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RESUMO
Este trabalho visa analisar o efeito de diversos níveis de compactação do solo no desenvolvimento vegetativo da planta
de  soja  (Glycine  max)  e  consequentemente  sua  produtividade.  A  área  onde  foi  locado  o  campo  experimental  foi
descompactada com um subsolador, que realizou a operação em uma profundidade de 40 cm, trabalhando em nível na
área total onde foi instalado o campo experimental. O experimento foi montado em delineamento em bloco casualizados
(DBC) com 5 X 6. Cada parcela será compactada com um auxílio de um trator de aproximadamente oito toneladas para
conseguir a compactação do solo desejada e assim simulando o transito de máquinas.  Tratamento T0 é sem nenhum
tráfego, somente a área subsolada, T1 com uma passada de trator sobre a parcela e assim sucessivamente sobre os
demais tratamentos. Através desse trabalho espera-se que para aumento do nível de compactação do solo ocorra uma
diminuição do desenvolvimento vegetativo da planta e a diminuição da produtividade devido à compactação do solo pelo
trânsito de máquina.

PALAVRAS-CHAVE: Glycine max; Parâmetros agronômicos; Penetrômetro Digital.

1 INTRODUÇÃO

A principal cultura hoje no Brasil é a soja, na safra 2015/2016 com uma área plantada de
33,177  milhões  de  hectares,  com  uma  produção  de  95,631  milhões  de  toneladas  com  uma
produtividade média de 2,882 t. há  -1 (CONAB, 2016).  Essa produtividade é o resultado do alto
investimento em insumos e tecnologia em genética nas plantas. 

Com áreas de grandes proporções, o uso de máquinas torna-se indispensável, afetando a
parte física, química e biológica do solo e, em consequência o baixo desenvolvimento das culturas
(HAKANSSON;  MEDVEDEV,  1995).  Em  solos  com  maior  nível  de  compactação,  doenças  do
sistema radicular tornam-se mais frequentes, como Fussarium.

A compactação é a diminuição dos espaços porosos, e em decorrência, a expulsão do ar e
alguns casos a expulsão da água. Em virtude de estar diretamente vinculada ao crescimento das
plantas, a resistência do solo à penetração é o atributo físico preferido em trabalhos que estudam a
compactação do solo (WEAICH et al., 1992; IMHOFF et al., 2000). A compactação do solo afeta
negativamente o crescimento radicular devido ao impedimento mecânico, a aeração deficiente e
também  em  virtude  da  menor  taxa  de  absorção  de  água  e  nutrientes,  causando  reduções
significativas de produtividade (BEUTLER; CENTURION 2003). A compactação diminui o volume de
solo explorado pelas raízes, podendo, assim, reduzir a absorção de P e K, especialmente em solos
com baixos níveis desses nutrientes (DOLAN et al., 1992).

A compactação do solo acontece de forma gradativa pelo trânsito de máquinas na lavoura,
agravando com o solo úmido. Em lavouras sob sistema de plantio direto, o tráfego de máquinas
induz a estados distintos de compactação, sendo que os maiores níveis ocorrem na região dita
“cabeceira” da lavoura, onde máquinas realizam manobras enquanto em pontos mais ao centro da
lavoura a compactação é reduzida (SILVA et. al., 2004). 

Respostas  da  soja  à  compactação  do  solo  têm  sido  inconsistentes  e  dependem  da
precipitação pluvial no período de crescimento da planta (JOHNSON et al., 1990).

Porções de solo compactadas na superfície reduziram 15% a produção de soja, enquanto
porções de solo compactadas em subsuperfície provocaram redução na altura das plantas. Esse
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decréscimo no crescimento vegetativo não resultou em decréscimo proporcional na produtividade de
grãos (JOHNSON et al., 1990). Beutler e Centurion (2003) relatam que na literatura existente os
valores críticos de resistência à penetração informados apresentam variação de 1,5 a 4,0 Mpa e que
de forma geral, o valor de 2 MPa é aceito como impeditivo ao crescimento radical (TORMENA et al.,
1998).  

Dessa forma o nível de compactação está relacionado com a produtividade final da lavoura,
por isso há a necessidade de estudos para estabelecer o limite de compactação tolerável para a
implantação da lavoura. 

O objetivo do trabalho é avaliar o grau de compactação após a realização dos tratamentos em
condições  de  campo  e  quantificar  agronomicamente  o  desenvolvimento  da  planta  e  estimar  a
produtividade com relação ao nível de compactação estabelecido nos tratamentos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  experimento  foi  realizado  em  Maringá,  PR,  na  Fazenda  da  BIOTEC  (23°20'55.99"S
51°52'19.34"O 600m de altitude) em LATOSSOLO Vermelho distrófico.

O clima na região onde foi locado o experimento segundo a classificação de Köppen, é Cfa,
ou  seja,  clima  subtropical  úmido,  com  índice  pluviométrico  anual  na  média  de  1500  mm.  As
composições granulométricas foram amostradas conforme composição granulométrica determinada
em amostras deformada de NaOH (0,1 mol L-1) e agitação durante 16 horas, o conteúdo de argila
obtido pelo método de pipeta (Day, 1965). As amostras foram coletadas em camadas de 0-20 e de
20-40 com auxílio do trado. 

A área experimental foi  locada em DBC, contento 5 tratamento e 6 repetições, com cada
parcela sendo 5x5 m, totalizando uma área de 1500 m².  

Foi realizada uma aplicação de calcário para elevar a saturação de base a 60%. O solo foi
analisado quimicamente, segundo método citado por Raij et al. (1987) e a adubação será realizada
para uma produtividade estimada de 3,5 a 4,0 t haˉ1.

Foi realizada a subsolagem no campo experimental com o implemento Stara de 5 hastes com
disco de corte de palha, na profundidade de 40 cm em nível e uma outra subsolagem a 30˚ em
relação à primeira, para garantir que não exista nenhuma faixa compactada. Após a subsolagem,
com o auxílio de uma trena e bandeiras, foi delimitado as parcelas para realizar os tratamentos,
sendo T0= nenhuma passada de trator, T1 uma passada, T2 duas passadas, T3 três passadas e
T4= quadro passadas do trator modelo New Holland TL 60 de aproximadamente oito toneladas
pisoteando cada tratamento estabelecido.

Será utilizada a cultivar de soja AS 3610 IPRO da AGROESTE, superprecoce, com 122 dias
de ciclo, crescimento indeterminado e com uma altura de 94cm. A semeadura será realizada com
uma densidade de 40.000 a 50.000 sementes por hectare, com espaçamento entre 45 – 50 cm entre
plantas. O equipamento utilizado para o plantio será uma semeadora modelo New Holland, com
cinco discos de plantio.

Houve  há  necessidade  de  controlar  as  plantas  invasoras  no  campo  experimental  com
Roundup,  com uma dose de 2,0  l/ha  e  realização de roçada nas laterais  do  experimento  para
controlar plantas invasoras e a abertura dos carreadores entre as parcelas.

A  colheita  das  parcelas,  será  feita  manualmente  em uma  área  de  1  m²  para  estimar  a
produtividade. Em 15 plantas colhidas em sequência na linha de plantio de cada parcela dentro da
área de 1 m², será realizada a medição do diâmetro de caule e a altura de caule até o primeiro ramo
com o auxílio de um paquímetro analógico. Para avaliar a produtividade, será colhida uma área de
1m².
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Após  a  colheita  da  soja  serão  realizadas,  com  o  uso  de  penetrômetro  digital  modelo
SOLOSTAR da Falker, acoplado ao quadriciclo modelo TRX 420, as medições de compactação do
solo em cada parcela. Os pontos serão levantados na linha de plantio na profundidade de 0-40 cm e
registrando a compactação a cada 1 cm na profundidade.

Os resultados serão submetidos a análises de variância, as médias comparadas ao teste de
Tukey a 5% e será realizada análise de regressão entre a resistência do solo e produtividade de
soja.   

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  que  com  o  aumento  do  valor  de  resistência  do  solo,  haverá  um  menor
desenvolvimento vegetativo e consequentemente uma diminuição da produtividade da soja, devido
ao trânsito de máquina nas parcelas estudadas.
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