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RESUMO 

Comportamento compressivo e morfometria dos poros de solos com textura e estrutura 

contrastantes 

As modificações estruturais causadas no solo por diferentes sistemas de manejo 
podem resultar em diferentes níveis de compactação, interferindo na densidade e 
porosidade do solo, alterando o crescimento radicular das plantas e funcionamento hídrico, 
por exemplo. A pressão de preconsolidação é um atributo físico do solo, que representa a 
máxima pressão que o mesmo pode suportar sem que ocorram deformações plásticas e 
tem sido utilizada para identificar a compactação, sendo capaz de quantificar as pressões 
que podem ser aplicadas ao solo sem provocar compactação adicional. A quantificação e 
a caracterização da porosidade do solo permitem avaliar sua qualidade estrutural. Para 
tal, tem-se utilizado os estudos micromorfométricos, com foco no estudo do sistema poroso 
do solo. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a mudança no 
tamanho e morfologia dos poros em função da pressão de preconsolidação de dois solos 
com textura e estrutura contrastantes. Os solos foram classificados como Latossolo 
Vermelho de textura muito argilosa, localizado no município de Piracicaba – SP / Brasil e 
Neossolo Quartzarênico de textura arenosa, localizado no município de São Pedro – SP / 
Brasil. Foram coletadas três amostras indeformadas em anéis volumétricos com 2,5 cm 
de altura e 7 cm de diâmetro, na profundidade de 0 - 2,5 cm, 17,5 – 20 cm e no horizonte 
diagnóstico de cada solo (Bw a 150 cm de profundidade no caso do Latossolo e C a 50 
cm de profundidade no caso do Neossolo). Em seguida, as amostras foram equilibradas 
nas tensões de -1, -6, -10, -33, -100 e -1500 KPa e em sequência submetidas ao ensaio 
de compressão uniaxial, onde foram aplicadas de forma sucessiva as pressões de 25, 50, 
100, 200, 400, 800 e 1600 KPa. Após o ensaio, foi feita a curva de compressão do solo, 
para obtenção da pressão de preconsolidação dos mesmos. Em seguida as amostras 
foram impregnadas para posterior análise das imagens obtidas. Observou-se em todos os 
horizontes dos dois solos estudados que quanto maior a umidade volumétrica, menor os 
valores de pressão de precomsolidação, ou seja, quanto maior o teor de água no solo, 
maior sua suscetibilidade a compactação. O Neossolo apresentou em geral, pressões de 
preconsolidação maiores que o Latossolo, apresentando maior capacidade de suporte de 
carga, devido a sua textura ser arenosa e a estrutura em grãos simples. Foi possível 
observar que as amostras compactadas apresentaram maiores quantidades de poros 
arredondados e alongados, sobretudo de tamanhos médios e pequenos, enquanto as 
testemunhas não compactadas apresentaram poros complexos, arredondados e 
alongados de todos os tamanhos. Concluiu-se que a compactação alterou a morfologia 
dos poros, assim como o tamanho e a conectividade entre eles. 

Palavras-chave: Pressão de preconsolidação, Compactação, Porosidade do solo, 
Morfologia de poros 

  



6 

ABSTRACT 

Soil compressive behavior and pore morphometry in soils with contrasting structure and 

texture 

Different management system can modify soil structure in several soil compaction 
levels interfering soil density and porosity which affects, for example, plant root 
development and soil water balance. Preconsolidate pressure is a soil physical attribute 
that represent the maximum pressure that a soil can support without suffering plastic 
deformation and has been used not only to identifty soil compaction, but also quantify the 
amount of pressure that can  be applied in soil without causing additional compaction. 
Evaluation of soil structure quality can be made through the quantification and 
characterization of soil porosity which are based on micromorphometric studies. The aim 
of this study was to evaluate the changes on soil size and morphology as function of the 
preconsolidate pressure in two soils with different texture and structure. Soils used in the 
studied were classidied as Oxisol Clay texture, located the Piracicaba city – SP/Brazil and 
Entisol Sand texture, located Sao Pedro city – SP/Brazil. It was sampled three undisturbed 
in volumetric ring with 2.5 cm of height and 7 cm of diameter at the depths of 0-2.5 cm, 
17.5-20 cm and diagnostic horizon from each soil (Bw at 150 cm depth for LATOSSOLO 
and 50 cm depth for NEOSSOLO). Samples were balanced at tensions of -1, -6, -10, -33, 
-100 and -1500 KPa and, then, submitted to the unixial compression test under seven 
pressures (25, 50, 100, 200, 400, 800 and 1600 KPa). Soil compression curve was made 
in order to achieve the preconsolidate pressure. The samples were impregnated before 
image analysis. Results indicate that, at all soil horizons from both soil, higher volumetric 
water content is related to lower preconsolidation pressure values becoming more 
susceptible to compaction. Entisol presented, in general, higher preconsolidation pressures 
than Oxisol, indicating that it has higher soil bearing capacity due to sandy texture and 
simple grain structure. It was possible to note that compressed samples had higher quantity 
of small and medium rounded pores and elongated size, while the standard non-
compressed sample presented complex, rounded and elongated pores of all sizes. 
Therefore, it can be concluded that soil compaction changed pore morphology likewise 
their size and connectivity. 

Keywords: Preconsolidation pressure, Compaction, Soil porosity, Pore morphology 
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1. INTRODUÇÃO 

As funções que o solo desempenha no ecossistema, como por exemplo, a 

regulação do clima, o sequestro de carbono, a ciclagem de nutrientes e a produção de 

alimentos, fibras e combustíveis, podem ser impactadas negativamente por diversos 

fatores, como a erosão, o desequilíbrio de nutrientes, as perdas de carbono e de 

biodiversidade do solo, a acidificação, a salinização e a compactação do solo (FAO, 

2015). 

A compactação do solo pode ser definida como uma alteração no volume da 

massa seca de determinado solo, ocasionada pela aplicação de uma pressão externa 

(CHAMEN et al., 2014). A degradação das propriedades físicas do solo, resultantes da 

compactação podem reduzir a emergência de plantas e o desenvolvimento de raízes, 

afetando diretamente a  produtividade das culturas (ARVIDSSON & HAKANSSON, 

2014). Além disso, a compactação aumenta da densidade e a resistência mecânica do 

solo à penetração (DIAS JUNIOR, 2000).  

O conhecimento do comportamento do solo em resposta a aplicação de uma 

pressão externa é essencial para a tomada de decisão em relação ao manejo adequado 

e isso é possível através da determinação da pressão de preconsolidação (σp), um 

indicador da capacidade de suporte de carga do solo. Quando o solo sofre pressões 

menores que a σp, não ocorre compactação adicional do solo, entretanto, quando a 

pressão aplicada é maior que a σp, ocorre a compactação adicional e como 

consequência promove a degradação da estrutura do solo (DÉFOSSEZ et al., 2014). 

A quantificação e a caracterização da porosidade permitem avaliar a qualidade 

estrutural do solo (PAGLIAI et al., 2003). Para tal análise, tem-se utilizado os estudos 

micromorfométricos, que têm focado principalmente no estudo do sistema poroso do 

solo, envolvendo a caracterização, a quantificação e a avaliação da dinâmica desse 

sistema, que estão fortemente ligados ao estudo da estrutura do solo (CASTRO & 

COOPER, 2019). 

Estudos apontam que a compactação interfere na estrutura do solo, sendo 

responsável pela redução da porosidade total, do tamanho e da conectividade entre os 

poros (DIAS JUNIOR, 2000; MENTGES et al., 2016; OBOUR et al., 2017). Entretanto, 

não há estudos que abordem as consequências da compactação em relação a 

morfologia dos poros, evidenciando as mudanças que podem ocorrer nas formas destes, 

alterando o funcionamento do solo. 
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Diante disso, a hipótese do presente trabalho é que a compactação, medida 

através da pressão de preconsolidação, altera não apenas o tamanho e a conectividade, 

mas também a morfologia dos poros do solo.  

O objetivo geral foi avaliar a mudança no tamanho e morfologia dos poros em 

função da pressão de preconsolidação de dois solos com textura e estrutura 

contrastantes. E os objetivos específicos foram: determinar a morfometria dos poros do 

solo por análise de imagem, determinar a pressão de preconsolidação e o modelo de 

capacidade de suporte de carga dos solos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Qualidade física do solo 

A degradação física do solo é um dos principais problemas associados ao uso 

da terra no Brasil, principalmente em áreas altamente mecanizadas (BORDONAL et 

al., 2018).  Solos considerados de boa qualidade apresentam baixos índices de 

degradação, entretanto, quando submetidos ao uso intenso agrícola, eles podem 

sofrer alterações que prejudicam o desenvolvimento das plantas (SANTOS et al., 

2011).  

A qualidade física do solo é estudada por meio da análise de propriedades 

dinâmicas do solo. Estas propriedades podem ser: (a) relacionadas ao fluxo e 

armazenamento de água como a condutividade hidráulica, capacidade de infiltração 

e retenção hídrica; (b) relacionadas à compactação, como por exemplo, a porosidade 

total, a densidade do solo, a sua resistência à penetração e a pressão de 

preconsolidação (σp) e (c) relacionadas à estrutura do solo como a agregação do solo 

(BÜNEMANN et al., 2018). 

A compactação tem sido definida como uma mudança no volume de 

determinada massa seca do solo, que ocorre devido a aplicação de uma pressão 

externa (CHAMEN et al., 2014). O risco de compactação se torna mais elevado 

quando as pressões aplicadas ao solo são maiores do que a capacidade de suporte 

de carga, que é a capacidade que a estrutura do solo possui em resistir a pressões 

aplicadas pelo tráfego de máquinas ou pelo pisoteio animal, sem que hajam mudanças 

na estrutura do solo. (ALAKUKU et al., 2003). 

O tráfego intensivo de máquinas agrícolas tem aumentado a incidência de 

compactação do solo e como consequência, surgem ambientes desfavoráveis ao 

desenvolvimento das culturas (SOUSA et al., 2017), além da redução da capacidade 

de produção do solo (REICHERT et al., 2009). 

Além de provocar o aumento da densidade do solo e da resistência mecânica 

à penetração, a compactação reduz a porosidade total, tamanho e conectividade dos 

poros  (DIAS JUNIOR, 2000; KUNCORO et al., 2014; MENTGES et al., 2016; OBOUR 

et al., 2017). SORACCO et al. (2015) observaram que estes efeitos da compactação 

do solo na configuração dos poros persistiram por um período de dois anos após o 

tráfego de máquinas. 
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RABOT et al. (2018) identificaram que a porosidade do solo, a 

macroporosidade e a conectividade entre os poros são relevantes para diversas 

funções do solo, como por exemplo, a regulação de enchentes e a de habitat para os 

organismos. Assim, a deterioração destas propriedades físicas do solo pode interferir 

em seu funcionamento, que é a base para serviços ecossistêmicos essenciais 

(OBOUR et al., 2017). 

REIS et al. (2019) elaboraram um índice de qualidade física do solo a partir 

da macroporosidade, da resistência do solo à penetração e do grau de compactação 

medido pela σp e essas propriedades apresentaram capacidade de indicar mudanças 

qualitativas na física do solo. Dentre as propriedades físicas do solo utilizadas na 

identificação da compactação, a σp é a única capaz de quantificar as pressões que 

podem ser aplicadas sem que haja compactação adicional (SILVA et al., 2010a). 

 

2.2. Pressão de preconsolidação 

A σp é uma propriedade mecânica do solo obtida em laboratório através do 

ensaio de compressão uniaxial. A σp indica a pressão máxima que pode ser aplicada 

ao solo de maneira que não ocorra compactação adicional, além de demonstrar o 

histórico de pressões aplicadas ao solo (DIAS JUNIOR & PIERCE, 1996). 

Com o objetivo de avaliar os efeitos da compactação, DIAS JUNIOR & 

PIERCE (1995); IORI et al. (2012); GUIMARÃES JÚNNYOR et al. (2019); 

SEVERIANO et al. (2010); TASSINARI et al. (2015) utilizaram o ensaio de compressão 

uniaxial, que consiste na aplicação de diferentes pressões sucessivas e contínuas 

previamente estabelecidas à uma amostra indeformada de solo, na condição 

parcialmente saturada. A partir desse ensaio obtém-se a curva de compressão do 

solo, que representa graficamente a relação entre o logaritmo da pressão aplicada e 

a densidade do solo (DIAS JUNIOR, 1994) e tem sido utilizada para simular reduções 

do volume do solo (DIAS JUNIOR, 1994; MARTINS et al., 2012). 

 De acordo com SUZUKI et al. (2008), quanto maior a deformação total da 

amostra após o ensaio de compressão uniaxial, mais suscetível à compactação o solo 

estará e, consequentemente, menor será a sua capacidade de suporte de carga. O 

aumento da umidade do solo pode provocar a redução dessa capacidade (ALAKUKU 

et al., 2003). 
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Quando o solo não sofreu nenhuma pressão prévia, a relação entre a pressão 

aplicada e a densidade do solo é linear e qualquer pressão aplicada resultará em 

deformações não recuperáveis (DIAS JUNIOR & PIERCE, 1996). Entretanto, quando 

o solo possui um histórico de tensão, a curva de compressão apresentará duas 

regiões: (a) curva de compressão secundária, local na qual ocorrem as deformações 

recuperáveis (deformações elásticas) e (b) curva de compressão virgem, região onde 

ocorrem deformações não recuperáveis (deformações plásticas) (DIAS JUNIOR & 

PIERCE, 1996).  

A σp é a pressão que divide as regiões de deformações elásticas e plásticas, 

e por isso, tem sido utilizada como indicador da sustentabilidade da estrutura do solo. 

Além disso, a σp tem sido utilizada como estimativa da capacidade de suporte de 

carga do solo e predição da compactação (DIAS JUNIOR et al., 2002; ARAUJO-

JUNIOR et al., 2011). SILVA et al. (2010b), SEVERIANO et al. (2010) e VISCHI FILHO 

et al. (2015) mostraram a importância da utilização de dados sobre a σp para a 

utilização de um manejo adequado, por ser possível identificar o comportamento 

compressivo do solo. 

DIAS JUNIOR (1994) desenvolveu o modelo de capacidade de suporte de 

carga, em função da σp e da umidade do solo. Este modelo prediz a máxima pressão 

que o solo pode suportar sem que haja compactação adicional, em diferentes 

conteúdos de água e tem sido utilizado para: (a) estimar a máxima pressão que pode 

ser aplicada ao solo de modo a evitar a compactação adicional; (b) avaliar a 

susceptibilidade à compactação de diferentes sistemas de manejo; (c) avaliar a 

susceptibilidade à compactação de diferentes classes de solos; (d) avaliar a 

susceptibilidade à compactação de diferentes horizontes; (e) avaliar o efeito do tráfego 

sobre a σp e (f) avaliar a recuperação natural da estrutura do solo (SILVA et al., 

2010a). 

Quanto maior o estado de compactação de um solo, menor será sua 

deformação após a aplicação de uma pressão, pois este pode estar próximo de sua 

densidade máxima e, consequentemente, menor será a sua suscetibilidade à 

compactação adicional (SUZUKI et al., 2008).  

Ao avaliar a compressibilidade de solos com diferentes texturas, REICHERT 

et al. (2018) concluíram que o maior efeito sobre a σp do solo é proporcionado pela 

umidade, seguida pela densidade, matéria orgânica e teor de argila e que a σp foi 

maior quando a densidade inicial do solo também apresentou valores maiores e menor 
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quando os teores de argila, matéria orgânica e umidade foram maiores. Em estudo 

realizado por GUIMARÃES JÚNNYOR et al. (2019), o teor de água no solo durante a 

colheita mecanizada foi um fator relevante na potencialização dos impactos causados 

na estrutura do solo. 

Após estudarem diferentes tipos de solos localizados em área de preservação 

permanente, utilizadas para fins agronômicos no Vale do Ribeira, estado de São 

Paulo, IORI et al. (2012) concluíram que a σp se mostrou uma ferramenta capaz de 

identificar a degradação no solo e que o uso do solo em áreas de preservação 

permanente alterou a σp, provocando a degradação estrutural desse solo e colocando 

em risco a sustentabilidade dessas áreas. 

 

2.3. Porosidade do solo e micromorfometria 

A porosidade é uma propriedade física, resutado da relação entre o volume 

de poros e o volume total de um determinado material (TEIXEIRA et al., 2009). A 

constituição da porosidade total do solo se dá por poros de diferentes tamanhos 

(macroporos, mesoporos, microporos), formas (alongados, arredondados, complexos 

e irregulares) e continuidade, que influenciam a infiltração, o armazenamento e a 

drenagem da água, o movimento e a distribuição dos gases e o crescimento das raízes 

(KAY & VANDENBYGAART, 2002). 

Os microporos, também denominados de poros capilares, são responsáveis 

pela retenção de água no solo, enquanto os macroporos são responsáveis pela 

drenagem e aeração do solo (BRADY, 1979). Os mesoporos atuam na retenção da 

água e na movimentação da água por capilaridade (BREWER, 1964). 

A classificação morfológica mais utilizada para os poros é a de BREWER 

(1964; 1976), adaptada por BULLOCK et al. (1985). Sendo eles classificados em: (a) 

intergranulares ou de empilhamento: Arranjos estatísticos de poros, 

intercomunicantes ou não, cujas paredes correspondem às bordas dos grãos 

(simples), ou entre grãos e pequenos agregados (complexos); (b)  cavidades: Poros 

maiores que os intergranulares, frequentemente não intercomunicantes, 

arredondados, alongados ou irregulares, podendo ter ou não paredes alisadas com 

reorientações plásmicas; (c) vesículas: Poros em geral menores e formados por 

gases, apresentando distribuições e orientações diversas, com formato arredondado, 



17 
 

paredes geralmente alisadas e envolvidas por plasma reorientado; (d) canais: Poros 

em geral maiores que os de arranjo estatístico, tubulares, com seção alongada, 

circular ou aNeossoloueada e com paredes frequentemente alisadas por ação 

biológica (arredondados); (e) câmaras ou alvéolos: Cavidades interconectadas por 

canais, com paredes freqüentemente alisadas e (f) planares: Fissuras retas, curvadas 

ou em “zigue-zague”, intercomunicadas ou não, com paredes alisadas ou não, 

podendo ser juntas, fendas oblíquas, ou rachaduras em rede (alongados). 

Para entender a permeabilidade do solo, os processos de infiltração, a 

redistribuição de água e a capacidade de retenção do solo, é essencial o estudo da 

diferenciação da porosidade total, de acordo com o tamanho dos poros do solo 

(RIBEIRO et al., 2007). A aeração e a movimentação de organismos pelo solo são 

influenciadas pela conectividade e pelo tamanho dos poros (KRAVCHENKO et al., 

2015; NEGASSA et al., 2015; RABBI et al., 2016), sendo a conectividade dos poros 

sensível ao uso do solo e ao manejo empregado (JARVIS et al., 2017; NAVEED et al., 

2014). 

A macroporosidade é influenciada por mudanças na estrutura do solo. Em 

estudo desenvolvido por SCHIETTECATTE et al. (2005) utilizando sistema 

convencional de preparo do solo, observaram a ocorrência de compactação do solo 

após sucessivos eventos chuvosos e que esse processo afetou principalmente a 

macroporosidade do solo, reduzindo-a. 

Após estudarem a influência da formação de crosta na porosidade do solo sob 

diferentes sistemas de preparo e chuva simulada, DALLA ROSA et al. (2017) 

observaram que as chuvas simuladas causaram degradação na camada superficial 

do solo e redução da área de poros tanto em sistema de preparo convencional como 

em plantio direto, reduzindo os poros complexos e aumentando os poros 

arredondados. 

A caracterização da porosidade utilizando amostras de solo impregnadas e 

análises de imagens foi inicialmente realizada por JONGERIUS et al. (1972) e 

MURPHY et al. (1977 a,b). BOUMA et al. (1977) introduziram o uso dessa técnica 

para estudar a continuidade dos poros e PAGLIAI et al. (1983) estudaram o efeito de 

diferentes práticas de manejo na estrutura do solo, dando ênfase à porosidade. No 

Brasil, os estudos de pedogênese são os que mais utilizam a micromorfologia, 

seguidos pelos de manejo e conservação do solo (COOPER et al., 2016).  
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O estudo quantitativo do solo é conhecido como pedometria, ou pedologia 

quantitativa e em micromorfologia é denominado como micromorfometria (CASTRO & 

COOPER, 2019). As características forma, dimensão e distribuição de poros podem 

ser medidas e quantificadas para avaliar mudanças na estrutura e porosidade do solo 

(COOPER et al., 2010). E problemas como a compactação do solo vêm sendo 

estudados com o auxílio da análise de imagens (MURPHY et al., 1977a; CLEMENTE 

et al., 2005; BAGHERI et al., 2012); 

Existem programas computacionais consagrados para aquisição e tratamento 

das imagens utilizadas na análise micromorfométrica do solo, como o Noesis Visilog 

5.4 (CASTRO et al., 2003) e com o surgimento de programas livres capazes de 

analisar imagens, esta técnica vem sendo cada vez mais disseminada (PASSONI et 

al., 2014, 2015).  

Um método quantitativo utilizado nos estudos de micromorfometria do solo é 

a análise de imagens em duas dimensões (2D) de amostras indeformadas e a análise 

destas imagens permite uma caracterização morfológica quantitativa do espaço 

poroso (CASTRO & COOPER, 2019). As medidas bidimensionais, obtidas através da 

análise, fornecem dados do espaço poroso que são úteis para fins de descrição das 

amostras e podem ser associados às caracteristicas de funcionamento do solo 

(PIRES et al., 2009; CASTILHO et al., 2016). 

O uso de técnicas para análise das imagens 2D com o objetivo de caracterizar 

o sistema poroso a partir de blocos impregnados ou de lâminas delgadas tem sido 

eficiente na quantificação e na avaliação da dinâmica do espaço poroso do solo 

(COOPER et al., 2005). 

Para classificar os poros de acordo com classes de tamanhos, tipos de formas 

ou combinaçõesde tipos de formas com classes de tamanhos, a partir de dados 

básicos adquiridos por meio dos programas de análise de imagem, COOPER et al., 

2016 apresentaram um software (SPIA). Na classificação de tamanho, os poros 

podem ser classificados em relação a sua área ou ao seu diâmetro equivalente 

(COOPER et al., 2010; SILVA et al., 2015). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Caracterização dos solos estudados 

Neste estudo duas classes de solos foram estudadas: um LATOSSOLO 

VERMELHO Distroférrico típico (LVdf) (SiBCS, 2013) textura muito argilosa (Tabela 

1), localizado na Rodovia Luiz de Queiroz, município de Piracicaba, estado de São 

Paulo (22º43’32,74” S e 47º35’8,59” W) e um NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico 

típico (RQ) (SiBCS, 2013) textura arenosa (Tabela 1), localizado no município de São 

Pedro, estado de São Paulo (22°33'53,0" S e 47°54'09,0" W) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Perfis estudados. A) Perfil do Latossolo. B) Perfil do NEOSSOLO. 
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Tabela 1: Caracterização física do Latossolo e do Neossolo. 

Neossolo Quartzarênico Órtico típico 

Horizontes Profundidade Areia Argila Silte 
Classe 
textural Estrutura 

Símbolo  cm g kg·¹   

A 0 – 11 900 75 25 arenosa f, p, bs  

AC 11 – 29 869 101 30 arenosa gs  

C 29 + 877 100 24 arenosa gs  

Latossolo Vermelho Distroférrico típico 

Horizontes Profundidade Areia Argila  Silte 
Classe 
textural Estrutura 

Símbolo  cm g kg·¹   

A 0 - 10 280 623 97 mt-arg ft, m a g, gr      

AB 10 - 41 264 638 97 mt-arg ft, m a g, bs 

Bw 125 + 297 687 16 mt-arg 
ft, m a g, bs que se desfazem em 

ft, p, gr 

mt-arg: muito argilosa, f: fraca, p: pequena, ft: forte, m: média, g: grande, bs: blocos subangulares, gs: 

grãos simples, gr: granular 

 

3.2. Amostragem 

Amostras indeformadas foram coletadas em anéis volumétricos de PVC de 7 

cm de diâmetro por 2,5 cm de altura, utilizando um amostrador de solo do tipo Uhland. 

Os anéis foram confeccionados com o material PVC para viabilizar a confecção dos 

blocos polidos utilizados na análise micromorfométrica. 

As coletas foram realizadas em triplicatas (submetidas a seis potenciais em 

câmaras de pressão de Richards e ao ensaio de compressão uniaxial) somadas a 

uma testemunha (não submetida ao ensaio de compressão uniaxial) nas 

profundidades: 0 - 2,5 cm (horizonte A), 17,5 - 20 cm (horizonte AB do Latossolo e AC 

do Neossolo) e no horizonte diagnóstico de cada solo: 150 – 152,5 cm (horizonte Bw 

do Latossolo) e 50 – 52,5 cm (horizonte C do Neossolo) totalizando 144 amostras 

(Figura 2). 
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Figura 2. Localização das amostras nos perfis estudados.  

 

3.3. Densidade do solo, densidade de partículas, porosidade total, macroporosidade e 

microporosidade 

 A densidade do solo (Ds) (g cm-3) foi determinada pelo método do cilindro 

volumétrico de acordo com Almeida et al. (2017). Após estabilizarem no potencial de 

-6 KPa as amostras com volume de solo (V) conhecido foram dispostas em estufa, a 

105ºC, durante 24 horas, com o objetivo de determinar a massa seca do solo (Ms) e 

posteriormente calcular a Ds (Equação 1). Com o residual das amostras foi 

determinada a densidade de partículas (Dp) (g cm-3), utilizando um Picnômetro de Gás 

Hélio (AccuPyc 1330, Micromeritics Instruments Corporation®). 

    𝐷𝑠 =
𝑀𝑠

𝑉
              Equação (1) 

onde Ds, Ms e V são, respectivamente, densidade do solo (g cm-3), massa seca (g) e 

volume (cm-3). 
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 A porosidade total (PT) foi calculada utilizando a Ds e a Dp, através da equação 

2, indicando a quantidade relativa de poros do solo antes do ensaio de compressão 

uniaxial. 

    𝑃𝑇 = 1 −
𝐷𝑠

𝐷𝑝
         Equação (2) 

onde, PT, Ds e DP são, respectivamente, porosidade total, densidade do solo (g cm-

3) e densidade de partículas (g cm-3). 

 

 Em seguida, foi determinada a divisão da porosidade em macroporosidade e 

microporosidade, utilizando os valores de massa obtidos nas amostras secas e 

úmidas estabilizadas no potencial de -6 KPa, por representar poros com diâmetro de 

0,05 mm (RICHARDS, 1965). Os potenciais acima de -6 KPa representam os 

microporos e os potenciais abaixo desse valor representam os macroporos. 

 

3.4. Ensaio de compressão uniaxial  

Após a coleta, as amostras foram saturadas em água, durante 24 horas, em 

seguida foram acondicionadas em câmaras de pressão de Richards e submetidas aos 

potenciais: -1, -6, -10, -33, -100 e -1500 KPa, com o objetivo de simular diferentes 

teores de água no solo.  

As amostras estabilizadas em seus respectivos potenciais foram submetidas 

ao ensaio de compressão uniaxial, realizado conforme DIAS JUNIOR & MARTINS 

(2017) e para tanto, foi utilizado um consolidômetro pneumático (FIGUEIREDO, 2010) 

(Figura 3), aplicando pressões sucessivas de 25, 50, 100, 200, 400, 800 e 1600 KPa.  
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Figura 3. Consolidômetro pneumático desenvolvido por Figueiredo (2010). 

 

Cada pressão foi aplicada por tempo suficiente para obter 90% de consolidação 

das amostras, conforme TAYLOR (1948). A deformação máxima de 90% foi obtida 

através de um gráfico com a raiz quadrada do tempo (eixo das abscissas - x) versus 

as leituras do extensômetro do consolidômetro em escala aritmética (eixo das 

ordenadas - y) (Figura 4). Foi feito o ajuste de uma reta aos pontos da parte inicial da 

curva obtida, até que esta interceptasse o eixo y, em seguida, uma segunda reta foi 

traçada partindo dessa intersecção com todas as abscissas, entretanto, 1,15 vezes 

maior do que os valores correspondentes da primeira reta, de forma que a intersecção 

dessa segunda reta e a curva obtida a partir da raiz quadrada do tempo versus a 

leitura do extensômetro foi o ponto que correspondeu a 90% de consolidação. 
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Figura 4. Curva ilustrando a relação entre o tempo e a leitura do extensômetro. 

Fonte: Adaptado de DIAS JUNIOR & MARTINS (2017). 

 

Em seguida, foi elaborado um gráfico com a pressão aplicada em escala 

logarítmica (eixo das abscissa) versus a densidade do solo obtida ao final de cada 

pressão aplicada em escala decimal (eixo das ordenadas), obtendo assim, a curva de 

compressão do solo e a σp (Figura 5) determinada através do método proposto por 

Dias Junior & Pierce (1995), utilizando uma planilha eletrônica. 

 

 

Figura 5. Curva ilustrando a pressão de preconsolidação (σp) de um solo hipotético. 
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Após a obtenção da pressão de preconsolidação foi elaborado o modelo de 

capacidade de suporte de carga de cada solo. Esse modelo foi desenvolvido por DIAS 

JUNIOR et al. (2005), sendo representado pela σp em função da umidade volumétrica 

(ϴ), dando uma estimativa da pressão máxima que pode ser aplicada sem que ocorra 

compactação adicional ao solo e classificando as amostras de acordo com sua 

localização em uma das três regiões do gráfico em: com compactação (região “a”), 

sem compactação, mas com tendência a compactar (região “b”) e sem compactação 

(região “c”) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Modelo de capacidade de suporte de carga,  elaborado a partir da pressão 

de preconsolidação (σp) e umidade volumétrica (ϴ),  dividido em três regiões: região 

“a” (com compactação), região “b” (sem compactação, mas com tendência a 

compactar) e região “c” (sem compactação). 

Fonte: Adaptado de DIAS JUNIOR & MARTINS (2017). 

 

Os modelos foram obtidos por meio da versão demonstrativa do aplicativo 

Sigma Plot 12.0 (Systat Software Inc®). 

Após o ensaio de compressão uniaxial as amostras foram dispostas em estufa 

a 105ºC por 24 horas para obtenção da massa seca e determinação da Ds e em 

seguida foram preparadas para a análise micromorfométrica. 
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3.5. Análise micromorfométrica 

A análise micromorfométrica foi realizada com o objetivo de determinar os 

tamanhos e os tipos de poros existentes nas amostras submetidas ao ensaio de 

compressão uniaxial e nas amostras testemunhas dos dois solos estudados.  

O processo de impregnação e aquisição das imagens foi realizado seguindo a 

metodologia descrita por COOPER et al. (2017).  

 

3.6. Impregnação das amostras 

 As amostras foram secas em estufa a 105ºC por 24 horas e em seguida foram 

dispostas em recipientes plásticos, que foram alocados em dessecadores (Figura 7) 

conectados a uma bomba de vácuo, para facilitar a penetração da solução nos poros 

do solo. A solução utilizada na impregnação das amostras foi composta por resina 

poliéster (MURPHY, 1986), monômero de estireno (CASTRO et al., 2003), catalisador 

e pigmento fluorescente (MURPHY et al., 1977a). 

 

 

Figura 7. Amostras dispostas em recipientes plásticos, alocados em um dessecador. 

 

Após a penetração da solução nas amostras com o auxílio da bomba a vácuo, 

elas foram retiradas do dessecador e ficaram em repouso dentro de uma capela em 

exaustão, até que todos os poros fossem preenchidos e que o tempo de cura fosse 

atingido. Por fim, as amostras já endurecidas foram retiradas da capela e alocadas 

em estufa a 40 °C até que estivessem secas e aptas ao corte. 
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3.7. Confecção dos Blocos Polidos 

Após o endurecimento e secagem, as amostras impregnadas foram cortadas 

verticalmente em fatias (PIRES et al., 2008) (Figura 8) utilizando uma serra com disco 

diamantado, de modo que cada anel volumétrico desse origem a dois blocos polidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Amostra impregnada e marcada com a orientação de corte. 

 

 Após o corte das amostras e obtenção dos blocos (Figura 10), estes foram 

reimpregnados (Figura 9) por até seis vezes, até que todos os poros fossem 

preenchidos, e em seguida foram polidos para posterior obtenção das imagens e 

análise. 

 

 

Figura 9. Blocos cortados sendo reimpregnados. 
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Figura 10. Esquema representando o corte das amostras para obtenção de dois 

blocos (1 e 2) para análise de imagem (a1, a2 e a3). 

 

3.8. Análise de imagem 

 Para obtenção das imagens, os blocos polidos foram iluminados com luz 

ultravioleta e fotografados com uma câmera digital com um sensor de imagem de 

“charge-coupled device” (CCD), acoplado a um microscópio binocular. 

Foram obtidas microfotografias de 12 mm x 15 mm (180 mm2) de cada bloco 

de solo e posteriormente estas imagens foram digitalizadas com uma resolução 

espacial de 1024 × 768 pixels, cada pixel correspondendo a uma área de 156,25 μm2, 

uma resolução espectral de 256 tons de cinza, usando uma lente ótica de 10×.  

As images foram submetida a segmentação vazia por limiar de escala de cinza. 

Em seguida, as imagens foram convertidas para a forma binária e rotuladas pelo 

programa de análise de imagens, Noesis Visilog 5.4. A operação de rotulagem 

permitiu o reconhecimento e individualização de vazios em cada imagem binária. 

Em seguida, o Noesis Visilog 5.4 quantificou as variáveis básicas e derivadas. 

As variáveis básicas referem-se ao espaço vazio da imagem (assumido como poros) 

e as variáveis derivadas são uma combinação de duas ou mais variáveis básicas que 

permitem uma caracterização completa dos poros do solo (MURPHY et al., 1977a). 

Estas variáveis foram utilizadas para classificar os poros, de acordo com uma 

combinação de formas e tamanhos. 

A classificação dos poros foi realizada atráves do software SPIA (Soil Pore 

Image Analysis) (COOPER et al., 2016), que foi desenvolvido para classificar a 

porosidade do solo de acordo com tamanho, forma ou combinação de tamanho e 
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forma de dados brutos obtidos pelo processo de análise de imagem usando o Noesis 

Visilog 5.4. 

O SPIA classifica os poros com base em uma combinação de sua forma e 

tamanho com as classes de diâmetro equivalente. A saída do SPIA compreende o 

número total de poros e a porcentagem da área total de poros ocupados para cada 

caso de combinação. O software também apresenta estatística descritiva (média, 1º 

quartil, mediana, 3º quartil, valores mínimo e máximo, desvio-padrão, variância e 

coeficiente de variação) dos parâmetros de saída para o número total de imagens 

avaliadas.  

As formas dos poros foram definidas de acordo com a Tabela 2, em três grupos: 

arredondados (canais e vagens isoladas), alongados (vazios planares) e complexos 

(vazios e câmaras de preenchimento). 

 

Tabela 2: Classificação dos poros conforme os índices de forma 

Formato de Poros 
Índice de forma 

I1 I2 

Arredondados I1 ≤ 5  

Alongados 1 < I1 ≤ 25 ≤ 2,2 

Complexos 5 < I1 ≤ 25 ou > 25 > 2,2 

 

Os índices de forma I1 e I2 foram definidos conforme as Equações 3 e 4 

(COOPER et al., 2005). 

 

I1 =
(𝑃)2

4𝜋𝐴
  Equação (3) 

onde, P é o perímetro do poro e A é a área ocupada pelo poro. 

I2 =
1

m
∑ (NI)ii

1

n
∑ (Df)jj

  Equação (4) 

onde, N1 é o número de interceptos de um objeto na direção i (i = 0º, 45º, 90º e 

135º); Df é o diâmetro de Feret de um objeto na direção j (j = 0º e 90º); m é o número 

de i direções; e n é o número de j direções. 

 

Os gráficos representativos da morfologia dos poros dos solos foram 

elaborados no ambiente R (R Core Team, 2016). 
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3.9. Análises estatísticas 

 A análise estátistica dos resultados da Ds, PT, macroporosidade e 

microporosidade foi realizada para cada classe de solo de forma separada, na qual 

avaliou-se o solo estudado de acordo com cada horizonte descrito. Diante disso, o 

delineamento experimental foi de um fatorial duplo (solo x horizonte) com três 

repetições para análise das variáveis respostas.  

Inicialmente foi realizada a análise de variância dos dados e em situações de 

significância a um nível de 5 %, seguiu-se com o teste de comparação múltiplo de 

médias de Tukey com o mesmo nível de significância.  

Com o intuito de avaliar a morfologia dos poros com a σp determinada para as 

classes de solo estudadas, aplicou-se a análise de componentes principais (PCA) 

utilizando o ambiente R (R Core Team, 2016). Para facilitar a visualização das 

variáveis respostas nos gráficos bidimensionais das componentes 1 e 2, agrupou-se 

as amostras de cada horizonte dos solos estudados em relação a umidade em: úmido 

(-1 e -6 KPa), moderadamente úmido (-10, -33 e -100 KPa) e seco (-1500 KPa). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Comportamento compressivo do solo 

Os modelos de capacidade de suporte de carga, representados pela σp em 

função da ϴ, foram obtidos para as profundidades estudadas de cada solo, dando 

uma estimativa da pressão máxima que pode ser aplicada sem que ocorra 

compactação adicional e classificando as amostras de acordo com sua localização 

nas três regiões de análise da compactação em: com compactação (região “a”), sem 

compactação, mas com tendência a compactar (região “b”) e sem compactação 

(região “c”). 

O Latossolo estudado de textura muito argilosa e estrutura em blocos 

subangulares que se desfazem em estrutura granular, apresentou menor amplitude 

de σp (28 a 225 KPa) na camada superficial (0 – 2,5 cm) em relação ao horizonte de 

transição AB (17,5 – 20 cm) e ao horizonte diagnóstico Bw (150 cm) com amplitudes 

de 153 a 475 KPa e 95 a 477 KPa, respectivamente. O horizonte AB apresentou maior 

densidade inicial em relação aos horizontes A e Bw (Tabela 3), indicando que esse 

horizonte possui um maior histórico de tensão, o que fica evidenciado pelos maiores 

valores de σp, que implicam em maior resistência a compactação, e pelo fato da 

maioria de suas amostras (71%) estarem localizadas na região “b”, sem compactação, 

mas com tendência a compactar (Figura 11B).  

 

Tabela 3. Densidade, porosidade total, macroporosidade e microporosidade do 

Latossolo. 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico 

Horizonte 
Densidade do 

solo 
Porosidade 

total Macroporosidade Microporosidade 

  g.cm-3 % 

A 0.99 b 65.32 a 33.42 a 31.90 c 

AB 1.38 a 51.93 b 16.34 b 35.59 b 

BW 1.08 b 62.46 a 21.12 b 41.34 a 
Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Os horizontes A e Bw (Figura 11A e 11C) também apresentaram a maioria das 

amostras localizadas na região “b”, com 71% e 57%, respectivamente. Evidenciando 
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que o perfil estudado não foi classificado como compactado, contudo, a compactação 

pode ocorrer se houver atividade agrícola e o manejo empregado não for adequado. 

No horizonte A foi possível observar maior macroporosidade (33,42%) em 

relação aos demais horizontes. Assim, pode-se dizer que esse horizonte apresenta 

melhor aeração e drenagem de água no perfil, visto que estas são funções dos 

macroporos (BRADY, 1979).   

Os modelos de capacidade de suporte de carga gerados para o Latossolo 

obtiveram valores de coeficiente de determinação (R²) entre 0,72 e 0,78 para n = 14, 

ou seja, esses valores indicam que os modelos gerados foram capazes de explicar 

entre 72% e 78% dos valores observados de σp em função da ϴ (Figura 11). Os valores 

de R² obtidos neste trabalho foram próximos aos encontrados por GUIMARÃRES 

JÚNNYOR et al. (2019) em estudo realizado com solo caracterizado por horizonte Bt 

sobreposto ao horizonte Bw.  

Em umidades inferiores a 0,3 m3.m-3, o Latossolo apresentou valores de σp 

maiores em comparação às umidades superiores, concordando com SILVA et al. 

(2006), que observaram valores de σp menores em estação chuvosa, onde a ϴ se 

torna mais elevada. Esses resultados podem ser explicados pelo fato de que baixas 

umidades favorecem a coesão entre as partículas de argila, aumentando a 

capacidade de suporte de carga do solo, resultado semelhante ao encontrado por 

IORI et al. (2012). 
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Figura 11. Modelos de capacidade de suporte de carga do Latossolo. (A) Horizonte A: 0 a 2,5 cm. (B) 

Horizonte AB: 17,5 a 20 cm. (C) Horizonte Bw: 150 cm.  

Número de amostras (n)=14. 
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 O horizonte A do Latossolo apresentou menores valores de σp em relação aos 

horizontes AB e Bw do mesmo solo, independente da umidade, indicando que esse 

horizonte se mostrou mais suscetível a compactação em relação aos demais. 

Resultado semelhante a este foi observado por GUIMARÃES JÚNNYOR et al. (2019), 

que obtiveram menores valores de σp na camada superficial de um Nitossolo com 

textura argilosa, ao compararem diferentes tipos de manejo. 

Observou-se que a Ds inicial dos horizontes A e Bw apresentou valores muito 

próximos, considerados iguais estatisticamente, entretanto, a macroporosidade foi 

superior no horizonte A e os valores de σp foram menores, corroborando com 

RÜCKNAGEL et al. (2007) que afirmaram que para uma mesma Ds, a σp diminui a 

medida que ocorre o aumento do espaço poroso interagregado, que é formado 

principalmente pelos macroporos. 

 O horizonte AB apresentou menor suscetibilidade a compactação em relação 

aos demais horizontes, com os maiores valores de σp, assim como maior Ds inicial. 

A redução da suscetibilidade do solo à compactação, pode ocorrer em razão do 

aumento da Ds inicial e isso se deve ao aumento do número de pontos de contato 

entre as partículas e agregados do solo, dificultando a movimentação destes 

(IMHOFF, 2002).   

O Neossolo de textura arenosa e estrutura em grãos simples apresentou menor 

densidade inicial (1,35 g.cm-3), maior macroporosidade e porosidade total no horizonte 

diagnóstico C (50 cm) (Tabela 4), representado por 50% das amostras classificadas 

como não compactadas, mas tendendo a compactação (Figura 12C). Observou-se que 

a macroporosidade foi 96% maior que a microporosidade no horizonte C, indicando 

que este foi o horizonte mais permeável a água dentre os demais. 

O horizonte A (0 – 2,5 cm) apresentou 41% das amostras não compactadas, 

mas com tendência a compactação e o horizonte AC (17,5 – 20cm) apresentou 31% 

das amostras sem compactação, se mostrando mais resistente a compactação em 

relação aos demais horizontes. 
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Tabela 4. Densidade, porosidade total, macroporosidade e microporosidade do 

Neossolo. 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico 

Horizonte 
Densidade do 

solo 
Porosidade 

total Macroporosidade Microporosidade 

  g.cm-3 % 

A 1.49 a 44.69 b 27.10 b 17.59 a 

AC 1.50 a 44.12 b 25.73 b 18.40 a 

C 1.35 b 49.98 a 33.79 a 16.19 a 
 Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5%. 

 

O R² obtido pelos modelos de capacidade de suporte de carga do Neossolo 

variaram entre 0,53 e 0,67 para n = 12. A geração do modelo é afetada pela 

quantidade de amostras utilizadas, impactando diretamente no valor de R². Neste 

caso, os modelos gerados foram capazes de explicar entre 53% e 67% dos valores 

de σp observados (Figura 12).  

O horizonte A do Neossolo apresentou menor capacidade de suporte de carga 

em relação aos horizontes AC e C, quando o solo se encontrava próximo ao ponto de 

murcha permanente (-1500 KPa), se mostrando mais suscetível a compactação que 

os demais horizontes, nessa condição. Esse fato pode estar associado a estrutura do 

horizonte A, que apesar de fraca e pequena é classificada como blocos subangulares, 

diferente dos demais horizontes, que são caracterizados por uma estrutura em grãos 

simples, que possui maior superfície de contato e assim é mais resistente a 

compactação (Figura 12A). 

A partir das Figura 11 e Figura 12, pode-se observar que na capacidade de campo, 

considerando o potencial -6 KPa, com valores de ϴ entre 0,16 m3.m-3 e 0.18 m3.m-3  

para o Neossolo e entre 0,31 m3.m-3 e 0,33 m3.m-3 para o Latossolo, obteve-se valores 

de σp mais elevados para o Neossolo, evidenciando sua maior capacidade de suporte 

de carga, resultado semelhante ao obtido por BRAGA et al. (2015), que estudaram 

solos com textura arenosa e argilosa. O fato da ϴ ser maior no Latossolo em relação 

ao Neossolo para um mesmo potencial se deve a maior quantidade de microporos 

(Tabela 4) deste solo e a ação das forças de adesão entre as partículas de argila e a 

água. 

O fato do Neossolo apresentar valores de σp superiores aos observados no 

Latossolo pode ser associado as características desse solo, que possui classe textural 
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arenosa em todos os horizontes estudados e geralmente são pouco compressíveis 

(LARSON E GUPTA, 1980). 

Observou-se em todos os horizontes dos dois solos estudados que quanto 

maior a ϴ, menor os valores de σp, ou seja, quanto maior o teor de água no solo, 

maior sua suscetibilidade a compactação. Este fato também foi evidenciado em 

estudos realizados por SEVERIANO et al. (2010), VISCHI FILHO et al. (2015) e 

GUIMARÃES JÚNNYOR et al. (2019).  

De acordo com GUBIANI et al. (2013), a agua é determinante na ocorrência da 

compactação, pois tem atuação lubrificante entre as partículas, diminuindo a coesão 

e o atrito, permitindo o deslocamento destas quando uma pressão é exercida sobre a 

superfície do solo. 

Ao estudarem a capacidade de suporte de carga do solo em sistemas de 

produção de laranja conservacionistas, FIDALSKI et al. (2015) concluíram que a 

manutenção permanente de gramínea manejada com roçadas nas entrelinhas do 

pomar de laranja proporcionou maior capacidade de suporte de carga sob o rodado 

na camada superficial de um solo arenoso. 
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Figura 12. Modelos de capacidade de suporte de carga do Neossolo. (A) Horizonte A: 0 a 2,5 cm. (B) 

Horizonte AC: 17,5 a 20 cm. (C) Horizonte C: 50 cm.  

Número de amostras (n)=12. 
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4.2. Porosidade 

Os poros foram classificados em três grupos: arredondados (canais e 

cavidades isoladas), alongados (fissuras e canais) e complexos (poros de 

empilhamento e câmaras). 

Foi possível observar que houve uma transformação tanto no tamanho quanto 

na forma dos poros das amostras submetidas ao ensaio de compressão uniaxial em 

comparação com as testemunhas. 

No Latossolo submetido ao potencial de -1 KPa observou-se que no horizonte 

A, as amostras submetidas ao ensaio de compressão uniaxial apresentaram uma 

redução expressiva da área total ocupada por poros (ATP), com apenas 3,67%, 

enquanto a testemunha apresentou 28,8% (Tabela 5). Entretanto, ambas 

apresentaram valores próximos de número total de poros (NTP), indicando que além 

da redução da ATP, as amostras compactadas apresentaram baixa conectividade 

entre os poros. 

A testemunha apresentou além de poros alongados, grande quantidade de 

poros arredondados e poros complexos de tamanho grande, o que é esperado para a 

camada superficial do Latossolo estudado (Figura 13), devido ao arranjamento de 

suas partículas e agregados. Enquanto que as amostras compactadas apresentaram 

predominantemente poros arredondados, indicando que a compactação provocou 

uma transformação da estrutura e dos poros, interferindo na movimentação de água 

no solo, por exemplo. 

Nos horizontes AB, onde espera-se encontrar poros alongados, arredondados 

e complexos e no Bw, onde é esperado que haja poros complexos e arredondados, 

predominantemente, para as amostras submetidas ao potencial de -1 KPa, houve 

redução da ATP, assim como na camada superficial do solo, entretanto, observou-se 

também uma redução no NTP. Poros complexos foram reduzidos, assim como os 

arredondados e alongados, sobretudo os de tamanho grande (Figura 13). 

Segundo PIRES et al. (2008), poros com diâmetros entre 50 e 500 μm são 

considerados poros de transmissão, tendo grande importância para a penetração e 

crescimento das raízes, além da movimentação de água no solo. 

Na capacidade de campo, representada pela tensão de -6 KPa (Figura 13), 

onde se considera o momento ideal para preparo, sem que haja danos a estrutura do 

solo causados pela compactação, observou-se que independente do horizonte 
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estudado houve redução na ATP e modificação na morfologia e tamanhos dos poros, 

sendo os complexos os mais afetados.  

Dessa forma, observou-se que as amostras compactadas apresentaram poros 

arredondados e de tamanho pequeno e médio em maiores quantidades, implicando 

diretamente no funcionamento do solo, visto que esse tipo de poro possui baixa 

conectividade entre si.  

Assim, alguns fatores como a aeração e a movimentação de organismos pelo 

solo podem ser afetados, já que são influenciados pela conectividade e pelo tamanho 

dos poros (NEGASSA et al., 2015; RABBI et al., 2016) 
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Along: Poros alongados, Arred: Poros arredondados, Comp: Poros complexos 
Figura 13. Gráficos representando o número de poros e a área de poros por de acordo 

com o tamanho dos poros, comparando as amostras do Latossolo submetidas as 

tensões de -1 a -10 KPa e ao ensaio de compressão uniaxial com as testemunhas, 

seguidos pelas imagens binarizadas que representam os mesmos valores. 
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As amostras do horizonte Bw submetidas ao ensaio de compressão uniaxial e 

estabilizadas no potencial de -33 KPa (Figura 14) não apresentaram uma redução 

perceptível de poros complexos em relação a testemunha, como ocorreu em todas as 

outras amostras, entretanto, assim como as demais, houve uma redução expressiva 

no NTP, assim como a ATP também sofreu redução, corroborando com estudos que 

mostraram que a compactação reduz a porosidade total, tamanho e conectividade dos 

poros (MENTGES et al., 2016; OBOUR et al., 2017). 

Observou-se que no Latossolo estudado, independente da umidade das 

amostras no momento em que foram submetidas ao ensaio de compressão uniaxial, 

sofrendo a compactação, e independente do horizonte a que pertenciam, houve 

expressiva redução no número e área ocupada pelos poros, sobretudo no caso dos 

poros complexos e dos poros arredondados e alongados classificados como grandes. 

Evidenciando que a compactação provocou mudança na morfologia dos poros, além 

de redução na conectividade entre os poros.  

As amostras compactadas apresentaram predominância de poros 

arredondados de tamanhos pequenos e médios, enquanto que os poros de tamanho 

grande, principalmente os complexos, não foram perceptíveis, independente do 

horizonte e da umidade (Figura 13 e 14). Dessa forma, pode-se inferir que a 

compactação afetou a estrutura do solo, provocando um rearranjamento das 

partículas e consequentemente, uma alteração na rede de poros.   

Os poros arredondados são caracterizados pela baixa condução de água no 

perfil do solo, por apresentarem baixa conectividade entre si (SOUZA et al., 2006). 

Enquanto que os poros complexos, sobretudo os de tamanho grande, indicam 

estruturação do solo devido ao fato de serem interconectados (GENNARO et al., 

2015) e, consequentemente, são responsáveis por uma boa condução de água no 

perfil do solo. 

Os poros contínuos que possuem formatos complexos ou alongados podem 

exercer funções de armazenamento ou de condução de água no solo, dependendo 

do seu tamanho, sendo importantes para a drenagem da água (CASTRO & COOPER, 

2019). 
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Along: Poros alongados, Arred: Poros arredondados, Comp: Poros complexos 

Figura 14. Gráficos representando o número de poros e a área de poros por de acordo 

com o tamanho dos poros, comparando as amostras do Latossolo submetidas as 

tensões de -33 a -1500 KPa e ao ensaio de compressão uniaxial com as testemunhas, 

seguidos pelas imagens binarizadas que representam os mesmos valores. 
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Tabela 5. Área total de poros e número total de poros do Latossolo e do Neossolo 

Solo Tensão (KPa) Horizonte ATP (%) NTP 

LATOSSOLO 

    T1 T0 T1 T0 

-1 

A 3,7 28,8 311 306 

AB 1,4 9,1 130 258 

Bw 1,1 8,7 126 240 

-6 

A 2,5 25,1 312 159 

AB 2,1 6,9 166 126 

Bw 1,3 14,3 173 586 

-10 

A 6,3 31,4 350 206 

AB 1,8 18,0 234 332 

Bw 1,0 11,0 117 593 

-33 

A 3,0 22,1 299 218 

AB 2,5 11,2 230 204 

Bw 1,4 7,1 190 767 

-100 

A 6,6 21,2 392 257 

AB 3,7 7,0 282 111 

Bw 3,6 11,8 500 757 

-1500 

A 8,0 24,0 296 250 

AB 7,2 14,6 422 208 

Bw 2,5 13,1 444 719 

NEOSSOLO 

-1 

A 6,0 14,0 735 933 

AC 5,8 10,0 557 907 

C 5,5 19,8 644 756 

-6 

A 8,1 12,3 854 906 

AC 3,8 15,7 522 1069 

C 5,1 20,3 569 769 

-10 

A 11,5 23,7 765 1019 

AC 15,0 15,0 1041 1007 

C 12,2 28,8 996 829 

-33 

A 12,4 17,5 1009 1111 

AC 13,6 17,6 1139 1275 

C 7,1 21,5 717 1093 

-100 

A 11,1 13,9 848 913 

AC 16,7 23,0 1192 1132 

C 15,5 19,0 854 848 

-1500 

A 9,9 10,2 929 854 

AC 16,7 17,1 991 1174 

C 16,3 14,4 909 807 

ATP: Área total de poros, NTP: número total de poros. 

 

Assim como observado no Latossolo, as amostras compactadas do Neossolo 

sofreram redução da ATP e mudança na morfologia e no tamanho dos poros na 

capacidade de campo, independente do horizonte.   
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Observou-se que no caso do Neossolo, quando as amostras do horizonte AC 

foram submetidas ao potencial de -10 KPa (Figura 15), a ATP permaneceu igual tanto 

nas amostras compactadas quanto nas testemunhas, entretanto o NTP das amostras 

compactadas foi maior (Tabela 5), dessa forma, pode-se inferir que apesar de não ter 

ocorrido redução aparente na ATP, a conectividade entre os poros foi afetada. 

As amostras compactadas do Neossolo, submetidas as tensões de -1 a -10 

KPa (Figura 15) sofreram uma redução de poros complexos em relação as 

testemunhas equilibradas nas mesmas tensões, de forma que os poros arredondados 

se tornaram os mais expressivos em quantidade. Assim como no Latossolo, pode-se 

inferir que a compactação provocou alterações na morfologia desses poros.  

Apesar de apresentar menor suscetibilidade a compactação, observou-se que 

as mudanças na morfologia dos poros do Neossolo ocorreram de maneira semelhante 

as do Latossolo quando as amostras estavam mais úmidas, corroborando com o fato 

de que quanto maior o teor de água no solo, maior a suscetibilidade a compactação 

(REICHERT et al., 2018) e, consequentemente, maior a probabilidade de ocorrer 

alterações na estrutura e na rede de poros do solo.   
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Along: Poros alongados, Arred: Poros arredondados, Comp: Poros complexos. 

Figura 15. Gráficos representando o número de poros e a área de poros por de acordo 

com o tamanho dos poros, comparando as amostras do Neossolo submetidas as 

tensões de -1 a -10 KPa e ao ensaio de compressão uniaxial com as testemunhas, 

seguidos pelas imagens binarizadas que representam os mesmos valores. 
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As amostras submetidas ao potencial de -1500 KPa e compactadas 

apresentaram NTP e ATP maiores em relação as testemunhas (Figura 16). Entretanto, 

proporcionalmente, obteve-se uma conectividade de poros maior nas testemunhas, 

que mostraram NTP = 807 e ATP = 14,4% (Tabela 5). Desta forma, a movimentação 

de água no solo será favorecida neste caso. 

É possível observar nas imagens binarizadas (Figura 16) que as amostras 

consideradas menos úmidas (-33 KPa a -1500KPa) do Neossolo foram as que 

apresentaram mudanças menos perceptíveis na porosidade do solo, quando 

comparou-se as amostras submetidas ao ensaio de compressão com suas 

respectivas testemunhas. 

Entretanto, ainda assim, foi possível perceber que na maioria dos casos houve 

uma redução de poros complexos grandes e também de poros arredondados de 

tamanho médio, de maneira que as amostras compactadas seguiram a tendência 

observada nos demais casos, apresentando predominantemente poros classificados 

como arredondados e de tamanho pequeno, que apesar de se destacarem em 

quantidade, correspondem a pequenas áreas, ou seja, não apresentam conectividade 

entre si.  
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Along: Poros alongados, Arred: Poros arredondados, Comp: Poros complexos 

Figura 16. Gráficos representando o número de poros e a área de poros por de acordo 

com o tamanho dos poros, comparando as amostras do Neossolo submetidas as 

tensões de -33 a -1500 KPa e ao ensaio de compressão uniaxial com as testemunhas, 

seguidos pelas imagens binarizadas que representam os mesmos valores. 
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Observou-se que as mudanças ocorridas na ATP (Tabela 5) foram mais 

expressivas no Latossolo em relação ao Neossolo, evidenciando a maior 

suscetibilidade que este apresenta aos efeitos da compactação em sua estrutura. 

Houve mudança na quantidade de poros, na morfologia, no tamanho e na 

conectividade dos poros, quando comparadas amostras compactadas com as 

testemunhas. Evidenciando a transformação que a compactação pode causar na 

porosidade do solo, não somente em termos quantitativos, reduzindo o tamanho dos 

poros, mas em termos qualitativos, alterando a morfologia desses poros, sobretudo 

em relação aos poros complexos, que foram drasticamente reduzidos na grande 

maioria dos casos, influindo diretamente no funcionamento e na dinâmica do solo.  

Ao estudarem o efeito da compactação na porosidade do solo, utilizando a 

técnica de microtomografia computadorizada, UDAWATTA et al. (2016) observaram 

que a compactação reduziu a porosidade, o tamanho médio dos poros e o número de 

poros do solo, corroborando com os resultados obtidos neste trabalho. 

 

4.3. Comportamento compressivo e porosidade do solo 

A análise de componentes principais para o Latossolo e o Neossolo, 

independentemente do seu horizonte, indicou que as componentes principais 1 e 2 

foram capazes de explicar mais de 67 % da variância dos dados, com destaque para 

a componente 1 na qual explicou pelo menos 49% da variância (Figura 17).  

Analisando apenas a componente 1 devido à maior explicação das variações 

dos dados, temos que no Latossolo ela foi positivamente influenciada pelas variáveis: 

arredondado médio, complexo grande, pressão de preconsolidação e arredondado 

grande (Figura 17A, 17B e 17C), de forma a se relacionarem com os pontos 

classificados como “Seco”, o que era esperado, uma vez que quanto menor a 

umidade, maior a pressão de preconsolidação e, consequentemente, maior a 

quantidade de poros grandes e complexos. Enquanto que no Neossolo, excetuando o 

horizonte A, a componente principal 1 foi positivamente relacionada com as variáveis: 

arredondado grande, arredondado médio, alongado grande, alongado médio, 

complexo médio, complexo grande e pressão de preconsolidação (Figura 17E e 17F). 

No caso do Latossolo (Figura 17A, 17B e 17C), observou-se que foi possível 

realizar o agrupamento dos pontos para as três classificações quanto à umidade 
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(úmido, moderamente úmido e seco). Fato não observado para o Neossolo no 

horizonte A (Figura 17D), uma vez que os pontos dentro de uma mesma classificação 

apresentaram alta dispersão nos eixos da componente principal 1 e 2, como pode ser 

observado nos pontos classificados como “Moderadamente úmido”. Fato que pode 

ser explicado pela alta variação encontrada em dados de atributos do solo, assim 

como o observado por GUIMARÃES et al. (2016), que ao estudarem diferentes 

classes de solos sob pastagem, encontraram coeficiente de variação entre 6% e 48% 

para macro e microporosidade. 

Contudo, ainda foi possível visualizar uma aglomeração dos pontos 

classificados como “Seco”, neste caso, altamente relacionados à variável pressão de 

preconsolidação (“ppc”). Esta relação era esperada uma vez que solos “secos”, com 

baixa umidade, apresentam maiores valores de pressão de preconsolidação 

(REICHERT et al., 2018) e consequentemente são menos suscetíveis a compactação.   

Observando as Figuras 17A, 17B, 17C, 17E e 17F, pode-se observar de forma 

geral, que em todos os casos, todos os pontos classificados como “Seco” 

apresentaram uma alta relação com os poros complexos grandes, alongados grandes, 

arredondados grandes e a pressão de preconsolidação, resultado que corrobora com 

a hipótese deste trabalho, na qual assume-se que a compactação altera a morfologia 

dos poros. Além de alterar o tamanho e a conectividade deles,um fato já conhecido 

pela comunidade científica (DIAS JUNIOR, 2000; KUNCORO et al., 2014; OBOUR et 

al., 2017). 
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ap = arredondado pequeno; am = arredondado médio;  ag = arredondado grande; alm 

= alongado médio; alg = alongado grande; cm = complexo médio; cg = complexo 

grande; uv = umidade volumétrica; ppc = pressão de preconsolidação 

Figura 17. Análise de componentes principais aplicada nas variáveis obtidas para 

estudo do latossolo e neossolo. (A) Latossolo – Horizonte A. (B) Latossolo – Horizonte 

AB. (C) Latossolo – Horizonte Bw. (D) Neossolo – Horizonte A. (E) Neossolo – 

Horizonte AC. (F) Neossolo – Horizonte C. 
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5. CONCLUSÃO 

A compactação alterou a morfologia dos poros do solo, além de alterar o 

tamanho e a conectividade destes, de forma que houve redução de poros complexos, 

sobretudo complexos grandes e os poros classificados como arredondados, em sua 

maioria pequenos, ficaram evidenciados nos casos onde ocorreu a compactação. 

O Neossolo de textura arenosa e estrutura em grãos simples apresentou 

maiores valores de pressão de preconsolidação em relação ao Latossolo de textura 

muito argilosa e estrutura em blocos que se desfazem em granular, sendo 

considerado menos suscetível a compactação.  
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