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RESUMO
A compactação do solo é apontada como um dos principais entraves à expansão e manutenção de áreas agrícolas
conduzidas sob sistema plantio direto. O tráfego de maquinários agrícolas,  cada vez maiores e mais pesadas, sob
condições inadequadas de conteúdo de água do solo constitui a combinação ideal para o processo de compactação do
solo.  Assim,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  compactação  do  solo  em duas formas  de  manejo  utilizando a
avaliação visual da estrutura do solo e a densidade do solo e correlacionar os atributos de solo com dados coletados das
plantas. Foi realizado um experimento com milho solteiro e milho consorciado com braquiária, em blocos ao acaso com
10 repetições, em parcelas de 10 x 10 m. Após o cultivo de milho, foi cultivado soja e as avaliações foram realizadas
após a cultura da soja. Foram determinadas: densidade do solo, análise visual da estrutura do solo, massa de 100 grãos
e produtividade. Os resultados indicam que a utilização da braquiária em consórcio com o milho para produção de
palhada, neste solo, em avaliação após a cultura da soja, não resultou em alteração dos atributos de planta e solo pelo
cultivo  da  braquiária.  A  correlação,  mostrou  que  não  houve  relação  significativa  entre  atributos  de  solo  e  planta,
indicando que pode ser necessário utilizar outros atributos para avaliar a qualidade deste solo.
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise visual da estrutura do solo; Densidade do solo; Produtividade. 

1 INTRODUÇÃO

A  compactação  do  solo  é  apontada  como  um  dos  principais  entraves  à  expansão  e
manutenção  de  áreas  agrícolas  conduzidas  sob  sistema  plantio  direto  (SPD).  O  tráfego  de
maquinários agrícolas, cada vez maiores e mais pesadas, sob condições inadequadas de conteúdo
de  água  do  solo  constitui  a  combinação  ideal  para  o  processo  de  compactação  do  solo.  A
compactação do solo é caracterizada como a redução do espaço poroso com simultâneo aumento
da massa de partículas num dado volume de solo. O resultado da compactação é a alteração de
diversos atributos físicos do solo, com o comprometimento da estrutura e consequentemente da
qualidade física do solo, reduzindo a produtividade das culturas.

Em geral, em SPD são constatados maiores valores de densidade do solo (Ds) nas camadas
superficiais quando comparados com solos mobilizados pelo preparo . A compactação em SPD pode
ter inúmeras causas, como tráfego excessivo ou em umidade inadequada, máquinas pesadas, área
de contato do pneu e plantas cultivadas .  Nesse contexto,  a utilização de Braquiária  (Urochloa
ruziziensis) em consórcio com o milho (Zea mays) tem se popularizado para aumentar a quantidade
de matéria seca deixada em superfície e a exploração do solo pelas raízes, aumentando a matéria
orgânica do solo e, atuando para diminuir problemas com compactação (FRANCHINI et al., 2009).

Recentemente  tem-se  observado  um crescente  aumento  de  metodologias  qualitativas  de
avaliação da estrutura do solo. Estas metodologias permitem um diagnóstico rápido e prático de
atributos  relacionados à  qualidade e  funcionalidade física do solo  e são menos dispendiosas e
onerosas em relação a métodos tradicionais que envolvem a amostragem de grande volume de
material para processamento em laboratório. Um desses métodos é o VESS  ou Avaliação Visual da
Estrutura do Solo.  Assim, o objetivo deste trabalho foi  avaliar  a compactação  do solo em duas
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formas  de  manejo  utilizando  a  avaliação  visual  da  estrutura  do  solo  e  a  densidade  do  solo  e
correlacionar os atributos de solo com dados coletados das plantas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A amostragem foi realizada em uma área localizada no município de Nova Andradina - MS,
situada a 22º 31’ S, 53º 35’ W e em altitude de 331 m, apresentando relevo plano a suave ondulado
e declividade média de 3%. A área comercial está localizada na Cerealista Azuma Ltda. Talhão –
ponto 31. 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. (2013). A análise de solo indicou valores conforme Tabela 1.

Tabela 1: Análise de solo do talhão escolhido para o experimento

Amostra
M.O. pH P K Ca Mg Al H+Al S.B. C.T.C. V S

g dm-3 (H2O) mg dm-3 -------------------------cmolc  dm-3------------------------------- % mg dm-3

0 – 0,2 m 20,20 6,14 16,82 0,13 1,50 1,00 0,02 4,35 2,63 7,00 37,57 8,44

0,2  – 0,4 m 10,10 4,80 2,00 0,05 0,80 0,30 0,45 3,90 1,15 5,50 20,91 16,28

P – Extrator MELICH 1; m% (0,20-0,40 m) = 28,13%. 
Fonte: Central Analítica Vale do Ivinhema

Foi  realizado um experimento com milho solteiro e milho consorciado com braquiária,  em
blocos ao acaso com 10 repetições, em parcelas de 10 x 10 m. Após o cultivo de milho, foi cultivado
soja e as avaliações foram realizadas após a cultura da soja. Em cada repetição foram retiradas
amostras para coleta de dados. A população de milho foi de aproximadamente 55 mil plantas por
hectare. A semeadura da braquiária, teve como meta estabelecer população de oito plantas por
metro  quadrado.  O  cultivo  posterior  de  soja,  teve  os  mesmos  tratos  culturais  nos  diferentes
tratamentos envolvendo milho e braquiária.

Foram retiradas amostras com estrutura indeformada por meio de amostrador e cilíndros com
volume de 100 cm3  nas camadas de 0,0-0,1 e 0,1-0,2 m de profundidade. A Ds foi determinada de
acordo com Blake e Hartge (1986). A avaliação visual da estrutura do solo foi realizada segundo o
método VESS . Para tal, foram retiradas 2 fatias de solo por tratamento, de dimensões aproximadas
de 10 cm de largura por 25 cm de profundidade. 

Foram avaliados os seguintes atributos de planta na cultura da soja: a) Massa de 100 grãos:
obtido por meio da coleta ao acaso e pesagem de 2 amostras de 100 grãos por parcela na ocasião
da colheita,  com a umidade dos grãos corrigias para 13% em base úmida. b)  Produtividade de
grãos: As plantas de 2 linhas centrais de 4 m de comprimento, da área útil de cada parcela, foram
arrancadas e secos a pleno sol. Após a secagem, as mesmas foram submetidas a trilha mecânica,
os grãos pesados e os dados transformados em kg ha -1, com umidade corrigida para 13 % em base
úmida.

As  médias  de  produtividade  e  das  notas  do  VESS foram  comparadas  pelo  intervalo  de
confiança  (p<0,05)  conforme  descrito  em  Payton  et  al.  (2000)  .  Foram  realizadas  análise  de
correlação entre a produtividade da soja, as notas do VESS e a Ds. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A determinação do VESS foi realizada na linha e entrelinha da cultura para avaliar de forma
mais  precisa  a  qualidade  do  solo  dentro  das  parcelas.  Os  resultados  indicam que  não  houve
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diferença estatística da linha para a entrelinha em notas do VESS, apesar da tendência de maiores
valores  na  entrelinha  (Gráfico  1).  Na  comparação  entre  os  tratamentos  com e  sem braquiária,
também não foram encontradas diferenças estatísticas. Isto sugere que, para este solo de textura
média, não houve efeito do cultivo de braquiária na melhoria da qualidade estrutural. Contudo, como
o experimento teve como data de avaliação o cultivo após a soja, pode ser que houve o efeito, mas
foi efêmero, ou que é necessário haver mais anos de cultivo para que o resultado seja expresso nos
atributos físicos. A densidade do solo, também seguiu a mesma tendência encontrada no VESS.

Gráfico 1: Análise visual da estrutura do solo (VESS) e densidade do solo obtidas nos tratamentos milho
solteiro (sem braquiária) e milho em consórcio com braquiária (com braquiária)

Fonte: Dados da pesquisa

A  produtividade  da  soja  no  tratamento  com  e  sem  braquiária  também  não  apresentou
diferença estatística, assim como a massa de 100 grãos (Gráfico 2). 

A ausência de diferenças entre os resultados que envolvem a produção é coerente com os
resultados  de  atributos  físicos  do  solo,  no  caso  VESS  e  Ds.  Assim,  foi  realizada  análise  de
correlação para verificar  se  haveria  possibilidade de correlacionar  os atributos  de solo e planta
(Tabela 2). A tabela de correlação indica que houve relação significativa apenas entre a Ds e a
produtividade, sendo essa relação positiva. 

Gráfico 2: Produtividade e massa de 100 grãos obtidas nos tratamentos milho solteiro (sem braquiária) e
milho em consórcio com braquiária (com braquiária)

Fonte: Dados da pesquisa
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Apesar  de  não  significante,  a  relação  entre  VESS  e  produtividade,  ficou  próxima  da
significância e apresenta mais coerência do que os resultados de Ds, uma vez que indica haver
aumento da produção com a redução das notas do VESS. A relação entre o VESS da linha e da
entrelinha foi significativa, indicando que o VESS entrelinha sempre foi maior que a linha.

Tabela 2: Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis estudadas
 Massa de 100 grãos Densidade do solo VESS Linha VESS Entrelinha

Produtividade 0,16 0,91* -0,59 0,12

Massa de 100 grãos -0,23 0,16 0,75

Densidade do solo -0,5 -0,06

VESS Linha    0,62* 

* significativo a 5 %.
Fonte: Dados da pesquisa

4 CONCLUSÃO

A utilização da braquiária em consórcio com o milho para produção de palhada neste solo, em
avaliação após a cultura da soja, mostrou que não houve alteração em atributos de planta e solo
pelo cultivo da braquiária. A correlação mostrou que não houve relação significativa entre atributos
de solo e planta, indicando que pode ser necessário utilizar outros atributos para avaliar a qualidade
deste solo.
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