desse solo compactar. Já a pressão de pré 

compactação é maior nas densidades de maiores valores. Logo se compreende que com as 

maiores densidades, o solo terá uma maior faixa de trabalho e quando se refere a pressão, ele 

poderá suportar cargas maiores antes que esse solo chegue na sua fase plástica, firmando a 

compactação. Já fixando a densidade do solo, observa-se que quanto maior o teor de água no 

solo, mais propício ele é para a compactação. 

 

Tabela 3. Resultados do ensaio de compressão na camada 5-10 cm 

 

UMIDADE FIXA DENSIDADE FIXA 

Um Ds Ic (kPa) Pcr (kPa) Um Ds Ic (kPa) Pcr (kPa) 

10 1,72 0,057 64,33 7 1,61 0,046 81,81 

9 1,65 0,024 80,74 9 1,65 0,032 82,77 

9 1,56 0,014 108,58 6 1,60 0,038 71,29 

9 1,69 0,011 111,97 9 1,63 0,024 98,58 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 
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 Na tabela 3, pode-se observar os resultados do ensaio de compressão na profundidade 

de 5 a 10 cm. 

 Observa-se uma variação na densidade de 1,56 a 1,72 g/cm³ e na umidade de 6 a 9% e 

logo foi visto que fixando a umidade os resultados diferiram com os dados da profundidade 

de 0 a 5 cm, pois a maior densidade teve um maior índice de compressão, ou seja, maior 

potencial de compactação. Já a pressão de pré compactação teve um valor inversamente 

proporcional a densidade, obtendo uma correlação negativa, ou seja, densidades maiores neste 

teor de umidade, exigem pressões de trabalho menores para que não haja compactação. Já 

fixando a densidade, observa-se que os teores de água maiores, possuem um menor índice de 

compressão e uma pressão de pré compactação bem mais elevada. 

 

Tabela 4. Resultados do ensaio de compressão na camada 10-20 cm 

 

UMIDADE FIXA DENSIDADE FIXA 

Um Ds Ic (kPa) Pcr (kPa) Um Ds Ic (kPa) Pcr (kPa) 

8 1,50 0,056 71,15 11 1,62 0,025 84,69 

8 1,68 0,013 93,66 9 1,66 0,028 88,4 

8 1,74 0,016 118,44 8 1,64 0,016 118,44 

7 1,80 0,005 88,37 7 1,68 0,005 88,37 

Fonte: Próprio Autor, 2019. 

Na tabela 4 observa-se os resultados do ensaio de compressão na profundidade de 10 a 

20 cm. Onde logo se percebe que ao fixar a umidade, as densidades têm resultados 

inversamente proporcionais ao índice de compressão, notando que quanto menor a densidade, 

maior o risco desse solo compactar. Já a pressão de pré compactação tem uma correlação 

positiva com a densidade, ou seja, quanto menor a densidade, menor é a necessidade de 

pressões de trabalho para que não ocorra a compactação. Fixando a densidade observa-se que 

quanto maior o teor de água, maior é o índice de compressão, sendo inversamente 

proporcional a pressão de pré compactação, como também à densidade do solo. Logo vemos 

que para este teor de água, densidades menores necessitam também de menores pressões de 

trabalho.  
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6. CONCLUSÃO 

Foi visto no presente trabalho que a camada superficial do solo tem um menor risco de 

compactação quando comparado com as demais profundidades, devido o índice de matéria 

orgânica encontrado no solo pela cobertura vegetativa utilizada no sistema de cultivo mínimo 

empregado na área. Também foi verificado que quanto maior a profundidade do solo, menor é 

o índice de matéria orgânica encontrado.  

Foi verificado também que no geral o índice de compressão foi inversamente 

proporcional à densidade do solo para o mesmo teor de água, com exceção apenas da 

profundidade de 5 a 10 cm que tiveram uma correlação positiva. 

Considerando a mesma densidade do solo, o índice de compressão tende a diminuir 

com o teor de água, indicando uma correlação negativa. Fixando a umidade a pressão de pré 

compressão tende a aumentar, quando há o aumento da densidade do solo, obtendo uma 

correlação positiva. 
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