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RESUMO 
 

 A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo na qualidade 
física dos solos são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas 
sustentáveis.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a compactação do solo a partir 
das propriedades indicadoras da qualidade física de um Latossolo Amarelo distrófico 
cultivado e sob floresta adjacente.  Foram coletadas 20 amostras de solo com 
estrutura indeformada de cada área estudada, na profundidade de 0-5 cm, em duas 
áreas contíguas, sob floresta adjacente e cultivada, localizada na Fazenda 
Experimental da Universidade Federal do Amazonas. A área cultivada é o pomar de 
laranja, que se encontra a alguns anos sem preparo convencional do solo.  A área 
de floresta adjacente pode ser classificada como capoeira antiga.  Avaliaram-se a 
densidade do solo e a porosidade total.  Os resultados indicaram que houve 
diferença na avaliação das propriedades físicas do solo para as áreas. Porém os 
valores que foram encontrados para ambas as propriedades do solo nas áreas 
estudadas não interferem no crescimento e desenvolvimento das plantas. E que os 
parâmetros usados para avaliação da compactação do solo mostraram ser bons 
indicadores da qualidade física.     

 

Palavras-Chave: qualidade física do solo; densidade do solo; porosidade total;   
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia Brasileira é uma vasta área de 3.000.000 km2, essencialmente 

recoberta por uma floresta densa, úmida e que se mantém verde todo o ano.  No 

centro dessa área, dentro da região de Manaus, a progressão da desflorestação é 

importante, notadamente sobre os solos do tipo Latossolo Amarelo que cobrem 

extensos platôs com declive suave.  Esses solos amarelos, muito argilosos e 

cauliníticos, ocupam perto de 10 % da superfície Amazônica. 

Para a utilização agrícola desses solos, uma desflorestação total é 

normalmente realizada, utilizando meios mecânicos pesados. Com isso, 

modificações muito rápidas de propriedades de solos são observadas, notadamente 

de ordem química, física e biológica (Chauvel et al., 1987).  

A compreensão e a quantificação do impacto do uso e manejo do solo na sua 

qualidade física são fundamentais no desenvolvimento de sistema agrícolas 

sustentáveis (Dexter & Youngs, 1992). 

A estrutura do solo é o alvo do manejo físico do solo.  Embora não seja 

considerada em si um fator de crescimento para as plantas, exerce influência na 

disponibilidade de água e ar às raízes das plantas, no suprimento e no 

desenvolvimento do sistema radicular (Palmeira et al., 1999). 

A perda de condições desejáveis do solo, relacionadas com o crescimento de 

plantas e ambiente, tem sido considerada como degradação do solo (Reinert, 1997). 

Esta degradação da estrutura do solo causa perda de condições favoráveis ao 

desenvolvimento vegetal e predispõe o solo à erosão hídrica acelerada 

(Albuquerque et al., 1995).  
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A compactação do solo aparece em destaque entre os fatores que contribuem 

para o declínio da estrutura do solo. Segundo Hakansson & Voorhees (1998), a 

compactação do solo reduz a infiltração de água no solo, o movimento de ar, a 

retenção de água, a disponibilidade de nutrientes no solo, a redução da penetração 

e ramificação das raízes por aumentar a resistência mecânica e debilitar o 

fornecimento de ar. Conseqüentemente, haverá um impacto negativo na produção 

das culturas (Camargo & Alleoni, 1997).  

No entanto, esses atributos de solo apresentam grande variabilidade espacial, 

em função de condições ambientais, tipos e tamanhos (massa) de máquinas e 

equipamentos e sistemas de culturas utilizados (Reichert et al., 2003).  

Diferentes propriedades físicas têm sido usadas para avaliar a qualidade 

física do solo (Karlen & Stot, 1994), sendo a densidade e a porosidade do solo as 

mais utilizadas.  Um solo com boa qualidade física requer um balanço entre aeração 

e retenção de água, além de resistência do solo à penetração não impeditiva ao 

crescimento das raízes (Letey, 1985)  

A densidade do solo constitui uma das propriedades físicas para a 

caracterização e identificação dos efeitos dos sistemas de manejo nas condições 

físicas do solo 

Este trabalho tem como objetivo estudar a área experimental do curso de 

Agronomia da UFAM que vem sendo utilizada em diversos experimentos 

relacionados à fruticultura, fertilidade do solo, nutrição de plantas entre outros. 

Entretanto, estudos relacionados à física do solo ainda não foram realizados. Dessa 

forma, a presente proposta pretende contribuir com novas informações técnicas para 
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a referida área experimental, aumentando e disponibilizando o conhecimento de 

propriedades  físicas do solo. 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

Verificar se a área experimental de fruticultura do curso de Agronomia da 

UFAM apresenta compactação do solo. 

2.2.  Objetivo Específico 

Comparar os valores de densidade do solo e porosidade total entre a área do 

pomar e a floresta adjacente. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Efeito da Compactação do Solo nas Propriedades do Solo  

A compactação é um dos principais processos de degradação dos solos 

agrícolas (Horn et al., 2003) e se expressa pelo aumento da densidade do solo e 

pela redução do seu espaço poroso em resposta a um histórico de cargas ou 

pressões exercidas na sua superfície (Baver et al., 1972), especialmente em elevada 

umidade (Silva et al., 2002).  

O processo de compactação do solo pode ser atribuído tanto à diminuição do 

espaço poroso entre os agregados, ocorrendo um rearranjamento destes na matriz 

do solo, como à ruptura e destruição dos agregados, havendo rearranjamento e 

orientação das partículas, o que resulta numa massa coesa na matriz do solo (Horn 

et al., 1995).  Esses processos vão depender do conteúdo de água do solo e da 

pressão externa aplicada ao solo pelos sistemas de manejo adotados.  

A compactação resulta da perda da estabilidade estrutural devido ao declínio 

da matéria orgânica associada ao intenso e freqüente tráfego de máquinas no solo, 

quando o elevado teor de água do solo estabelece a redução na sua capacidade de 

suporte de carga (Douglas, 1994). No processo de compactação, há concomitante 

aumento da densidade do solo e redução no volume do espaço poroso, 

principalmente de macroporos (Koolen, 1994), reduzindo a infiltração, a retenção de 

água e a difusão de gases, bem como aumentando a resistência do solo à 

penetração das raízes.  

A degradação da estrutura do solo devido ao processo de compactação 

depende de vários fatores, destacando-se a composição granulométrica do solo 
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(Larson et al., 1980; Imhoff et al., 2004), o carbono orgânico do solo (Stone & 

Ekwue, 1995), o teor de água do solo durante o tráfego das máquinas (Horn et al., 

1995) e a frequência e intensidade com que a carga é aplicada no solo pelas 

máquinas e implementos (Horn et al., 1995; Chamen et al., 2003).  

Outros efeitos incluem a perda de nitrogênio por denitrificação (Stepniewski et 

al., 1994) sob condições de reduzida aeração do solo, as quais podem ocorrer em 

solos argilosos compactados submetidos a períodos prolongados de elevado teor de 

água no solo. 

Ocorrem também forças mecânicas oriundas do tráfego de máquinas 

agrícolas, que favorecem a aproximação de microagregados e, ou, de partículas 

unitárias dispersas, elevando a densidade do solo pela concentração de sólidos por 

unidade de volume (Anjos et al., 1994; Oliveira et al., 2000).  

A degradação física do solo é importante para a fertilidade do solo, pois 

influencia na degradação de sua fertilidade, visto que condiciona a disponibilidade 

de ar e água para as plantas, assegurando, ainda, o transporte de elementos 

nutritivos em solução, além de influenciar a infiltração e distribuição da água dentro 

do solo que tem, por sua vez, papel importante no controle da erosão hídrica 

(TAVARES FILHO, 2005).  

Menores respostas às adubações têm sido observadas em solos que 

apresentam comprometimento nas suas propriedades físicas, em que o aumento da 

densidade do solo leva ao aumento da adsorção de fósforo e à redução do fluxo 

difusivo (difusão) Segundo Novais & Smyth (1999), a compactação resultaria, entre 

outros fatores, no aumento da viscosidade da água e na interação de íons de fosfato 

com superfícies dos colóides ao longo de sua trajetória de difusão.  Isso implicaria a 



11 
 

necessidade de maiores doses de fósforo, a fim de aumentar a saturação por fosfato 

nessas superfícies adsorventes e possibilitar a manutenção do fluxo difusivo em 

níveis mais adequados, em termos de demanda da planta. 

3.2. Efeito da Compactação do Solo no Crescimento das Plantas  

Em geral, a resposta das plantas à compactação varia de acordo com os 

solos, as condições de umidade (Silva et al., 2006; Beutler et al., 2007), as culturas 

(Silva & Rosolem, 2001) e as cultivares (Beutler et al., 2006; Silva et al., 2006).  

As condições físicas do solo às plantas variam rapidamente de acordo com a 

forte inter-relação que existe entre tais propriedades e, da magnitude destas inter-

relações, estabelece-se a qualidade física do solo (Granatstein & Bezdicek, 1992).  

Com base nas condições estruturais do solo, determinam-se os diferentes tipos de 

restrições físicas a que as plantas são submetidas.  

Vários estudos têm sido realizados visando estabelecer a relação da 

porosidade do solo com a produção vegetal.  Baver & Farnsworth (1940), ao 

estudarem a relação entre a macroporosidade e a produção de beterraba-

açucareira, concluíram que perdas de produtividade chegavam a 50 % quando a 

porosidade não-capilar atingia os 2 %.  Concluíram também que com 

macroporosidade entre 7 e 10 % há produção de bons tipos de beterraba, com 

elevado conteúdo de açúcar.  

De acordo com Tavares et al. (2001), a compactação reduz a porosidade do 

solo, a continuidade dos poros e a disponibilidade de água e nutrientes, reduzindo 

também o crescimento e o desenvolvimento radicular das culturas.  Os efeitos da 

compactação do solo sobre o crescimento radicular de diversas culturas têm sido 

relatados devido às modificações morfológicas que ocorrem, como: decréscimo na 
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divisão celular no meristema e aumento no diâmetro da raiz, resultante do aumento 

na espessura do córtex, reduzindo o volume de solo explorado pelas raízes e a 

absorção de água e nutrientes (Borges et al., 1986, 1987; Rosolem et al., 1994 a; 

Foloni et al., 2003; Freddi et al., 2007).  

A compactação reduz a taxa de infiltração de água no solo (Lanzanova et al., 

2007) e aumenta o escoamento superficial (Canillas & Salokhe, 2001), o que limita a 

disponibilidade de água para as plantas.  Em solo compactado, o sistema radicular 

concentra-se próximo da superfície (Muller et al., 2001), tornando as plantas mais 

susceptíveis a déficits hídricos e com menor eficiência em absorver os nutrientes 

(Rosolem et al., 1994 b). 

Outros efeitos podem ser verificados em aspectos morfológicos da estrutura 

do solo via modificações na forma, aspecto e tamanho dos agregados (Warren et al., 

1986), bem como em aumento no impedimento mecânico ao crescimento radicular 

das plantas (Willatt & Pular, 1983; Bennie, 1991).  

É comum relacionar o crescimento radicular em solos compactados com sua 

densidade. Para cada solo há uma densidade crítica, a partir da qual a resistência à 

penetração torna-se tão elevada que diminui ou impede o crescimento de raízes 

(Rosemberg, 1964; Cintra & Mielniczuk, 1983; Pedó, 1986). A densidade do solo 

crítica é dependente principalmente da classe textural do solo. 

A resposta das principais culturas à compactação ainda não é completamente 

conhecida (Collares et al., 2008).  Aumento na compactação reduz o crescimento de 

raízes devido ao aumento na resistência à penetração, podendo ocasionar perdas 

de produtividade nos cultivos agrícolas, por restringir o reservatório de água e 

nutrientes às raízes (Clark et al., 2003).  
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A habilidade das raízes penetrarem no perfil diminui quando a densidade e a 

resistência do solo aumentam. Em solos com menor umidade, a coesão e a 

resistência do solo à penetração aumentam e a pressão hidrostática das células das 

raízes diminui, com conseqüente redução da força na coifa e na região 

meristemática para superar a resistência do solo (Hamza & Anderson, 2005). De 

maneira geral, considera-se de 2,0 a 2,5 MPa a faixa crítica de resistência do solo 

com redução importante no crescimento radicular (Taylor et al., 1966; Taylor, 1971).  

3.3. Avaliação da Compactação do solo   

Diferentes propriedades físicas têm sido usadas na quantificação da 

qualidade física do solo (Topp & Zebchuk, 1979); dentre estas, a densidade e a 

porosidade são as mais amplamente utilizadas.  Do ponto de vista biológico, um solo 

com boa qualidade física requer balanço entre aeração e retenção de água, além de 

resistência do solo à penetração não impeditiva ao crescimento e às funções 

fisiológicas das raízes (Letey, 1985).  

Outros indicadores de qualidade física do solo foram propostos por Reynolds 

et al. (2002), como a porosidade no domínio dos macroporos e a porosidade da 

matriz do solo, equivalentes aos diâmetros de poros superiores e inferiores a 300 

μm, respectivamente.  Os autores justificam o desdobramento dessas duas classes 

de poros, porque elas distinguem as funções de armazenamento e transmissão de 

água e ar.  

O conteúdo de matéria orgânica não é propriamente um indicador de 

qualidade física do solo, mas influencia direta e indiretamente várias propriedades 

que estabelecem a qualidade física (Christensen & Johnston, 1997).  Em adição ao 

valor absoluto do teor de carbono orgânico do solo, Franzluebbers (2002) utilizou a 
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taxa de estratificação de carbono orgânico do solo como indicador de sua qualidade, 

que consiste no quociente dos valores de carbono orgânico da camada de 0–0,05m 

com aqueles da camada de 0,15–0,20m de profundidade.  Esse procedimento 

permite a normalização dos dados e a comparação entre diferentes solos e sistemas 

de manejo, tendo como referência o valor igual ou superior a duas unidades, visto 

que não é comum a ocorrência desses valores em solos degradados.  As vantagens 

do uso da taxa de estratificação de carbono orgânico do solo como indicador da 

qualidade deste é a praticidade e o baixo custo de sua quantificação.  

A avaliação dos impactos de sistemas de manejo em pomares de laranjeira 

baseia-se na quantificação de propriedades do solo nas entrelinhas dos pomares, 

correspondendo, provavelmente, à posição de amostragem de solo no entrerrodado 

(Pacheco et al., 1975; Koller et al., 1978; Cintra et al., 1983b).  As interpretações 

obtidas em estudos dessa natureza não consideraram a heterogeneidade física do 

solo resultante do manejo da cultura, tampouco quantificam se determinado sistema 

de manejo degradou, manteve ou melhorou a qualidade do solo (Karlen et al., 2001). 

Essa qualidade é definida como a capacidade de um solo exercer suas funções 

dentro dos limites naturais ou de um ecossistema manejado para sustentar a 

produtividade de planta e animal, manter ou melhorar a qualidade da água e do ar, 

bem como servir de suporte à habitação e à saúde humana (Karlen et al., 1997).  

3.4. Métodos para Minimizar a Compactação do Solo  

Segundo Keller et al. (2002), os efeitos detrimentais da compactação na 

camada superficial do solo podem ser considerados de menor importância, uma vez 

que essa compactação pode ser controlada por ocasião do preparo do solo.  A maior 

preocupação deve estar focada na compactação do subsolo, visto que a redução ou 
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eliminação da compactação no subsolo demanda altos custos, bem como implica 

reduções na produtividade das culturas (Alakukku et al., 2003; Chamen et al., 2003).  

As distribuições das pressões decorrentes da carga mecânica aplicada ao 

solo e a compressibilidade dele (ou a capacidade de o solo ser deformado ou 

rearranjar suas partículas quando uma carga é aplicada) determinam o tipo e a 

intensidade da deformação do solo (Soane et al., 1981; Horn et al., 1995).  Esses 

fatores são os responsáveis pelos diferentes níveis de compactação encontrados 

nos solos agrícolas; a influência deles é de importância fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias para o manejo, bem como para a atenuação da 

compactação do solo em profundidade. 

Para reduzir a compactação do solo, pode-se fazer a escarificação, que é a 

operação de rompimento da camada arável (de 0,15 a 0,30 m de profundidade), ou 

a subsolagem, que visa romper camadas de solo abaixo da camada arável 

(profundidades além de 0,30–0,35 m) (Silveira, 1988).  

A escarificação mecânica tem sido sugerida para aliviar a compactação do 

solo em áreas de semeadura direta consolidado (Camara & Klein, 2005), pois 

reduziu a densidade do solo e melhorou a condutividade hidráulica e a taxa de 

infiltração de água.  No entanto, o seu efeito é temporário e o solo escarificado tende 

a se reconsolidar, retornando em pouco tempo à sua condição original (Busscher et 

al., 2002), exigindo a repetição da operação regularmente. 

A semeadura de plantas de cobertura do solo com sistema radicular 

abundante e vigoroso pode ser uma alternativa aos métodos mecânicos (Abreu et 

al., 2004; Hamza & Anderson, 2005), com benefícios adicionais por reciclarem 

nutrientes no perfil, aportarem matéria orgânica (Fageria et al., 2005) e melhorarem 
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a estabilidade dos agregados, conferindo ao solo maior porosidade e resistência 

mecânica (Camargo & Alleoni, 1997; Bronick & Lal, 2005; Villamil et al., 2006). 

Apesar de mais denso na superfície, o solo sob sistema de semeadura direta 

(SSD) apresenta maior taxa de infiltração e retenção de água e menor escoamento 

superficial (Alves & Cabeda, 1999), devido à maior continuidade e estabilidade dos 

bioporos e macroporos e à maior estabilidade estrutural (Lal & Vandoren, 1990).  No 

entanto, esses atributos de solo apresentam grande variabilidade espacial, em 

função de condições ambientais, tipos e tamanhos (massa) de máquinas e 

equipamentos e sistemas de culturas utilizados (Reichert et al., 2003).  O aumento 

do conteúdo de matéria orgânica do solo sob SSD também contribui para a melhoria 

dos atributos físicos do solo, reduzindo a densidade média das partículas, 

aumentando a macroporosidade e, consequentemente, reduzindo a densidade do 

solo e aumentando a taxa de infiltração de água e a sua resistência à compactação 

(Nicoloso et al., 2008).  

O sistema de plantio direto, além de não revolver o solo, mantém os resíduos 

vegetais na superfície, aumenta o teor de matéria orgânica (Bayer & Mielniczuk, 

1997), a estabilidade dos agregados (Campos et al., 1995) e preserva a qualidade 

da estrutura do solo (Carpenedo & Mielniczuk, 1990), com reflexo na redução da 

erosão hídrica e da poluição do ambiente. 

Algumas espécies podem, mesmo em solos compactados, desenvolver o 

sistema radicular em função das especificidades de cada espécie (Rosolem et al., 

2002). Essas diferenças auxiliam na seleção de espécies capazes de crescer em 

condições adversas e ser utilizadas na recuperação de solos. Após a morte e 

decomposição das raízes, o solo fica com uma quantidade maior de bioporos, nos 
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quais ocorrem as trocas gasosas, o fluxo descendente de água (Abreu et al., 2004) e 

o crescimento das raízes das plantas subseqüentes (Williams & Weil, 2004).  

  Na maioria dos estudos sobre compactação do solo e desenvolvimento das 

culturas, pequena atenção é dada às diferenças genéticas dos materiais em relação 

ao seu desenvolvimento e estabelecimento em solos compactados (Soyelu et al., 

2001).  

Foloni et al. (2006), avaliando o crescimento aéreo e radicular da soja e de 

plantas de cobertura em camadas de solo compactadas, concluíram que, entre 

várias espécies de leguminosas de verão, a mucuna-preta foi a mais tolerante ao 

efeito nocivo da compactação, enquanto a soja foi a mais sensível a esse efeito. 

A semeadura de plantas de cobertura do solo com sistema radicular 

abundante e vigoroso pode ser uma alternativa aos métodos mecânicos (Abreu et 

al., 2004; Hamza & Anderson, 2005), com benefícios adicionais por reciclarem 

nutrientes no perfil, aportarem matéria orgânica (Fageria et al., 2005) e melhorarem 

a estabilidade dos agregados, conferindo ao solo maior porosidade e resistência 

mecânica (Camargo & Alleoni, 1997; Bronick & Lal, 2005; Villamil et al., 2006).  

O efeito do manejo do solo nos atributos físicos é dependente da 

granulometria do solo; segundo Tanner & Mamaril (1959), os mais suscetíveis à 

compactação são os mais argilosos, com redução sensível na produtividade das 

culturas.  A redução foi observada mesmo em pastagens que estavam sendo 

manejadas adequadamente.  Assim, o grau de compactação que um solo pode 

alcançar será maior quando o solo estiver sujeito ao manejo inadequado.   

As modificações na estrutura do solo decorrentes da compactação podem ser 

monitoradas por propriedades físicas do solo que traduzem as alterações na 
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distribuição do tamanho dos poros ocasionado pelo rearranjo das partículas e, ou, 

agregados (Soane et al., 1981). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Área de Estudo  

O experimento foi conduzido em pomar de laranja , localizado na fazenda 

experimental da UFAM, situada na BR-174, KM-39 (Fig 1). O solo as área de estudo 

foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico. O pomar de laranja possui o 

espaçamento entre plantas de 6x6m, correspondendo a uma área de 5.706m2. 

Abrangendo o local da coleta das amostras de solo a área do pomar de laranja.  

 

 

4.2. Delineamento Experimental e Métodos   

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), e como 

testemunha foi utilizada foi um solo de floresta adjacente. Em cada área foi retirado 

o total de 20 amostras de solo com estrutura indeformada (anéis volumétricos de 5 

Figura 1. Área da fazenda experimental da UFAM. SOUZA, 2010 
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cm de altura x 5 cm de diâmetro) e amostras deformadas para a  análise 

granulométrica do solo (estrutura deformada). 

No laboratório as amostras coletadas em anéis volumétricos foram 

preparadas, retirando-se o excesso de solo, de maneira que o solo amostrado 

ocupasse somente o volume interno do anel. Em seguida, uma tela permeável foi 

colocada no fundo dos anéis de maneira que a mesma permita o fluxo de água/ar e 

impeça a perda de solo. Após a realização deste procedimento os anéis foram 

saturados através da elevação gradual de uma lâmina de água numa bandeja. 

Após ter coletados os dados necessários (peso do anel, peso do anel + 

amostra, peso da tela permeável). As amostras foram levadas à estufa onde foram 

secas a 110ºC por 24 horas, para determinação do conteúdo da massa de solo seco 

e assim obter-se a densidade do solo (Ds) conforme Blake e Hartge (1986), dada 

pela seguinte equação: 

 

 

Onde Ds = densidade do solo (Mg m-3); Ms = massa de solo seco a 110ºC 

(Mg); V = volume total (m3). 

A porosidade total do solo (PT) será calculada a partir dos valores de 

densidade do solo e de densidade de partículas, seguindo a expressão: 

 

  

Ds = Ms 
        V 

 

 

PT = [1 – (Ds/Dp)] 

A B 

C D 
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Onde PT = porosidade total do solo (m3 m-3); Ds = densidade do solo (Mg m-

3); Dp = densidade de partículas (2,65 Mg m-3). 

As análises granulométricas do solo foram realizadas a partir de amostras de 

terra retirada da área do experimento utilizando o método da pipeta (EMBRAPA, 

1997). 

4.3. Análise Estatística     

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando o 

programa para Análises Estatísticas ASSISTAT. Quando ocorrer diferença 

significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultados da análise granulométrica do solo apresentou 133,1 g kg-1 de 

areia, 798,0 g kg-1 de argila e 68,9 g kg-1 de silte. Utilizando o diagrama de triângulo 

textural o solo foi classificado como muito argiloso. Sendo este resultado 

representativo para ambas as áreas estudadas, pela proximidade da área de floresta 

adjacente. 

Os resultados obtidos a partir da coleta de 20 amostras com estrutura 

indeformada, tanto da área do pomar quanto a floresta, são apresentados na tabela 

abaixo. 

Área n Min Max Média CV (%) 

 Densidade do Solo (Mg m-3)  

Floresta 20 0,82 1,23 1,07 b 
7,7 

Pomar 20 1,02 1,29 1,13 a 

 Porosidade Total (%)  

Floresta 20 53,58 68,98 59,64 a 
5,43 

Pomar 20 51,31 61,37 57,51 b 

 

 A densidade do solo (Ds) foi maior estatisticamente na área cultivada em 

comparação com a área do pomar quando comparado com a floresta adjacente. 

Porém não a ponte de afetar o crescimento das plantas do pomar. 

 Estes resultados estão de acordo com Sanches et al. (1999) constataram que, 

independentemente da posição de amostragem, seja linha ou entrelinha da cultura 

da laranja, a Ds foi maior do que no solo sob mata nativa. Porém nos trabalhos de 

Tormena et al. (1998b) e Klein & Libardi (2000) indicaram um valor de Ds = 1,28 Mg 

m-3 como sendo o valor crítico para crescimento das plantas, em solos de classe 

textural similar.  No horizonte A do solo sob forrageira, todos os valores de Ds foram 

superiores a 1,28 Mg m-3, caracterizando elevado nível de degradação física do solo. 

Teste de Tukey a 5%.    

Tabela 1. Resultados da densidade do solo e porosidade total da área da floresta e o pomar. 
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Por outro lado, nos horizontes A e Bw do solo sob floresta e no horizonte Bw do solo 

sob forrageira, os valores de Ds inferiores a 1,28 Mg m-3 sugerem boa qualidade 

física e estrutural desses Latossolos. 

A maior Ds nos solos cultivados pode estar relacionada com a compactação 

do solo pelo tráfego de máquinas e implementos (Hajabbasi et al.,1997; Hartemink, 

1998; Cavenage et al., 1999), com a redução dos teores de matéria orgânica (Silva 

& Kay, 1997; Dalal & Chan, 2001) e com a menor estabilidade da estrutura do solo 

(Horn et al., 1995).  O aumento da densidade do solo na área cultivada também 

pode ser explicado pela redução nos teores de matéria orgânica em comparação 

com o solo sob mata nativa. Apenas a escarificação biológica poderia ser uma 

alternativa eficiente para melhorar a qualidade física do solo quando os valores de 

Ds encontram-se ligeiramente acima dos limites críticos (Reichert et al., 2003; 

Beutler et al., 2005; Suzuki et al., 2006).  Possivelmente, quando o solo apresentar 

níveis de compactação muito superiores aos limites críticos, a escarificação biológica 

isoladamente poderá não ser eficiente. 

Maior valor para porosidade total na camada superficial (0-5 cm) reflete menor 

densidade do solo e pode ser atribuída ao acúmulo de material orgânico na camada 

superficial, considerando o manejo do solo sem revolvimento (Derpsch et al., 1986), 

enquanto menor porosidade total na camada abaixo de 5 cm reflete maior densidade 

do solo e é provavelmente explicada por modificações na estrutura advindas do 

pisoteio animal ou trânsito de máquinas ou implementos.  

Os valores da porosidade total foram observados na área de floresta 

adjacente, semelhante aos resultados de Lima et al (2005) onde constatou maior 

porosidade total foi observada na área sob mata quando comparado área sob pomar 

de laranja, sendo todos os poros oriundos da atividade biológica. Com relação a 
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área do pomar Cruz et al (2003) observou que, na camada de 0,0-0,10 m, o sistema 

convencional de cultivo apresentou maiores valores deste parâmetro em relação aos 

sistemas plantio direto e campo nativo.  

Contudo os valores de porosidade total abaixo de 10 % são, geralmente, 

adotados como restritivos para o crescimento e a produtividade da maioria das 

plantas. 
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6. CONCLUSÃO 

 Mesmo havendo diferença significativa nos valores de Ds e Pt, verificou-se 

condições favoráveis ao crescimento das plantas na área do pomar; 

 O solo da área do pomar não apresenta compactação do solo; 

 A densidade do solo e a porosidade total foram indicadores sensíveis ao 

sistema manejo; 
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