
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO EM SOLO ARENOSO 

CULTIVADO COM CONSÓRCIO NA ENTRESSAFRA 
 

Bruno Hideki Sugimoto1, Wagner Henrique Moreira2, Fabricio Devetak Casado3, Karini Aparecida 

de Matos Inacio 4, Ana Carolina Benites Aquino5 
 

1Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. bruno.sugimoto@novaandradina.org 

2Orientador, Doutor, Departamento de Pesquisa IFMS, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.  
wagner.moreira@ifms.edu.br 

3Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. fabriciodevetak@gmail.com  

4Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. karini.inacio@novaandradina.org  

5Acadêmico do curso de Agronomia, Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Bolsista 
PIBIC/IFMS. ana.aquino@novaandradina.org  

 
RESUMO 

 

Solos do Cerrado, costumam apresentar baixa fertilidade natural e rápida decomposição dos resíduos, 

exigindo técnicas de cultivo que privilegiem a conservação do solo e água. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a qualidade do solo, através da resistência do solo à penetração (RP), 60 dias após a implantação de plantas 

de cobertura: braquiária (Urochloa ruziziensis), guandu (cajanus cajan) e crotalária (Crotalaria juncea), em 

cultivo consorciado e em cultivo solteiro de braquiária, num solo arenoso. O experimento foi implantado em 

março de 2019, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições por tratamento. 

Não foi realizada adubação nos tratamentos implantados. Os tratamentos foram: a) braquiária (B); b) guandu 

+ braquiária (G+B); c) crotalária + braquiária (C+B); d) guandu + crotalária (G+C); e) braquiária + guandu + 

crotalária (B+G+C). As avaliações ocorreram na linha de semeadura (L) e entrelinha (E) com determinação 

da RP até 50 cm de profundidade. A utilização de braquiária em cultivo solteiro, à lanço, proporcionou menor 

RP da E na camada de 1 a 5 cm, em relação aos consórcios utilizados, com exceção do consórcio G+C. Para 

as outras profundidades não ocorreram diferenças entre tratamentos. De forma geral, a utilização de sulcador 

proporcionou melhor ambiente para linha, fato que se manteve mesmo 60 dias após a semeadura.  

 
PALAVRAS-CHAVE: braquiária, crotalária, guandu. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado, em geral, apresenta solos de baixa fertilidade natural, sendo que a taxa 

de decomposição dos resíduos vegetais é elevada, deixando rapidamente o solo 

descoberto (LOSS, 2011).  A manutenção da sustentabilidade em um sistema produtivo, 

necessita da utilização de técnicas para manter a fertilidade do solo e minimizar impactos 

sob os recursos naturais (PORTUGAL et al., 2017). 

A diversificação das culturas nos sistemas de cultivo, incluindo plantas de cobertura, 

pode contribuir para manter a sustentabilidade  (CARVALHO et al., 2014). Segundo 

Mosaddeghi et al. (2009), a utilização de plantas pode diminuir a densidade e a resistência 

do solo à penetração e elevar a capacidade de retenção de água, contribuindo para reduzir 

a vulnerabilidade do solo à erosão e à compactação. Em geral, solos com boa estrutura, 

costumam apresentar valores de RP inferiores a 2 MPa, sendo a RP influenciada pelo teor 

de água do solo (TORMENA et al., 1998). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do solo, através da resistência 

do solo à penetração, 60 dias após a implantação de plantas de cobertura (braquiária, 

guandu e crotalária), em cultivo consorciado e braquiária em cultivo solteiro, num solo 

arenoso na região de Nova Andradina - MS. 

 

 

https://academico.ifms.edu.br/administrativo/alunos/ficha_estudante/6744/dados_academicos
https://academico.ifms.edu.br/administrativo/alunos/ficha_estudante/6656/dados_academicos
https://academico.ifms.edu.br/administrativo/alunos/ficha_estudante/6651/dados_academicos
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em uma área localizada no município de Nova Andradina 

- MS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 

- Câmpus Nova Andradina. Rodovia MS 473, KM 23 - Fazenda Santa Bárbara, s/n., 

apresentando relevo plano a suave ondulado e declividade média de 3%. A região 

apresenta médias anuais de temperatura e precipitação pluvial entre 20 - 22 ºC e 1500 - 

1700 mm, respectivamente (SOUZA, 2010). O solo foi identificado como Latossolo 

Vermelho conforme Santos et al. (2018). 

A área foi cultivada com: crotalária (Crotalaria juncea), guandu (Cajanus cajan), 

braquiária (Urochloa ruziziensis). Essas espécies foram cultivadas em consórcios (exceção 

para braquiária), em que os tratamentos foram: a) braquiária em cultivo solteiro (B); b) 

guandu + braquiária (G+B); c) crotalária + braquiária (C+B); d) guandu + crotalária (G+C); 

e) braquiária + guandu + crotalária (B+G+C). Em março de 2019 o experimento foi 

implantado à campo, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro 

repetições por tratamento. Não foi realizada adubação nos tratamentos implantados. 

A implantação do experimento ocorreu com a utilização de semeadora de sete linhas 

(espaçamento entrelinhas de 40 cm), em que os tratamentos que apresentavam cultivo 

simultâneo de crotalária e guandu, as linhas foram intercaladas e nos tratamentos que 

ocorreu implantação de uma ou outra, houve implantação nas sete linhas. A braquiária, foi 

semeada com uma adaptação, na proximidade da linha de semeadura. Apenas no 

tratamento B, a semeadura foi a lanço em área total. Para braquiária foi utilizada dose de 4 

kg/ha nos consórcios e 6 kg/ha em cultivo solteiro. Para crotalária, cerca de 25 sementes 

por metro linear e para o guandu cerca de 12 sementes por metro linear. 

Foi avaliada a resistência do solo à penetração (RP) com um penetrômetro comercial 

(PenetroLog) após 60 dias de implantação das culturas. Simultaneamente, foram coletadas 

amostras para avaliação do teor de água no solo em cada local de determinação da RP. 

Foram realizadas determinações nas posições equivalentes a linha de semeadura (L) e 

entrelinha das culturas (E), sendo que no tratamento B, a entrelinha foi a posição entre 

plantas ou com falhas e a posição L no local de ocorrência das plantas. As análises dos 

dados, foram realizadas pelo intervalo de confiança da média (p<0,05) conforme Payton et 

al. (2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Gráfico 1 apresenta os resultados de teor de água no solo. Os resultados indicam 

que não ocorreram diferenças entre os tratamentos avaliados. Desta forma, as diferenças 

encontradas na RP podem ser atribuídas à compactação do solo. 

O Gráfico 2 apresenta os resultados de RP para 5 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm, média 

de medidas obtidas de 1 a 5 cm, 6 a 10 cm, 11 a 15 cm e 16 a 20 cm, respectivamente. As 

avaliações foram realizadas até 50 cm de profundidade, porém, como não ocorreram 

diferenças estatísticas para profundidades > 20 cm, os resultados não foram apresentados. 

Para o tratamento B, não ocorreram diferenças entre posições. Neste tratamento, foi 

realizada semeadura à lanço, desta forma, a ocupação da área foi melhor, restando 

espaços entre plantas que foram denominados E (em média, aproximadamente 10 cm), 

mas que na prática poderiam ser consideradas regiões de atuação do sistema radicular da 

braquiária, contribuindo para melhoria do solo, sendo que B apresentou menores valores 

que C+B, G+C e G+B+C na E para profundidade de 5 cm. Na profundidade de 5 cm, não 
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ocorreram diferenças entre outros tratamentos. Para as posições E e L, ocorreram 

diferenças C+B e G+B+C, sendo os resultados de RP em L < E. Nas profundidades de 10, 

15 e 20 cm, também não ocorreram diferenças entre tratamentos. Desta forma, 

possivelmente, a atuação do sistema radicular da braquiária, com semeadura a lanço foi 

eficiente em diminuir a RP, porém apenas numa profundidade próxima a 5 cm. 

 

 
Gráfico 1: Teor de água no solo na braquiária (B), crotalária + braquiária (C+B), guandu + 

braquiária (G+B), guandu + crotalária (G+C) e guandu + crotalária + braquiária (G+C+B) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

  
 

  
Gráfico 2: Resistência à penetração após 60 dias de implantação da braquiária (B), crotalária + 

braquiária (C+B), guandú + braquiária (G+B), guandu + crotalária (G+C) e guandú +braquiária + 

crotalária (G+B+C) nas profundidades de 5 cm (a), 10 cm (b), 15 cm (c) e 20 cm (d) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nas comparações entre posições de semeadura (L e E), ocorreram diferenças nos 

tratamentos C+B, G+B e G+B+C para 10 e 15 cm e, apenas, G+B+C na profundidade de 

20 cm. Estes resultados de 5, 10 e 15 cm, eram esperados, pois a semeadora atingiu 
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aproximadamente 12 a 13 cm de profundidade. Tal fato, implica em revolvimento que atua 

diminuindo a presença de camadas densas e/ou compactadas. 

O tratamento G+C, em geral, não apresentou diferenças de RP nas posições L e E. 

Este fato, pode estar relacionado ao fato de ser o único tratamento sem a presença de 

braquiária. O sistema radicular da braquiária é fasciculado e mais vigoroso que o sistema 

radicular de G+C. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de braquiária em cultivo solteiro, à lanço, proporcionou menor RP na 

entrelinha na camada de 1 a 5 cm de profundidade, em relação aos consórcios, com 

exceção do consórcio G+C. Porém, nas outras profundidades não ocorreram diferenças 

entre tratamentos, e os valores não foram restritivos quando comparados aos encontrados 

na literatura, indicando que qualquer tratamento poderia ser utilizado. De forma geral, a 

utilização de sulcador proporcionou melhor ambiente para L, fato que se manteve mesmo 

60 dias após a semeadura.  
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