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EFEITOS DA COMPACTACÃO EM ALGUMAS PROPRIEDADES FíSICAS DO 

SOLO E NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR DE PLANTAS 

DE SOJA (GZyaine max (LI) MERRILL) 

MARIA HELENA MORAES 

PAULO LEONEL LIBARDI 

ORIENTADOR 

RESUMO 

o presente trabalho teve como finalidade o es 

tudo dos efeitos da compactação em algumas propriedades fí

sicas de duas classes de solo (Terra Roxa Estruturada e La 

tosso10 Roxo) e, no desenvolvimento do sistema radicu1ar de 

plantas de soja (Glyaine max (L.) Merri1), controlando-se os 

níveis de compactação e o teor de água, através de 

ção de condições de campo. 

simula 

Os ensaios foram realizados em colunas de PV~ 

em casa-de-vegetação. No ensaio 1 determinou-se o nível de 

compactação que impede o desenvolvimento das raízes da . so 
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jai o efeito de urna camada de impedimento localizada a 14 cm 

de profundidade foi avaliada no ensaio 2: no ensaio 3 simu 

lou-se perfis de solo com compactação uniforme. 

A interpretação dos dados foi realizada 
, 

apos 

um mes de desenvolvimento das plantas, separando-se as raí 

zes do solo por lavagem. 

A análise e discussão dos resultados obtidos 

possibilitaram as seguintes conclusões: 

- A Terra Roxa Estruturada apresentou valores de_densidade 

global superiores aos do Latossolo Roxo, quando os solos 

foram submetidos à um mesmo nível de compactação. 

A umidade ótima de compactação foi mais elevada para o La 

tossolo Roxo. 

o incremento do nível de compactação resultou para os 

dois solos, em aumento da resistência mecânica a penetr~ 

çao e, diminuiçâo da porosidade total e índice de vazios. 

- A elevação do nível de compactação resultou em menor de 

senvolvimento do sistema radicular das plantas de soja, 

para os dois solos, sendo mais prejudicial para o Latosso 

lo Roxo. 

- A penetração e o desenvolvimento do sistema radicular das 
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plantas de soja ficaram impedidos quando a densidade gl~ 

bal atingiu valores de 1,30 e 1,23 g/cm 3
, respectivamente, 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo. 

- Para os dois solos, os parâmetros nível de compactação, 

densidade global e resistência à penetração correlaciona 

ram-se positivamente entre si e, negativamente com a por~ 

sidade total, índice de vazios e massa das raízes secas. 

- A presença de camada compactada, a 14 cm de profundidade, 

acarretou uma redução máxima no desenvolvimento do siste 

ma radicular das plantas de soja de 50,65% para a Terra 

Roxa Estruturada (dg = 1,30 g/cm 3
) e de 59,98% para o La 

tossolo Roxo (dg = 1,23 g/cm 3
). 

- A compactaçâo uniforme dos perfis resultou numa diminui 

ção máxima no desenvolvimento das raízes das plantas de 

soja de 78,34% para a Terra Roxa Estruturada (dg = l,29g/ 

cm 3
) e de 67,25% para o Latossolo Roxo (dg = 1,21 g/cm 3

). 

- Os parâmetros densidade global, porosidade total, índice 

de vazios e massa das raízes secas diferenciaram a Terra 

Roxa Estruturada do Latossolo Roxo. 
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-EFFECTS OF SOIL COMPACTION ON SOME SOIL PHYSICAL PROPERTIES 

AND ON THE DEVELOPMENT OF THE ROOT SYSTEM OF SOYBEAN(GZycine 

max (LI) MERRILL) 

PAULO LEONEL LIBARDI 

ADVISER 

SUMMARY 

MARIA HELENA MORAES 

The objective of the present work was to 

study the effects of soi1 compaction on some physiea1 

properties of two soi1s (Terra Roxa Estruturada and Latosso1o 

Roxo) I and on the deve10pment of the root system of soybean 

(GZycine max (L.) Merri11), with the 1eve1 of eompactionand 

water content being contro11ed, through the simu1ation of 

the fie1d eonditions. 

The experiments were eonducted using PVC 

co1umns I in the green-house. In the experiment 1 determined 

the 1eve1 of eompaetion that obstruct the root deve10pment 

of the s9ybeani the effect of compaeted 1ayer at 14 em depth 



.xv. 

was evaluated in the experiment 2; in the experiment 3 

simulated throughout compacted profile. 

The interpretation of the study was done after 

one month ·of the plants development, separating the roots 

from the soil for washing. 

The study and discussion from the acquired 

results led to the following conclusions: 

The "Terra Roxa Estruturada", showed higher total density 

values than the "Latossolo Roxo", when the soils were 

subjected to the saroe compaction leveI. 

- The optimum water content of compaction was higher for 

"Latossolo Roxo". 

- The increase of the compaction leveI resulted (on the 

both soils) in an increase of mechanical impedance of 

the penetration and, decrease of total porosity and voids 

ratio. 

\ 
- The increase of the compaction leveI resul ted in a smaller 

development of the soybean root sistem for the both soil~ 

being more harmful to "Latossolo Roxo". 

- The penetration and the development of the soybean root 

sistem were restrained when the bulk density reached 
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values from 1.30 to 1.23 g/cm 3 to "Terra Roxa Estrutura

da" and "Latossolo Roxo", respeetively. 

- To the both soils, the parameters compaetion leveI, bulk 

densi ty and resistanee to penetration eo-related positively 

together and, negatively with the total porosity, voids 

ratio and the dry root mass. 

- The presenee of eompaeted layer 14 em depth, caused a 

maximum reduetion on the development of soybean root 

sistem: 50.65% "Terra Roxa Estruturada" (dg = 1. 30 g/em 3
) 

and 59.98% "Latossolo Roxo" (dg = 1. 23 g/cm 3
). 

The standard compaetion fro~ the profiles resulted in a 

maximum development deerease of the,soybean roots: 78.34% 

"Terra Roxa Estruturada" (dg = 1.29 g/em 3
) and 67.25% "Latos 

solo Roxo" (dg = 1.21 g/cm 3
). 

- The parameters bulk density, total porosity,voids ratio 

and dry roots mass, distinguished "Terra Roxa 

da" from "Latossolo Roxo". 

Estrutura 



1. INTRODUCÃO 

A mecanização da agricultura introduziuijunta 

mente com seus beneficios,urna série de fatores desfavorá 

veis ao bom desenvolvimento das plantas, tais corno a desa 

gregação do solo, a erosao e a compactação resultante do 

tráfego de tratores e da ação das máquinas e 

agrícolas. 

implementos 

Atualmente, grande ênfase tem sido dada a 

subsolagem na agricultura brasileira, com o objetivo de eli 

minar a camada compactada que impede o desenvolvimento do 

sistema radicular em profundidade, fazendo com que se deseg 

volva superficialmente. Essa camada reduz a infiltração de 

agua, aumentando, consequentemente, a erosao. A redução do 

volume de solo explorado pelas raízes aumenta os riscos de 

deficiênc~hídricae nutricional das plantas. 

No Brasil sao escassos os trabalhos de pesqu! 
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sa que relacionam os diferentes níveis de compactação dos 

solos com o desenvolvimento do sistema radicular das cultu 

ras de importãncia agrícola. Consequentemente, a prática 

da subsolagem normalmente é recomendada através de observa 

çoes empíricas e, na maioria dos casos, realizada em solos 

onde a camada compactada nao atingiu o nível de bloqueio a 

penetração das raizes~ 

Portanto, o objetivo desta pesquisa e o estu 

do dos efeitos da compactação em algumas propriedades físi 

cas de duas classes de solo, provenientes de mesmo material 

de origem e no desenvolvimento do sistema radicular de plag 

tas de soja (GZycine max (L.) Merrill),controlando-se os ní 

veis de compactação e o teor de agua do solo, através de si 

mulação de condições de campo. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

Dos fatores ambientais que influenciam acres 

cimento e produção das culturas, aqueles que afetam o am 

biente radicular, são de singular i~portância em condições 

de campo. Desse modo, a estrutura fís,ica, porosidade, den 

sidade do solo e outros, interferem na capacidade das rai 

zes de penetrarem e se ramificarem no solo e, consequent~ 

mente, no aproveitamento da água e nutrientes disponíveis • 

Sob este aspecto, a compactação do solo 
.,. 

agr~ 

cola é de grande importância, pois, vai provocar alterações 

em seu interior, modificando sem dúvida, boa parte do am 

biente físico no qual se desenvolve 'a cultura (ORTOLANI 

et a1ii, 1982). 

VANDENBERG (1966) e CHANCELLOR (1971) caracte 

rizam a compactação como uma deformaç~o física 

do manejo dos solos. 

resultante 
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GILL (1961), RANEY & EDMINSTER (1961) , 

BODMAN & CONSTANTIN (1965) e DUNLAP & WEBER (1971) definem 

a compactação do solo como sendo uma compressao de suas par 

tículas sólidas, por forças externas tornando-o mais denso. 

Para BAVER (1966) e LINDEMANN et alii (1982) 

a compactação e um aumento da densidade global do solo pela 

aplicação de cargas e pressoes. COOPER & NICHOLS (1959) e 

SOANE (1970) enfatizam que este incremento na densidade gl~ 

bal é resultante da diminuição do espaço poroso. 

HARRIS (1971) comenta que quando um solo e sub 

metido a açao de uma carga suficiente para causar uma altera 

ção no volume I existem quatro possíveis fatores aos quais a 

alteração poderia ser atribuída: uma compressão das partíc~ 

las sólidasi uma compressão das substâncias líquidas e gas~ 

sas dentro dos poros i uma alteração dos teores de líquidos e 

gases nos espaços porosos i um rearranjamento das partículas 

sólidas. Esse rearranjamento das partículas influencia mui 

tas propriedades do solo. A distribuição dos poros é altera 

da I a porosidade total é diminuída e ocorrem mudanças no mov!. 

mento e teor de água, ar ~ calor e nutrientes no solo. O restri 

to crescimento das raízes comumente observado em solos compac 
()r -

tados tem sido atribuído a todas essas propriedades e a eleva 

da resistência mecânica manifestada por estes solos I conforme 

afirmam GILL (1961), BODMAN & CONSTANTIN (1965), VANDENBERG (1966), 

GRABLE & SIEMER (1968) I RANEY (1971) 1 CHAUDHARI & PRIHAR 
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(1974), VOORHEES et alii (1975), O'NEIL & CARROW (1983), 

SHIERLAW & ALSTON (1984) e AGNEW & CARROW (1985). 

SAINI & CHOW (1984) enfatizam que a compact~ 

çao do solo resulta num aumento da densidade global, sendo 

esta função do teor de água e da força utilizada na compa~ 

tação. 

Quando se promove a compactação, a densidade 

global do solo aumenta com o teor de água. até -um valor máximo. 

Acréscimos posteriores no teor de agua promovem uma redução 

nos valores de densidade global. Este é um fato que parece 

ser geral e tem sido comentado por vários autores, dentre 

eles, BODMAN & CONSTANTIN (1965), HARRIS (1971), RAGHAVAN 

et ali i (1976) I RAGHAVAN et alii (1977), HILLEL (1982) e 

LINDEMANN et ali i (1977). 

A agua exerce, portanto, um papel importante 

no processo, conforme descreve SOANE (1970). Segundo o au 

tor, para um determinado tipo de solo e uma certa energia, 

o grau de compactação obtido é muito dependente do teor de 

agua. Este efeito está associado à ação da água como lu 

brificante, permitindo uma aproximação das pàrticulas. Uma 

densidade global máxima ocorre a um teor ótimo de água, o 

qual está relacionado com a distribuição por tamanho e for 

ma das particulas do solo. 
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HI~(1982) e Baver et alii (1972) citado por 

SILVA (1984) informam que com o aumento do teor de agua, 

as películas ao redor das partículas ficam mais espessas 

promovendo um efeito lubrificante entre elas , 

que se orientem e deslizem umas sobre as outras, 

permitindo 

formando 

uma massa mais densa., Altos teores de agua promovem uma re 

duçãoda densidade de?ido ao efeito da diluição sobre as 

partículas por unidade de volume. 

De acordo com ~IEHL (1979),0 aumento da super 

fície específica, de maneira geral, também aumenta a porce~ 

tagem de água retida. A elevada absorção de água pela maté 

ria orgânica evita a formação de películas espessas em vol 

ta das Dartículas do solo. 

o teor de matéria orgânica e o contefido de ar 

gila sao alguns fatores do solo que, segundo SAINI & CHOW 

(1984), determinam os índices de compactação. Teores eleva 

dos de argila e reduzidos de matéria orgânica resultam em 

níveis elevados de compactação do solo. 

A participação da matéria orgânica na compac

tabi1idade de um solo é relatada por SOANE (1970). Maiores 

teores de matéria orgânica resultam em densid~des globais 

mais baixas e teores ótimos de água mais elevados. Segundo 

o autor, uma deterioração no nível de matéria orgânica dos 

solos pode ter uma importante influência na sua resposta a 

aplicação de uma força. Free et alii (1947) citados por 
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SOANE (1970) mostraram que uma redução no teor de matéria 

orgânica promoveu um acréscimo da densidade global máxima 

de 1,4 para 1,61 g/cm 3 e um decréscimo do teor ótimo de 

água de 26 para 22%. A manutenção de um nível adequado de 

matéria orgânica nos solos cultivados e, portanto, desej~ 

vel para reduzir a intensidade de compactação. 

Além desses fatores já comentados, o tipo de 

mineral de argila também exerce alguma influência sobre a 

susceptibilidade do solo à compactação. Dois solos argil~ 

sos que possuam a mesma granulometria podem apresentar grag 

des diferenças nas propriedades coloidais, em função do ti 

po de mineral de argila presente em cada um. 

MONIZ (1972) relata que a intensidade do in 

temperismo determina a natureza dos materiais constituintes 

do solo, isto é, o tipo dos minerais secundários. De acordo 

com esse autor a fração argila da Terra Roxa Estruturada é 

constituída principalmente pela caulinita, enquanto que no 

Latossolo Roxo há um predomínio de óxidos. 

ACHÂ (1976) explica que a caulinita apresenta 

uma microestrutura laminar, com um arranjamento orientado 

que permite uma aproximação mais uniforme das unidades es 

truturais com a elevação do teor de água, resultando em uma 

maior compactação deste solo, fato que não ocorre com o La 

tossolo Roxo, em função do predomínio de óxidos, os 

apresentam uma estrutura amorfa. 

quais 
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A compactação do solo acarreta um aumento da 

densidade global (CANNELL, 1977), resultando em um impedi 

mento ao crescimento das raízes, redução da aeração e da in 

filtração de água e, frequentemente, corno consequência, re 

dução da produção das culturas (SAINI, 1979 e PRIMAVESI, 

1982) . 

MARSHALL & RANEY (1960) comentam que a compac 

tação do solo pode levá-lo a comportar-se de uma forma com 

p1etamente diferente daquela em condições adequadas. Os au 

tores observaram que o aumento da densidade global provoca 

uma redução da infiltração de água e do conteúdo de oxigê 

nio e urna obstrução ao desenvolvimento das raízes. 

A redução no crescimento das raízes e ares 

posta mais comum das plantas à compactação do solo, confor 

me relatam MORGAN et a1ii (1966), THURMAN & POKORNY (1975), 

VOORHEES et alii (1975), CARROW (1980) e Trouse (1971) cita 

do por HALLMARK' & BARBER (1981). 

o efeito da compactação no sistema radicular 

das plantas tem sido estudado por vários autores. 

PHILLIPS & KIRKHAM (1962a) verificaram, em 
" 

condições de laboratór'io, que a taxa de, elongação das 
.,. 

ralo 

zes de plântulas de milho diminuiu linearmente quando a 

densidade global do solo aumentou de 0,94 para 1,30 g/cm 3
• 

GROHMANN & QUEIROZ NETO (1966) observaram que não houve de 
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senvolvimento radicular de ar~oz quando a densidade do solo 

era 1,42 (LR) e 1,38 PVA) g/cm3 , assinalando a rigidez ,dos 

poros como fator responsável. SHARMA & SINGH (1969) encon 

traram a densidade global de 1,.8 g/cm3 como impedimento má 

ximo para milho. VOORHEES et alii (1971) obtiveram resulta 

dos semelhantes para cevada. KAR & VARADE (1972) e HEMSATH 

& MAZURAK (1974) encontraram redução no comprimento das raí 

zes com densidade acima de 1,6 e 1,8 g/cm3 , respectivamente. 

TACKETT & PEARSON (1964), trabalhando com um 

solo barro arenos~verificaram que a profundidade 'de pene 

tração das raízes de plantas de algodão diminuiu à medida 

que a densidade global aumentou. Valores em 

1,5 g/cm3 foram essencialmente críticos para 

das raízes. 

a 

torno de 

penetração 

MEREDITH & PATRICK (1961) conduziram um expe 

rimento em laboratório e em casa-de-vegetação, com um solo 

de textura média. Os autores observaram que a compactação 

artificial do solo resultou em aumento da densidad~ global 

e diminuição da porosidade não capilar, da permeabilidade à 

água.e da penetração radicular. Resultados semelhantes fo 

ram obtidos Dor TROUSE & HUMBERT (1961), KULKARNI & SAVANT 

(1977), O'NEIL & CARROW (1983) I SAINI & CHOW (1984), AGNEW 

& CARROW (1985) e MARTIN et alii (1985). 

As modificações estruturais decorrentes da 

compactação sao responsáveis por várias alterações nas pro 
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priedades do sQlo e no desenvolvimento do sistema radicular 

das plantas. 

KIEHL (1979) cita a estrutura do solo como 

propriedade que atua como importante fator na aeração, g~ 

rantindo um fluxo de oxigênio capaz de contrabalancear o ex 

cesso de gás carbônico do ar do solo, eliminado pelas 

zes e microrganismos. 

Para CHANCELLOR (1971) a porosidade total e o 

tamanho dos poros são parâmetros importantes utilizados p~ 

ra medir o estado de compactação de um solo. 

HARRIS (1971) relata que o aumento da compa~ 

tação resultá em um decréscimo na porosidade total. O mais 

importante é a alteração no tamanho dos poros com a varia 

çâo da intensidade de compactação. Em geral, quando o solo 

é compactado, a porosidade ten?e para uma proporçao menor 

de macroporos (GILL, 1961; CANNELL, 1977; JANSSEN & VAN DER 

WEERT,1977). 

ACHÁ (1976) e VIEIRA & VIEIRA (1983) afirmam 

que as porosidades totais da Terra Roxa Estruturada e do La 

tossolo Roxo são elevadas, entretanto, há uma diferença no 

tamanho dos poros. Na Terra Roxa Estruturada há uma maior 

quantidade de macroporos, os quais são mais susceptiveis a 

compactação, enquanto que no Latossolo Roxo há um predomi-

nio de microporos. 
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WARKENTIN (1971) comenta que a compactação pr2 

move alterações no arranjamento das partículas e dos poros 

do solo. De acordo com o autor, a variação no tamanho dos 

poros e o fator mais importante que afeta as práticas agro 

nômicas. 

Segundo RAGHAVAN et alii (1977) a compactação 

altera a permeabilidade do solo, pois, causa uma grande di 

minuição da porosidade, o que pode !m~edir a penetração das 

raízes das plantas. Estes problemas geralmente ocorrem em 

solos argilosos devido ao uso de implementos pesados que 

exercem elevadas pressões sobre o solo. 

o uso intensivo de máquinas agrícolas pesada~ 

juntamente com um decréscimo no cultivo do solo, pode resul 

tar em uma elevada compactação. 

Segundo VEEN (1982),9S solos geralmente apre 

sentam condições sub-ótimas para o crescimento das raízes, 

sendo a resistência mecânica um importante fator limitando 

o seu crescimento. 

Resistência mecânica e um termo utilizado p~ 

ra descrever a resistência física que o solo oferece a algo 

que tenta se mover através dele, . como uma raíz em crescimen 

to ou uma ferramenta de cultivo. Esta resistência aumenta 

com a compactação do solo (BRADFORD et alii, 1971, 

CHANCELLOR, 1971; WARKENTIN, 1971; CANNELL, 1977; JANSSEN' & 



)' 

.12. 

VAN DER WEERT, 1977; VOORHEES, 1977; HEWITT & DEXTER 1979), 

o que é indesejável para o crescimento das plantas, pois, o 

desenvolvimento do sistema radicular torna-se reduzido 

(BARLEY & GREACEN, 1967; TAYLOR, 1971; RUSSELL, 1977). 

HARRIS (1971) e BAVER et alii (1973) afirmam 

que a resistência de um solo à penetração de um instrumento 

e um índice integrado pelo estado de compactação, conteúdo 

de água, textura e mineralogia da fração argila. 

BAVER (1966) e CHANCELLOR (1971) comentam que 

o penetrômetro é um instrumento bastante útil para a obten

çao de informações sobre a resistência e compactação do so 

lo. De acordo com PHILLIPS & KIRKHAM (1962a), TAYLOR & 

GARDNER (1963), BARLEY ét alii (1965), TAYLOR et alii(1966), 

COCKROFT et alii (1969), TAYLOR & RATLIFF (1969) I TAYLOR 

(1971) , VOORHEES et alii (1975), WHITELEY & DEXTER (1981) 

e MISRA et alii (1986) a habilidade de penetração das raí 

zes das plantas tem sido avaliada pela resistência aum pe

netrômetro, cuja sonda é rígida e aguda. Entretanto, a re 

sistência do solo à penetração de uma sonda é muito maior 

do que a encontrada pelas raízes das plantas (STOLZY & 

BARLEY, 1968; EAVIS & PAYNE, 1969). Um argumento frequente 

mente encontrado na literatura sobre a diferença de resis 

tência encontrada pelos penetrômetros e pelas raízes diz 

respeito à natureza flexível das raízes, devido à qual elas 

são capazes de aproveitar planos de fraqueza no solo. Em 



.13. 

contraste, as sondas de metal, sendo rígidas{necessitam se 

guir um caminho reto (AUBERTIN & KARDOS, 1965 e STOLZY & 

BARLEY,1968). 

AUBERTIN & KARDOS (1965) e SHIERLAW & ALSTON 

(1984) verificaram que as raízes geralmente não crescematra 

vés dos poros existentes, mas sim, devido à capacidade de 

deslocar as partículas sólidas e criar seu próprio caminho 

através do solo. 

Em um meio rígido, raízes sao capazes de pene 

trar somente se os poros possuírem diâmetros maiores que o 

das mesmas e, embora a ponta da raiz seja plástica, ela não 

pode atravessar um poro estreito (WIERSUM, 1957 e SHIERLAW 

& ALSTON, 1984). 

WIERSUM (1957) e MILLER & MAZURAK (1958) con 

cluíram que a rigidez do poro é um fator que governa a pene 

tração radicular e, enquanto as raízes puderem deslocar as 

partículas do solo, elas serão capazes de crescer e forçar 

a passagem através dos poros, se o poro original for menor 

do' que o diâmetréKdas ''-mesmas ~ .:c 

SCHUMACKER & SMUCKER (1981) determinaram a in 

fluência do impedimento mecânico no desenvolvimento de raí 

zes de feijão. Os autores verificaram que o impedimento me 

cânico reduziu a massa seca, o volume e o comprimento das 

raízes. Resultados'semelhantes foram obtidos por CANNELL 



.14. 

(1977) • 

TAYLOR (1971) observou que a massa seca das 

raízes que crescem em solos nao compactados é mais elevada 

do que a das que se desenvolvem em solos com altos valores 

de resistência do solo à penetração. 

MISRA et alii (1986) comentam que a resistên 

cia mecânica do solo afeta a penetração e o crescimento das 

raízes das plantas em todos os solos, não somente naqueles 

onde ela é elevada. 

VOORHEES et alii (1975) e'SAINI (1979) citam 

a resistência física do solo e a aeraçao como . importantes 

fatores que afetam o crescimento das raízes no solo. 

Muitos pesquisadores (BARLEY, 1962; TACKETT & 

PEARSON, 1964 e HOPKINS & PATRICK, 1969) têm demonstrado 

que ocorre uma redução maior no crescimento das plantas 

quando impedimento mecânico e baixas concentrações de oxigê 

nio ocorrem juntos. 

GRIMES et alii (1975) conduziram um 

em dois solos, um de textura barro argilosa e outro 

estudo 

barro 

arenosa, para determinar a influência da elevada resistên 

cia do solo à penetração no desenvolvimento radicular de 

plantas de algodão e milho. Os autores concluíram que à me 

dida que aumentou a resistência do solo houve uma diminui 

ção no crescimento, na profundidade de penetração e na den 
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sidade de raízes. Resultados semelhantes foram obtidos por 

BENNIE &: BURGER (1983) quando estudaram o desenvolvimento do 

sistema radicu1ar de plantas de milho, trigo e algodão em 

solos arenosos. JANSSEN & VAN DER WEERT (1977) também ob 

servaram uma redução na profundidade de desenvolvimento das 

raízes com o aumento da compactação do solo. 

VOORHEES et alii (1975), estudando os efeitos 

da resistência física de dois solos, um argiloso e outro 

de textura média, no crescimento radicu1ar de plantas de 

ervilha notaram que,à medida que aumenta a resistência físi 

ca do solo, a raiz principal torna-se mais tortuq~a.~ 

GERARD et a1ii (1972), avaliando o crescimento 

de raízes de ervilha e algodão em solo argi10s~ encontraram 

diferenças morfológicas nas raízes como resposta à resistên 

cia física do solo. Verificaram qu~quando as raízes encon 

tram resistência física a penetração,e1as se desenvolvem 

lateralmente ou alteram a direção do crescimento. 

SILVA (1984), analisando a influência da com 

pactação do solo no desenvolvimento de plantas de algodão, 

verificou que níveis elevados de compactação ocasionaram da 

nos ao sistema radicu1ar das plantas, como tortuosidade e 

alteração na direção de crescimento. 

A relação entre a resistência do solo e a pe 

netração das raízes tem sido pesquisada por vários autores. 
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Em experimentos de laboratório, TAYLOR & 

GARDNER (1963) obtiveram para um solo barro arenoso que,em 

torno de 30 bars de resistência,não houve penetração de raí 

zes de algodão. TAYLOR & BURNETT (1964) verificaram que raí 

zes de algodão não penetraram em camadas de solo com resis 

tências maiores do que 25 bars, obtidas na capacidade de 

campo. 

TAYLOR et alii (1966) mediram a resistência& 

camada superior do solo com penetrômetro e consideraram que 

o valor crítico para o desenvolvimento de uma cultura está 

entre 20 e 31 kg/cm 2 , apesar de existirem diferenças consi

deráveis entre espécies e variedades de plantas. 

/ TAYLOR & RATLIFF (1969) concluíram para um so 

lo de textura areia barrenta que,quando a resistência ao 

penetrômetro atingiu 7,2 bars,a taxa de elongação de raízes 

de algodão diminuiu em 50%, enquanto que, para ocorrer a 

mesma redução para raízes de amendoim foi necessária uma re 

sistência de 19,1 bars. 

KAR & VARADE (1972) notaram que o crescimento 

máximo de raízes de plantas de arroz ocorreu quando a resis 

tência à penetração atingiu 36 kg/cm 2 • 

GERARD et alii (1982) utilizaram dois solos, 

um barro arenoso e outro barro argiloso, para estudar os fa 

tores físicos que influenciam a resistência do solo à pen~ 
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tração e o crescimento de raízes de algodão. Os autores ve 

rificaram que a resistência à penetração para os dois solos 

foi influenciada pela densidade global, porosidade e conte§ 

do de argila, enquanto que o crescimento das raízes foi si~ 

nificativamente influenciado pela resistência à penetração, 

teor de água, porosidade e conteúdo de argila. A resistên 

cia crítica que· impede a penetração radicu1ar foi de ~5:b~ars; 

para o solo barro argiloso e de 60 a 70 bars para o barro 

arenoso. 

A elevada resistência do solo à penetração po 

de ser amenizada por uma operação básica na agricultura: o 

preparo do solo. Entretanto, alguns pontos merecem aten 

çao, como o teor de água do solo e a profundidade de ,prep~ 

ro. 

MARSHALL & RANEY (1960), BOURGET et a1ii 

(1961) e BAVER (1966) comentam que a máxima compactação do 

solo ocorre quando este contém um teor de água que represe~ 

ta uma condição ótima para a maioria das operações de prep~ 

ro. 

Quando o solo é preparado sempre à mesma pro 

fundidade, está sujeito a desenvolver uma camada compactada 

(WARKENTIN, 1971; DONAHUE et alii; 1977 e SHIERLAW & ALSTON 

1984), a qual foi denominada de "soleira" por HENIN et a1ii 

(1976) . 

TAYLOR (1971) relata que, quando as raízes de 
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uma planta crescem em uma camada de solo cultivada e encon-

tram outra compactada, três tipos de desenvolvimento podem 

ser observados: crescimento horizontal sobre a camada com 

pactadai crescimento através da camada compactada, por uma 

curta distância, e então, paralização da elongaçãoi cresci 

mento muito lento através da camada compactada. 

SAINI & SHOW (1982) citam que o impedimento 

mecânico causado por camadas compactadas no subsolo pode al 
terar o enraizamento normal das plantas. Geralmente, o sis 

tema radicular das plantas desenvolve-se bem na camada ara 

da, mas quando as raízes penetram abaixo desta camada, elas 

têm seu crescimento restringido pelas condições desfavorá 

veis do subsolo. 

Muitos estudos de campo sobre compactação in 

dicam que camadas de solo compactadas podem ser desfavorá 

veis para o crescimento das raízes, devido à falta de umida 

de ou oxigênio, e/ou devido ao impedimento mecânico para a 

penetração radicular (PHILLIPS & KIRKHAM, 1962b) .. 

FOTH (1978) verificou que frequentemente ocor 

re compactação no fundo do sulco do arado, observando uma 

inibição do desenvolvimento do sistema radicular das pla~ 

tas de algodão quando a densidade global excedeu a 1,6 g/CM. 

GRIMES et alii (1982) estudaram o crescimen 

to de raízes de ameixa, em condições de campo a vários 
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veis de resistência física do solo. Observaram que o cres 

cimento das raízes foi reduzido em camadas compactadas, in 

diferentemente do fato de resultarem do uso de equipamento 

ou serem de origem genética. Verificaram também que medi 

das de 16 bars na capacidade de campO, obtidas com penetrô-

metro, foram suficientes para diminuir a densidade das raí 

zes em 50%. 

SHIERLAW & ALSTON (1984) avaliaram o efeito 

da compactação de um solo de textura média no desenvolvimen 

to do sistema radicular de plantas de milho. As plantas 

cresceram em va$OS contendo três camadas de solo, sendo que 

a superior e a inferior apresentavam urna densidade global 

de 1,20 g/cm3
, enquanto que a central foi compactada a valo 

res de 1,20 a 1,75 g/cm 3
• Os autores notaram que a distri 

buição das raízes ficou bastante alterada. A compactação 

diminuiu o crescimento das raízes ~a camada compactada, sen 

do que a penetração radicular deixou de ocorrer quando a 

densidade global atingiu valores del,55 g/cm 3
• 

BACCHI (1976) analisando os efeitos da compac , -

tação em um Latossolo Roxo,concluiu que as camadas compacta 

das de subsuperfície são mais prejudiciais ao desenvolvimen 

to do sistema radicular das plantas de cana-de-açGcar do 

que perfis homogêneos, com elevada densidade global. 

AUBERTIN & KARDOS (1965) relatam que o cresci 

mento das raízes em certos solos tem sido frequentemente ob 
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servado como alterado ou totalmente impedido pela presença 

de uma estrutura desfavorável. Esta estrutura desfavorável 

tem sido considerada por muitos investigadores como sendo 

manifestada na forma de elevada resistência do sol~ a qual 

oferece impedimento mecânico à penetração das raízes. 

HOPKINS & PATRICK (1969), pesquisando os efei 

tos da compactação de três solos de textura média/obserVcrram 

que em altos níveis de compactação e pequena a penetração 

radicular. Resultados semelhantes foram obtidos por 

PHILLIPS & KIRKHAM (1962b), em condições de campo, para um 

solo de textura argilosa e plantas de milho. 
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3. t~TERIAL E f'lÉTODOS 

3.1. Material 

3 • 1. 1. Solos 

Serviram de base para o presente estudo duas 

classes de solo de expressão geográfica, ocorrentes em área da Fa 

zenda Experimental Lageado~ de propriedade da Universidade Esta

dual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) - "Carrq;rus" de Botucatu. 

Estas duas classes de solo sao provenientes 

da decomposição de rochas eruptivas básicas, da Formação 

Serra Geral, e foram escolhidas por apresentarem diferenças 

quanto à gênese e, consequentemente, no tocante ao comport~ 

mento físico-químico •. Os solos foram classificados por, 

CARVALHO et alii (1983) como Série Lageado e Série Túnel, 

os quais pertencem, respectivamente, às segmntes classes de 
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solo: Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado textura 

muito argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo 

ondulado e Latossolo Roxo distrófico A moderado textura mui 

to argilosa fase floresta tropical subperenifólia 

suave ondulado. 

relevo 

Na Tabela 1 estão descritas de forma suscinta 

as principais caracteristicas fisicas e quimicas do horizon 

te superficial dos solos estudados. 

3.1.2. Amostragem e preparo'.:;da, terra 

Foram utilizadas amostras de solo, com estru

tura deformada,do horizonte superficial das duas classes de 

solo estudadas. As amostras foram secas ao ar para post~ 

rior tamizagem a 4,76 mm (penei,ra n9 4 da Granutest) e ob 

tenção da terra a partir da qual foram efetuados os 

sos ensaios de compactação. 

3.1.3. Sementes 

diver 

Para os diversos ensaios foram utilizadas se 

mentes de soja da variedade IAS-5 , com 90% de poder 

nativo. 

germ!. 
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Tabela 1 - Principais características do horizonte superfi

cial das classes de solo estudadas (*). 

Características 

FíSICAS: 

Terra Roxa Estrutu

rada distrófica(TRd) 

Teor de areia (%) 10 

Teor de si1te (%) 15 

Teor de argila (%) 75 

Classe textura1 (SBCS) muito argilosa 

Densidade dos sóli-

dos (g/cm3 ) 2,96 

QUíMICAS: 

pH em água (1:2,5) 4,80 

Carbono 
... 

organibo (% ) 1,20 
H+ (meq/100g) 5,50 

3+ A1 (meq/100g) 1,00 

P (ppm) 5,00 
+ K (meq/100g) 0,19 

ca2+ (meq/100g) 3,50 
Mg2+ (meq/100g) 0,80 

S (meq/100g) 4,70 

CTC (meq/100g) 11,20 

V (%) 42,00 

Latosso10 Roxo 

distrófico (LRd) 

20 

13 

67 

mui to argilosa 

2,93 

5,00 

1,99 

6,50 

0,00 

2,00 

0,17 

3,80 

1,60 

5,80 

12,30 

47,00 

(*) -Determinac;ões' feitas segundo o SNLCS/E~!BAAPA, Manual de 

r~todos de Análise de Solo, 1979; 
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3.1.4. Aparelho de Proctor 

Para a realização do ensaio normal de compac 

tação foi utilizado o aparelho de Proctor, da Solotest, o 

qual é constituído por um molde cilíndrico, um soquete e um 

extrator de corpos de prova. 

3.1.5. Com?actador 

o esquema do aparelho compactador utilizado 

(GROHMANN & QUEIROZ NETO, 1966) consta da Figura 1. 

3.1.6. Colunas para compactação dos solos 

Foram utilizados dois tipos de coluna 

os diferentes ensaios. Para os ensaios 1 e 2 as 

eram constituídas de 8 anéiS cilíndricos de PVC, 

para 

colunas 

superpos 

tos, apresentando cada anel as seguintes dimensões: 99,0 rnrn 

de diâmetro interno, 101,5 rnrn de diâmetro externo, 35,0 rnrn 

de altura e 269,42 cm 3 de volume. 

No ensaio 3 as colunas foram formadas por 

dois anéis, possuindo cada um 14 cm de altura, sendo as de 

mais dimensões idênticas às descritas para os anéis utiliza 

dos nos ensaios 1 e 2. 
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( d ) 

( C ) 

( b ) 

( Q ) 

Figura 1 - Esquema do aparelho compactador de amostras de 

solo: (aJ base do porta-·amostras: (b) porta-a.mos 

tras desmontável; Cc~ cili.ndro compactador; Cdt 

haste com guia para a queda do peso. 
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As colunas foram colocadas no interior de pr~ 

tetores de concreto, com formato de "meia cana", para redu 

zir os efeitos da temperatura e aumentar suas resistências 

mecânicas. 

3.1.7. Penetrômetro 

Para medir a resistência do solo à penetração 

foi empregado o penetrômetro de bolso, modelo CL-700, da 

Soil-test, com leituras em quilograma por centímetro quadra 

do. 

3.1.8. Outros materiais 

No decorrer dos trabàlhos de laboratório fo 

ram utilizados, além dos já citados, os seguintes materiais 

balanças Mettler H 80 e Mettler PC 2200, respectivamente p~ 

ra a obtenção das massas das raizes e parte aérea das plag 

tas e dos anéis; estufas Fanem modelo 320-SE e Yamato mode 

lo DS-62, respectivamente para secagem das raizes e parte 

aerea das plantas e das amostras de terra; bomba de vacuo 

Ulvac tipo G-20D; vidraria em geral. 



.27. 

3. 2. l·1étodos 

3.2.1. Ensaios em casa-de-vegetação 

3.2.1.1. Ensaio 1 

3.2.1.1.1. Delineamento experimen-

tal 

o ensaio 1 foi realizado com a finalidade de 

determinar o nível de compactação que impede o desenvolvi 

mento do sistema radicular das plantas de soja, sendo cons 

tituído de 3 tratamentos e 5 repetições para os dois solos 

estudados, conforme descrição abaixo e esquema da Figura 2. 

Tratamento A: 8 anéis superpostos, sem compactação 

(testemunha) . 

Tratamento B: 8 -. superpostos com nível de compaE. ane~s 

tação aumentando de 1 a 7 golpes~ 

Tratamento C: 8 -. superpostos com nível de compa~ anel.S 

tação aumentando de 8 a 14 golpes. 



NCO 
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T:A 

NC O 

MC I 
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T:B 
NC 7 

NC = nível de compactação 

T = tratamento 
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T:C 

Figura 2 - Esquema do delineamento experimental do ensaio 1 

3.2.1.1.2. Delineamento estatísti-

co 

As análises estatísticas foram feitas de acor 

do com GOMES (1973), obtendo-se regressões simples para co~ 

parar os dados de massa das raízes secas com os de nível 

de compactação, densidade global, resistência a penetração, 

porosidade total e índice de vazios. 

Aplicou-se o teste "t" para comparação das 

médias, dos vários tratamentos, entre os solos estudados. 
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3.2.1.1.3. Curvas de densidade glo 

bal do solo versus teor 

de água 

As curvas de densidade global do solo versus 

teor de água foram obtidas pelo ensaio de Proctor normal, 

compactando-se os solos a' diversos valores de umidade, sem 

pre com a mesma intensidade (20 golpes), de acordo com o Mé 

todo Brasileiro MB-33 padronizado pela ABNT. Dessas curvas 

obteve-se, para cada solo, o valor da densidade global máx! 

ma e do teor de agua correspondente, denominado teor ótimo 

~ 

de agua. 

3.2.1.1.4. Compactação das amos 

tras de solo 

As amostras de solo ~oram umedecidas até atin 

girem os teores ótimos de água determinados pelo ensaio de 

Proctornormal. A seguir foram acondicionadas em recipieg 

tes fechados para homogeneização e manutenção do teor de 

água das quais foram obtidas subamostras para preenchimento 

dos anéis. 

Para efetuar a compactação das amostras nos 

anéis colocava-se a base do cilindro compactador sobre 

as mesmas, tomando-se o cuidado de mantê-lo em posição ver 

tical. Em seguida deixava-se cair uma carga de 2 kg de uma 
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altura de 40 em, variando-se a intensidade de compactação 

das amostras pelo número de golpes. O processo foi repeti 

do duas vezes para cada anel, pois, a primeira compactação 

era realizada para determinar o peso do anel, a sua resistên 

cia à penetração e para confirmar o teor de água, enquanto 

que com a segunda compactação obtinha-se o anel que seria 

utilizado na coluna. Os anéis assim compactados foram uni 

dos com fita veda rosca e fita crepe, sendo que no tratamen 

to B foram reunidos em escala crescente os anéis com nível 

de compactação de 1 a 7 golpes, enquanto que no tratamento 

C foram agrupados os anéis com 8 a 14 golpes. O anel supe 

rior era sempre preenchido com solo sem compactação, no 

qual era efetuada a semeadura da soja.' Para estudo compara 

tivo utilizaram-se colunas com solo sem compactação, confor 

me está ilustrado na Figura 2. 

3.2.1.1. S.o Determinação da densida 

de global do solo 

Para a determinação da densidade global do 

solo, foram coletadas duas amostras de solo após a primeira 

compactação de cada anel, as quais eram colocadas na estufa 

a 10S-110oe até a obtenção de massa constante. 

Com os dados de massa do solo e volume total 

da amostra, a densidade global foi calculada a partir da fór 

mula: 
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pg = Ms 

Vt 

onde: Pg = densidade global do solo (g/cm3
) 

Ms = massa do solo seco em estufa (g) 

vt = volume total da amostra (cm 3
) 

3.2.1.1.6. Determinação do índice 

de vazios e da porosid~ 

de total do solo 

Uma vez obtidos os valores da densidade glo 

bal do solo (Pg) e da densidade dos sólidos (P s), foram cal 

culados os valores do índice de vazios (e) e da :porosidade 

total (n) através de fórmulas desenvolvidas na teoria de 

mecânica dos solos, como segue: 

e = ps 

Pg 
- 1 n = Ps ~ Pg 100 

Ps 

3.2.1.1.7. Determinação da resis-

tência do solo à pene

tração 

A resistência do solo à penetração foi deter

minada com um penetrômetro de bolso, sendo efetuadas de 5 a 
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7 leituras para cada anel. Essas leituras foram obtidas 

diretamente em quilograma por centímetro quadrado, . pressio 

nando-se o penetrômetro sobre a superfície dos anéis, con 

tendo as amostras de solo, até a marca de referência locali 

zada a 0,635 cm de sua extremidade. Um anel indicador apon 

tava automaticamente a leitura da máxima carga aplicada re 

lativa à penetração, até a marca de calibração. 

3.2.1.1.8. Semeadura e condução do 

ensaio 

As colunas de solo foram colocadas dentro de 

uma bandeja sobre uma camada de areia fina. A manutenção 

de um teor de água adequado, para o bom desenvolvimento das 

plantas de soja, foi obtida através da adição frequente de 

água sobre a camada de areia que a transmitia, por capilari 

dade, às colunas de solo. Nestas ·condições semearam-se 

três sementes de soja por coluna e,· dez dias após a germina 

çao realizou-se o desbaste, mantendo-se apenas uma planta 

por coluna. 

3.2.1.1.9. Colheita das plantas 

Após um mes de desenvolvimento as plantas fo 

ram seccionadas rente ao solo, as colunas retiradas dos pro 

tetores de concreto e o sistema radicular examinado para ve 
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rificar a existência de impedimento físico em relação ao 

seu crescimento e desenvolvimento. 

3.2.1.1.10. Determinação da massa 

das raízes secas 

Para a determinação da massa das raizes seca~ 

os anéis que constituíam as colunas foram separados com lã 

mina cortante, extraindo as raizes do solo por lavagem em 

agua corrente e, posteriorrnente,em água destilada. 

As raizes assim obtidas foram secas em estuf~ 

o regulada para uma temperatura de 70 C, durante 48 horas. A 

seguir, procedeu-se à pesagem, determinando-se a massa das 

raizes secas. 

A massa total das raizes secas foi obtida 

somando-se os valores de massa de cada anel. 

3.2.1.2. Ensaio 2. 

3.2.1.2.1. Delineamento exoerimen-

tal 

Este ensaio foi conduzido procurando-se simu 

lar um solo constantemente trabalhado à mesma profundidade 
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(14 cm), apresentando uma camada compactada logo abaixo 

doriiio de ação dos implementos (soleira). Foi consti 

tuldo de 4 tratamentos com S repetições, cujos nlveis de 

compactação foram determinados no ensaio 1, para os dois 

solos estudados, conforme descrição abaixo e esquema da Fi 

gura 3. 

Tratamento A: 8 anéis superpostos, sem compactação 

(testemunha) • 

Tratamento B: 59 anel (14 cm de profundidade) com 

vel de compactação de 5 golpes. 

Tra~amento C: 59 anel (14 cm de profundidade) com 

vel de compactação de 6 golpes. 

Tratamento D: 59 anel (14 cm de profundidade) com 

vel de compactação de 7 golpes. 

3.2.1.2.2. Delineamento estatlsti-

co 

As análises estatlsticas foram feitas segundo 

GOMES (1973) aplicando-se o teste de Tukey para comparar os 

resultados entre tratamentos, em cada solo e o teste "til p~ 

ra comparar as médias entre os dois solos estudados. 
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Figura 3 - Esquema do delineamento experimental do ensaio 2 

3.2.1.2.3. Compactação das amos-

tras de solo 

o procedimento utilizado para compactação das 

amostras de solo foi idêntico ao descrito para o ensaio 1. 

Os tres anéis inferiores eram compactados com 

nível de compactação de 5 golpes. Acima destes anéis colo-

cava-se o anel compactado com nível de compactação variando 

de 5, 6 e 7 golpes, respectivamente para os tratamentos B, 

C e D. Os quatro anéis superiores eram preenchidos com so 

lo sem compactação, sendo a semeadura da soja realizada 

no primeiro anel. Para estudo comparativo utilizaram-se co 
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lunas com solo sem compactação, conforme. está ilustrado 

na Figura 3. 

3.2.1.2.4. Semeadura, condução do 

ensaio e colheita das 

plantas 

As práticas de semeadura da soja, condução do 

ensaio e colheita das plantas foram realizadas de maneira 

idêntica às já descritas para o ensaio 1. 

3.2.1.2.5. Determinação da massa 

das raízes secas 

Para a determinação da massa das raízes seca~ 

os anéis que correspondiam às camadas compactadas (14 cm de 

profundidade) foram separados dos superiores e inferiores 

com lâmina cortante. Posteriormente, as raízes foram isola 

das do solo por lavagem em água corrente e, em seguida, em 

água destilada. 

Neste ensaio obteve-se a massa das raízes nas 

camadas de 0-14, 14-17,5 e 17,5-28 em de profundidade, as 

quais foram secas em estufa, regulada para uma temperatura 

o de 70 C, durante 48 horas. A seguir procedeu-se a pesagem, 

obtendo-se a massa das raízes secas. 



.37. 

3.2.1.3. Ensaio 3 

3.2.1.3.1. Delineamento experime~ 

tal 

Este ensaio foi realizado procurando-se repr~ 

sentar um perfil homogêneo, sem preparo do solo., onde se 

realiza o plantio direto. Foi constituído de 5 tratamentos 

e 5 repetições, cujos níveis de compactação foram determina 

dos no ensaio 1, para os dois solos estudados, 

descrição abaixo e esquema da Figura 4. 

conforme 

Tratamento A: colunas sem compactação (testemunha). 

Tratamento B: colunas com nível de compactação de 3 

golpes. 

Tratamento C: colunas com nível de compactação de 4 

golpes. 

Tratamento D: colunas . com nível de compactação de 5 

golpes. 

Tratamento E: colunas com nível de compactação de 6 

golpes. 
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Figura 4 - Esquema do delineamento experimental do ensaio 3 

3.2.1.3.2. Delineamento estatísti-

co 

As análises estatísticas foram realizadas se 

gundo GOMES (1973) 1 ~mpregando-se o teste Tukey para compa 
'1 

rar os resultados entre tratamentos, em cada solo e o teste 

"til para comparar as médias entre os dois solos estudados. 

3.2.1.3.3. Compactação das colunas 

As amostras de solo foram umedecidas até atin 

girem os teores ótimos de água determinados pelo ensaio de 

Proctor normal. A seguir, foram acondicionadas em recipientes 
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fechados, para homogeneização e manutenção do teor de água, 

das quais foram obtidas subamostras para preenchimento das 

colunas. 

Para promover a compactação uniforme das colu 

nas, colocava-se dentro delas um volume de solo corresponden 

te ao suficiente para preencher um anel de 269,42 cm 3 e,efe 

tuava-se a compactação. Em seguida, revolvia-se a superfí 

cie com uma espátula e colocava-se novo volume de solo. O 

processo era repetido 8 vezes até o preenchimento completo 

das colunas. Finalmente, utilizava-se uma lâmina cortante 

para uniformizar a superfície das mesmas. 

Para estudo comparativo utilizaram-se colunas 

de solo sem compactação, conforme pode ser observado na Fi 

gura 4. 

3.2.1.3.4: Semeadura, condução do 

ensaio e colheita das 

plantas 

As práticas de semeadura da soja, condução do 

ensaio e colheita das plantas foram realizadas de 

idintica ãs já descritas para o ensaio 1. 

maneira 



3.2.1.3.5. Determinação da 

das raízes secas 
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massa 

Para a determinação da massa das raízes secas, 

os dois anéis que constituíam as colunas foram cortados 10n 

gitudina1mente e, as colunas de solo com as raízes, colocadas 

em bandejas plásticas com água, para diminuir a resistência 

do solo e evitar um rompimento do sistema radicu1ar. Quando 

o. solo estava totalmente· saturado, as raízes foram isoladas, 

lavadas em água corrente e, em seguida, em água destilada. 

Posteriormente, as raízes foram colocadas em estufa, 

da para uma temperatura de 70 0C, durante 48 horas. 

procedia-se à pesagem, obtendo-se a massa das raízes 

regula 

A segui!",· 

secas. 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo serao apresentadas tabelas com 

as médias dos valores obtidos e estimados para cada nível 

de compactação, juntamente com os parãmetros que permitiram 

as análises estatísticas. Os valores originais, determina 

dos em cada ensaio encontram-se nos Apêndices. 

As Tabelas 2 e 3 mostram os valores médios 

dos parâmetros determinados nos diferentes níveis de compac 

tação, respectivamente, para a Terra Roxa Estruturada e o 

Latosso10 Roxo (Ensaio 1). 

Nas Tabelas 4, 5, 6 e 7 encontram-se, respec 

tivamente, os valores médios dos parâmetros determinados nos 

diferentes níveis de compactação: densidade global, porosi

dade total, índice de vazios e resistência à penetração, 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latosso10 Roxo(Ensaio 1). 
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Os valores médios da massa das raízes secas, 

obtidos para os dois solos, são apresentados na Tabela 8 

(Ensaio 1). 

A Tabela 9 apresenta as correlações significa 

tivas ao nível de 1% de probabilidade entre os diferentes 

parâmetros analisados, onde "c" corresponde ãs correlações 

simples entre dois parâmetros e "r" aos coeficientes de cor 

relação, para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo. 

As equações de regressao obtidas para os dois 

solos estão relacionadas na Tabela 10. 

Os vplores médios da massa das raízes secas, 

obtidos para cada tratamento do ensaio 2,estão contidos nas 

Tabelas 11 e 12, respectivamente,para a Terra Roxa Estrutu

rada e o Latossolo Roxo. 

Na Tabela 13, os valores médios da massa das 

raizes secas, determinados no ensaio 2, são 

conjuntamente para os dois solos. 

apresentados 

As Tabelas 14 e 15 mostram os valores médios 

da massa das raízes secas, nos vários tratamentos do ensaio 

3, para os dois solos estudados. e 
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Tabela 2 - Valores médios dos parâmetros determinados nos 

diferentes niveis de compactação para a Terra 

Roxa Estruturada: densidade global (g/cm3 ), por~ 

sidade total (%), indice de vazios, resistência 

à penetração (kg/cm2 ) e massa das raizes secas(g) 

Nive1 de Densidade Porosidade índice Resistência Massa das 
Canpacta - -

global total de vazios à penetração raizes secas 
çao 

(g/cm~ ) , , , (%) (kg/an2 ) , , .. , '(g) , , 

Tratamento .A-
O 0,90 69,60 2,29 O 0,1228 . 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,1010 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0924 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0883 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0814 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0834 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0883 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,0915 
Tratamento B 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,1460 

1 0,98 67,03 2,03 0,82 0,1246 

2 1,08 63,58 1,75 1,58 0,0605 

3 1,17 60,54 1,53 2,09 0,0448 

4 1,22 58,72 1,43 2,55 0,0335 

5 1,26 57,43 1,35 2,84 0,0250 

6 1,29 56,28 1,29 3,06 0,0224 

7 1,30 56,08 1,28 3,21 
Tratamento C 

O 0,90 69,60 2,29 O 0,09-13 

8 1,30 56,08 1,28 3,24 

9 1,31 55,61 1,25 3,24 

10 1,33 55,07 1,23 3,43 

11 1,34 54,59 1,20 3,47 

12 1,35 54,33 1,19 3,51 

13 1,36 54,06 1,18 3,53 

14 , .1,,37 53,86 1,16 3,57 
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Tabela 3 - Valores médios dos parâmetros determinados nos 

diferentes níveis de compactação para o Latosso-

10 Roxo: densidade global (g/cm 3
), porosidade to 

tal (%), índice de vazios, resistência à penetra 

çao (kg/cm2 ) e massa das raízes secas (g) (~o 

Nível de 
Ccmpacta 

ção -

o 
O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

O 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1) • 

Densidade Porosidade 
global total 

1ndice Resistência 
de vazios à penetração 

(g/em3 ) ...... (%) .. 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,97 

1,05 

1,11 

1,14 

1,17 

1,21 

1,23 

0,90 

1,24 

1,25 

1,26 

1,27 

1,28 

1,29 

1,31 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

69,35 

66,96 

64,29 

62,18 

61,02 

60,14 

58,56 

58,16 

69,35 

57,75 

57,20 

57,13 

56,52 

56,45 

56,11 

55,36 

............ (kg/crn2 ) . 

Tratamento A 
2,26 

2,26 

2,26 

2,26 

2,26 

2,26 

2,26 

2,26 
Tratamento B 

2,26 

2,03 

1,80 

1,64 

1,57 

1,51 

1,41 

1,39 

Tratamento C 
2,26 

1,36 

1,34 

1,33 

1,30 

1,30 

1,28 

.1,24 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

0,87 

1,27 

1,91 

2,34 

2,79 

3,10 

3,18 

O 

3,19 

3,27 

3,37 

3,44 

3,45 

3,52 

3,70 

Massa das 
raizes secas 

(g) 

0,0784 

0,0788 

0,0592 

0,0545 

0,0594 

0,0448 

0,0574 

0,0514 

0~0876 

0,0606 

0,0471 

0,0385 

0,0247 

0,0181 

0,0082 

0,0505 
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Tabela 4 - Valores médios, para cada tratamento, da densidade 

global (g/cm3), nos vários níveis de compactação, 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latosso10 Roxo 

(Ensaio 1). 

Profundidade 

(em) 

° -28,0 

° - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

° - 3,5. 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

*** Significativo 

** Significativo 

Letras iguais 

Terra Roxa Estruturada Latosso10 Roxo Teste 

T 

Tratamento A 

0,90 (a) 0,90 (a) 0,16 

Tratamento B 

0,90 (a) 0,90 (a) 0,16 

0,98 (a) 0,97 (a) 1,13 

1,08 (a) 1,05 (a) 1,01 

1,17 (a) 1,11 (b) 4,93 ** 

1,22 (a) 1,14 (b) 7,07 *** 

1,26 (a) 1,17 (b) 6,78 *** 

1,29 (a) 1,21 (b) 12,35 *** 

1,30 (a) 1,23 (b) 9,11 *** 

Tratamento C 

0,90 (a) 0,90 (a) 0,16 

1,30 (a) 1,24 (b) 6,76 *** 

1,31 (a) 1,25 (b) 6,62 *** 

1,33 (aI 1,26 (b) . 7,55 *** 

1,.34 (a) 1,27 (b) 6,34 *** 

1,35 (a) 1,28 (b) 7,24 *** 

1,36 (a) 1,29 (b) 5,58 *** 

1,37 (a) 1,31 (b) 6,48 *** 

ao nIvel deO,l% de probabilidade 

ao nIve1 de 1% de probabilidade 

não apresentam diferença significativa ao nIve1 de 10% de probabilidade 



.46. 

Tabela 5 - Valores médios, para cada tratamento, da porosid~ 

de total (%), nos vários níveis de compactação,p~ 

ra a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo 

(Ensaio 1). 

Profundidade 
(em) 

o -28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0'-24,5 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

Terra Roxa Estruturada 

69,60 (a) 

69,60 (aI 

67,03 (aI 

63,58 (aI 

60,54 (aI 

58,72 (aI 

57,43 (aI 

56,08 (aI 

69,60 (aI 

56,08 (aI 

55,61 (aI 

55,07 (aI 

54,59 (aI 

54,33 (aI 

54,06 (aI 

53,86 (aI 

Latossol0 Roxo 

Tratamento A 

69,35 (a) 

Tratamento B 

69,35 (aI 

66,96 (aI 

64,29 (aI 

62,18 (bl 

61,02 (bl 

60,14 (bl 

58,56 (bl 

58,16 (bl 

Tratamento C 

69,35 (aI 

57,75 (bl 

57,20 (bl 

57,13 (bl 

56,52 (bl 

56,45 (bl 

56,11 (bl 

55,36 (bl 

*** Significativo ao nível de 0,1% de probabilidade 

** Significativo ao nível del% de probabilidade 

Teste 

T 

0,57 

0,57 

0,27 

1,20 

3,96** 

5,99*** 

5,88*** .. 

10,34*** .. 

7,52***. 

0,57 

5,35*** 

5,16*** 

6,20*** .. 

5,11***. 

5,97*** .. 

4,57** . 

5,01**. 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nível de 10% de probabilidade 
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Tabela 6 - Valores médios, para cada tratamento, do índice de 

vazios, nos vários níveis de compactação, para a 

Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo (Ensaio 

Profundidade 

(em) 

O -28,0 

O - 3,5 

3.,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5'-28,0 

O - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

1) • 

***, Significativo 

** Significativo 

~tras iguais 

Terra Roxa Estruturada Latossol0 Roxo 

Tratamento A 

2,29 {a) 2,26 (a) 

Tratamento B 

2,29 (a) 2,26 (a) 

2,03 (a) 2,03 (a) 

1.,75 (a) 1,80 (a) 

1,53 (a) 1,64 (b) 

1,43 (a) 1,57 (b) 

1,35 (a) 1,51 (b) 

1,29 (a) 1,41 (b) 

1,28 (a) 1,39 (b) 

Tratamento C 

2,29 (a) 2,26 (a) 

1,28 (a) 1,36 (b) 

1,25 (a) 1,34 (b) 

1,23 (a) 1,33 (b) 

1;20 (a) 1,30 (b) 

1,19 (a) 1,30 (b) 

1,18 (a) 1,28 (b) 

1,16 (a) 1,24 (b) 

ao nível de 0,1% de probabilidade 

ao nível de1% de probabilidade 

Teste 

T 

0,60 

0,60 

0,28 

1,02 

3,75** 

5,53*** 

5,55*** 

10,55*** 

6,98*** 

0,60 

4,80** 

5,11*** 

6,55*** 

5,16*** 

5,60*** 

4,37** 

5,14*** 

não apresentam diferença significativa ao nível de 10% de probabilidade 
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Tabela 7 - Valores médios, para cada tratamento, da resistên 
cia à penetração (Kg/cm2), nos vários níveis de 
compactação, para a Terra Roxa Estruturada e o La 

tossolo Roxo (Ensaio 1). 

Profundidade Terra Roxa Estruturada Latosso10 Roxo Teste 
(em) T 

Tratamento A 

O -28,0 O O 

Tratamento B 

O - 3,5 O O 

3,5- 7,0 0,82 (a) 0,87 (a) 1,27 

7,0-10,5 1,58 (a) 1,27 (b) 4,45 ** 

10,5-14,0 2,09 Ca) 1,91 (b) 2,06 * 

14,0-17,5 2,55 (a) 2,34 (b) 2,16 * 

17,5-21,0 2,84 (a) 2,79 (a) 0,42 

21,0-24,5 3,06 (a) 3,10 (a) 0,53 

24,5-28,0 3,21 (a) 3,18 Ca) 0,40 

Tratamento C 

O - 3,5 O O 

3,5- 7,0 3,24 (a) 3,19 (a) 0,46 

7,0-10,5 3,24 (a) 3,27 (a) 0,18 

10,5-14,0 3,43 (a) 3,37 (a) 0,34 

14,0-17,5 3,47 (a) 3,44 (a) 0,13 

17,.5-21,0 3,51 (a) 3,45 (a) 0,29 

21;0-24,5 3,53 (a) 3,52 (a) 0,09 

24,5-28,0 3,57 Ca) 3,70 Ca) "0,65 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

* Significativo ao nIve1 de 10% de probabilidade 
Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nível de 10% de probabilidade 
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Tabela 8 - Valores médios, para cada tratamento, da massa das 

raízes secas (g), nos vários níveis de compactação 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo 

(Ensaio 1). 

Profundidade 

(em) 

Terra Roxa Estruturada Latosso10 Roxo 

Tratamento A 

o - 3,5 0,1228 (a) 

3,5- 7, O 0,1010 (a) 

7,0-10,5 0,0924 (a) 

10,5-14,0 0,0883 (a) 

14 ,0-17,5 0,0814 (a) 

17,5-21,0 0,0834 (a) 

21,0-24,5 0,0883 (a) 

24,5-28,0 0,0915 (a) 

o -28,0 0,7492 (a) 

Tratamento B 

O - 3,5 0,1460 (a) 

3,5- 7,0 0,1246 (a) 

7,0-10,5 0,0605 (a) 

10,5-14,0 0,0448 (a) 

14,0-17,5 0,0335 (a) 

17,5-21,0 0,0250 (a) 

21,0-24,5 0,0224 (a) 

24,5-28,0 

o -28,0 0,4568 (a) 

*** Significativo ao nlve1 de 0,1% de probabi1idad~ 

** Significativo ao nlve1 de 1% de probabilidyde 

* Significativo ao nlve1 de 10% de probabilidade 

0,0784 (b) 

0,0788 (a) 

0,0592 (b) 

0,0545 (b) 

0,0594 (b) 

0,0448 (b) 

0,0574 (b) 

0,0514 (b) 

0,4840 (b) 

0,0876 (b) 

0,0607 (b) 

0,0471 (b) 

o ,0386 (a) 

0,0247 (b) 

0,0181 (b) 

0,0082 (b) 

0,2850 (b) 

Teste 

T 

2,58 * 

1,71 

4,04 ** 

4,14 ** 

4,02 ** 

6,71 *** 

4,61 ** 

4,11 ** 

6,59 *** 

7,02 *** 

7,12 *** 

3,42 ** 

1,71 

4,01 ** 

2,66 * 

9,18 *** 

7,12 *** 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nlve1 de 10% de probabilidade 



Tabela 9 - Correlações significativas ao nível de 1% de probabilidade entre os dife 

rentes parâmetros analisados para a Terra Roxa Estruturada e Latosso10 Ro 

xo (Ensaio 1). 

c 

01 x 02 

01 x 03 

01 x 04 

01 x 05 

01 x 06 

02 x 03 

02 x 04 

02 x 05 

01 - Nível de compactação 
02 - Densidade global 
03 - Resistência à penetração 
04 - Porosidade total 
05 índice de vazios 
06 - Massa das raízes secas 

Terra Roxa Estruturada 

r c r 

0,9333 02 x 06 -0,9800 

0,9287 03 x 04 -0,9931 

-0,9335 03 x 05 -0,9908 

-0,9098 03 x 06 -0,9710 

-0,9713 04 x 05 0,9970 

0,9935 04 x 06 0,9800 

-0,9999 05 x 06 0,9705 

-0,9971 

Latosso10 Roxo 

c r c r 

01 x 02 0,9484 02 x 06 -0,9409 

01 x 03 0,9335 03 x 04 -0,9880 

01 x 04 -0,9485 03 x 05 -0,9862 

01 x 05 -0,9260 03 x 06 -0,9515 

01 x 06 -0,9461 04 x 05 0,9971 

02 x 03 0,9880 04 x 06 0,9409 

02 x 04 -1,0000 05 x 06 0,9436 

02 x 05 -0,9971 

U1 
o 
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Tabela 10 - Equações de regressão entre a massa das raízes se 

cas e os parâmetros: nível de compactação, densi 

dade global, resistência à penetração, porosidade 

total e índice de vazios, para a Terra Roxa Estru 

turada e o Latossolo Roxo (Ensaio 1). 

Equação 

MS = O,1398-0 ,3359.NC 

MS =12,6685-4 ,8876.DG 

MS = O,1675-0 ,6435.RP 

_6 0 ,1447.PT 
MS = 6,6xlO 

MS = 0,002l l ,9148.IV 

MS = 0,0777-0,0123.NC 

MS = 0,2889-0,2303.DG 

MS = 0,083l-0,024l.RP 

MS =-0,3859+0,0067.PT 

MS =-0,1093+0,0859.IV 

r 

Terra Roxa Estruturada 

0,9713 

0,9800 

0,9710 

0,9800 

0,9705 

Latossolo Roxo 

0,9461 

0,9409 

0,9515 

0,9409 

0,9436 

2 
r 

0,9434 

0,9604 

0,9428 

0,9604 

0,9418 

0,8951 

0,8852 

0,9053 

0,8853 

0,8903 



Tabela 11 - Valores médios, para cada tratamento, da massa das raízes secas (g), nas 

camadas de 0-14; 14-17,5; 17,5-28 e 0-28 cm de profundidade, para a Ter 

ra Roxa Estruturada (Ensaio 2). 

, Determinação Tratamentos Análise de Variância 

A B C D F.trat. T 1% C.V. 

Massa seca das raízes 0,4046 0,3790 0,3785 0,2900 6,59** 0,101 12,04 

(0-14 cm) ( g) a a a b 

Massa seca das raízes 0,0814 0,0391 0,0392 0,0266 16,66** 0,030 28,17 

(14-17,5 cm) (g) a b b b 

Massa seca das raízes 0,2632 0,1155 0,0810 0,0530 33,96** 0,083 28,01 

(17,5-28 cm) ( g) a b b b 

Massa seca das raízes 0,7492 0,5337 0,4987 0,3697 22,80** 0,171 13,72 

0-28 cm} ( g) a b bc c 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nível de 1% de probabi1i 

dade. 
V1 
N . 



Tabela 12 - Valores médios, para cada tratamento, da massa das raízes secas (g), nas c~ 
madas de 0-14; 14-17,5; 17,5-28 e 0-28 cm de profundidade, para o Latosso10 

Roxo (Ensaio 2) o 

Determinação Tratamentos Análise de Variância 

A B C O F. Trat. T 1!i C.V. 

Massa seca das raízes 0,2710 0,2098 0,1759 0,1556 9,26** 0,086 18,27 
(0-14cm) ( g) a ab b b 

Massa seca das raízes 0,0594 0,0205 0,0156 0,0185 37,82** 0,017 26,41 

(14-17,5cm) ( g) a b b b 

Massa seca das raízes 0,1536 0,0389 0,0226 0,0196 67 ,59** 0,040 29,58 

(17,5-28cm) ( g) a b b b 

Massa seca das raízes 0,4840 0,2·692 0,2142 0,1937 36,03** 0,115 17,07 

(0-28cm) (g) . . 2L b b b . 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade 

U1 
W·· 
o 
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Tabela 13 - Valores médios, para cada tratamento, da massa das 
raízes secas (g), nas camadas de 0-14; 14-17,5 ; 

17,5-28 e 0-28 cm de profundidade, para a Terra Ro 

xa Estruturada e ° Latosso10 Roxo (Ensaio 2). 

Profundidade 

(em) 

O -14,0 

14,0-17,5 

17,5-28,0 

O -28,0 

O -14,0 

14,0-17,5 

17 ,5-28,0 

O -28,0 

O -14,0 

14,0-17,5 

17,5-28,0 

O -28,0 

O -14,0 

1.4,0-17,5 

17,5-28,0 

O -28,0 

*** Signif ica ti vo 

** Significativo 

* Significativo 

Letras iguais 

Terra Roxa Estruturada Latosso10 Roxo 

Tratamento A 

0,4046 (a) 0,2710 (b) 

0,0814 (a) 0,0594 (b) 

0,2632 (a) 0,1536 (b) 

0,7492 (a) 0,4840 (b) 

Tratamento B 

0,3790 (a) 0,2098 (b) 

0,0391 (a) 0,0205 (b) 

0,1155 (a) 0,0389 (b) 

0,5337 (a) 0,2692 (b) 

Tratamento C 

0,3785 (a) 0,1759 (b) 

0,0392 (a) 0,0156 (b) 

0,0810 (a) 0,0226 (b) 

0,4987 (a) 0,2142 (b) 

Tratamento O 

0,2900 (a) 0,1556 (b) 

0,0266 (a) 0,0185 (a) 

0,0530 Ca) 0,0196 Cb) 

0,3697 (a) 0,1937 (b) 

ao nível de 0,1% de probabilidade 

ao nível de 1% de probabilidade 

ao nível de10% de probabilidade 

não apresentam diferença significativa ao nível de 

Teste 

T 

4,70 

4,02 

5,68 

6,59 

8,25 

** 

** 

*** 

*** 

*** 

2,07 * 

3,25 * 

5,56 *** 

9,18 *** 

3,32 * 

3,36 ** 

7,78 *** 

4,46 ** 

1,75 

5,11 *** 

5,31 *** 

10% de probabilidade 



Tabela 14 - Valores médios, para cada tratamento, da massa das raízes secas (g), para a 

Terra Roxa Estruturada e o Latosso10 Roxo (Ensaio 3). 

Determinação 

Massa seca das 

raízes (g) 

Massa seca das 

raízes (g) 

A 

0,7492 

a 

0,4840 

a 

Tratamentos 

B C D E 

Terra Roxa Estruturada 

0,2007 

b 

0,1911 

b 

0,1978 0,1817 

b b 

Latosso10 Roxo 

0,1787 

b 

0,1664 

b 

0,1623 

b 

0,1585 

b 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade 

Análise de variância 

F. trato T 1% C.V. 

84,11** 0,146 20,64 

58,46** 0,096 17,29 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao nível de 1% de probabilidade 

111 
111 
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Tabela 15 - Valores médios, para cada tratamento, da massa 

das raizes secas (g), para a Terra Roxa Estrutu 

rada e Latosso10 Roxo (Ensaio 3). 

Tratamento 

A 

,B 

C 

D 

E 

Terra Roxa 
Estruturada 

0,7492 

a 

0,2007 

a 

0,1978 

a 

0,1817 

a 

0,1623 

a 

Latosso10 
Roxo 

0,4840 

b 

0,1911 

a 

0,1787 

a 

0,1664 

a 

0,1585 

a 

*** Significativo ao nive1 de 1% de probabilidade. 

Teste T 

6,59*** 

0,21 

0,86 

0,56 

0,17 

Letras iguais não apresentam diferença significativa ao 

nive1 de 10% de probabilidade. 



5. DISCUSSÃO 

5 • 1. Ensaio 1 

5.1.1. turvas ~a'deds~dade global do solo 

teor de água 

.57. 

versus 

As curvas de compactação da Terra Roxa Estru-

turada e do Latossolo Roxo,apresentadas na Figura 5, mos 

tram a relação entre a densidade global e o teor de agua pa 

ra um esforço uniforme de compactação. A densidade global 

aumentou com o teor de água até um máximo, ponto este deno 

minado de teor ótimo de agua, a partir do qual passou a de 
I" 

crescer, confirmando as observações de BODMAN e CONSTANTIN 

(1965), HARRIS (1971), RAGHAVAN et alii (1976), RAGHAVAN 

et alii (1977), HILLEL (1982) e LINDMANN et alii (1982) ,deg 

tre outros. 
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o incremento na compactação dos solos foi mui 

to dependente do teor de água, em função de sua açao como 

"lubrificante", permitindo urna aproximação das partículas de 

forma orientada, formando uma massa mais densa. Por outro 

lado, quando o teor de água superou o valor ótimo para a 

compactação, houve uma redução nos valores de densidade gl~ 

bal, devido ao efeito da diluição das partículas por unida 

de de volume, conforme comentam SOANE (1970), HILLEL (1982) 

e Baver et ali i (1972) citado por SILVA (1984). 

Comparando-se os dois solos estudados, nota 

se que a compactação máxima do Latossolo Roxo ocorreu a um 

teor de água mais elevado (U = 29,5%) do que para a Terra 

Roxa Estruturada (U = 21,1%), provavelmente devido ao con 

teúdo mais elevado de matéria orgânica do primeiro solo. Co 

mo a matéria orgânica promove uma elevada absorção de água, 

há necessidade de uma maior quantidade para que ocorra a 

formação de películas em torno das partículas do solo, pr~ 

movendo a sua aproximação. 

A maior compactação observada para a Terra Ro 

xa Estruturada pode ser atribuída ao maior teor de argila 

deste solo, conforme relatam SAINI & CHOW (1984) e à minera 

logia da fração argila (ACHÁ , 1976). Como na Terra Roxa 

Estruturada há um predomínio de caulinita (MONIZ, 1972), m! 

neral este que possui uma microestrutura laminar, o teor 

ótimo de água juntamente com um esforço uniforme de compac 
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tação, resultaram em um arranjamento orientado das unidades 

estruturais, originando uma massa mais densa. Por outro la 

do, o Latossolo Roxo é constituído predominantemente por 

óxidos, os quais apresentam uma estrutura amorfa, que impe

de uma aproximação uniforme das partículas, ocasionando,poE 

tanto, uma menor compactação nestes solos, o que está de 

acordo com ACHÁ (1976). 

Além disso, a Terra Roxa Estruturada apresen 

ta um teor mais baixo de matéria orgânica, o qual predispõe 

o solo a uma compactação mais elevada, o que corrobora com 

as observações de SOANE (1970) e Free et alii (1947) cita 

dos por SOANE (1970). 

5.1.2 - Densidade global do solo 

Os valores médios de densidade global, em ca 

da tratamento, para a Terra Roxa Estruturada e Latossolo Ro 

xo são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3.Uma 

análise destes resultados permite observar que,com a eleva

ção do nível de compactação, houve um incremento nos valores 

de densidade global, para os dois solos estudados. 

A Terra Roxa Estruturada apresentou uma capa

cidade de compactação um pouco superior à do Latossolo Roxo: 

sua densidade global variou de 0,98 a 1,37 g/cm3
, respecti-
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vamente para o 19 e 149 nível de compactação, enquanto que 

para o Latosso10 Roxo a variação foi de 0,97 a 1,31 g/cm3 , 

conforme está ilustrado na Figura 6. 

nnn TR 
~LR 

Figura 6 - Densidade global (g/cm 3
) nos vários níveis de 

compactação, para a Terra Roxa Estruturada e o 

Latossolo Roxo (Ensaio 1). 

A menor compactação verificada no Latossolo 

Roxo pode ser explicada pelo fato deste solo possuir um 

teor menor de argila e maior de matéria orgânica do que a 

Terra Roxa Estruturada. O menor conteúdo de argila resul-

ta em nível mais baixo de compactação, assim como o valor 
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mais elevado de matéria orgânica, que confere aos agregados 

maior estabilidade e, portanto, maior resistência a compac 

tação, o que está de acordo com SOANE (1970) e SAINI & 

CHOW (1984). 

Observa-se, na Tabela 9, que foram encontra 

das correlações positivas significativas, ao nível de 1% de 

probabilidade, entre os resultados pbtidos para a densidade 

global e aqueles referentes ao nível de compactação, indi 

cando que níveis mais elevados resultam em consequente au 

mento da densidade global. Este comportamento também foi 

verificado por MARSHALL & RANEY (1960), MEREDITH ~& PATRICK 

(1961), TACKETT & PEARSON (1964), CANNELL (1977), SAINI 

(1979), PRlMAVESI (1982) e SAINI & CHOW (1984). Os valores 

de densidade global também se correlacionaram positivamente 

com os de resistência à penetração, evidenciando que com o 

aumento da densidade global do solo houve um incremento da 

resistência mecânica à penetração,conforme observação de 

BRADFORD et alii (1971). 

Observa-se, também na Tabela 9,que os resulta 

dos de densidade global correlacionaram-se negativamenteoam 

os de porosidade total e índice de vazios, comprovando que 

o incremento da densidade global é decorrente da diminuição 

do espaço poroso, conforme enfatizam COOPER& NICHOLS (1959), 

GILL (1961), BODMAN & CONSTANTIN (1965), VANDENBERG (1966), 

SOANE (1970), HARRIS (1971), RANEY (1971), O'NEIL & CARROW 
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(1983), SHIERLAW & ALSTON (1984), AGNEW &~ CARROW (1985) e 

VOORHEES et alii (1975). 

5.1.3. Porosidade total e índice de vazios 

Comparando-se os resultados de porosidade to 

tal e índice de vazios obtidos para a Terra Roxa Estrutura-

da e Latossolo Roxo contidos, respectivamente, nas Tabelas 2 

e 3, pode-se observar que seus valores decresceram com a 

_;elevação do n:Í:vel _de _ compactação. 

Para a Terra Roxa Estruturada, a porosidade 

total diminuiu de 67,03 para 53,86% e o índice de vazios 

de 2,03 para 1,16, do 19 para o 149 nível de compactação,en 

quanto que no Latossolo Roxo houve uma diminuição de 66,96 

para 55,36% na porosidade total e ae 2,03 para 1,24 no índi 

ce de vazios. Analisando-se as Figuras 7 e 8, verifica-se 

que os valores de porosidade total e o índice de vazios fo 

ram maiores para o Latossolo Roxo, em todos os níveis, o 

que pode ser explicado pela sua estrutura, a qual proporcio 

na um maior volume de microporos em relação ao de macropo 

ros. Por outro lado, a Terra Roxa Estruturada possui uma 

tendência de apresentar uma porcentagem maior de macroporo~ 

do que resulta uma maior compactação, quando os solos sao 

submetidos a um esforço uniforme, fato este que está de 

acordo com GILL (1961), HARRIS (1971), CANNELL (1977) e 
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JANSSEN & VAN DER WEERT (1977). 

Observa-se I na Tabela 9, que foram obtidas cor 

relações negativas significativas entre os valores de poro

sidade total e índice de vazios e, aqueles referentes ao ní 

vel de compactação, densidade global e resistência do solo 

à penetração, evidenciando que à medida que ocorre uma redu 

ção na porosidade total, verifica-se um incremento no nível 

de compactação dos solos, o que está de acordo com COOPER 

& NICHOLS (1959) I GILL (1961), SOANE (1970), CHANCELLOR 

(1971), HARRIS (1971), RAGHAVAN et alii (1977) e GERARD et 

alii (1982). 

5.1.4. Resistência do solo a penetração 

As Tabelas 2 e 3, contém os valores médios de 

resistência do solo à penetração, respectivamente para a 

Terra Roxa Estruturada e Latossolo Roxo. Analisando-se es 

tes resultados averigua-se que o aumento do nível de compac 

tação induziu um incremento nos valores de resistência à pe 

netração, para os dois solos estudados. 

Para a Terra Roxa Estruturada houve uma varia 

çao de 0,82 a 3,57 kg/cm2 e, para o Latossolo Roxo de 0,87 

a 3,70 kg/cm 2
, respectivamente, para o 19 e 149 nível de com 

pactação, como está ilustrado na Figura 9. Estes resul 
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Figura 9 - Resistência à penetração (kg/cm 2 ) nos vários ní 

veis de compactação, para a Terra Roxa Estrutura 

da e o Latosso10 Roxo (Ensaio 1). 

tados permitem afirmar que, com a compactação, as partícu 

las e agregados do solo foram aproximados, ~. ·eonseguentem:mtej 

reduzindo'· . a porosidade e aumentando a resistência mecâni-

ca à penetração. Observações semelhantes foram feitas por 

CHANCELLOR (1971), WARKENTIN (1971), CANNELL 

JANSSEN & VAN DER WEERT (1977), VOORHEES (1977), 

DEXTER (1~79) e GERARD et alii (1982). 

(1977) , 

HEWITT & 
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Conforme pode ser verificado na Tabela 9, os 

valores de resistência do solo à penetração mostraram corre 

lações positivas com os de nível de compactação e densidade 

global e, negativas com os de porosidade total e índice de 

vazios, confirmando que o aumento do nível de compactação 

e da densidade global e, a redução da porosidade total e íg 

dice de vazios estão relacionados com o incremento da resis 

tência do solo a penetração. 

5.1.5. Massa das raizes secas 

Os valores médios da massa das raízes secas, 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo sao apre

sentados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. 

Analisando-se estas ~abelas, observa-se que, 

para o tratamento A, o sistema radicular das plantas de so 

ja desenvolveu-se praticamente de maneira uniforme através 

das colunas, atingindo a profundidade de 28 cm. Acredita

se que a pequena redução na massa das raízes secas, que ocor 

reu do 19 para o 89 anel, seja decorrente da distribuição 

normal do sistema radicular das plantas de soja em pro fundi 

dade. Este tratamento, considerado como testemunha e, que 

foi utilizado para efeito comparativo com os tratamentos B 

e ·C compactados, apresentou um maior desenvolvimento do sis 

tema radicular, em todos os anéis. Os valores obtidos va 
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riaram de 0,1228 a 0,0915 g para a Terra Roxa Estruturada e 

de 0,0784 a 0,0514 g para o Latossolo Roxo. 

Nas Figuras 10 e 11 podem ser observadas as 

diferenças no desenvolvimento das raízes entre os dois so-

los. Verifica-se que os valores variaram de 0,1460 a 

0,0224 g para a Terra Roxa Estruturada e de 0,0876 a 

0,0082 g para o Latossolo Roxo. 

Uma análise das Tabelas 2 e 3 permite verifi 

car que, o aumento do nível de compactação do solo resultou 

em redução do desenvolvimento das raízes, corroborando com 

as observações de MEREDITH & PATRICK (1961), TROUSE & 

HUMBERT (1961), TACKETT & PEARSON (1964), BARLEY & GREACEN 

(1967), GRABLE & SIEMER (1968), TAYLOR (1971), KAR & 

VARADE (1972), CHAUDHARY & PRIHAR (1974), KULKARNI & SAVANT 

(1977), RUSSELL (1977), O'NEIL & CARROW (1983), SAINI'&CHOW 

(1984), AGNEW & CARROW (1985) e MARTIN et ali i (1985), sen 

do esta de 39,03% para a Terra Roxa Estruturada e de 41,18% 

para o Latossolo Roxo, portanto mais acentuada para o segu~ 

do solo. 

Nota-se, ainda nas Tabelas 2 e 3, que o nível 

7 de compactação, situado a 24,5 cm da superfície da colun~ 

impediu a penetração do sistema radicular das plantas de s~ 

ja, sendo que o limite de tolerância à compactação foi sup~ 

rior para a Terra Roxa Estruturada. Neste solo, valores de 

densidade global de 1,30 g/cm3 não permitiram a penetração 
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e o desenvolvimento das raízes, enquanto que no Latossolo 

Roxo valores de 1,23 g/cm3 já se mostraram 'limitantes. Es 

tes resultados podem ser explicados pelo fato de no Latoss2 

10 Roxo haver uma maior porcentagem de microagregados, com 

predomínio de microporos, conforme enfatizam ACHA (1976) e 

VIEIRA & VIEIRA (1983), os quais acarretam urna aeração defi 

ciente nas amostras compactadas (KIEHL, 1979) resultando em 

menor desenvolvimento do sistema radicular. Muitos pesqui 

sadores (BARLEY, 1962; TACKETT & PEARSON, 1964; HOPKINS & 

PATRICK, 1969) têm demonstrado que ocorre uma redução maior 

no crescimento das plantas quando impedimento mecânico e 

baixas concentrações de oxigênio ocorrem juntos. 

Analisando-se ainda as Tabelas 2 e 3, averi 

gua-se que, no tratamento C dos dois solos, não ocorreu pe 

netração do sistema radicular das plantas, no nível 8 de 

compactação, situado a 3,5 cm da superfície da coluna. As 

raízes apresentaram um desenvolvimento horizontal até atin

girem um ponto com menor resistência, ponto este localizado 

entre o anel de PVC e o solo, o que está de acordo com 

TAYLOR (1971). Neste tratamento, onde os níveis de compac-

tação foram os mais elevados, as amostras dos dois solos 

mostravam-se duras e muito resistentes à ruptura, resultan

do em um sistema radicular escasso, que se desenvolveu en 

tre o anel de PVC e o solo, conforme pode ser observado pé 

la Figura 12. 



Figura 12 - Aspecto do desenvolvimento do sistema radicular das plantas de soja, no 

tratamento C, para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo (Ensaio 1). 

, 

--..J 
f-' 



.72. 

Na Tabela 9, pode-se observar que os valores 

referentes à massa das raízes secas, se correlacionaram po-

sitivamente com os referentes à porosidade total e índice 

de vazios e, negativamente com os de nível de compactação, 

densidade global e resistência à penetração, confirmando o 

efeito negativo da compactação do solo sobre o crescimento 

das raízes das plantas. A análise de regressão, entre a 

massa das raízes secas e os parâmetros acima citados, resu1 

bx 
tou nas seguintes equaçoes: y = a para a Terra Roxa Es-

truturada e y = a + bx para o Latosso10 Roxo (Tabela 10 e 

Figuras 13 a 17), comprovando que, quanto mais elevado o ní 

vel de compactação, haverá uma tendência de redução do de 

senvolvimento das raízes. 

Para a Terra Roxa Estruturada obteve-se uma 

equação de regressão exponencial, o que pode ser atribuído 

à redução mais acentuada na massa ~as raízes secas nos pri 

meiros níveis de compactação, enquanto que a equação linear 

do Latossolo Roxo, evidencia uma piminuição no desenvolv.imen 

to do sistema radicular, praticamente constante, com o in 

cremento da compactação deste solo. 

Neste ensaio, os parâmetros densidade global, 

porosidade total, índice de vazios e massa das raízes secas 

diferenciaram as duas classes de solo, conforme pode ser ob 

servado nas Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8, comprovando um comporta 

mento diferente da Terra Roxa Estruturada e do Latossolo Ro 
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xo frente a um mesmo nível de compactação. 

5.2. Ensaio 2 

5.2.1. Massa das raizes sec~s 

A presença de camada de impedimento de subsu 

';~) perfície foi estudada através de três níveis de compactação, 

para cada solo, os quais foram comparados com a testemunha 

(dg = 0,9 g/cm3
). Os valores de densidade global utiliza 

dos no ensaio foram: 1,26; 1,29; 1,30 e 1,17; 1,2li 1,23 

g/cm3
, respectivamente,para a Terra Roxa Estruturada e o La 

tosso10 Roxo. 

Os resultados de massa das raízes secas nas 

camadas de 0-14 i 14-17,5 i17 ,5-28 e 0-28 cm de profundidade, 

juntamente com os parâmetros que permitiram a análise esta

tística, estão contidos nas Tabelas 11 e 12, respectivamen

te,para a Terra Roxa Estruturada e Latossolo Roxo. 

Urna análise dos dados encontrados para a Ter

ra Roxa Estruturada permite verificar que, na camada de 

0-14 cm de profundidade, apenas o tratamento D diferiu sig 

nificativamente do A. Nota-se, entretanto, que todos os 

tratamentos com compactação, resultaram em menor crescimen 
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to do sistema radicular das plantas. 

Para o Latossolo Roxo, os tratamentos C e D 

diferenciaram-se estatisticamente do A. Constatou-se, tam 

bém para este solo, que os tratamentos B, C e D mostraram 

um menor desenvolvimento das raízes, quando comparados com 

o tratamento sem compactação. Esta redução na massa das 

raízes secas pode ser devida à presença de uma camada com 

pactada de subsuperfície, a qual altera o enraizamento nor 

mal das plantas, concordando com as observações de SAINI 

& CHOW (1982). A Figura l8(a), que apresenta a massa das 

raízes secas na camada de 0-14 cm de profundidade, eviden 

cia que os tratamentos cujos níveis de compactação são mais 

elevados proporcionam um menor desenvolvimento do sistema 

radicular. 

Na camada de 14-17,5 cm de profundidade, fo 

ram obtidas diferenças estatísticas significativas entre os 

tratamentos B, C, D e o A, para os dois solos estudados. O 

aumento do nível de compactação ocasionou uma redução bas 

tante acentuada na massa das raízes secas, conforme 

ilustrado na Figura 18(b). 

está 

A presença de uma camada compactada de subsu

perfície resultou em condições desfavoráveis para o cresci 

mento das raízes das plantas de soja, devido ao impedimento 

mecânico e/ou falta de aeração adequada, o que confirma as 

observações de BARLEY (1962), PHILLIPS' & KIRKHAM (1962b)1 
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Figura 18 - Massa das raízes secas (g), nos vários tratamen

tos, nas camadas de 0-14; 14-17,5 e 17,5-28 cmde 

profundidade, para a Terra Roxa Estruturada e o 

Latosso10 Roxo (Ensaio 2). 
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TACKETT & PEARSON (1964), AUBERTIN & KARDOS (1965), HOPKINS 

& PATRICK (1969), VOORHEES et a1ii (1975), FOTH (1978) , 

SAINI (1979), GRIMES et a1ii (1982) e SHIERLAW 

(1984)~ 

& ALSTON 

Os valores de massa das raízes secas da cama

da de 17,5-28 cm de profundidade, também mostraram diferen 

ças estatísticas significativas entre os tratamentos B, C, 

D e o A, para os dois solos estudados. Verifica-se, tam

bém que todos os valores obtidos para os tratamentos com ní 

veis de compactação,mostraram-se inferiores ao do tratamen

to sem compactação. 

Na Figura 18(c) estão representadas as massas 

das raízes secas na camada de 17,5-28 cm, para as duas c1as 

ses de solo. Observa-se que os tratamentos que possuiam~ 

camada de impedimento com nível mais elevado de compactaçã~ 

apresentaram um menor desenvolvimento das raízes, o qual f! 

cou condicionado ao crescimento através da camada compacta

da, concordando com as afirmações de TAYLOR (1971), GRIMES 

et alii (1982), SAINI &CHOW (1982:) e SHIERLAW & ALSTON 

(1984). 

Para a camada de 0-28 cm de profundidade, que 

corresponde à massa total das raízes secas, foram encontra

das diferenças estatísticas' significativas entre os trata 

mentos B, C, D e o A, tanto para a Terra Roxa Estruturada 

como para o Latossolo Roxo (Tabela 11). Estes resultados 
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permitem afirmar que a presença de uma camada de impedime~ 

to de sUbsuperfície altera o desenvolvimento normal do sis 

tema radicu1ar, conforme foi verificado por PHILLIPS . & 

KIRKHAM (1962b), FOTH (1978), GRIMES et a1ii (1982) e 

SHIERLAW· & ALSTON (1984) e relatado por AUBERTIN & KARDOS 

(1965). Essa alteração resultou em uma redução máxima no 

crescimento das raízes das plantas, de 50,65% para a Terra 

Roxa Estruturada e de 59,98% para o Latosso10 Roxo, portan

to, mais intensa para o último solo. 

Os valores de massa seca das raízes, referen

tes à Terra Roxa Estruturada e Latosso10 Roxo, contidos na 

Tabela 13, diferiram estatisticamente nos quatro tratamen 

tos efetuados, permitindo separação das duas classes de so 

10. 

5. 3. Ensàio 3 

5.3.1. !·1assa da,sraizes· secas 

A influência de perfis de solo uniformes foi 

avaliada através de quatro níveis de compactação, para cada 

solo, os quais foram comparados com a testemunha (dg = 

O,~ g/cm3
). Os valores de densidade global estudados para 

a Terra Roxa Estruturada e para o Latosso10 Roxo foram, res 
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pectivamente: 1,17; 1,22; 1,26; 1,29 e 1,11; 1,14; 1,17; 

1,21 g/cm3
• 

Os valores médios referentes à massa das raí 

zes secas, para cada tratamento, juntamente com os parame 

tros que permitiram a análise estatística, são apresentados 

na Tabela 14. 

Verifica-se que a massa das raízes secas mos

trou diferença estatística significativa pelo teste de Tukey, 

quando foram comparados os tratamentos B, C, D e E com o A. 

Uma análise dos valores contidos na Tabela 14 permite obser 

var que estes foram muito inferiores para os tratamentos B, 

C, D e E, para as duas classes de solo. 

Entre os tratamentos com níveis de compacta 

çao (B, C, D e E), não foram evidenciadas diferenças esta 

tísticas, embora tenha-se observado uma redução no cresci 

mento das raízes com o aumento do nível de compactação. 

A Figura 19 ilustra as diferenças de massa das 

raízes secas nos vários tratamentos entre a Terra Roxa Es

truturada e o Latossolo Roxo. 

Para a Terra Roxa Estruturada obteve-se uma 

redução máxima na massa das raízes secas de 78,34%, enquan

to que" para o Latossolo Roxo a diminuição foi de 67,25%,por 

tanto mais acent,uada para o primeiro solo. Este menor de

senvolvimento, constatado para as duas classes de solo, de 
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Figura 19 - Massa das raizes secas (g) nos vários tratamen 

tos, para a Terra Roxa Estruturada e o Latosso 

10 Roxo (Ensaio 3). 

ve estar relacionado com os niveis de compactação, os quais 

parecem ter sido bastante elevados, dificultando a germina-

ção das sementes e a penetração e desenvolvimento do siste 

ma radicu1ar, concordando com as afirmações de PHILLIPS . & 

KIRKHAM (1962};l) e HOPKINS '& PATRICK (1969). 

Cabe salientar, que as raizes sao capazes de 
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penetrar em um solo, somente se o diâmetro dos poros for 

maior que o delas, ou deslocando as partículas e forçando a 

passagem, conforme enfatizam WIERSUM (1957), MILLER & 

MAZURAK (1958), AUBERTIN & KARDOS (1965) e SHIERLAW & 

ALSTON (1984). 

Para os níveis de compactação estudados, a re 

sistência física do solo dificultou o desenvolvimento nor 

mal do sistema radicular das plantas de soja, resultando em 

alterações bastante intensas, para os dois solos, conforme 

pode ser observado nas Figuras 20, 21, 22 e 23. 

Os níveis de compactação estudados mostraram 

se bastante elevados para um desenvolvimento normal do sis 

terna radicular das plantas, ocasionando-lhe um crescimento 

irregular, o que concorda com as observações de WOORHEES et 

alii (1975) e SILVA (1984). 

A massa das raízes secas nos tratamentos com 

níveis de compactação (B, C, D e E) não permitiu separar a 

Terra Roxa Estruturada do Latossolo Roxo, conforme pode ser 

observado na Tabela 15. Apenas o tratamento A (testemunha) 

apresentou diferença significativa entre os solos. 
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Figura 20 - Aspecto do sistema radicular das plantas de soja, nos tratamentos com ni 

veis uniformes de compactação (B e C), para a Terra Roxa Estruturada (En 

saio 3). 
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Figura 21 - Aspecto do sistema radicular das plantas de soja, nos tratamentos com ní 

veis uniformes de compactação (D e E) I para a Terra Roxa Estruturada (En 

saio 3). 
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Figura 22 - Aspecto do sistema radicular das plantas de soja, nos tratamentos com nI 

veis uniformes de compactação (B e C) I para o Latossolo Roso (Ensaio 3). 
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Figura 23 - Aspecto do sistema radicular das plantas de soja, nos tratamentos com ni 

veis uniformes de compactação (D e E), para o Latossolo Roxo (Ensaio 3). 
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6. CONCLUSOES 

Para as condições sob as quais se desenvolve 

ram os ensaios, os resultados obtidos permitiram as seguin 

tes conclusões: 

- A Terra Roxa Estruturada apresentou valores de densidade 

global superiores aos do Latosso10 Roxo, quando os solos 

foram submetidos à um mesmo nível de compactação. 

A umidade ótima de compactação foi mais elevada para o La 

tosso10 Roxo. 

- O incremento do nível de compactação resultou para os 

dois solos, em aumento da resistência" mecânica a penetra 

ção e, diminuição da porosidade total e índice de vazios. 

- A elevação do nível de compactação resultou em menor de-
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senvolvimento do sistema radicular das plantas de soja, 

para os dois solos, sendo mais prejudicial para o Latosso 

lo Roxo. 

- A penetração e o desenvolvimento do sistema radicular das 

plantas de soja ficaram impedidos quando a densidade glo 

bal atingiu valores de 1,30 e 1,23 g/cm3
, respectivamente 

para a Terra Roxa Estruturada e o Latossolo Roxo. 

- Para os dois solos, os parâmetros nível de compactação, 

densidade global e resistência à penetração correlaciona

ram-se positivamente entre si e, negativamente com a poro 

sidade total, índice de vazios e massa das raízes secas. 

- A presença de camada compactada, a 14 cm de profundidade, 

acarretou uma redução máxima no desenvolvimento do siste

ma radicular das plantas de soja 'de 50,65% para a Terra 

Roxa Estruturada (dg = 1,30 g/cm3
) e de 59,98% para o La 

tossolo Roxo (dg = 1,23 g/cm3
). 

- A compactação uniforme dos perfis resultou numa diminui 

ção máxima no desenvolvimento das raízes das plantas de 

soja de 78,34% para a Terra Roxa Estruturada (dg = l,29g/ 

cm 3
) e de 67,25% para o Latossolo Roxo (dg = 1,21 g/cm 3

). 

- Os parâmetros densidade global, porosidade total, índice 
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de vazios e massa das raízes secas diferenciaram a Terra Ro 

xa Estruturada do Latossolo Roxo. 
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7. CONSIDERACOES FINAIS 

As discussões apresentadas e as conclusões ob 

tidas demonstram a importância de condições físicas favorá 

veis do solo, para um desenvolvimento adequado do sistema 

radicular das plantas. 

Os resultados obtidos permitiram verificar 

que a diferenciação física dos solos reside, principalmen

te, na porosidade. Alguns parâmetros não analisados neste 

estudo, devem fornecer informes de interesse complementar. 

Mencionou-se, por exemplo, a separação do espaço poroso dos 

solos em macro e microporosidade; outro aspecto não explora 

do foi a mineralogia da fração argila. 

Com relação à presença de camadas de impedi 

mento de subsuperfície, a presente pesquisa mostrou que há 

uma redução considerável no desenvolvimento do sistema radi 

cular das plantas quando estão presentes no-perfil do solo. 



.94. 

Por isso, acredita-se que o rompimento de tais camadas, em 

condições de campo, seja viável, objetivando-se um desenvo1 

vimento satisfatório das plantas. Entretanto, deveriam 

ser pesquisadas algumas maneiras de se atingir este objeti 

vo, que alterassem o mínimo possível as condições físicas 

do solo. 

Os níveis uniformes de compactação avaliados, 

semelhantes aos encontrados em perfis de solos, também re 

su1taram em uma diminuição bastante intensa no desenvo1~ 

to do sistema radicu1ar das plantas de soja, o que nos leva 

a presumir, que a prática contínua do plantio direto nao 

seja vantajosa nestas condições, uma vez que deverá ocorrer 

uma redução proporcional na produção da cultura. 

Os três ensaios realizados possibilitaram ob 

servar que há uma redução no desenvolvimento das raízes da 

soja, assim como na parte aérea das plantas (dados não apre 

sentados) com o incremento do nível de compactação dos so 

los. Os dois solos estudados permitiram comprovar que teo 

res mais elevados de matéria orgânica protegem o solo de 

pressoes que resultam em compactação. Portanto, ressalta 

se a importância da adição de material orgânico para me1ho 

rar as condições físicas do solo. 
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Apêndice 1. 

Blo- Nivel 

Valores dos parâmetros determinados nos diferen 
tes niveis de compactação para a Terra Roxa Es
truturada: densidade global (g/cm3), resistênc i a 
a penetração(kg/cm2), porosidade total(%) e indi 
ce de vazios (Ensaio 1). 

de Densidade Resistência Porosidade indioe de 
00 ca:npactação global à penetração total vazios 

. (g/an3) (kg/cm2) (%) 

° 0,91 69,26 2,25 
1 0,98 0,75 66,89 2,02 
2 1,09 1,59 63,18 1,72 
3 1,17 2,25 60,47 1,53 

1 4 1,21 2,72 59,12 1,45 
5 1,26 2,90 57,43 1,35 
6 1,30 3,20 56,08 1,28 
7 1,30 3,35 56,08 1,28 

° 0,87 70,61 2,40 
1 0,97 0,78 67,23 2,05 
2 1,07 1,54 63,85 1,77 
3 1,17 2,21 60,47 1,53 

2 4 1,23 2,62 58,45 1,41 
5 1,25 2,80 57,77 1,37 
6 1,28 3,04 56,76 1,31 
7 1,29 3,20 56,42 1,29 

° 0,92 68,92 2,22 
1 0,98 0,73 66,89 2,02 
2 1,04 1,77 64,86 1,85 
3 1,15 2,13 61,15 1,57 

3 4 1,21 2,69 59,12 1,45 
5 1,23 2,98 58,45 1,41 
6 1,30 3,04 56,08 1,28 
7 1,31 3,20 55,74 1,26 

O 0,88 70,27 2,36 
1 0,99 0,95 66,55 1,99 
2 1,09 1,59 63,18 1,72 
3 1,18 1,97 60,14 1,51 

4 4 1,23 2,30 58,45 1,41 
5 1,27 2,60 57,09 1,33 
6 1,30 2,93 56,08 1,28 
7 1,30 3,04 56,08 1,28 

O 0,92 68,92 2,22 
1 0,96 0,87 67,57 2,08 
2 1,10 1,43 62,83 1,69 
3 1,17 1,90 60,47 1,53 

5 4 1,23 2,40 58,45 1,41 
5 1,29 2,90 56,42 1,29 
6 1,29 3,08 56,42 1,29 
7 1,:30· ·3,25· ·56~08 . 1,28 



Apêndice 2", 

B1o- Nive1 

valores dos parâmetros determinados nos diferen 
tes niveis de compactação para a Terra Roxa Es= 
truturada: densidade globa1(g/cm3}, resistência 
à penetração (kg/cm2) , porosidade tota1(%) e in
dice de vazios (Ensaio 1). 

de Densidade Resistência Porosidade !ndice de 
00 carq:>actação glab~l à penetr~ão total vazios 

(kg/an2) (g/an ) (%) 

° 0,91 69,26 2,25 
8 1,30 3,22 56,08 1,28 
9 1,32 3,22 55,41 1,24 

10 1,35 3,35 54,39 1,19 
1 11 1,35 3,35 54,39 1,19 

12 1,36 3,37 54,05 1,18 
13 1,38 3,42 53,39 1,14 
14 1,38 3,50 53,39 1,14 

O 0,87 70,61 2,40 
8 1,31 3,23 55,74 1,26 
9 1,32 3,22 55,41 1,24 

10 1,33 3,40 55,07 1,23 
2 11 1,36 3,40 54,05 1,18 

12 1,37 3,50 53,72 1,16 
13 1,38 3,49 53,39 1,14 
14 1,38 3,50 53,39 1,14 

° 0,92 68,92 2,22 
8 1,30 3,23 56,08 1,28 
9 1,32 3,20 55,41 1,24 

10 1,34 3,52 54,73 1,21 
3 11 1,36 3,55 54,05 1,18 

12 1,37 3,59 53,72 1,16 
13 1,37 3,60 53,72 1,16 
14 1,38 3,63 53,39 1,14 

° 0,88 70,27 2,36 
8 1,30 3,20 56,08 1,28 
9 1,31 3,25 55,74 1,26 

10 1,32 3,46 55,41 1,24 
4 11 1,33 3,57 55,07 1,23 

12 1,33 3,58 55,07 1,23 
13 1,33 3,60 55,07 1,23 
14 1,34 3,65 54,73 1,21 

° 0,92 68,92 2,22 
8 1,29 3,30 56,42 1,29 
9 1,30 -3,33 56,08 1,28 

10 1,31 3,42 55,74 1,26 
5 11 1,32 3,48 55,41 1,24 

12 1,33 3,,49 55,07 1,23 
13 1,34 3,52 54,73 1,21 
14. .. 1,35 3,58 .. 54,39, 1,19 

10B 



Apêndiée 3. 

B1o- Nível 

Valores dos parâmetros determinados nos diferen 
tes níveis de compactação para o Latosso10 Ro
xo: ~ensidad~ g1oba1(g/cm3), resistência à pen~ 
traçao(kg/cm ), porosidade tota1(%) e índice de 
vazios (Ensaio 1). 

de Densidade Resistência Porosidade índice de 
co carpactação global à penetr~ão total vazios 

. (g/an3) . . . (kg/an2) (%) 

° 0,91 68,94 2,22 
1 0,95 0,94 67,58 2,08 
2 0,99 1,10 66,21 1,96 
3 1,07 1,76 63,48 1,74 

1 4 1,11 2,19 62,12 1,64 
5 1,15 2,58 60,75 1,55 
6 1,21 2,88 58,70 1,42 
7 1,21 2,99 58,70 1,42 

° 0,89 69,62 2,29 
1 0,97 0,88 66,89 2,02 
2 1,06 1,36 63,82 1,76 
3 1,13 2,01 61,43 1,59 

2 4 1,15 2,41 60,75 1,55 
5 1,19 3,07 59,39 1,46 
6 1,22 3,18 58,36 1,40 
7 1,23 3,22 58,02 1,38 

° 0,89 69,62 2,29 
1 0,97 0,82 66,89 2,02 
2 1,06 1,29 63,82 1,76 
3 1,11 1,81 62,12 1,64 

3 4 1,17 2,26 60,07 1,50 
5 1,16 2,74 60,41 1,53 
6 1,23 3,19 58,02 1,38 
7 1,25 3,28 57,34 1,34 

O 0,92 68,60 2,18 
1 0,98 0,88 66,55 1,99 
2 1,06 1,30 63,82 1,76 
3 1,13 2,00 61,43 1,59 

4 4 1,15 2,45 60,75 1,55 
5 1,19 2,85 59,39 1,46 
6 1,20 3,13 59,04 1,44 
7 1,21 3,20 58,70 1,42 

O 0,88 69,97 2,33 
1 0,97 0,85 66,89 2,02 
2 1,06 1,30 63,82 1,76 
3 1,10 1,99 62,46 1,66 

5 4 1,13 2,38 61,43 1,59 
5 1,15 2,72 60,75 1,55 
6 1,21 3,10 58,70 1,42 
. 7. ... . . .1,.23 . . . . . . , . .3,21 58,02 1,38 



Apêndice 4. 

B1o- Nível 

Valores dos parâmetros determinados nos diferen 
tes níveis de compactação para o Latosso10 Ro= 
xo: densidade global (g/cm3) , resistência à pene 
tração (kg/cm2) , porosidade tota1(%) e índice de 
vazios (Ensaio 1). 

de Densidade Resistência Porosidade mdice de 
co canpactação gld:>a1 à penetr~ão total vazios 

(g/cm3) . (kg/cm2) . (%) 

O 0,91 68,94 2,22 
8 1,26 2,98 57,00 1,32 
9 1,28 2,99 56,31 1,29 

10 1,27 2,99 56,65 1,31 
1 11 1,29 3,00 55,97 1,27 

12 1,28 3,00 56,31 1,29 
13 1,28 3,00 56,31 1,29 
14 1,31 3,15 . 55,29 1,24 

O 0,89 69,62 2,29 
8 1,25 3,41 57,34 1,34 
9 1,26 3,43 57,00 1,33 

10 1,27 3,69 56,66 1,31 
2 11 1,29 3,93 55,97 1,27 

12 1,28 3,84 56,31 1,29 
13 1,31 3,99 55,29 1,24 
14 1,30 4,01 55,63 1,25 

O 0,89 69,62 2,29 
8 1;24 3,40 57,68 1,36 
9 1,25 3,59 57,34 1,34 

10 1,24 3,76 57,68 1,36 
3 11 1,27 3,83 56,66 1,31 

12 1,26 3,84 . 57,00 1,33 
13 1,26 3,86 57,00 1,33 
14 1,31 4,01 55,29 1,24 

O 0,92 68,60 2,18 
8 1,23 3,18 58,02 1,38 
9 1,25 3,33 57,34 1,34 

10 1,26 3,41 57,00 1,33 
4 11 1,27 3,41 56,66 1,31 

12 1,29 3,46 55,97 1,27 
13 1,29 3,66 55,97 1,27 
14 1,31 3,98 55,29 1,24 

O 0,88 69,97 2,33 
8 1,21 2,99 58,70 1,42 
9 1,23 2,99 58,02 1,38 

10 1,24 3,02 57,68 1,36 
5 11 1,25 3,05 57,34 1,34 

12 1,~7 3,13 56,66 1,31 
13 1,29 3,16 55,97 1,27 
14 . . 1,31. .3,.33. .55,29 ... .. 1,24 



3 Apêndice 5 - Valores da densidade global (g/cm ) e da massa 

Bloco 

1 

2 

3 

4 

5 

das raIzes secas (g), no tratamento sem compaE 
tação, para a Terra Roxa Estruturada e o Latos 

solo Roxo (Ensaio 1). 

Profundidade 

(em) 

o 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14 ,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

Terra Roxa 

Densidade 
global 
.(g/cm3 ) 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,~0 

0,90 

Estruturada 

Massa seca 
das raIzes 

(g) 

0,0946 

0,1202 

0,0859 

0,0881 

0,0869 

0,0833 

0,0805 

0,0780 

0,0863 

0,1114 

0,0982 

0,1125 

0,0914 

0;0903 

0,0950 

0,1196 

0,1311 

0,0863 

0,0960 

0,0875 

0,0809 

0,0855 

0,1030 

0,1017 

0,1668 

0,1191 

0,1001 

0,0829 

0,0713 

0,0841 

0,0899 

0,0853 

0,1354 

0,0681 

0,0820 

0,0704 

0,'0766 

0,0740 

0,0730 

0,0727 

Latossol0 Roxo 

Densidade Massa seca 
global das raIzes 
(g/cm3 ) (g) 

0,90 

0,90 

0,90 

. 0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0~90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

0,0601 

0,0874 

0,0562 

.0,0587 

0,0535 

0,0402 

0,0660 

0,0504 

0,0776 

0,0740 

0,0535 

0,0459 

0,0662 

0,0443 

0,0585 

0,0658 

0,1044 

0,0955 

0,0468 

0,0488 

0,0462 

0,0351 

0,0419 

0,0371 

0;0926 

0,0869 

0,0882 

0,0700 

0,0682 

0,0644 

0,0622 

0,0548 

0,0573 

0,0503 

0,0514 

0,0493 

0,0629 

0,0402 

0,0584 

0,0487 



Apêndice 6 - Valores da densidade global (g/cm3) e da massa 
das raízes secas (g), nos diferentes níveis de 

compactação, para a Terra Roxa Estruturada e o 

Latossolo Roxo. 

B1000 

1 

2. 

3 

4 

5 

Profundidade 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o -' 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

'21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

"7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

o - 3,5 

3,5- 7,0 

7,0-10,5 

10,5-14,0 

14,0-17,5 

17,5-21,0 

21,0-24,5 

24,5-28,0 

Terra Roxa Estruturada 

Densidade 
global 
.(g/om3 ) 

0,91 

0,98 

1,09 

1,17 

1,21 

1,26 

1,30 

1,30 

0,87 

0,97 

1,07 

1,17 

1,23 

1,25 

1,28 

1,29 

0,92 

0,98 

1,04 

1,15 

1,21 

1,23 

1,30 

1,31 

0,88 

0,99 

1,09 

1,18 

1,23 

1,27 

1,30 

1,30 

0,92 

0,96 

1,10 

1,17 

1,23 

1,29 

1,29 

1,30 

Massa seca 
das raízes 

(g) 

0,1463 

0,1292 

0,0678 

0,0554 

0,0343 

0,0269 

0,0223 

0,1398 

0,1355 

0,0597 

0,0411 

0,0345 

0,0271 

0,0226 

0,1702 

0,1317 

0,0627 

0,0418 

0,0347 

0,0253 

0,02304 

0,1447 

0,1318 

0,0584 

0,0436 

0,0332 

0,0226 

0,0223 

0,1292 

0,0947 

0,0539 

0,0420 

. 0,0308 

0,0231 

0,0213 

Latosso10 Roxo 

Densidade Massa seca 
global das raízes 
(g/om3) (g) 

0,91 

0,95 

0,99 

1,07 

1,11 

1,15 
1,21 

1,21 

0,89 

0,97 

1,06 

1,13 

1,15 

1,19 

1,22 

1,23 

0,89 

0,97 

1,06 

1,11 

1,17 

1,16 

1,23 

1;25 

0,92 

0,98 

1,06 

1,13 

1,15 

1,19 

1,20 

1,21 

0,88 

0,97 

1,06 

1,10 

1,13 

1,15 

1,21 

1,23 

0,0857 

0,0594 

0,0433 

0,0325 

0,0215 

0,0171 

0,0090 

0,0993 

0,0786 

0,0592 

0,0474 

0,0287 

0,0241 

0,0060 

0,0822 

0,0543 

0,0414 

0,0369 

0,0296 

0,0212 

0,0132 

0,0731 

0,0501 

0,0446 

0,0370 

0,0188 

0,0098 

0,0043 

0,0975 

0,0610 

0,0471 

0,0390 

0,0251 

0,0185 

0,0083 



Apêndice 7 Valores da 

das raIzes 

densidade global 

secas (g), em quatro 

e da massa 

nIveis de com 

pactação, para a Terra Roxa Estruturada e o La 

tossolo Roxo (Ensaio 2) • 

• 10 o o 

• 

c"', 

o -14,0 
14,0-17,5 
11,'-2I,D 

o -14,0 
U,O-U,S 
17,5-21,0 

o -14,0 
U,0-U,5 

U.'-21,O 

o -14.0 
14,0-17,5 
11,5-28,0 

o -1.,0 
14,0-11,5 
17,5-28,0 

o -14,0 
U,D-17,$ 
11,5:-21.0 

o -141,0 
14,0-17.5 
11,5-2',0 

o -14.0 
",0 .. 17,5 
17,'-21,0 

o -14,0 
U,0-U,5 
1'7.5 .. 28,0 

o -14,0 
14.D-l1,S 
.I/,~-lts,U 

o -14,0 
14,0-17,5 
17,5-28,0 

o -14,0 

11,P-17 •• 
Uf&-Z',O 

o -14,0 
U.0-U,5 
17,5--28,0 

o -U,O 
14,0-17,5 
17,5-ZI,O 

o -14,0 

14,0-11,5 
17,5-28,0 

o -14.0 
14.0-17,5 
11.5--21,0 

o -14.0 
14,0-11,5 
17,5 ... 28,0 

o -14,0 
u,a-n,s 
11,5-2',0, 

o -U,a 
14.0-11.5 
17,5 .. 21,0 

• -14,0 
14,O-U,5 
14,'-21,0 

0.'0 
0,'0 
O.tO 

G,90 

D,ta 
0,'0 

O,tO 
0,10 
0.10 

0.'0 
O.tO 

0,'0 

O,tO 

O,tO 

0,'0 

O,tO 
1,26 
1,17 

0,'0 
1,21 

1,17 

0.'0 
1.21 
1,17 

0,'0 
1,21 
1.17 

0,'0 

1,lO 

1,17 

0,'0 
1,30 

1.11 

0,'0. 
1,30 
1,17 

o,to 
1,10 
1,17 

o.Jeas 
0,0161 
0,2411 

o,coa, 
O,atu 
O,lO'" 

0,4100' 

o.oao. 
O,ZlOZ 

0,4619 

O,nu 
O,U" 

o,ns, 
0.0'" 
0.2197 

0 •• 120 

O,06S' 
0,1425 

0,3962 
0,0410 
o,un 

0,)715 

0.0417 
0,010] 

O.)1U 

0,0101 

0.0530 

0,4009 

0,0362 

0,1:»11 • 

0,3213 

0.0125 

",')70& 

o.nu 
0,0492 

0,1111 

0,31'72 

O,OUZ 
o,ono 

0.4015 

0,0489 

0,1122 

O,3U4 

0,0111 

0,0261 

0.3119 
0,0165 

0,063' 

0,3019 
0,021& 
0,04110 

0,2674 
0,0337 
0,05S1 

0.2851 

0.DZ')5 

O,Ol71 

0,2172 
o,on. 

,0,051. 

0,'0 

0.'0 
0.'0 

0,'0 
o,to 
o.ta 

O,ta 
o,to 
O,to 

0,'0 
0,'0 
O,tO 

0,90 

0.'0 
O,tO 

0,90 

1,17 
I,U 

O,tO 
1,17 

1.11 

O.tO 
1,17 
1,11 

0,'0 
1.1,1 
1,11 

. O,tO 

1,21 
1.11 

O,tO 
1,21 
1,11 

0,'0 
1,21 

1.11 

0.90 
1,23 

1,11 

0,'0 
1.23 
1.11 

0,'0 
1.23 

1.11 

O,to 
1,21 
1,11 

Ma... ..ca 
d .. r.lre. C., 

0,2624 

O,O!tlS 
0,1$66 

0,U10 
0.0662 
0,1686 

0,2955 

O.O'U 
O,11U 

0,"71 
0,0682 

0.1814 

0,20111 

0,062' 
0,1413 

0,1867 

0,0241' 
0,0216 

0,'491 
O,OlU 
0,0"2 

0,2114 
0.0251 

O,Oze4 

0,1935 

0.0191 
0,0265 

0,2083 
O.OJt4 
0,0650 

0,1467 
0,0155 

'>,'>23' 

0,1421 

0.0213 

0,OU4 

O,Z360 
0,0251 

O,Ol68 

0,1859 
0,0084 

0.0067 

0,1680 
0,0073 

0,0329 

0,1839 

O.OU' 

0.0229 

0.1316 

0,0102 
0,0092 

0.1955 

0,0300 
0,0122 

0.1502 

0.0115 

0.0251 

0,1169 
0,0148 
0.0086 



Apêndice 8 - Valores da densidade global (g/cm3 ) e da massa 

das raízes secas (g), em cinco níveis de com

pactação, para a Terra Roxa Estruturada e o La 

tosso10 Roxo (Ensaio 3). 

Terra Roxa Estruturada Latosso10 Roxo 

B1000 Densidade Massa seca. Densidade Massa seca. 
global das raízes global das raízes 

(g/an3) (g) (g/an3) (g) 

1 0,90 0,7175 0,90 0,4725 
2 0,90 0,8047 0,90 0,4858 
3 0,90 0,7720 0,90 0,4558 
4 0,90 0,7995 0,90 0,5873 
5 0,90 0,6522 0,90 0,4185 

1 1,17 0,3632 1,11 0,2244 
2 1,17 0,2045 1,11 0,2144 
3 1,17 0,1810 1,11 0,1776 
4 1,17 0,1385 1,11 0,1763 
5 1,17 0,1161 1,11 0,1626 

1 1,22 0,2716 1,14 0,1916 
2 1,22 0,2171 1,14 0,1871 
3 1,22 0,1835 1,14 0,1809 
4 1,22 0,1529 1,14 0,1765 
5. 1,22 0,1637 1,14 0,1572 

1 1,26 0,2377 1,17 0,2028 
2 1,26 0,1968 1,17 0,2178 
3 1,26 0,1855 1,17 0,1621 
4 1,26 0,1659 1,17 0,1416 
5 1,26 0,1226 1,17 0,1077 

1 1,29 0,2162 1,21 0,1907 
2 1,29 0,1815 1,21 0,1868 
3 1,29 0,1436 1,21 0,1789 
4 1,29 0,1368 1,21 0,1273 
5 1,29 0,1336 1,21 0,1088 




