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AVALIAÇÃO FÍSICA DE DIFERENTES MANEJOS DE SOLO 
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RESUMO 

xxii. 

Foram avaliados t.rês sist.emas de preparo do

solo: convencional, escarificação .e plant.io Direto, para 

duas cult.uras de ve1-ão, soja e milho, constituindo, um t.ot.al 

de 6 tratamentos, quais sejam: S.P.D. Soja Plantio Diret.o; 

S.E. - Soja Escarif'icador� S.C. - Soja Convencional; M.P.D. 

- Milho Plantio Direto� M. E. 

Milho Convencional. 

Milho Escar i f i cador; M. C. 

Durante o inverno todos os t.ratame.ntos f'oram 

cultivados com aveia preta. Est.e experiment.o vêm sendo 

conduzidos há !3 anos num solo LatossoJ.o Roxo - Dist.róf'ico, 

que ocorre em área do Centro Experimental de Campinas do 

Inst.it.ut.o Agrónomico. 

Fizeram-se diferent.es avaliações, em especial 

de atributos físicos do solo, com o objet.ivo d� detectar as 

vantagens e inconvenientes dos diferentes manejas do solo. A 

eficácia na avaliação do manejo através das diferentes de-
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t.erminações t.ambém f'oi det.erminada at.ravés de: produt.i vidade 

das cult.uras, dureza da superf'icie do solo, resistência a 

penetração, densidade do sol o, porosidade, teor de água, 

cobertura vegetal, i nf'i l tração com permeâmet.ro e com 

simulador de chuva, sediment.o produzido pela chuva simulada 

e curvas caracterist.icas de água no solo. 

Compararam-se os B trat.amentos em conjunt.o, e 

também os 3 sistemas de preparo e as 2 culturas de verão em 

separado. 

Di scut.i r am-se os resultados das deter mi nações 

em forma isolada e também com comparações entre elas. Junt.a

ram-se os resultados que apresentaram diferenças estat.isti-

cament.e si gni f i ca:li vas. Com base nestes resul t.ados, concluiu-

-se que: O melhor sistema de preparo do solo, foi consis
'õ 

tentemente o plantio direto seguido do escarif'icador e do 

convencional� A cul lura de ve1-ão que mais favoreceu o manejo 

do solo foi a soja� A ordem de classif'icação f'inal dos B 

tratamentos comparados foi: 1� S.P.D. , 2� M.P.D. , 3� S.E. , 

4-� M. E. , 5� S. C. e 6� M. C. e a deter mi nação i ndi vi dt..ial que

resultou mais eficaz na avaliação do manejo do solo foi a 

cobertura do solo, e em segundo lugar o teor de água. 
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PHYSICAL EVALUATION OF DIFFERENT SOIL MANAGEMENT 

PRACTICES IN A LATOSSOLO ROXO 

Author: JOSt LUIS ARZENO 

Adviser: DR. SIDNEY ROSA VIEIRA 

SUMMARY 

The efíect. or t.hree soil t.illage syslems, 

namel y, convent.i onal , chi sel pl ovli !19 and no-t.i 11 age, wer e 

evaluated soybean and corn crops. The t.ot.al number oí 

t.reat.ment.s was 6: S. P. D. - Soybean no-t.illage; S. E. - Soy

bean Chisel Plowing; S. C. - Soybean Convent.ional; M. P. D. 

Corn no-t.illage; M. E. Corn Chisel Plowing; M. C. - Corn 

Convent.i onal. 

During t-he winfer, all t.he f'ield was planted 

wit.h black oat.s. This experiment. is in progress for 5 years 

on a Roxo Lat.osol locat.ed at the Campinas Experimental 

Cent.er of lhe Instituto Agronômico. 

Many evaluat.ions were made, specially of soil 

physical at.t.ribules, wit.h lhe purpose of det.ect.ing t.he ad

vant.ages and di savantages of' di rferent. soi l ma,nagement con-

ditions. Toe ei'i ci ency of soil management. t.reat.ment.s 

evaluat.ed through different. mea.surement.s was made using: 
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crop producti vi ty, soil surface �enetratio� resistance, 

penetration resistance of the soil prof'i l e, soil bulk 

density, soil porosity, soil moisture, soil cover, wat.er 

infiltrat.ion mea:sured wi t.h t.he permeameter, sul face 

infil trati on rate measured wi th t.he rai nfal l simul ator, soi l 

sediments. and soil desorption curves. 

Toe six treatments were compareci as i) a 

cohole set, as well as ii) soil tillage practices and iii) 

crop effects, separately. 

The resul ts were di scussed wi t.h each set of 

isolated measuremenls and also wilh a comparison among them. 

Examining the results \.\rhich showed st.at.ist.ically significa.nt 

differences, it can be concluded that: The best soil tillage 

syst.em is, consi st.entel y, the no-ti 11 age, f'ol l owed by the 

chi sel pl owi ng and t.he convent.i onal t.i 11 age; The cr op whi eh 

best favored the soil management. pract.ices was soybean; The 

classif'ication of' the traatmenls f'rom the best to the worse 

is: no-t.illage soybean, no-tillage corn, chi sel pl owi ng 

soybean, chi sel pl owi ng corn • conventional soybean, and 

conventi onal corn; and the delerminal-ion or individual 

charact.erist.ics which were the most. ef'icient. evalualing soil 

management. pract.ices was t.he soil cover, followed by soil 

moisture. 
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1. INTRODUÇÃO

Quando um sol o começa a ser cultivado produ

zem-se alter açí:íes em seus atributos bi ol ógi cos, f i si cos e

qui micos em comparação com seu est..ado ant.er i or. 

A intensidade e a velocidade das modi :fie ações 

dependem de vários fatores, tais como: do clima local, dos 

atributos do solo incluindo ·seu relevo, além do manejo 

utilizado e do tempo sob esse manejo. Em termos gerais essas 

modif'icações inf'elizment.e são negativas, provoca.ndo uma 

degradação da f'ertilidade do solo. O uso do solo exige, na 

maioria dos casos t.irar a sua cobertura natural. Isto é 

imprescindível quando se trata de terras com mata e a 

produção planejada é agrícola. 

Com referência ao manejo do solo. e os cul t.i -

vos, o uso de técnicas de cobertura morta ou cobertura viva, 

tem si do demonst.r adas por mui tos autores, a melhor t..ecnol o

gi a de manejo para conservação do solo contra os efeitos da 

erosão hídrica. 

LATTANZI et al. i i, 1974; ELWELL & STOCKING, 

1976; TRIPLETT & VAN DOREN, 1977; WISCHEMEIER & SMITH, 1978; 

GILLEY et al.ii, 1986; LOMBARDI NETIO et al.ii, 1988 e ROTH et 

al.ii, 1988, concluiram que, quanto maior a porcentagem de 
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cobertura do sol.o, e quanto maior o tempo de permanência 

desta cobertura, melhor será o efeito de proteção do solo. 

Estes conceitos são especial mente vá! idos e

importantes para as regiões subtropicais e tropicais devido

particularmente à agressividade· dos. fatores climáticos, 

CLAL, 1984). 

Em algumas regiões do Brasil apresentam-se 

condições edafoclimáticas que permitem obter uma cobertura 

suficiente, que além de proteger o solo da energia cinética 

das chuvas, geram condições favorá.veis de umidade, tempera

tura e fonte energética que favorece a atividade biológica e 

o cresciment.o das plantas. Isso influencia f'avoravelmente a

evolução dos atributos fisicos e químicos do solo, 

r·ef l eti ndo-se em uma pr oduti vi da de igual ou superior as de 

tecnologia convencionais,. VIEIRA Ci 985). Exemplos dest..a 

situação são as regiões Centro-Sul do Paraná e do Rio Grande 

do Sul. Corno consequência as tecnologias com uso de 

cobertura do solo têm .atingidd superfícies importantes 

quanto ao cultivo soja e milho. 

Ao contrário, em out.1�as regiões, devido a con

dições edaf'oclimát..icas que não as f'avoreçam (invernos com 

pouca precipitação), ou a qualidade da tecnologia ali desen

volvida, por enquanto, embora favoreçam sensi velment.e aos 

aspectos da conservação dos solos CELWELL & STOCKING, 1976 e 

EL1Z et alii, 1984) não atingem a uma quantidade de cober

tura suficiente para increment.ar a atividade biológica e 

inf'luenciar nos at..ribut..os f'isicos e químicos, os quais se 
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refletem em produtividades menores que as obtidas pela 

tecnologia convencional. Em consequência as tecnologias com 

uso da cobertura encontram-se quase sem nenhum desenvolvi-

mento nestas regiões. Exemplo desta situação são: A região 

Centro-Oeste do Brasil e a região-Noroeste da Argentina. 

Diante desta condição das regi Bes onde se 

obtém-se pouca cobertura, sugerem-se dois caminhos possiveis 

a percorrer para melhorar o manejo do solo e das culturas. 

1�) Pesquisas com vistas a obter quantidades suficientes 

de cobertura nessas regiBes, envolvendo espécies 

sistemas e datas de semeadura e manejes da cobertura. 

2�) Determinar os aspectos mais limitantes do manejo com 

uma cobertura f'raca e procurar solucionar com outras 

técnicas essas limitaçBes, sem perder a cobertura. 

O presente trabalho baseado na problemática 

descrita acima, pretende pesqüisar o segundo caminho mencio

nado, partindo da hipótese que o aspecto mais limitante em 

presença de pouca cobertura do solo é a infiltração da água 

e portanto, é necessário melhorar esta propriedade. 

Par a o desenvolvi rnento do presente t.r abal ho 

part.e-se da avaliação da evolução dos diferentes atributos 

do solo sob diferentes manejos: convencional - escarificação 

e plantio direto em um Latossolo Roxo distrófico, semeados 

durante cinco anos com soja e milho no verão e aveia preta 



4. 

no inverno. Procurando-se comparar os dif'erent.es t.rat.amentos 

quanto a sua inf'luência nos atribut.os f'1sicos do solo. Tra

tando-se de dif'erenciar os at.ribu�os que apresentem condi

ções 1 i mi tant.es em suas condições de estrutura em cada 

tratamento e os atribut.os com vantagens comparativas de cada 

t.r atamento. 

Uma outra hipótese proposta para avaliar esta 

pesquisa é que a i 111 i l t.r ação é o f'enómeno do sol o de maior 

ef'icácia como indicador de manejo do solo, baseando-se no 

fato·que ela ref'let.e um conjunto de condições de estrutura. 

Partindo do conceito ant.eriormente apresentado 

ref'erente as vantagens da cobert.ura vegetal para O manejo do 

solo em regiões subtropicais, salient.a-se que os tratamentos 

que serão avaliados t.êm situaçêíes contrastantes de cobertura 

do solo. Por ef'eit.o do preparos a cobertu1�a do solo é máxima 

no plantio direto e minima no convenciohal, ocupando o 

preparo com escar i f'i cador uma situação i ntermedi ária. 

Partindo-se da hipótese apresent.ada de que a infilt.ração 

pode ser o fat.or limit.anle em presença de pouca cobertura e 

sem preparo do solo, salienta-se que os tratamentos tem 

situações contrastantes na intensidade e na profundidade de 

preparo que influencia no perfil, do solo cujas diferenças 

poderão ser avaliadas. 

Est.e est.udo pretende comparar diferentes sis

temas de manejo do solo avaliando seus dif'erenles at.ributos 

com objetivo de separar os aspect.os que contribuam para me

lhorar ou piorar as condições de estrutura do solo. Preten-
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de, também, discutir as diferentes determinações avaliadas e 

sua eficácia como i1:)dicadores de manejo do solo-. Por úl limo, 

com base nos objeli vos anteriores pretende-se visar a um 

sistema de manejo que reuna a maior quantidade de aspectos 

positivos e a menor possivel de negativos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Degradação do Solo Pelo Uso 

Segundo LAL C 1984:> "par a sol os e topogr af' ia 

similares a magni t. ude da erosão é maior nos trópicos, e a 

primeira razão é que o horizont.e rico em matéria orgânica(G..) 

declina rapidamente devido a altas t.axas de mineralização". 

Segundo KIEHL (1979): apesar do volume da 

parte sólida do solo ser constante, o manejo da terra pode 

aumentar ou diminuir a porosidade, pela formação de agrega

dos ou pela compactação. 

Segundo COSTA C 1 985) : a densidade do sol o é 

uma medida muito útil a ser tomada quando se pensa em manejo 

do sol o. De modo geral ela aumenta com o t.empo de cul t.i vo do 

solo, principalmente em solos muito mecanizados. 

PRI MAVESI C 1982) : acompanhando diversos r a t.o

r es f'isicos de um solo de mata cultivado por longos anos, 

verifica-se que a modi ri cação mais vi si vel é o aumento da 

densidade do solo, além do encrost.amento super�icial que já 

influi ser i amenle na i nf i l t.r ação de água das chuvas; que 

escorrerão provocando as erosões laminares e em sulco e as 
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enxurradas. 
1 

Cit.a o mencionado aul-or a Machado ,-comparando a 

evolução de dois at.ribut.os :físicos devido ao manejo, cit.ado 

por PRIMAVESI (1982). mostra que. a densidade do solo em

3 
:florest.a é de 1, 07 g/cm e após 8 anos de cul t.i vo aumenta 

para a 1, 40 
3 

g/cm e aos 14 anos de cul t.i vo at.inge 1,55 

3 
g/cm . Comparando a média de i n:f i l t.r ação de 9 horas de chuva 

em solo de floresta é de 148,1 mm/hora e após 8 anos de 

cult.ivo desce a 17,4 mm/h e aos 14 anos de cultives diminui

a 6, 6 mm/hora. 

Segundo Cintra
2 

ci t.ado por SOUZA (1985), num 

Latossol o Roxo, observou que a taxa const.ant.e de i nfi_ l t.ração

após duas horas no solo sob rriat.a foi 314- mm/hóra, ou seja 

cinco vezes maior que a maior t.axa- de infiltração obtida no 

solo sob preparo convencional 63 mm/hora. A grande dif'erença 

foi at.ribuida a degradação :física do preparo convencional 

onde a macroporosidade íoi de 10,2¾ bastante di:ferent.e da

quela enc0ntrada no solo sob mat.a 25,5¾ re:fletindo-se isto 

no aumento da densidade que foi de O, 86 
3 

gr/cm em mata a 

3 
1,17 gr/cm em convencional e além aumento na microporosida-

de sendo 42, 3¾ em ma t.a e 46, 1 ¾ em convencional . 

i 
MACHADO, J. A. Efei. to da misturo. convenci.onat de cultivo na capaci-

dade de i.nfi ttração da água no soto. Scmt.a. Mo.ria, UFSM-CCR. H>76. 

13� p. <Tese de .Mestra.do, não pubtica.da.>. 

CINTRA, F. L.D. Ca.ro.cteri za.ção do impedimento mec8ni.co em La.t.ossoto 

do Rio Orande do Sul. 89 p. Tese <Mestrado em Agron. Solos>. Fa-

cu l da.de de Agronomia., UFROS. Porto Alegre. 1980. 
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Segundo Silva citado por DENARDIN (1984), 

avaliando a velocidade de infiltração em Latossolo Roxo sub

met.ido a dif'erent.es usos encont.rou: Floresta natural 136 

mm/hora, cultivado com t.ração animal C7 anos) 31,3 mm/hora, 

plantio direto C4 anos) 7,5 mm/hora, cultivado mecanicamente 

C 20 anos) O, 2 mm/hora .. 

Segundo ROSA (1981), o campo nativo apresentou 

uma taxa .final de infiltração de água na superficie do solo 

7,7 vezes maior do que o solo cultivado. 

2.2. Manejo Adequado do Solo 

Segundo DENARDIN (1984): "Para as condiçêSes de 

solo, clima e espécies cultivadas anualmente sob motocaniza

ção nas regiões Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste do Brasil, o 

manejo adequado do solo deve englobar um conjunto de práti

cas agrícolas que proporcionem as seguintes condições: 

3 

retenha ao máximo a· água das chuvas onde encontra o 

solo; 

incremente a velocidade de infiltração de água no solo; 

reduza a velocidade de escorrimento de água não infil

trada no solo;. 

SILVA, I.F. da> Efeito de manejo e tempo de cul. t i.vo sobre as pro-

pri. edades físicas de um Latossol. o. Di.sser t ação de Mest rodo. 70p. 

<Agronomia, so 1.oa>. Facul.do.de de Agr.onomi. a, UFROS, Porto Alegre. 

:lS)80. 
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- aumente a capacidade de armazenamento de água no solo;

proporcione boas condições fisico-quimicas no solo para 

o desenvolvi ment.o das cul t. ur as".

Segundo DERPSCH C 1984) : "contraditoriamente, 

grande parte das necessidades de preparo do solo são auto 

induzidas, ou seja, para corrigir problemas criados pelo 

próprio preparo do solo e pelas máquinas. A compactação do 

solo, uma das razões importantes-porque o preparo do solo é 

efetuado, normalmente não ocorre na natureza". 

Segundo SUWAROJO & SOFIJAH (1985): a degrada

ção dos solos da Indonésia é causada principalmente pela 

erosão e a perda de matéria orgânica do solo. Uma cobertura 

vegetal aplicada em razão de 10 t/ha/ano reduz a erosão em 

declividade de mais de 15¾. A cobertura além de ajudar a 

manter os teores de matéria orgânica, melhora as proprieda

des físicas e mantém a produtividade do solo. 

2.3. Determinações Avaliadas e Diferentes Manejos 

Algumas avaliações f'isícas de solo para dif'e

rentes manejos tem-se mostrado mui t.o consistentes em sua 

tendência na diferenciação dos manejos. Assim na revisão de

literatura temos determinações que consistentemente marcam 

uma lendência, diferenciando os sistemas de preparo do solo 

comparados sempre com a mesma t.endência, independenlemente 

de que sejam dif'erent.es regiões, dif'erentes climas, dif'eren-
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tes solos, mesmo em di1erentes continentes. Outras determi-

nações pelo contrário não marcam uma tendência na comparação 

de sistemas de preparo, sendo que alguns autores apresentam 

uma tendência e outros autores tem encontrado uma tendência 

di f'erent.e. 

Uma outra dificuldade encontrada na revisão de 

literatura e a própria variação dos manejos do solo o que 

dif'iculta a sua comparação. Nesta revisão procuraram-se 

especial mente comparar sistemas de preparo contrastantes, 

plantio direto e convencional, para det.ectar a tendência das 

deter mi naçêSes avaliadas. 

Possivelmente a determinação mais consistente 

encontrada na literatura em compara�êSes de manejas do solo, 

é a relação entre cobertura vegetal do solo e as perdas de 

solo, sendo que todos os trabalhos consultados mostram uma 

diminuição nas perda de solo com o aumento da cobertura do 

solo. 

Assim após dos trabalhos pioneiros de BORST & 

WOODBURN (1942), númerosos pesquisadores tem avaliado as 

vantagens da cobertura do solo na diminuição da perdida de 

solo por erosão. LATTANZI et al. i i, 1974; ELWELL & STOCKING, 

1976; TRIPLETT & VAN OOREN, 1977; WISCHEMEIER & SMITH, 1978; 

GILLEY et al.ii, 1986; LOMBARDI NETO et al.ii, 1988 e ROLH et 

al. i i, 1988 mostram que quanto maior é a quantidade de 

cobertura vegetal do solo menor é a perda de solo. 

Possivelmente o melhor resumo desta tendência, 

sejam os gráficos apresent.ados por WISCHMEIER & SMITH 
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(1978), incluindo dif'erentes porcentagens de cobertura morta 

do solo, em relação a porcent.agem de perda do solo por 

erosão hídrica. Pelo mesmo f'ato da consistência da tendência 

apresentada, considerando que avalia um processo de princí-

pi os f' í si cos e considerando que incluiu a t.ot.al idade das 

-possibilidades esse resumo pode-se considerar como padrão

geral da t.endência comentada.

Para uma mesma porcentagem de área coberta de 

solo, a cobertura morta é mais ef'iciente no controle da 

erosão que a cobertura viva WISCHMEIER (1975). 

Uma outra determinação que apresenta muita 

consistência na revisão de literatura é quantidade de água 

no sol o quando .comparado o pl ant.� o direto em relação a 

out.ros sist.emas de preparo de solo e em especial ao sistema 

convencional . Destacando-se que as vantagens do plantio 

direto estão ligadas a quantidade de cobertura do solo, 

embora exista diferenças nas metodologias utilizadàs na 

avaliação da água do solo sendo que alguns trabalhos 

determinam capacidade de água disponi vel out.ros água 

disponi vel atual, e out.ros umidade do solo expressa em 

porcentagem de volume. 

Alguns dos trabalhos, mar e ando uma tendência 

favorável ao plantio direto em comparação com outros siste

mas são apresentados pelos pesquisadores HARROLD et al. i i, 

1 976; TRI PLETT e t a l. i i , 1 968; TRI PLETT & VAN DOR EN , 1 969; 

JONES et al.ii, 1969; BLEVINS et al.ii, 1971; LAL, 1975-1976; 

AGBOOLA, 1 981 ; SI DI RAS e t a l. i i , 1982-1983-1984; VIEIRA, 



1985; DERPSCH et ali i, 1986; CASTRO et 

CENTURION, 1988 e VIEIRA et al. i i, 1989. 

18. 

a:l.ii, 1987;. 

Uma outra determinação que apresenta vantagens 

consistentes nas regiões subtropicais e tropicais, íavore

cendo os sistemas de manejo que incluem cobertura do solo é 

a temperatura do solo, porém neste trabalho não considerou-

-se essa determinação por causa de que as avaliações íoram

feitas no período do ano em que a temperatura não é 

excessiva. 

Assim a tendência geral no per iodo em que as 

temperaturas altas são criticas é que, quando maior a cober

tura do solo menor a temperatura CSIDIRAS et al.ii, 1984). 

Como consequência de uma t..empera.t..ur_a mais estável e de uma 

maior umidade do solo na presença de cobertura, além pelo 

fat.o de ser a própria cobertura é uma energética, alguns 

pesquisadores tem determinado que a atividade biológica 

aumenta sensi velment..e com o aumento da cobertura do solo e

por sua vez este aumento da atividade biológica, minhocas em 

especial, influenciam alguns· atributos do solo. McCALLA & 

ARMY , 1 961 ; KEMPER & DERPSCH, 1 981 ; VLEESCHAUVER e t a l. i i , 

1981; PRIMAVESI, 1982; VIDOR, 1984; ALMEIDA, 1985; CANNELL, 

1985; VIEIRA, 1985 e CHAUDHRY et al.ii, 1987. 

Como conclusão do apresentado das determina

ções que tem tendência consi stent..e e f'avorável ao uso de

sistemas de manejo que incluem a cobertura do �olo, apresen

tam-se algumas expressões t..ext.urais de autores que resumem o 

dito. 
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SANCHEZ (1981): A cobert.ura do solo conserva a 

matéria orgânica ao diminuir a temperatura do solo. Uso de 

coberturas prot.et.oras é aplicável . a uma área mais extensa 

que os adubos orgânicos. 

Segundo MI ELNI CZUCK, C 1 987) : .. Os métodos de 

manejo do solo desenvolvidos para as regiões temperadas, 

quando aplicados nas regiões t.ropicais e subtropicais exp�em 

a super:fície do solo a ação dos agentes climáticos que atuam 

nestas regiões ·com grande intensidade. Bem como, o rompimen

to do equilíbrio pelo uso agricola, determina taxas de 

decomposição mais alta do que as de adição dos resíduos 

orgânicos, provocando redução no teor de matéria· orgànica do 

solo. Inicia-se assim um processo de degradação f'isica, qui

mi ca e bi ol ógi ca, com redução da produt.i vi dade, aceleração 

da erosão, que por.sua vez acelera o processo de degradação. 

Os sistemas de manejo dos solos destas regiões, devem man

ter sempre a superf'ície do solo protegida com plantas ou 

seus resíduos e as culturas manter taxa de adição de 

resíduos e N pela :fixação biológica". 

Segundo DERPSCH (1984): "manter o solo coberto 

com plantas ou com resíduos dest.as mesmas plant.as durante o 

maior t.empo possi vel é por tanl-o da maior importância par a 

minimizar o risco de perda do solo por enxurrada". 

Com re:ferência a quantidade de cobertura ex

pressa em t./ha ou em porcentagem de solo coberto. Segundo 

LAL (1977) nas condições de Ibadan, Nigéria com declividades 

de 1 a 1 6% as per das de sol o em enxurrada são negl i gí vei s 
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com cobertura de 4-6 t/ha. 

Segundo MARELLI e t ai i i C 1983) nas e ondi ç êSes 

de Cordoba, Argentina em solo Argiudol tipico a cobertura de 

resíduos de 4 t/ha de palha de trigo f'oram muito efetivas 

para evitar o crostamento da superf'icie do solo e manter um 

alto nivel inicial de infiltração. Com chuvas intensas e

prolongadas na medida que o perfil se satura o efeito da co

bertura vai decrescendo até desaparecer com o tempo. Porém. 

cont.i nua seu ef'ei t.o sobre a velocidade do escorri ment.o e as 

per das do sol o. 

Segundo ROTH e t ai i i , 1988 nas condições do 

Paraná, em solo Oxisol o principal f'ator que influenciou a 

inf'ílt.ração f'oi a f'ormação de crosta superf'icíal, dependendo 

do grau de cobeitura e independente do sistema de trabalho. 

Para os 3 manejos usados, com boa cobertura do solo, inf'il

trou a totalidade dos 65 mm/hora de chuva aplicada com 

micro-simulador, porém cerca de 20¾ i n:fi l trou nos sol os 

trabalhados e com sua superf'icie ·complet.amente encrostada. 

Uma quantidade de resíduos de 4-6 t/ha é proposta como a 

quantidade mínima de cobertura necessária para reduzir a 

erosão e a enxurrada signif'icat.ivament.e. 

Segundo LOMBARDI NETO et aiii C1988) em expe

rimento realizado no Centro Experiment-al de Campinas em

Latossolo Roxo dist.róf'ico A moderado. t.ext.ura argilosa, com 

13% de declividade ut.ilizando t.alhões coletores de 4m x 25m 

de comprimento. sob chuva natural durant.e 19 meses Cset.embro 

85 a maio 87) e aplicação de resíduos de milho, mostrou que 
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para controlar cerca de 50¾ das perdas foi necessária uma. 

quantidade de residuos de 2000 kg/ha ou 46¾ de cobertura do 

· solo.

Contrastando com o apresentado á outras deter

minações que não tem uma tendência definida quando comparam-

-se dif'erentes sistemas de manejo, encontrando-se na litera-

lura tendências opostas. sugerindo que outras variáveis como 

tipo de solo. clima da região ou outros. superam o efeito do 

manejo. Também pode-se supor que existam dif'erenças impor-

tantes em duas condições que são consideradas iguais ao com-

parar manejos. Assim por exemplo, muitos trabalhos comparan

do manejos, incluindo o plantio direto, .não apresentam as 

quantidades de cobertura do solo utilizada, podendo aconte

cer que tenham diferenças importantes de cobertura, o que 
·'Õ 

inf'luencia os resultados e avaliações.

Algumas determinações que apresentam tendên

cias diferentes na revisão de literatura são: densidade do 

solo, porosidade e resistência a penetração. 

Resultados de uina maior compactação do solo em 

sistema de plantio direto, avaliados em resistência a pene

t.ração f'oram det.ect.ados por DICKEY et alii, 1983; FLOYD, 

1984 e HILL & CRUSE, 1985. 

MACHADO & BRUM C1878) concluíram para as 

condições do Planalto do Rio Grande do Sul 

alterações da parâmetros densidade do solo, 

que: As 

porosidade 

total, macroporosidade e microporosidade indicam alto grau 

de compactação do solo submetido ao sistema convencional de
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cult.ivo evidenciando a necessidade de i mpl ant.ação de 

técnicas mais racionais de cul t.i vo. O sistema de plantio 

diret.o preveniu a perda de mat.éria orgânica do solo, 

enquant.o no sistema convencional as perdas de solo f'oram 

significativamente maiores quando comparado com os demais 

tratamentos. 

Para a densidade do solo encontra-se três re

sultados diferent.es quando comparam-se sistemas de preparo. 

Assim resultados sem diferença ent1�e os sistemas comparados 

f'oram encontrados por BEZERRA, 1978; SACCHI, 1982; CENTURION 

& DEMATT�, 1985 e LOPES et alii, 1986. 

Outros aut.ores tem encontrado densidade do 

solo maiores em plantio direto em comparação ao convencional 

VIEIRA, 1981; SIDIRAS et ali i, 1982-1984; BLEVINS et ali i, 

1983; VIEIRA & MUZILLI, 1984; CORREA, 1986; DERPSCH et alii, 

1986; IKE, 1986; CENTURION, 1987; CASTRO, 1989a. 

Também tem sido reportadas densidades menores 

em plantio direto em comparação ao convencional MACHADO & 

BRUM (1978), LEITE & MEDINA C1984). 

Uma outra observação feita pelos autores, são 

as dif'erenças det.ectadas entre as diferentes profundidades 

avaliadas. A tendência geral é a diminuição da densidade do 

solo com a prof'undidade nas camadas abaixo de 30 cm, além de 

um aumento da mesma na camada 10-20 cm CENTURION & DEMATTI::, 

198!3. 

Out.1-a observação interessante destacada por 

alguns autores é uma relação da maior densidade do solo nas 
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camadas super:ficiais em plantio diret.o com atributos favorá

veis avaliados na mesma camada. 

Assim segundo I KE C 1986) nas savanas de Ni gé

r ia as propriedades do solo deterioraram-se mais rapidamente 

sob preparo do solo que sob plantio direto. As propriedades 

físicas em plantio direto foram superiores aos outros 

sistemas de preparo, com exceção de uma maior densidade do 

solo em plantio direto. A. infil t.ração e a umidade do solo 

foram consistentemente mais altas em plantio direto. 

Também CASTRO (1989) em solo Latossolo Verme

lho-Escuro e em Podzólico Vermelho-Amarelo destaca que o au

mento na densidade do solo leva a um aumento na retenção de 

água. 

Segundo SI DI RAS e t .ai i i C 1984), o plantio di -

reto aumenta a retenção de água na camada superficial e 

diminuiu o gradiente de densidade do solo do perfil. 

Segundo DERPSCH et alii (1986), em plantio di

reto uma alta densidade do solo nâ superfície e a baixa po

rosidade tolal não i nf' l uenci a na enxurrada. Assim a i nf' i l -

tração avaliada em periodo de crescimento da soja no Paraná 

utilizando chuva simulada durante uma hora :foi de 45 mm/h em 

plantio direto representado 100¾ de infiltração, em escari

ficador 35 mm/h (78%) e em convéncional 26 mm/h (58%). Além 

da proteção da coberlura e da maior eslabilidade nos agrega

dos de planlio direlo, também a presença de lubulações bio

lógicas originadas por animais e raízes é provavelmente a 

principal causa da al la in.fil tração em solos de al t-a densi -
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dade. Comentários coincidentes são apresentados por VIEIRA, 

1985. 

A propriedade de inf'iltração de água no solo 

tem sido sugerida como um bom critério para avaliar as di1e-

renças de manejo do solo. Assim SOUZA (1985) trabalhando com 

chuva simulada em um Lat.ossolo Roxo distróf'ico degradado 

conclui: "A inf'iltração de água no solo mostr-ou-se mais efi

caz em detectar variações entre os tratamentos estudados que 

as outras determinações, podendo ser usada como critério pa

ra classif'icar solos segundo seu grau de degradação f'isica". 

Esta conclusão apresentada sugeriu o segundo 

objetivo e uma das hipóteses que pret.ende--:-se pesquisar neste 

trabalho, pelo que a ln.filtração f'oi_ uma determinação conci·· 

derada especialmente em relação ao manejo. 

Segundo REICHARDT (1987) para um LatossoJ.o 

Roxo distrófico textura argilosa, de Lençois Paulista - SP, 

verificou-se que a infiltração básica é afetada pelo manejo 

do sol o. Neste estudo obteve-se testemunha 18, 6 Ko C cm/h) 

subsolagem 9,6 Ko Ccm/h), gradagem média Ko Ccm/h), gradagem 

pesada 7,2 Ko Ccm/h). 

ROSA (1981), concluiu que, a taxa í'inal de 

infiltração de água em solo cultivado a 29 cm de prof'undi

dade foi de 192 mm/hora, sendo 24 vezes maior do que a taxa 

obt..ida a 16 cm de prof'undidade (8 mm/hora) e quatro vezes 

maior do que na superf'icie (48 mm/hora). A cam�da compactada 

iniciou abaixo do solo mobilizado e atinge a prof'undidade de 

26-30 cm.
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Segundo ALVES (1986) t:rabalhando'em um Podzó

lico-Vermelho-'Escuro com dif'erent.es manejos para estudar a 

t.axa de inf'ilt.ração e out.ros atributos usando um micro-simu-

1 ador de chuva com duas i nt.ensi dades média const.ant.es de 

chuva 62,9 e 87,1 mm/hora conclui que com o aumento da 

intensidade de chuva, diminui o tempo de inicio do escoamen

to, independentemente das condiçê:>es de super:ficie. A taxa de 

decréscimo na inf'iltração com o tempo f'oi mais acentuada no 

preparo convencional e sob a chuva de maior int.ensidade. A 

taxa·constante de in:filtração e infiltração acumulada.foram 

maiores no plantio direto, sob as duas intensidades _de chu

va. As energias cinéticas aplicadas não causarain diferenças 

si gni f' i cativas na densidade da cr ost.a f'or mada. 

DERPESCH et aUi (1985), é concluint.e que em 

Paraná o si st.ema de pl ant.i o di ret.o em combinação com as 

culturas de cobert.ura adot.ados e incluindo um sistema de 

rolaçBes, é uma sist.ema de produção eficient.e em reduzir o 

escorrimento de água e consequent.emente a erosão do solo e o 

aumento da produli vi dade. Uma boa cobert.ura vegetal é mui t.o 

ef'eliva em melhorar a inf'ilt.ração, reduzindo o escorriment,o 

de_água e a erosão do solo. 

Pelo contrário a outros t.rabalhos que subli

rih�m que um aspecto crit.ico quando trabalha-se com solos sem 

preparo e com baixas porcentagens de cobertura do solo, 

resultando baixa taxa de infilt.ração. 

Assim, segundo ELTZ et alii 1984, conclui que 

o plantio dii�eto :foi e:ficaz rio controle das perdas de solo.
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A eficiência do plantio direto no controle de perdas de água 

no P. V. A. textura média - 9% declive precisa ser melhorada 

com outras prá�icas que propiciem maior infiltração de água 

no solo. 

Observou-se também que a diminuição da perda 

de solo e de água pelo ef'eito da cobertura são dif'erentes em 

sua tendência. Assim, segundo LATTANZI et ali i (1974), a 

perda de água por escorrimento roi pouco influenciada pelas 

declividades e foi reduzida em 10¾ por 2 t/ha de cobertura e 

reduzida em aproximadamente 85% para 8 t./ha. As perdas de 

solo diminuiu com aproximadament.e 80% com 2 t/ha de cober

tura para todas as declividades estudadas.2-6-12-20¾. 

Em · um experimento r�alizado em Campinas em 

Latossol o Roxo di strófi co, utilizando tal hBes cal etores com 

13% de declividade, sob chuva natural, nos quais diferentes 

quantidades de resíduos de milho, foram estudados, mostrou 

que o aumento na quantidade de resíduo diminui acentuadamen

te as perdas de sol o e água, sendo as curvas exponenciais 

diferentes para perda de solo que para perda de água 

(LOMBARDI NETO et alii, 1988). 

Comparando oi to mét.odos de preparo de sol o em 

Podzólico Vermelho Amarelo dist.rófico de Rio Grande do Sul 

em presença e em ausência de uma cobert.ura de 60¾ do solo 

formado por resíduos de trigo picados e distribuídos unifor

memente sobre a superfície. BERTOL et alii (1�87), concluí

ram que as perdas de água foram em geral mais afetadas pelos 

métodos de preparo do solo, do que pela cobert.ura veget.al 
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morta, sendo de qualquer forma, bem menos influenciada pelos 

tratamentos do que as perdas do solo. 

ELWELL & STOC:KING (1976) em pesquisas realiza

das na Rhodésia durante vários anos, mostrou que as tendên

cias de perdas de solo e de água pelo efeito de diferentes 

quantidades de cobertura, são ba:st.ant.e diferentes sendo que 

as perdas de solo diminuem rapidamente com pequenas q�anti

dades de cobertura e enquanto que as perdas de água precisam 

de maior quantidade de cobertura _para diminuir sensivelmente

as p�rdas e aumentar a infiltração. 

VIEIRA et aiii. (1978), concluiram que a cultu

ra da soja apresentou um período critico de perdas do solo 

que foi da semeadura até o cresci•ment.o. As perdas de solo 

após o cresci ment.o f'oram desprezi veis em lodos os si st.emas 

de preparo, não ocorrendo o mesmo com as perdas de água. O 

cultivo nos sistemas sem preparo e de preparo reduzido com 

apenas uma gradagem f'oi eficiente para controlar as perdas 

de solo, porém não o foi para as perdas de água. Os preparos 

do solo que envolveram aração e gradagem reduziram as perdas 

de água em relação aos sistemas de preparo que não envolve

ram aração. 

Uma outra deter mi nação que também apr esent.a 

tendências diferentes na literatura é a produtividade, das 

culturas, assim apresentam-se resultados com produtividades 

inferiores em plantio direto em comparação com outros prepa

res e outros trabalhos com produtividade superiores e também 

produtividades sem dif'erenças significativas entre os 
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di.ferentes prepares. 

Segundo BENATTI JR. (1981) a produtividade do 

milho não diferiu nos três sistemas de preparos comparados 

no Latossolo Roxo. Todavia, a produtividade do sistema con

vencional e do p1-eparo reduzido .foi superior est.at.isti-

camente, em relação ao plantio direto, no Podzólico Vermelho 

Amarelo orlo e no Podz6lico 

Marília. 

LI NS & MAR'.í LI A variação 

ELTZ et alii (1984), observaram que o plantio 

direto mostrou rendimentos das culturas iguais ou superiores 

ao preparo convencional. 

Segundo LAL (1982)
4 

citado por LAL (1986) com-

parando a produt.i vi dade do milho entre preparo convencional 

e Plantio Direto durante 24 colheitas consecutivas, .fazendo 

t:!J 

duas colhei tas po1- ano, em um al f i sol de Nigéria, a produ-

ti vi dade do P. D. f'oi maior. As condições i ni ci ais do sol o e 

a presença de cobertura mort.a, são impor tant.es para 

determinar a pr oduli vi d ade do milho no P. D. C LAL, 1 986) . 

DERPSCH et aiii (1986) mostraram que as condições vantajosas 

do P. D. para sucesso do milho dependem da cobertura vegetal 

e da rotação de cult.ivos. 

TRIPLETT JR. & VAN DOREN JR. (1977) compararam 

a pr odut.i vi dade do milho em plantio direto e convencional 

4 
LAL, R. Effects of 10 year� of no-ti.llage and convenlional ptouving 

on mai.ze yield cmd propert.ies of a. tropical soi. ls. 

ISTROConf., Osi.jek, Yugolavi.a. PP• 1U.-117. (1982>. 

Proc. s:> th 
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com dif'erent.es coberturas, determinando que a produtividade 

do sistema convencional não é influenciada pelas diferentes 

porcent.agens de cobertura, enquan�o que o plant:.-io direto 

aumenta a sua produt.i vidade com o aumento da cobertura, 

sendo que quando o sol o encont.r ava -se com mais de 50¾ de 

solo coberto, a produtividade do plant.io diret.o foi superior 

a do convencional. 

Comparando as produt.i vidades de soja e trigo 

com três sistemas de preparo do sol o, durante 6 anos em 

Paraná DERPSCH (1986), encontrou produtividades superiores 

para plantio diret.o. sendo 34¾ mais altas, para a soja e 19¾ 

para o trigo quando comparadas com as do preparo convencio-

nal sendo que as do escarificador· foi 7¾ mais alto para a 

soja e 6¾ para o trigo em relação as dos preparo conven

cional. 

2. 4. Determinações Físicas do Solo e Equipamentos Utili

zados 

Considerando a importância que a superf1cie do 

solo tem respeito do manejo do solo e a influência da dureza 

da superf1cíe em outros processos, salienta-se que não se 

encontraram na literatura consult.ada trabalhos que avaliaram 

a dureza da superf'icie do solo com penet.romet.ro de "bolso". 

Assim. GASSEL (1982) menciona que este tipo de penet.rometro 

não t.em sido útil para estudos quant.ítat.ivos devido a difi

culdade de se obter dados uniformes e consistentes de pene-
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tração e escala de leit.ura� e pela dificuldade encont.rada em 

controlar a penet.ração exatamente at.é a marca do aparelho. O 

mesmo autor comenta em extenso as dificuldades nas medições 

de resistência a penetração em geral, ainda com penetrome

tros de maior tamanho, sublinhando a ligação entre densidade 

do solo ·e a umidade, no moment..o da medição e destaca a 

dificuldade de estabelecer comparações nas medições de 

diferentes pesquisas e mesmo os ni veis agronómicos cr 1 ti cos 

de resistência a penetração. 

Observações coi nci dent.es são apresentadas por 

STOLF et aLii (1983), dizendo que como os valores de resis-

t..êncía do solo a penet..ração, varia com a umidade, est.a 

det..errni nação não -serve para avaliar. em t.ermos absol ut.os, · se 

um sol o dado esta ou não compact..ado. 

Todavia a met..odologíà. de resist.ência a pene-

t..ração em pi�of'undidade usando as curvas de resistência é de 

ut..ílidade para determinar a prof'undidade e espessura das 

camadas de maior dureza CSTOLF & FAGANELLO, 1984). 

Uma outra limit..ação na utilização de penet..ro

met.ros, é a pobreza nos desenhos de amostragem, o que traz 

grande dificuldade para uma análise est.at,ist..ica adequada 

C CASSEL, 1982) . 

Quando se procura comparar a in�ilt,ração enlre 

plant..io direto e out..ros sistemas de preparo é convenient.e 

usar alguma met.odol ogi a de chuva simulada qu� aproxima -se 

mais das condiçêSes reais de campo CFARIAS & RODRIGUES, 
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1983)
5 

cit.ado por ALMEIDA & RODRIGUES (1985). 

Um aspect.o mui t.o impor t.ant.e num simula dor de 

chuva e o método utilizado para a formação das gol.as. Segun

do SAN ROQUE MUNOZ e t a l i i C 1984) as met.odol ogi as par a a 

formação de gol.as podem ser de dois t.ipos diferentes: 

a) os que utilizam bicos com pressão;

b) os que ut.i li zam gotas- onde a velocidade i ni ci al é

zero.

Nos simuladores de primeiro tipo a energia ci

nética está influenciada pela pressão do bico e pelo tamanho 

da gota. Nos de segundo tipo a energia cinética é influen

ciada, pela altura de queda e pelo tamanho da gota. 

Um outro aspecto importante é que os simulado

res de chuva de falo tem que simular com a maior aproximação 

possível as chuvas da região a pesquisar. 

Feita uma comparação entre o simulador de bi

cos com braços rot.at.ivos "Swanson" e micro-simulador de gola 

Goet.t.i ngen concl u,i u-se que a energia ci nét.i ca ·obt.i da por mm 

de chuva aplicada é praticamente a mesma para os dois 

simuladores. E em comparação com a energia cinética das 

chuvas da região de Londrina, as chuvas simuladas 

FARIAS, O.S. & RODRIOUES, A.P.M. Compa.raçã.o de dois métodos de in-

filtração de água no sol o. Londri.na - IAPAR, 1983. 9p. <Mi.meogra

fado). 
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apresentaram valores menores do que as nat.urais, (55¾ da 

chuva convect.i va, 81 ¾ da front.al e 71 ¾ da média). Isso é 

consequência das gotas não alcançarem a velocidade de queda 

terminal. O di âmet.r o médio de got.a D é de 2,00 mm para 
!>O 

simulador Swanson e de 3, 62 mm par a simula dor t.i po gota 

CROTH et alii, 1986).

A menor energia cinética apresent.ada pelos si

muladores concluiu o autor subestima as perdas do solo e

superestima a infiltração e acrescenta que os resultados 

obtidos, indicam a necessidade de estudos mais aprofundados 

para chegar-se a uma relação energia cinética - int.ensidade 

de chuva própria par a o Norte do Paraná o_u outros .locais do 

Brasil, pois o uso da_ equação Universal de. perdas de solo 

tende a subestimar a erosividade das chuvas. 

O simula dor tipo gola, utilizado no I APAR, 

mostrou ser um aparelho extremamente útil nas determinações 

de infiltração em relação a susceptibílidade a erosão. 

Durante dois anos foram et'etuadas mais qw::;-, 600 medições, 

estudou-se o efeito do tipo de preparo do solo, rol.ações de 

culturas, compactações, 

i nf' i l tração C ROTH, 1 984) .

fatores químicos, etc. sobre a 



3. METODOLOGIA

3.1. Area Experimental 

3.1.1. Localizaçio da �rea 

A área experimental 
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localiza-se no Centro 

Experimental de Campinas do Instituto Agronómico; em um dos 

campos da Seção de Conservação do Solo. na lati t.ude 22:?. 

53'Sul, longitude 47� 04'0este, e altitude média 660 m. 

3.1. 2. Clima regional 

A região de Campinas de acordo com a classi

ricação climática internacional de Kõeppen está localizada 

em uma área de transição entre os tipos climáticos Cwa e 

Cfa, signi.ficando clima tropical de altitude com inverno 

seco e verão úmido. A temperatura do mês mais mais quente é 

superior a 22
°

C e a do més mais frio menor que 18
°

C.

A Tabela 1 apresenta o balanço hídrico segundo 

o método de THORNTHWAITE & MATHER (1955), para a região de

Campinas, par a uma r et.enção máxima de água no sol o de

125 mm. Através dos dados de temperatura nota-se que o mês
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mais 
. . 

o

quent.e é o de fevereiro com média de 23,3 C e o mais 

o 

frio é o mês de junho com média de 17,2 C. O t.ot.al médio de

chuva anual é 1382 mm sendo que o per iodo mais chuvoso é o 

de outubro a março, com um total de 1048 mm, representando 

75¾ do t.ot.al anual. O mês mais chuvoso é o de janeiro e o 

mais seco é o mês de julho. 

Tabela 1 - Médias mensais de t.emperat.ura, precipitação plu

vial, def'iciênci·a hidrica e excedente hidrico, 

para a região de Campinas - SP 1956-1987. 

TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO DEFI CI E;NCI A EXCEDENTE 
MÉDIA PLWIAL HÍDRICA HíDRIC0 

MESES 
ºe mm mm mm 

Jan. 23, 1 234 o 120 

Fev. 23,3 187 o 86 

Mar, 22,7 140 o 40 

Abr. 20,9 73 o o 
Mai. 18,5 68 o 
Jun. 17,2 62 o 
Jul. 17,4 32 ·1

Ago. 18,9 41 4

Set.. 20,3 68 2

Out.. 21,3 1-26 o
Nov. 22,0 137 o 38 
Dez. 22,4 224 o 117 

ANO 20,7 1. 392 7 414 

FONTE: Arquivos da Seção de -Climat.ologia Agricola do Inst.i-

t.ut.o Agronômico de Campinas. 

A região apresenta em excedente hídrico da 

ordem de 414 mm, principalmente dist.ribuido nos meses de 

novembro a março e uma deficiência hídrica da ordem de 7 mm, 

conside:-ada pequena, -- nos meses de julho a setembro. 
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A Figura 1 apresen�a g�áficamenl�o balanço da 

região de Campinas, mostrando a distribuição anual da preci

pi lação, e os per i odos de ocorrênci-a do excedente e da def'i -

ciência hidrica. 

CAMPINAS - SP

Prec. Anual = 1. 382 mm

Temp. m = 20,7 ºc 

Def. Hid. = 7 mm 

Etc. Hid. = 414 mm 

MM 
· 260�----------��-----------,

601---------

o [.__L_ __ J_ _ _.l,_ _ _L_ _ _t_ _ __L _ _.11..,__,1___..,_ _ _.__ _ __, 

JAN FEV MAR ABA MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

MESES 

Figura 1 - Balanço hidrico pelo método THORNTHWAITE & MATHER 

C 1956) da regi :ão de Campi na·s. 1956-1987. 
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3.1. 3. Solo 

O solo foi identificado no levantamento pedo

lógico semi detalhado do Estado de São Paulo, como Latossolo 

Roxo Epieutrófico ou Dist.rófico, com horizonte A moderado ou 

pr oemi nent.e t.ext ur a ar gi 1 osa ou mui t.o ar gi 1 osa, Uni d ade 

Barão Geraldo. Na classificação Americana correspondente a 

Typi e· Hapl or thox com hor i zont.e A ocr i co escuro ou úmbr i co 

(OLIVEIRA & MENK, 1984). 

O relêvo pouco movimentado e as caracteristi-

cas internas do perf'il que conferem grande capacidade de 

infiltração e permeabilidade, dão aos latossolos, em geral, 

acentuada resistência a erosão (OLIVEIRA, ·1980). 

Os solos da unidade · Barão Geraldo, segundo 

OLIVEIRA & MENK C1984), apresentam, além das caracteristicas 
(� 

pertinentes a classe dos Latossolos Roxos, as seguintes: 1. 

Textura mui to argilosa ou argilosa. 2. Teor de areia grossa 

inferior a 20½. 3. Soma e saturação em bases íníeriores a 

1,5 e mg/100 g de TFSA e 50½, respectivamente, ao longo do 

perfil ou após 100 cm de profundidade. 4. Ausência de cará

ter acrico a menos de 100 cm de profundidade. 5. Matiz do 

horizonte B igual ou mais vermelho que 3, 5 YR, com relação 
z 

valor croma igual ou inf'erior a 3/6. 6. Horizonte B apedico 
z 

ou com estrut.urà subangular f'raca: consistência friável a 

muit.o f'riável. 7. Espessura dos horizontes A + B superior a 

120 cm. 8. Cascalho inf'eríor a 5% nos horizontes A e B. 9. 

Teor de carbono até 100 cm inf'erior a 1,5½ nos solos muito 

argilosos e a 1,2 nos argilosos. 
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Na Tabela 2, são apresentados dados reU.rados 

do perfil on- 117 de OLIVEIRA & MENK (1984) correspondemte ao 

local onde localiza-se a área exp�rimental. 

Tabela 2 - Dados do perfil n� 117, correspondente ao local 

onde localiza-se a área experimental. 

PROF. pH C% AR% SL% AF% AO% AF/AO S/A V% T 

0-20 5.6 .1 • 9 65 8 .16 .1 .1 .1 • 4-:.5 O, 12 49 8.�B 

60-80 6, .1 o,a 69 5 .15 .1 .1 .1 ,36 0,07 28 5,.12 

AR - A.reio, AO - Areia Grossa

SL Silt.e- S/A silte/ Areia

AF - Arei.o. Fi.na T - e. T. e.

Observa-se a unif'ormidade da textura nas pro

fundidades avaliadas. Outras amostragens realizadas na área 

em estudo apresentam dados muito parecidos aos apresentados, 

salientando-se portanto a homogeneidade da área experimental 

na caract.er1st.ica de textura. A declividade da área. expGri-

mental é da 6¾ no sentido Sul-Norte. 

3.1.4. Descriç_;o do experimento de campo 

Esta área f'az parte do projeto intitulado: 

ºEfeito de sistemas de preparo dó solo e rotação de culturas 

na produção de milho e soja" em andamento com financiamento 

parcial pela EHBRAPA através de PNP Manejo e Conservação do 

Solo. 
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Nesta área experiment.al são ut.ilizados t.rês 

sistemas dif'erent.es de preparo do solo: arado de disco, 

arado escarif'icador e plantio direto. O preparo primário do 

solo é feit.o no sent.ido da maior declividade (Sul-Norte) e 

a linha da semeadura é perpendicular ao preparo primário. 

Estas operações são repetidas duas vezes por ano, na época 

da semeadura de primavera e de outono. As parcelas são de 

15 m x 16 m e  tem duas repetiç�es para cada tratamento. 

As culturas de verão utilizadas são milho e 

soja, cada um deles em :forma continua todos os anos e também 

em rotação. No outono as parcelas são divididas ao meio sen-

do uma parte semeada com aveia preta e a out.ra Cr-otalaria 

funcea. O experiment.o encont.ra-se no quinto ano de andamento. 

3.2. Tratamentos Avaliados ,. 
U 

Neste trabalho foram avaliados somente parte 

dos tratamentos, selecionando-se os mais contrastantes. As

sim .foram escolhidas as culturas milho e soja em cultivo 

continuo, repetidos todos os verões, e como c;:ul lura de 

inverno aveia preta, por causa de seu melhor desempenho na 

- produção de cobert.ura. Desta f'orma, o tamanho das parcelas

avaliadas é 16 m x 7. 6 m. Out-r as variáveis consideradas
-, 

:foram os t,rês sistemas di:ferentes de preparo do solo:

plant.io diret.o, escarif'icador e convencional.

S.P.D. 

s.c.

Ist.o resulta um t.ot.al de seis, t.ratament.os: 

Soja Plantio Diret.o; S. E. 

Soja Convencional; M. P. D. 

Soja Escar i f' í cador ; 

Milho Plantio Direto; 
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M.E. - Milho Escarif'icador; -:- M.C. - Milho Convencional, os

quais serão assim denominados daqui em diant.e. 

O preparo convencional, consi st.e de preparo 

primário com arado de discos, incorporando os rest.os da 

cult.ura ant.erior, seguido de duas gradagens niveladoras e 

semeadura. 

O preparo com escarif'icador consíst.e de 

preparo primário com arado escarif'icador, com hastes a 0,25 

m emt.re sulco, a 0,30 m de prof'undidade, seguido de duas 

gr adagens nivelador as e semeador a. Na oca.si ão do preparo 

para semeadura da aveia preta no ciclo avaliado, f'oi 

necessário uma gradagem antes do arado escaJ'if'icador pa.ra 

diminuir embuchamento pelas restevas. 

O sistema de plantio direto e com semeadeira 

adequada para o plantio direto, de 5·1inhas nas culturas de 

verão e de 11 linhas na aveia preta, e o controle das ervas 

daninhas f'oí com herbicidas a base de 1,5 l/ha de glif'osate 

e 0,5 l/ha de 2,4 D. 

O milho utilizado foi o cultivar BRASKALB 670 

semeado a 1,0 m entre linhas e 6 �lantas por melro, receben

do no plant.Jo uma adubação de 220 kg/ha da f'ormulação. 

4-20-20 e após aproximadament.e 40-50 dias 90 kg/ha de N em

cobertura na forma de sulf'ato de amónio. A soja usada foi o 

cultivar IAC 12 semeada a 0,50 entre �ileiras e 25 plantas 

por metro linear com adubação de 350 kg/ha da f'ormulação 

0-28-15. A aveia preta foi semeada em fileira cont.inua. e

16 cm entre fileira usando 80 kg/ha da formulação 4-20-20. 
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Após a colhei ta do milho ut.i li zou-se a roça

dei r a par a triturar e distribuir os restos cul tur ais. A 

aveia :foi colhida com colheiladeir� provida de picador para 

melhor distribuição dos restos culturais e a soja também. 

3.3. Determinaç�es 

As determinações foram feitas em duas etapas: 

uma imediatamente após a colheita das culturas de verão e a 

passágem da roçadeira C20 de abril até 06 de maio 1989) 

avaliando-se o efeito residual dos preparos após o ciclo da 

cul t.ura. Nesta etapa foram avaliadas a resi st.ênéi a do sol o 

na superficie, com penet.romet.ro de bolso, foram coletadas 

amost.r as volumétricas par a deter mi nação de densidade dó so

l o, po1�osidade total e curva caracter1stica, :foram avaliadas 

a inf'iltração com perrneametro e mediu-se a cobertura vegetal 

do solo. A outra etapa considerada :foi após os preparos e

emergência da aveia preta e durante o ciclo da aveia C2Ó de 

maio até outubro de 1989). Nesta etapa :foram feitas as 

seguintes determinações; resistência à penetração até 60 cm 

de pro:fundídade com penet.rometro de impact.o, in:fílt.ração na 

superficie com chuva simulada e a 50 cm de profundidade com 

permeametro e umidade durante todo o ciclo da aveia e avali

ação de cobertura veget.al do solo ao fim do ciclo da aveia 

preta. Comparou-se também a produtividade das cul t.uras. em 

I'unção dos tratamentos aplicados. 
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3.3.1. Determinaç�es ap�s colheita do milho e soja 

3.3.1.1. Dureza da superfície do solo 

Trabalhou-se com penetrometro de bolso modelo 

CL - 700, avaliando a dureza da superf'icie do solo C0,5 cm). 

O intervalo máximo do a.parelho de O até 4, !3 

2 

kg/cm . Com objetivo de poder medir a var i abi 1 idade espacial 

destas medições. escolheu-se um modelo de amostragem que 

permitiu o uso da geoestatistica . .  Utilizou-se para tanto um 

retângulo de madeira com uma malha de barbantes constituida 

de 12 x 18 fileiras, distanciados entre si de 5 cm. Locali-

zando o penetrometro, em forma vertical, no centro de cada 

quadrado C5 x !3 cm) 1 evantando um total de 216 pontos por 

amostra. A localização do retângulo de madeira em cada par

cela f'oi com seu maior comprimento no sentido da f'ileira do 

plantio, e portanto perpendicular ao preparo primário do 

solo. Além das determinaç�es de du�eza da superfície em cada 

ponto 1 evantou-se a informação da 1 ocal i zação da linha de 

semeadura da cultura. Em cada t-ratamento repetiram-se 3 

retângulos ou seja um tolal de 548 dados de resislência da 

super.f'icie do solo, havendo dif'erenças de dias entre as 

medições 
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3.3.1.2. Densidade do solo � Porosidade total 

- Curva caracterisitica

Para amost.ragem das relações massa/volume do 

solo nos diferentes trat.ament.os utilizaram-se anéis volumé

tricos numerados e taradas de 100 cm2 de capacidade. Em cada 

t.r inchei ra escavada foram ret.i radas amostras dos 4 lados, ou 

seja 4 repetições por tratament.o e considerando-se 4 profun

didades: 5 cm, 15 cm, 25 cm e 40 cm, const.it.uindo-se assim, 

um tot.al de 15 amost.ras por tratamento. Posteriorment.e estas 

amostras f'ora.m ao laborat.ório, onde adicionaram-se gase e

elástico na parte inferior do anel e em seguida f'oram 

colocados em bandejas, saturando-se em água acrescentada 

aproximadamente cada 6 horas até atin- gir quase a altura 

dos anéis. Após saturados as amostras, estes eram retiradas 

da água deixando-se escoar o excesso por poucos segundos, e 

se pesando em segui8a determinar porosidade total. 

Em seguida as amostras f'oram colocadas na mesa 

de t.ensão circular de 0,50 m de diâmetro e 15 cm de altura, 

f'echada com t.ampa e cujo meio te�são é constituído de boli

nhas de vidro de um diâmet.ro médio de 35 µm, utilizadas com 

t.ensões de 0-8 KPa. 

Os pontos da curva característica determinados 

pesando as amostras após a mesma ter atingido o equilíbrio e 

não perder mais água �oram: 0,6, 2, 4, 6 e 8 KPa. 

Posteriormente as amostras passaram para outro 

tipo de mesa de tensão equipada com pó'de óxido de alumínio 
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de um diâmetro médio 9,5 µm utilizada com tensões de 10 até 

50 KPa. Os pontos da curva característica determinadas com 

este outro tipo de mesa de tensões foram 10, 20, 30 e 40 

KPa. Maiores detalhes destes equipamentos podem-se encontrar 

em TOPP & ZEBCHUK (1979). 

Em segui da, as mesmas amostras foram levadas 

às panelas de pressão para determinação de retenção de água 

pelo método descrito em RICHARDS (1965), onde se determinou 

os pontos 50, 70, 100 e 200 KPa da curva característica. 

Depois de determinados os pesos com todas as 

tensões acima mencionadas, foram pesadas a gase e o elástico 

sozinhas, e as amostras foram a estufa a. 105
°

C até atingir 

peso seco o qual. foi utilizado nos cálculos da� densidades 

do solo e dos diferentes pontos das curvas características. 

Com as amostras secas em estufa determinou-se 

a porosidade ocupada pelo ar utilizando o picnometro da ar, 

LANGER modelo 76. Posteriormente as amostras foram se tira-

das dos anéis moidas e paneiradas com malha de 2 ním, e este 

solo solto foi utilizado para.determinação do ponto 1500 Kpa 

em placas de Richards. As curvas assim determinadas .foram 

ajustadas pela equação proposta por VAN GENUCHTEN & NIELSEN 

(1985) 

e = e + ce
R S 

n m 
e ) /[ 1 + e et h) J , 

R 

alguns dos pontos da curva e parâmetros da equação .foram 

comparados estatisticamente. 

O laboratório de solo e água da Seção de Con

servação do Sol o do I nsti t,uto Agronômico, é mantido sob 
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t.emperatura cont.rolada de 18°C. As determinações descritas. 

acima �oram efetuadas entre maio e setembro de 1989. 

Uma outra parte das amostras secas em estufa e

paneiradas foi utilizada para determinação da densidade d� 

part�cula do solo pelo, ,método do balão volumétrico, segundo 

EMBRAPA (1979). 

3.3.1.3. Infiltração com permeamet.ro - Condu

tividade sat.urada no campo - Conten

do água inicial e final - Sortividade 

Utilizando permeametro baseado no principio de 

Ma1�iot.t.e, tipo Guelph, modificado P?r Vieira? para fornecer 

água com carga hidráulica controlada a um orificio de 3 cm 
r:!, 

de diâmet,ro no solo, mediu-se a t.axa const.ant.e de inf'ilt.ra-

ção C .. st.eady-st.at.e .. ), e calcula-se a condut.i vidade sat..urada 

no campo CKfs), a infiltração tridimensional, e a sort..ivi

dade (REYNOLDS & ELRICK, 1987).

Foram feitas mediç�es a 16 cm de profundidade. 

Para isso, foram perfurados buracos at..é essa profundidade e 

ut.ilizado escova- plást:-ica circular para t.irar o ef'eit..o do 

espelhamento das paredes causado pelo · t.rado e o f'undo do 

buraco, que poderiam artificialmente dificultar o ptocesso 

de in.fJ.l tração da água. Além disso, acrescentou-se uma - f'ina 

·VIEIRA. s .R. Seção de Conservação do soto - IAC. Comuni..co.çâo 

Pessoal. 1999. 

/ 
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camada de pedrisco C0,5 cm) no fundo do buraco para evit.ar 

ent.upiment.o da saída do permeamet.ro. O aparelho é localizado 

verticalmente no buraco sust.entado_por tripé nessa posição. 

Começa a operação aplicando-se uma carga hidráulica de 3 cm 

de água, após descer rapidamente a água, dispara o cronóme

tro e iniciam-se as leituras a cada 1 minuto, até atingir 

uma veloçidade constante de in.filt.ração. Em seguida, aumen

ta-se a carga hidráulica para 6 cm de água e repet.e-se a 

mesma operação. 

Foram .feitas 5 repetições de medidas por cada 

t.ratament.o. Com estes dados calculou-se a in.filtração e a 

condut.ividade saturada de campO CKf's). Também déterminou-se 

a umidade .i ni ci al e .final com o método TDR, as quais são 

utilizadas para o cálculo da sort.ividade. 

3.3.1.4. Cobertura vegetal do solo 

A avaliação de cobertura vegetal .foi f'ei ta 

utilizando-se um aparelho proposto por ELWELL· & WENDELLAR 

(1977). Este é .formado por uma barra de alúminio sustentada 

por uma armação com quat.ro pés dispostos de modo à .formar um 

ret.ângulo de 2!3 x 110 cm. A barra de alúminio -de aproximada

mente 1,20 m tem 10 t.ubos cilíndricos de 1 cm de diâmetro e 

10 cm de compriment..o, distantes 6 cm entre si. Com este 

aparelho f'oi f'eit.a, a avaliação da cobertura vegetal nas 

caixas coletoras submet.idas a chuva simulada. O aparelho f'oi 

posicionado em 7 posiçôes dif'erenles, distantes entre si de 
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7 cm, f'ormando assim a leit.ura ao longo de 49 cm. A 

avaliação f'oi .fei t.a em duas direções C Nor t.e-Sul e 

Lest..e-Oest..e) , ut.i li zando-se a méd.i_ a das duas medições nas 

comparações com a inf'illração. 

Nas medições da cobert.ura vegetal feitas após 

a colhei ta das cul luras de verão e após o pl'eparo do sol o 

para a semeadura da aveia, o aparelho f'oi regulado locando 

os 10 t.ubos cilíndricos, por onde é realizada a observação 

visual. a uma dist.ância de 10 cm ent.re eles. 

Foram f'eitas 5 leituras de 10 pontos cada uma, 

distanciadas 10 cm entre elas, ou seja um t.ot..al de 50 leitu

ras em um bloco e repet.i dos 3 blocos em cada t.ral:amento. Com 

este total de 150 medições calculou-se a por cent,agem do sol o 

cobert.o em cada t.rat.ament.o. 

3.3.2. Determinaç�es durante o ciclo da aveia

� , 

3.3.2.1. Resistencia do solo a penetraçio ate 

60 cm de profundidade 

Ut..ilizando o penet.romet..ro de impacto modelo 

I AA/PLANALSUCAR - STOLF com a met..odol ogi a apresentada por 

STOLF et alii. 1983 e STOLF (1984), realizaram-se medições 

at.é 60 cm de prof'undidade incluindo 10 repetições por trata-

mento. Os dados são resumidos em uma curva por cada tramen-

to, com a média das 10 repeliç�es e o desvio padrão. Com os 

dados da metade superior da curva até uma pro�undidade de 30 
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cm calculou-se a regressão linear entre resistência a 

penetração e prof'undi dade e comparou-se esta ti sti cament.e o 

.fator "b" da equação de regressão linear C y = a + bx.). 

Os dados de número de impactos por deci met.ro 

de prof'undidade f'oram transf'ormados em kg/cm
2 

ut.ilizando-se 

a met.odol ogi a descri ta em .BI LLOT C 1982). Com os dados 

expressos em números pancadas/cm do perf'il médio, dividiu-se 

em 6 camadas de 10 cm de prof'undidade cada uma. e usando-se 

como repet.ições compararou-se as médias dos 6 tratamentos, 

usando SANEST-CIAGRI, teste de Tukey. 

3.3.2.2. Água do solo 

Determinações diretas da umidade em porcenta

gem de volume f'oram rei tas com aparelho baseado no método 

TDR (Time Domain Re.flect.omet.ry), o qual avalia a umidade 

baseado no seu ef'ei to na const.ante di el etr i ca do sol o. A 

água resul t,a ser o compon,ent.e que· governa a const.ante die

lectrica do solo, portanto a constant.e dielet.rica do solo é 

uma boa medida da umidade do solo CTOPP & DAVIS, 198!3a). 

maiores descrições e o uso desta metodologia pode encontrar

-se CTOPP et alii, 1982, 1984 e 1988 - TOPP & DAVIS 1985b, 

VIEIRA et alii 1988 - YANUKA et alii 1988). 

Em cada lrat.amenlo foram locadas 7 repetições 

determinadas e numerados. Em cada uma delas foram cravadas 3 

asles de al úmi ni o de 1 7 cm de compr i menlo até uma prof'undi -

dade de 15 cm, separadas !3 cm uma da out.ra e numa mesma 
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linha. Port.ant.o as t.rês ast.es sobressaem 2 cm do solo, os. 

quai� eram ut.ilizadas para a conexão ao cabo do equipamento 

TDR no momenl-o de realizar as leit.uras. 

Desta :forma port.anto, :foram considerados 42 

pontos f'ixos C6 tratamentos x 7 repetições) nos quais f'oi 

avaliada a umidade durante o ciclo da aveia preta, entre 

maio e setembro. As médias :foram comparadas em cada data 

considerando as 7 repetições por tr a tarnento, com teste de 

Tukey e t.ambém f'oram comparadas as médias em todo o ciclo da 

aveia considerando cada data como um bloco e comparando-se 

os 6 t.ratamentos, as 2 culturas e os 3 preparos pelo teste 

de Tukey. 

3.3.2.3. Infilt.raçio com permeamet.ro 

Com o uso do permeamet-ro comentado no i t.em 

3.3.1.3. :foram f'eitas medidas de inf'iltração a 50 cm de 

prof'undidade utilizando-se duas cargas hidraúlicas 3 e 6 cm

e :fazendo medições cada 10 segundos, por causa da alta velo

cidade de inf'iltração, isto permitiu levantar bastante medi

ções e determinar posteriormente a estabilização da veloci

dade. Foram f'ei tas 5 repetições por tr a t.ament.o, com estes 

dados calculou-se a inf'iltração e condutividade sal.ui-ada no 

campo - CK:fs). 
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3.3.2.4. In1iltraçio com chuva simulada 

Com uso do micro simulador de chuva t.ipo Goet

t..ingen descrit.o por ROTH (1984) e construido, modificado e

calibrado na Seção de Conservação do Solo do IAC Cinst.it.uto 

Agronómico de Campinas), usando mini parcelas de 2. 340 cm2 

(49,5 cm x 47,3 cm) mediu-se a infiltração de água no solo 

pe-3ra diferença entre a quantidade de chuva aplicada e o 

escorrimento superficial coletado. 

Um pont.o mui t.o impor t.ant.e num simulador é o 

mét.odo ut.ilizado para a formação das got.as, podendo-se 

dividir em dois tipos CSANROQUE, et al,ii, 1984). Os que

ut..ilizam bicos com pressão e os que ut.iliza.m gol.as onde a 

velocidade inicial é zero. O equipament.o utilizado pertence 

a esta última categoi�ia ou seja, "tipo gota". 

Uma das modificações realizadas no IAC, con

sistiu em acrescent.ar arames por dentro das manguerinhas 

f'ormadoras de gol.as de .1 mm de· diâmetro para conseguir 

calibrar o equipamento com a intensidade almejada de 60 

mm/h. Após várias t.ent.ati vas determinou-se que os arames 

necessários eram os n�s 20 e 21 localizados em .fileiras 

alter nadas, utilizou-se ar ame g�l vani zado com comprimento 

aproximadamente 1 mm maior que a manguerinha para racilitar 

a queda da gota. Este compr i ment.o adotado é 1 i gei r amente 

menor do que aquele sugerido por PLA SENTIS (1981). 

A calibração do aparelho para aplicar uma 

intensidade de chuva de 60 mm/h., é .feita regulando a altura
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da lâmina de água dent.r o da caixa· f'or ma dor a · de golas, e 

medindo durant.e 1 mi nu-lo a chuva aplicada. É necessário 

fazer est.a regulagem ant.es de come�ar cada aplicação de chu

va, pois a lâmina de água necessária para obt..er a int.ensida

de procurada de 60 mm./h, pode ser um pouco dif'erent.e nas 

diferenles calibrações, possivelment.e por causa da velocida

de com que se· aumenta a lâmina dentro da caixa, o que provo

ca urna determinada turbulência, inf'luenciando na quantidade 

de ar em f'orma de burbulhas que f'ica aprisionado nas mangue-

rinhas formadoras de golas e que influencia no fluxo de água 

ou seja na inlensídade da chuva aplicada CSilva
7

).

Em lestes de calibração em laboralório compro-

vou-se que a intensidade pode variar levemente no transcurso 

da hora de aplicação e a tendência da variação é linear, ou 

seja, fazendo "uma medição no começo da aplicação e outra ao 

final da chuva aplicada e tirando a média das duas medidas, 

resulta uma boa estimativa da ínt.ensidade da chuva aplicada. 

Foi det.er mi nado o tamanho das golas formadas 

pelas mangueiras de 1 mm de diâmet.ro interno. Para ist..o 

coletaram-se 30 gotas de uma mangueirinha em tubo de ensaio 

de peso conhecido, pesou-se o t.ubo com água e pela diíerença 

de peso determinou o peso da água e dividindo pelo número de 

gotas (30 golas) determinou-se a massa de cada gota. Com 

est.e dado tirou-se de tabela cilada por GUNN - KINZER (1949) 

7 
Sl:LVA, R.C. de M. P. Seção de Irrigação e Drenagem - l:AC. 

Comunic:açao Pessoal , .t·POP. 
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o diâmelro médio correspondenle CD50), resullando em um 050-

de 3, 87 mm. Repeliu-se esle procedi menlo em 20 mangueiras 

eleilas ao acaso, delerminando um coeficiente de variação do 

000 das gotas de 4%. Possi velment.e est.e coef'icienle est.eja 

mais influenciado pelo erro experimenlal da calibração, do 

que pela variação das gotas, considerando que os tubos 

f'ormadores de gotas são do mesmo diâmet.ro inlerno. Com o 

dado de 000 e considerando a allura do aparelho 3 m 

procurou-se no gráf"i co mostrado em LAWS C 1941) a velocidade 

de queda que corresponde a 6,5 m/seg e com os dados de massa 

e velocidade calculou-se a energia cinética de uma gola e

post.eriormente de 1. mm de chuva que é de 0,2113 MJ/ha mm. Os 

dados obli dos coincidem com os apre:5ent.ados por ROTH C 1985) 

para um simulador de chuva parecido, e a energia cinélica 

por mm/ha de chuva aplicada representa 81% da energia 

cinélica por mm/ha das chuvas f'ronlais do Paraná segundo o 

mencionado autor. 

Calculou-se lambém o EI 30 de uma chuva si mu-

lada de 60 mm/h sendo 761 MJ/ha. 

Nos diferentes t.rat.amentos aplicaram-se 2 chu

vas consecutivas de 60 mm/h de intensidade, e de 1 hora de 

duração cada uma espaçada aproximadamente 30 minutos que é o 

tempo necessário para reabast.ecer de água o simulador e

calibrá-lo novament.e. Ant.es do começo de cada chuva foi 

delerminada a intensidade e ao terminar a apl�cação de uma 

hora e medida novament.e usando-se nos cálculos a média des-

ses dois valores. 
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No principio e no f'im de cada uma das chuvas 

foi medida a umidade com equipamento T.D.R., ut.ilizando 3 

ast.es de alumínio cravadas a 15 cm de prof'undidade o mais 

pert.o possível da caixa coletora do simulador. As leituras 

de umidade são feitas conect.ando o equipamento nas astes e a 

leit.ura é expressa diret.ament.e em porcentagem de volume. 

Após cravadas as caixas colet.oras, cortou-se 

com faca as folhas da aveia que sobresaíam em altura nive-

lando-as com as paredes da parcela coletora para evitar os 

erros que podiam produzir causando salpicos por cima da 

parcela de medição. 

Em cada trat.ament.6 foram me.didas t.rês repeti -

ções de 2 chuvas - de 60 mm/h cada uma. A erosividade CEI )30 

destas duas chuvas junt.as é de 1521 MJ/ha. Este valor pode 

ser Comparado com o encontrado para Mococa, para uma 

repetit.ividade de 10 anos, onde, para o período de out.ono de 

5 anos a erosividade e de 1211 MJ/aha e 20 anos é 1657 MJ 

(CARVALHO, 1987). Com referência a intensidade máxima das 

chuvas de Campinas, em cada !3 anos ocorre uma chuva de 1452 

MJ/ha C LOMBARDI NETO, 1987). Quando as medições foram 

i ni ci adas no mês de julho de 1989, comprovou-se que por 

causa da baixa umidade do solo, a inf'i 1 tração foi quase 

t.ot.al, colet.ando-se enxurradas menores de 2 mm em 1 hora. 

Continuaram-se aplicando mais chuvas no mesmo local e 

comprovou-se que apenas após a 3� e 4� chuva;,; de 60 mm/h 

produziam enxurradas signif'icat.ivas, e ist.o repetia-se nos 

diferentes t.rat.ament.os. Ou seja, que as duas primeiras 



47. 

chuvas de 50 mm/h cada uma, só estavam aumentando a umidade 

do solo, de aproximadamente, 22-25¾ antes das chuvas, para 

umidades superiores a 50¾ após a a�licação. 

Port.ant.o, decidiu-se acrescentar est.e volume 

de água (120 mm) com regador manual de forma bem lent.a em 

uma superf'fcie de 1 
2 

m , na área onde localizava a parcela 

coletora do s'imulador. Com este método sempre as umidades do 

inicio f'oram superiores a 50¾. Após alguns testes compro-

vou-se a conveni êni ci a de começar as chuvas logo após as 

aplicações com regador manual, razão porque aplicaram as 

chuvas simuladas ent.r e 30 mi nut.os e 1 hora após ter mi nada a 

irrigação manual em todos os t.rat.ament.os. 

Aproximadamente na metade das avaliações ocor

reu uma chuva natural de signif'icância, 140 mm em 2 dias. 

razão porque f'Oi necessário recalcular e dinúnuir a quanl-i-

dade de água aplicada com regador manual na segunda parte 

das avaJ.iações, para atingir umidades iniciais superiores a 

50¼. 

Durante as chuvas além de se f'azer as medições 

do volume de enxurrada a cada 2 minutos, colheu-se a t.ot.ali-

dade da enxurrada e ao terminar agi t.ou-se e tirou-se uma a-

mostra de 1 litro para medições de sedimento em laborat.ório. 

Para isto mediu-se exat.amente o volume coletado, acrescen-

t.ou-se 1¾ de ácido sulfúrico 5N para f'avorecer a decantação. 

No dia seguinte, tirou-se a água limpa da parle superior com 

bomba de vácuo e a par t.e i nf'er i or com o sedi ment.o f' oi 1 evada 

para a estufa, obtendo-se o peso seco do sediment.o, com o 
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qual calculou-se o sedimento total por tratamento expressa 

em kg/ha. Estes dados foram analisados. comparando as médias 

pelo teste de Tukey. Os dados de infiltração na hora da chu

va além de serem analizadas pelos métodos estatisticos clás

sicos, foram graficamente comparados os tratamentos em forma 

separada a primeira da segunda chuva, ajustando-se as curvas 

b pela equação de KOSTIAKOV (1932) CI = a t ). 

3. 3. 2. 5. Cobert,ura vegetal do solo

Após do amadurecimento da aveia preta foi pas-

sada a roçadeira cortando e esparramando a palha uniforme-

mente no solo e após foi avaliada a cobertura do solo pela 

cobertura morta da palha utilizando o método da corda com 

marcas de 1 cm separadas cada 15 cm entre si. Com esta corda 

estendida em diagonal nas parcelas, foram feitas as avalia

çí:5es visuais e calculadas as porcentagens de cobertura do 

solo. Após o preparo do solo para· a semeadura das culturas 

do verão repetiu-se a avaliação da cobertura do milho e �pós 

. a semeadura medi a-se a cobertura ·na soja. Medindo as 2 dia

gonais e com 3 repeliçaes, compararam-se as médias dos tra

tamentos pelo leste de Tukey. 

3. 3. 2. 6. Produtividade das culturas

Comparou-se estatisticamente as produtividades 

do milho e soja expressas em kg de grão/ha incluindo 5 co-
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lhei t.as (84-89) e 2 repet.ições por "ano. Também comparou-se 

estatisticamente os rendimentos da aveia preta expressos em

kg de palha seca/ha incluindo 6. colhei t-as C 84-89) e 2 

repetições por ano. 

Os dados foram rornecidos pelo pesquisador Or

lando Melo de Cast-ro da Seção de Conservação do Solo do Ins

tit-uto Agronômico de Campinas, responsável pela condução do 

projeto "E.feito de sistemas de Preparo do Solo e Rot-ação de 

Culturas na Produção de Milho e Soja", sendo que o presente 

trabálho utilizou somente parte desse projeto durante o ano 

de 1989. 
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4. RESULTADOS

Neste capitulo apresentam-se em f'or'ma separada 

cada -um dos resultados ou deter mi nações levantadas, fazendo 

as primeiras observaçBes sobre ca_da aspecto em particular, e

compárando os diferentes t.ra�ament.os. 

4.1. Produt.i vidade Com os Dif'erent.es Manejos 

Apresentam-se dados da produt.i vi dade do 91-ão 

das culturas de milho e soja e também produtividade da 

cultura aveia preta avaliada em kg/ha de palha seca. 

As médias apresentadas correspondem ao periodo 

de 84 a 89, compondo-se de 6 colheitas. As culturas de verão 

incluem 2 blocos cada ano, como repetição. A aveia corres

ponde a 6 colheitas incluindo 4 blocos por ano, como repeli

t;ão, sendo 2 correspondentes à cultura de soja no verão e 2 

ao milho. 

Na Tabela 3, apresenta-se a média da produ

t.i vi dade da soja incluindo 1 O repetições consi der a·das como 

blocos C 6 anos x 2 repeti çê5es por ano) , além da média geral 

e do coeficiente variação geral. 
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Tabela 3 - Produtividade da soja e milho expressa em kg/ha 

dos 3 sistemas de preparo. 

CULTURA 

Soja 

Milho 

Tukey !3¾ 

P.D.

8494 

6088 

b 

E. 

8309 

6455 

ab 

P R EP AR O

e. 

8449 

6968 

a 

m 

8417 

6504 

C. V.¾

17,3 

10, 4 

Estes resultados não apresentam dif'erenças 

significativas entre tratamentos. Porém, apresentam direren-

ça significativa entre blocos, causada pelo efeito do ano, 

evidenciando a variabilidade climática entre anos. 

Analisando-se as di fe_renças entre as 2 repe-:

tiçê5es f'ei tas cada ano por tratamento, não há diferenças 

si gni f'i cativas. 

Na Tabela 3 apr esent.am-se os r esul t.ados do 

milho considerando-se também 10 blocos correspondentes a 6 

anos e duas repetições cada ano. 

Observa-se dif'erenças significativas pelo tes

te de Tukey ao nivel de 6¾, entre o plantio convencional e o 

plantio direto. A análise da variância também apresenta 

diferenças signiticat.ivas entre blocos, evidenciando a

influência do ano. Analisando-se as di.ferenças entre as 8 

repetições feitas a cada ano por tratamento não f'oram 

evidenciadas diferenças significativas. 

Além da análise est.at.istica apresentada acima, 

consideraram-se outras duas formas mais, nas culturas de 
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verão. Uma foi considerando os anos como blocos e usando a 

média de duas repetições de cada ano, desta f'orma não 

apresentou dif'erenças significativas. A outra forma f'oi a de 

blocos com repetições, segundo C VIEIRA & HOFFMANN, 1989) 

sendo blocos os anos e dentro dos blocos as duas repetições. 

Desta f'orma, deu-se as mesmas dif'erenças que as apresentadas 

na Tabela 3, além de evidenciar que a interação entre anos e 

sistemas de preparo não apresent.ou diferença significat.i va 

na análise de variância. 

Na cultura da aveia pret.a foi considerado o 

peso seco da palha em razão de que o objetivo principal da 

cultura é gerar cobertura para as cul t.uras de verão. Na 

Tabela 4, apresentam-se as médias dq> palha de aveia que cor

respondem a 6 anos (84-89), e os t.rat.ament.os são ident.i.fica-

dos pela cultura correspondent.e no verão, além do sistema de 

preparo. Analisaram-se de duas f'ormas, uma considerando 12 

blocos C6 anos x 2 repetições) e ou-Lra considerando blocos 

aos 6 anos dentro deles as 2 repetições. Nenhuma destas .for-

mas apresentou diferenças significativas entre trat.amentos. 

Tabela 4 - Produtividade da palha de aveia preta expressa em 

kg se palha seca/ha nos 6 trat.ament.os comparados. 

P AL HA 

SPD SE. se 

kg/ha 4347 4131 4247 

D E A V E I A 

MPD ME 

4036 4100 

P R E T A 

Me m 

3857 · 4120 

e. V.¾

14,5 
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Com relação aos blocos, os dois métodos apre

sentaram diferenças significat.ivas, evidenciando o efeito 

climático dos anos. Compararam-se t.ambém os 3 sistemas de 

preparo ent.re eles, que não apresentaram diferenças signifJ

cat..i vas. 1ão pouco delect.aram-se diferenças ao comparar as 

duas repet.ições anuais. 

Considerando que as diferenças maiores det.ec

tadas são entre anos, compararam-se as médias de produção de 

cada ano enlr e elas, detectando-se que o inver no do ano 87 

evidenciou diferença significativa ao ni vel de 1¾, pelo 

teste de Tukey. Como, pelo curt.o periodo ·de anos analisado, 

seja possi vel que os dados não t,enham di slr i bui ção normaJ.. 

segundo sugere CRUCIANI (1987), analisaram-se as produt.i vi

dades dos anos �tilizando lestes não paramét.rico de Kruskal-

-Wallis e comparando as médias pelo leste Bonzerroni

(PIMENTEL GOMES, 1987), repetindo-se a resposta de que o 

inverno de 1987 foi significativamente melhor que os outros 

anos analisados. 

Uma out.ra observação interessante foi na aná

lise de variância, onde detect.ou-se signif'icância na intera

ção ano e sistema de preparo no periodo de inverno, cont.ras

tando com o mencionado no verão, que não apresentou int.era

ção significaliva. 

Compararam-se as duas culturas entre si, con

siderando como blocos os anos e como repetições dentro dos 

blocos os 3 sistemas de preparo. As médias das culturas, a 

média geral, o C.V. geral, os C. V. de cada cultura e 'Leste 
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de Tukey ao nivel de 10¼, são apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Comparação estatística do rendimento da palha de 

aveia preta expressa em kg de palha seca/ha, en

tre as 2 culturas estudadas. 

kg/ha 

Tukey 10¼ 

C. V.

SOJA 

4242 

a 

16,9 

MILHO 

3997 

b 

30,6 

m C. V.¼

4120 10,4 

Observaram-se diferenças estat.ist.icas entre as 

duas cul luras, somente ao ni vel de 1 O¼ de si gni f i cânci a, 

destacando-se que as diferenças nas médias das culturas 

coincidiram-se com a diferença minima significativa. 0bser-

va-se um baixo C.V. geral, porém, comparando as duas cul'lu-

ras individualmente tem-se um C. V. alto em milho e méd.io em 

soja, sugerindo que est.a maior variabilidade do milho pode 

'ler sido causada pelas condições 'climáticas diferen'les nos 

anos, causando menor produtividade média. Nest.e sentido, sa

lient.a-se que na análise da variância a interação ano-cul

tura foi significa'liva. 

4.2. Dureza da Superfície do Solo 

Os dados levantados com penetrometro de mão, 

com a metodologia anteriormente descrita f'oram analisados 

primeiramente pela es.t.,ati sti ca descritiva, apresentada na 
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Tabela 6 para a soja e na Tabela 7 ·para o milho, comparan

do-se as 3 parcelas de repetição em cada tratamento. 

Tabela 6 - Estatística descritiva para soja. Dureza da su-

perf'ície do solo, kg/cm 
2 

incluindo expressa em •

216 amostras, nos tratamentos cultivados com soja. 

NOME MÉDIA VARIANCIA 
DESVIO C. V.

SIMET. CURTOSE PADRÃO %

PD1 0,806 0,711 0,843 104, 6 1,612 6,445 
PD2 0,576 0,460 0,678 117, 7 2,230 10,08 
PD3 1,336 2,140 1,463 109,5 1,002 2,716 
ESC1. 0,989 1,447 1,203 21,7 1,471 4,216 
ESC2 2,012 1,751 1,323 65,8 0,436 2,115 
ESC3 1,108 1,124 1,060 9!3,7 1,482 4,644 
CON.l 1,255 1,524 1,234 98,4 1,186 3,569 
CON2 1,237 1,428 1,195 96,6 1,527 4,466 
CON3 1,730 1,404 1,185 68,5 0,607 2, 604-

Tabela 7 - Estatística descritiva para milho. Dureza da su-· 

NOME 

PD1 
PD2 
PD3 
ESC1 
ESC2 
ESC3 
CON1 
CON2 

CON3 

perf'ície do solo, expressa em 
2 

kg/cm , incluindo 

216 amostras, nos tratamentos cultivados com mi

lho. 

MÉDIA 

1,296 
1,910 
1, 4-37 
0,973 
0,786 

1,122 
0,686 

0,530 

0,621 

VARIÂNCIA 

2,209 
1,932 
1,780 

0,732 

0,!364 

0,812 
0,683 
0,599 
0,324 

DESVIO 
PADRÃO 

1,486 
1,390 
1,334 

0,85!3 
º· 751 
0,901 
0,826 
0,774 
0,570 

C. V.

¾

114,6 
72,8 
92,8 
87,9 

95,6 
80,4 

120,4 

146,0 

91,7 

SIMET. 

1,024 
o, 465 
1,226 
1,784 

1,695 
0,806 

1,725 
2,229 
1,034 

CURTOSE 

2,790 
1,998 
3,305 

6,921 
6,083 
2,710 

5,664 

8,114 
3,689 

Observa-se em primeiro lugar um alto coefici

ente de variação dentro das parcelas nas 216 repat.içeíes e 
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sua distribuição não se ajust.a bem a·uma distribuição normal 

segundo os testes de simetria e curtose, os quais tem valo

res O e 3, respectivament.e, quando.a distribuição é normal. 

Comparando-se as médias das 3 repetições de 

cada tratamento observa-se um coeficiente de variação supe

rior a 40%, o que pode �star sendo causado pelas diferenças 

de dias entre a medição de cada parcela, o que pode causar 

uma variação de umidade na superficíe avaliada de cada 

bloco, influenciando a resistência à penetração. Isto pode 

inf'l uenciar o rato de que na análises da variância não há 

dif'erenças ?ignificat.ivas entre os 6 tratamentos avaliados. 

Comparando as 2 culturas entre elas tampouco dá diferenças 

significativas. A única situação eril que observam-se díf'eren

ças signif'icativas é comparando os 3 preparos dentro da 

cultura do milho, se�do o plant.io direto mais resist.ent.e. à 

penetração que o escarif'icador e ·este, por sua vez, mais

resistente à penetração que o convencional, sendo suas dife

renças signif'icativas ao nivel de 5% pelo teste de Tukey. 

Pelos motivos anteriormente expost.os, espe-

ciàlmente pelo fato que pode haver diferenças de umidade 

entre blocos devido à dí1erença em dias de avaliação. é que 

não se considerou a análise dos dados co_mparando as médias 

ent.re os tratamentos, e assim concent.rou-se na análise da 

variabilidade espacial dentro de cada parcela, que f'oi 

avaliada em aproximadamente 1-2 horas e, portanto, as 

condições são bem comparáveis dentro de cada bloco. Neste 

aspecto é interessante lembrar que a linha de preparo e a 
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linha do plant.io são perpendiculares ent.re elas e que o 

moment.o da avaliação foi ao fim da colhei t.a, ou seja, que 

permit.e avaliar o efeit.o residual do preparo ap6s t.odo o 

ciclo das cult.uras. 

Ut.ilizando mét.odos de geoest.at..ist.ica fizeram-

-se represent.açBes t.ridimensionais de cada bloco, represen

t.ando a superfície avaliada e a resist.ência da superfície em 

kg/cm
2 

no eixo vertical. Ut.ilizou-se 10 vizinhos, e a auto-

correlação expri;:;-ssa nos semivariogramas para fazer est.ímat.i-

vas de Krigagem a cada 2 cm, e posteriormente construiu os

mapas t.ridimensionais. 

Também f'izeram-se os sem.ivariogramas de cada 

um dos blocos avalia dos. segundo o modelo apr esent.ado na 

Figura 2, os mesmos foram ajust.ados pelo modelo esférico em

sua maior part.e e algumas pelo modelo exponencial. 

O modeló esférico é representado pela equação: 

yCh) = e + e
o j_ 

yCh) = e + e ,
o j_ 

[2_ x � 
2- a 

h ?: -a 

Nas figuras, o modelo esférico é identificado 

com Sph C C , C , a) . 
o j_ 
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Semi. va.r i, anc i, a, 

e : 
o 

e : 
1. 

y <h> 

e 
1 

e o

Efeito pepita.; 

Variância. estrutura.t; 

a. d i, s t 6nci.a. "h"

+ e
,.

: Patamar; 

O, : Atca.nce da dependência. espa.ci.at; 

h: Distancia considero.do. em <km - m - cm>. 

Figura 2 - Modelo t.eórico de semivariograma. 

O modelo exponencial é represent.ado pela equa-

ção: 

yCh) = C
0 

+ C1. 
[1 - Exp C -3 h/a)], O :5 h :5 d

Sendo .. d" a máxima di st.ânci a na qual o semi var i ogr ama é 

def'inido. Nas f'íguras, o modelo exponencial é represent.ado 

por ExP C O, C , a) . 
1 

Os modelos t.r i dimensional e o semi var i ogr ama 

de cada bloco e cada t.rat.ament.o são apresent.ados junt.os para 

sua melhor observação. 

Apresentam-se as Figuras 3 até 38, sendo os 

números ímpares correspondent.es aos semivariogramas e os 

pares os modelos t.ridimencional. A ordem dos t.rat.ament-·os é 

S.P.D. M.P.D. - S.E. - M.E. - S.C. e M.C. e as repet.ições 

dos blocos apresentadas em ordem crescente 1-2-3. 
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Figura 3 - Semivariograma para dureza da superfície da S.P.D. 

bloco 1. 
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Dur-eiõ de Superflcle P.D. SoJo 1 

Figura 4 - Representação tridimensional da dureza da superxi

cie da S.P.D. bloco 1. 
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Figura 5 - Semivariograma para dureza da superricie da S.P.D. 

bloco 2. 
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Figura 6 - Representação tridimensional da dureza da super�i

cie da S.P.D. bloco 2. 
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Figura 7 - Semivariograma para dureza da superficie da S.P.D. 

bloco 3. 
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Figura 8 - Representação tridimensional da dureza da super1i

cie da S.P.D. bloco 3. 
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Figura 9 - Semivariograma para dureza da superfície do M.P.D. 

bloco 1. 
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Durezo do M LI ho 1 

e 

Figura 10 - Represen�ação �ridimensional da dureza da superfi

cie do M.P.D. bloco 1. 
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Figura 11 - Semivariograma para dureza da superfície do M. P. D. 

bloco 2, 
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2 

Figura 12 - Represent..a.ção t..ridimensional da dureza da superfí

cie do M.P.D. bloco 2. 
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Figura 13 - Semivariograma para dureza da superf'icie do M. P. D. 

bloco 3. 



70. 

Dureze de Superflcle P.D. ML I ho 3 

Figura i4 - Representação tridimensional da dureza da superri

cie do M.P. D. bloco 3. 
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Figura 15 - Semivariograma para dureza da superI'icie do S.E. 

bloco 1. 



Dure z o d o Su p e r f l e le Es e So Jo 

78. 

1 

Figura 16 - Representaç�o �ridimensional da dureza da super�i

cie do S.E. bloco 1. 
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Figura 17 - Semivariograma para dureza da superfície do S.E. 

bloco 2. 
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Figura 18 - Represent.ação t.ridimensional da dureza da superf'i

cie do S.E. bloco 2. 
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Figura 19 - Semivariograma para dureza da superI'icie do S.E. 

bloco 3. 
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Durezo do Superflcle Esc So J o 3 
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Figura 20 - Representação tridimensional da dureza da superfí

cie do S.E. bloco 3. 
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Figura 21 - Senúvariograma para dureza da super�icie do M.E. 

bloco 1. 
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Oureio de Superflcle Esc. Mt I ho 1 

Figura 22 - Representação tridimensional da dureza da superri

cie do M.E. bloco 1. 
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Figura 23 - Semivariograma para dureza da superricie do M.E. 

bloco 2. 
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Durezo do Sup�rflcle Esc. ML I ho. 2 
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Figura 24 - Represent.ação t.ridimen:sional da dureza da superf'i

cie do M.E. bloco 2. 
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Figura 25 - Semivariograma para dureza da superricie do M.E. 

bloco 3. 
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Durezo do Superflcle Esc. Ml I ho 3 

Figura 26 - Representação tridimensional da dureza da superfí

cie do M. E. bloco 3. 
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Figura 27 - Semivariograma para dureza da superfície do S. C . 

bloco 1. 
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Dur�zo do Superflc le Co�v So J o 1 

Figura 28 - Representação tridimensional da dureza da stiperfi

cie do S.C. bloco 1. 
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Figura 29 - Semivariograma para dureza da �uper�icie do S.C. 

bloco 2. 
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Durezo do·Superflcle Conv So J o 2 

Figura 30 - Representação tridimensional da dureza da super�i

cie do S.C. bloco 2. 
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Figura 31 - Semivariograma para dureza da superfície do S.C. 

bloco 3. 
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Figura 32 - Representação tridimensional da dureza da superíi

cie do S.C. bloco 3. 
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Figura 33 - Senúvariograma para dureza da superficie do M.C. 

bloco 1. 
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...l_" . 

Figura 36 - Representação tridimensional da dureza da superri

cie do M.C. bloco 2. 
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Figura 37 - Semivariograma para dureza da superficie do M.C. 

bloco 3. 
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Figura 38 - Representação tridimensional da dureza da superrl

cie do M.C. bloco 3. 
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Observando os semiveriogramas em geral pode-se 

dest.-acar que em todos eles exis-te variância estru-tural "C ",
i 

ou seja, um grau de pareciment.-o entre as medidas mais próxi-

mas, evidenciando uma inf'luência espacial. 

A seguir apresen"ta-se -tabelas com os dados dos 
C x100 

parâmet.ros "C "-"C .. e 

o i
"a" e t.-ambém a relação "p" = 

cuja f'inalidade é indicar o grau de pareciment.o dos valores 

vizinhos. Sendo que quant.o maior o ef'eit.o pepit,a em relação 

ao patamar meno1� será o "p" grau de pareciment.o entre amos-

tras vizinhas. 

A Tabela 8 corresponde à cult.ura do milho, 

incluindo as 3 repetiç5es de cada tratamento e sua média, e 

a Tabela 9 da cultura de soja. 

<
º 

Tabela 8 - Dados extrai dos da observação dos semi var i ogr amas 

MILHO 

PD1 
PD2 

PD3 

mCPD) 

ESC1 

ESC2 

ESC3 

mCESC) 

CONV1 

CONV2 

CONV3 

mCCONV) 

comparando os 3 sistemas de preparo no milho. 

e 

0,5 
1,0 
0,3 

0,6 

0,3 
0,2 
o, 1 

0,2 

o.o

0,16 
0,06 

0,067 

e 
i 

1,8 
1, 2 
1,8 

1,6 

0,43 
0,4 
0,8 

. 0,54 

0,8 
0,6 
0,35 

0,65. 

''p'' 

27,8 
83,3 
16,'7 

42,6 

69,8 
50,0 

12,6 

44, 1 

o.o

30,0 
14,3 

14,8 

a(m) 

40 

40 

40 

40 

40 
20 
25 

28,3 

25,0 
45,0 
30,0 

33,3 
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Tabela 9 - Dados extraídos da observação dos semivariogramas 

comparando os 3 sistemas de preparo no soja. 

SOJA 

PD1 
PD2 
PD3 

mCPD) 

ESCl 
ESC2 
ESC3 

mCESC) 

0,25 
0,25 
0,25 

0,35 

0,2 
0,5 
0,3 

0,33 

e 
1 

0,40 
0,23 
2,25 

0,96 

1,3!3 

1,4 
1,0 

1, 2!3 

''p'' 

62,5 
109, 7 

11.1 

60,77 

14,8 
35,7 
30,0 

26,8 

a(m) 

20 
50 
40 

36,7 

20 
20 
25 

23,3 
------------------------------ �----------------------------

A 

CONVl 
CONV2 

CONV3 

mCCONV) 

0,4 
o.o

0,4 

0,27 

1,3 

1,4 
1,1 

1,27 

30,8 
0,0 

36,4 

22,4 

25 
25 
30 

26,7 

Observando-se as Tabelas 8 e 9 merece desta-

car -se que o preparo convencional e mais homogêneo e aut.o-

correlacionado nas duas cul t.uras a julgar pelos valores 

menores de "p". Ist.o é resultado do preparo que pulveriza 

mais o solo que os out.ros t.ornando-o, gradat.ivament.e mais 

homogêneo na super1icie. 

Pode-se dest.acar t.ambém que o valor C C e1ei t.o 
o 

pepita) revela a descontinuidade do semivariograma para dis-

tâncias menores do que a menor dist.âncià ent.re as amost.ras 

(5 cm). Parte dessa descontinuidade pode ser t.arnbém devida a 

erros de medição, mas é impossível quanti1icar o que contri

bui mais, erros de medição ou variabilidade a uma escala 
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* 

menor do que aquela amostrada (VIEIRA, S.R.) . 

Os erros experiment.ais estão present.es .na a

most.ragem. especialment.e devido a gi�ande quantidade de medi

das, à posição do operador e à exigência de que o aparelho 

esteja per:feitamente vertical para ser- exato. 

Observando-se os semivariograma de uma forma 

geral, é possível esperar-se t.endências anisotrópicas, isto 

é, que haja variações de maneiras diferentes para direções 

di:ferentes. Ist.o é mais :facilmente observável nos gráficos 

t.ridimensionais com as seguint.es t�ndências: 

A tendência mais importante que influencia a super:fi

cie do solo nos diferentes t.ratament.os avaliados é a 

linha do plantio. 

Est.a tendência é mui to marcada no P. D. por não ter 

preparo primário no sentido perpendicular ao plantio. 

A linha do plantio é :facilmente observável por ser 

mui to menos dura e uni :for me que as áreas vizinhas não 

at.ingidas pelo plantio, is�o ocorre no tratamento com 

soja e no tratamento com milho. Note-se ·que as linhas 

de plantio f'oram locali•zadas no momento da amostragem. 

Nos t.rat.ament..os com escarif'icador. seja para milho ou 

para soja, a linha de plantio é t..ambém menos dura e 

VIEIRA, s. R. - Uso de Oeoest atística em Estudos de Variabilidade Espo.-

ciat de Propr iedo.des do solo. CEm preparaçaol 
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bast.ante marcada, embora com alguma interrupções de 

maior dureza, possivelmente torrões. 

No t.rat.ament.o convencional, a tendência predominante 

t.ambém é a linha do plantio, embora menos mar cada e, 

const.rastantement.e, a própria .fileira da cult.ura é 

mais dura que áreas vizinhas. A cultura do milho, com 

est.e preparo é bastante homogêneo, o que não acontece 

com o solo da soja, que- apresenta-se mais het.erogêneo 

e aparentemente mais duro em geral. 

Nos preparos P.D. e convencional, não dá para observar 

tendências homogêneas cortando a linha do plant.io, ou 

seja, no sentido do preparo primário, de �ato no P.D. 

não exi st.e, e em convencional possi veJ. ment.e por at.i n-

gi r uniI'ormemente a superI'icie �ão marca sensivelmen�e 

o sentido do preparo.

No preparo com escariI'icador, aparent.ement.e algumas 

tendências homogêneas t.-r-ansversais ao sentido do plan

tio, observadas em algumas_ das parcelas. poderiam-se

originar no preparo primário com o escaiificador. Em

bora seja em pequenas áreas e com tendência não muito 

marcada. 

Os pontos anteriormente comentados poderiam se resumir 

em que: O sentido da linha do plantio influencia mais 

a dureza na superfície do solo que o sentido dos pre

pares primários, e que a varJabilidade espacial da su-
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perficie tem comportamento dif�rente entre os preparos 

do solo com uma tendência a maior grau de parecímento 

em preparo convencional em comparação com os outros 

preparas. 

A 

4.3. Resistencia a Penetraçio at.� 60 cm de Profundidade 

Utilizando o penetrometro de impacto com a me� 

todol ogi a anterior mente descri ta contr i bu.i r am as curvas da 

resistência a penetração express.os 2 em kg/cm at.é 50 cm de 

profundidade, incluindo os desvios padrão das 10 repetições 

feitas em cada tratamento. 

Sobre as curvas apresentadas são fe.í. tas as 

seguintes observações: 

A forma geral das curvas pode ser dí vidida em duas par-. 

tes: a primeira metade até uma profundidade aproxima 

dos 30 cm, tem uma tendência de aumentar a dureza com o 

aumento da profundidade. A segunda metada a tendência é 

inversa, ou seja, diminuir a dureza, com o aumento da 

prof'undi dade. 

Considerando que estas tendências gerais apre-

sent.am-se em t.odos os trat.ament.os, pode-se conjeclurar que 

além do efeilo dos preparos avaliados possa ter havido in

fluência do histórico agrícola da área, ou da própria gene e 

do solo. 

Observa-se, comparando as f'iguras enlre elas, 

uma grande correspondência das cui~vas com o mesmo sistema de 

preparo, Figuras 39 e 40; 41 e 42; 43 e 44. 
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curva média e os desvios padrão do tratamento 
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Figura 43 - Curva de resistência a penetração incluindo a 

curva média e os desvios padrão do tratamento 
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Destaca-se que a t.extúra do solo~ é homogénea 

até a profundidade avaliada segundo foi documentado na meto

dologia, e que as umidades gravimétricas em porcentagem ti

nham valores bast.ante próximos quando comparam-se os mesmos 

preparos e as mesmas profundidades segundo pode-se observar 

na TabeJ. a 1 O. 

Tabela 10 - Umidade gravimétrica expressa em porcent.agem nas 

prorundidades 0-20 e 20-40 cm. 

PROFUNDIDADE 

0-20

20-40

M.P. D.

24,93 

27,27 

S. P. D. 

26,73 

26,28 

M.E. 

23,36 

24,34 

S.E. 

24,92 

26,50 

M.C. 

21,78 

25,63 

s.c. 

19,10 

26,05 

Pelo dito pode-se salientar que os gráricos da 

dureza do per f' i l r ef l et.em a i nf' l uénci a dos si st.emas do 

preparo. 

Procurando-se comparar numericamente os gráfi-

cos e considerando o coment.ac�o na primeira ob;servação, de 

que a primeira parle da curva alé 30 cm de profundidade pode 

ser aproximada por uma rela, calculou-se a regressão linear 

para esta porção. Observou-se que os coeficientes de corre

lação são altos, portanto decidiu-se comparar estatistica

mente o parâmetro "b" da equação de regressão linear 

2 
C y = a + bx) sendo y = kg/cm e x = cm de proí'undi dade. 

Na Tabela 11 apresentam-se as médias dos parâ

metros "b" das 10 repetições de cada. lrat..amento e a média 
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geral, o coef'icient.e de correlação- dos t.ral-ament.os e da 

média e o coefícient.e de variação geral das 60 observações 

l evant.adas.

Tabela 11 - Coef'icíente "b" da regressão linear medido na 

"b" 

metade superior das curvas de resist.ência a pe

net.ração e coeficient.e de correlação R. 

s. e.

0,131 

0,96 

M.C. S.E. M.E. S. P. D. M. P. D.

0,122 0,08 0,095 0,089 

0,95 0,86 0,98 0,92 

0,058 

0,84 

m C. V.

0,096 72,3 

0,92 

Pode-se Observar coeficíent.es de correlação 

aceitáveis para todos os tratamentos indicando que as curvas 

aj ust.am-se ao modelo linear. Quando comparando-se esta ti sti -. 

camente os coef'icient.es "b" dos t.ratainentos ut.ilizando as 10 

repetições calculadas em cada t.rat.amenl-o as médias resultam 

não signif'icat.ivas. Observando os dados dos dif'erentes 

per:fis levantados, salienta-se que são muit.o vat·iáveis, o 

que se r ef' l et.e em um mui to al l-o coef' i ciente de variação 

geral C 72, 3%) • _ possivelmente i nf' l uenci ado, pela mui to alta 

variabilidade espacial deste atributo. 

Observando mais uma vez a aparência das curvas 

do mesmo si st.erna de pr epa1- o ent.r e elas decidiu-se rnonlar as 

6 curvas médias de cada lralarnent.o em um só gráfico, 

facililar a sua observação, apresent.ado na Figura 45. 

para 
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Figura 45 - Curva média de resist.ência a penetração dos 6 

t.rat..ament.os avaliados. 
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Nessa figura é fácil observar como o percurso 

das 2 curvas de soja e milho de cada um dos 3 sistemas de 

preparo resultam quase superpostas em seu percurso até uma 

pr·ofundidade aproximada aos 30 cm. Pelo mesmo pode salien

tar-se que as curvas refletem muito -bem a influência dos 

sistemas de preparo. Na met.ade inf'.erior do perfil as curvas 

resultam mais entrelaçadas, não refletindo influência do 

preparo. 

Após est.a primeira observação da apa.r.§.ncia das 

curvas médias do mesmo preparo podem se ut.i.lizar as figuras 

com os desvios padrão, comparctndo as figuras de cada cult.ura 

com o mesmo pi-eparo para :fazer análises compara.tivas mais

detalhadas. 

Assim comparando as Figuras 43 e 44 de preparo 

convencional de milho e soja, observando a curva média e as

curvas dos desvios padrão, pode-se ressaltar que são quase 

iguais em lodo o percurso do per�il. 

Comparando o preparo· com escarif'icador (Figura 

41 e 42) de milho e soja, observamos que as curvas são quase 

iguais na par t.e superior. Na par te i nf'er i or há uma pequena 

tendência na soja a ler valores menores de resist.ência que o 

milho, o que pode-se explicar por uma pequena di f'erença na 

umidade gravimét.rica, sendo aproximadamente 2,16¾ maior na 

soja. 

Comparando as curvas do P.D. (Figura 39 e 40), 

observa-se também que são quase iguais na metade superior. 

Na parle inferior o milho apresenta-se ligeiramente mais 
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mole o que pode-se explicar em parle por uma 1nui lo pequena 

dif'erença na umidade gravimét.rica 0,77¼ maior em milho. 

Pode-se ainda pensar em um efeit.o dif'erencial da massa radi

cular das duas culluras observando a dif'erenle dispersão das 

curvas dos desvios padrão. 

As obser vaçeíes comentadas nos pont.os anler i o-

res permilem resumir que as curvas de cada sistema de prepa

ro são mui t.o parecidas comparando milho e soja, e ist.o é 

mais not.ório na parle superior da curva, das menores pro

fundÍdades, que são precisamente as mais influenciadas pelos 

preparos. 

A seguir procura-se comparar sist.��as de pre

paro entre eles, nas culturas de milho (Figura 46) e de soja 

(Figura 47). 
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Além das curvas apr esent.am-se a Ta bel a 1 3, 

incluindo diferentes mediçeíes e cálculos tirados sobre as 

curvas, ou dos dados originais para. ajudar na comparação dos 

t.ratament.os. 

Tabela 13 - Medições efetuadas nas curvas de resist.éncia a 

penetração e respectivas comparaçeíes estatist.i

cas. 

MEDIÇÕES M.P.D. S.P.D. M. E. S. E. M. C. s. c. UNID. 

R. Máx. 18 18 16,50 14,50 18,50 18 kg/cm 
2 

B 25 21 . 31 o 21 22 cm 

e 2 12 5 o 10 10 cm 

D 33 50 3!3 22 28 32 cm 

7,69 9,16 7,36 6,21 7,47 7,!34 kg/cm 

Tukey 1% AB B AB A AB AB 

C. V. 43 37 48 5!3 !3!3 !36 ¾ 

onde: R. Máx. - Resistência Máxima absoluta de lodo o perfil 

2 

expressa em kg/cm ; B Prof'undi dade expressa em cm onde 

começa uma resi st.ênci a igual ou superior aos 12 
2 

kg/cm 

avaliados na curva média do perf'il; C - Espessura da camada 

2 
com resistência maior de 12 kg/cm expressa em cm e medida 

na curva média do perf'il; D Espessura da camada com 

resistência maior 
2 

de 1 O kg/cm expressa em cm e medi da na 

curva do desvio padrão maior. Tukey 1% - Médias com let.ras 

dist.int.as diferem ent.re elas ao nivel 1% de significância 

est.at-islica. C. V. - Coeficient.e de variação t.irado do número 

de pancada/decimet..ro de t..odo o per:fil C0-60 cm). 
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Em continuação, comentam-se dados referent.es 

de todo o perfil quant.o a resistência e homogeneidade. Na 

média de todo o perfil observa-se que o tratamento S.E. é o 

mais mole de t.odos, diferindo significat.ivament.e ao 1¾ Tukey 

de S.P.D . .  O perfil mais homogeneo dos 6 tratamentos cpmpa-

rados é S. P. D. segundo seu menor coeficiente de variação·. 

Na comparação dos preparas escarificador e 

convencional (Figura 46 e 47) observou-se que as curvas são 

parecidas até os 15 cm de prof"u_ndidade aproximadamente. A 

camada adensada apresenta-se 10 cm mais profunda no 

escarificador. A espessura da camada adensada é menor no 

escarif'ador, ou então o convencional. Considerando a camada 

2· 
adensada de mais de 12 kg/cm , em S.E. não apresent.a-se esse 

nível de resistência em t.odo o perfil. Considerando o nível 

mais 
2 

de 10 kg/cm e observando a curva dos desvios padrão, 

não observam-se diferenças contrast.ant.es entre preparos, 

porém salienta-se a menor espessura da S.E. 

A comparação ent.re os per.fis P.D. , escari.fica-

dor e convencional, a curva do P.D. apresentá, em geral, 

maior dureza que a do escarif'icador. Na soja est.a tendência 

é çonsist.ent.e em todo o per.fil. No milho o P.D. é mais duro 

até aos primeiros 30 cm e nas maiores pro.fundidades inverte

-se a tendência. 

Enquanto a resist.ência máxima - P.D. e conven

cional sâ'.o comparáveis, o escari:ficador é menos resistente. 

A prof'undi dade onde começa a camada mais adensada é também 

comparável ao convencional e menor que o escarificador. A 
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2 
que 12 kg/cm na 

curva média é diferente do que S. P.D. sendo a maior de todos 

os tratamentos igual a 12 cm, e no milho foi apenas de 2 cm. 

2 
Quanto a espessura da camada de 10 kg/cm entre as curvas de 

desvio padrão, a S.P.D. também supera a todos os tratamentos 

com 50 cm. Na média da dureza de todo o perf:il também S.P.D. 

2 

superou a todos os tratamentos c om 9, 15 kg/cm sendo signi-

ficativamente diferentes de S.E. ao nível de 1¾ de signif'i-

cância. Analizando a homogeneidade, também, S. P. D. foi o 

mais homôgeneo considerando o menor coef'iciente de variação. 

Em resumo, S.P.D. é o tratamento que apresenta 

maior dureza e maior homogeneidade do perfil, e S.E. e o que 

apresenta-se como a menor dureza dos tratamentos, sendo 

também dos mais heterogeneos. Os outros tratamentos ocupam 
,:_i 

uma posição o intermediaria, sem marcar diferenciação. 

4. 4. Cobertura Vegetal do Solo

Imediatamente após a colheita de verão passou-

-se a roçadeira para picar e esparramar as restevas. Sob1·e

essa cobertura :foram .feitas medições com a metodologia ante-

riormenle descrita. As médias destas 3 repetições de cober

t.ura expressas em porcentagem são apresentadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Porcent.agem da cobert...ura veget.al, após a colhei - • 

ta de verão. 

M. P. D. S.P.D. M. E. S. E. M.C. s. e.

¼ 66,1 73,0 65,4 64,4 52,5 53,2 

Post.eriorment.e f"oram feitos os diferent.es pre

paras do solo para a semeadura da aveia, e repetiram-se as 

mediçêSes da cobert.ura vegetal para os 6 trat.ament.os com três 

repet.içêSes em cada urna. Apresent.am-se na Tabela 14 as por

centagens médias correspondentes a cada trat.amento. 

Tabela 14 - Porcentagem da cobert...ura, vegetal, após o preparo 

do solo. 

M.P.D. S.P.D. M. E. S. E. M.C. s. e.

¼ 60,3 61,4 30,1 26,4 17,3 16,9 

Observa-·se uma marcada tendência a maiores 

porcentagens de solo coberto nos sistemas com P.D., uma por

centagem intermediária no sist.ema com escarif"icador e meno

res porcentagens em preparo convencional. I st..o ref"l et.e as 

caractrist.icas de cada um dos dif'erentes prepares. 

Ao fim do ciclo, após da colhei t.a da aveia 

preta, avaliou-se novamente a cobert.ura vegetal produzida 

pela aveia. Na Tabela 15 apresent.am-se as médias de três me

diçí:Ses expressas em porcentagem. 
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Tabela 15 - Porcentagem da cobert.ura do solo, após.a colhei

da aveia. 

M.P. D. S.P.D. M. E. S.E. M. C. s. c.

¾ 93,3 93,3 91,7 80,8 87,5 83,3 

Observa-se altas porcentagens de solo coberto, 

produzido pela aveia preta, e, comparativamente, maiores que 

as produzidas pelas culturas de verão (Tabela 14). 

Imediatamente após preparado o solo para a se

meadura das culturas do verão, repetiu-se as medições da 

cobertura do solo nos tratamentos correspondente a cultura 

do milho. As médias apresentadas na Tabela 16 expressas em 

porcent.agem correspondem a 6 repetições. 

Tabela 16 .- Comparação estatística das porcentagens da co

bertura do solo, após o preparo do solo, na cul

tura do milho. 

¾ 

Tukey 1% 

M.P.D.

97

A 

M. E.

45

B 

M. C.

5

e

m 

49 

C. V.¾

7,5 

Observa-se diferenças altament.e significativas 

do ni vel 1 % ent.r e os 3 sistemas de preparo, originadas nas 

próprias características. dos diferentes preparos que atingem 

a superfície do solo bastante direrentemente. 

Também avaliou-se a cobertura morta do solo 

ap6s o pla.nt..io da soja e com a cultura em crescimen:t..o. As 
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médias expressas em porcentagem que correspondem a 6 repet..i

ções, são apresentados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Comparação estatistica das porcentagens da co-

bert.ura do solo, após o plantio da soja.

S.P.D. S.E. s.c. m C. V. ¾

% Cobert.ura 71 34,5 11,5 39 17,6 

Tukey 1% A B e 

Observam-se diferenças alt.ament..e. signi.ficat..i

vas ao ni vel 1¾ entre os 3 sistemas de preparo, originadas 

pelas próprias caracleristicas dos diferentes preparos. 

Observa-se t.ambém, porcentagens menores em P. D. e escarif"i

cador na soja, em comparação com o milho (Tabela 16), o que 

pode ser explicado, pelo fato de que a soja .f_oi avaliada

após o pl ant.i o, o que pode i nf l uenci ar uma diminuição na 

porcentagem da cobertura. 

4.5. Densidade do Solo 

Com a met.odologia apresent.ada de anéis volumé

t.ricos de 100 cm
3 

determinou-se a densidade do solo nas di-

ferentes profundidades. Na Tabela 18 apresenta-se. as médias

obtidas das 4 repetições em cada prof'undi dade. Acrescent,a-se 

as médias gerais e o coeficiente de variação geral. 
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Tabela 18 Densidade do solo, g/cm 
3 

das 4 - expressa em pro-

fundidades avaliadas. 

PROFUNDIDADE 
T R A T A M E N T o s

cm 
M. P. D. S. P. D. M. E. S. E. M. C. s. e. CV¼ m 

0-10 1 ,36 1, 31 1, 41 1.33 1,40 1,26 1, 35 5,5 

10-20 1,40 1,39 1, 39 1, 36 1, 38 1,37 1, 38 4,9 

20-30 1, 38 1, 31 1, 39 1,35 1,37 1, 36 1, 36 5,6 

30-50 1 ,24 1,24 1,22 1,22 1,25 1 ,26 1,24 5,3 

Observa-se um baixo coef"iciente de variação e 

não f"oi detectada diferença significatica em nenhuma das 

proí'undidades avaliadas. Também compa.1-ou:-se todo o perf'il 

C 0-50 cm) , considerando blocos a cada profundidade e 

utilizando só a média de ca.da tratamento. Os resul t.ados são 

apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Densidade do solo, 

perfil C0-50 cm). 

3 
expressa em g/cm de 

PROFUNDIDADE 
cm 

0-50

CV"/4 

T R A T A M E N T O S 

M.P.D. S.P. D. M.E. S.E. M.C. S.C.

1,35 1,31 1,35 1,32 1,35 1,31 

5,30 4,80 6,70 4,90 5,10 4,80 

lodo o 

m CV¼ 

1, 33 2, 4 

Observa-se um coef"icient.e de variação geral 

mui to baixo e que não houveram di f"erenças s_i gni fi cat..i vas

entre os tratamentos. Salienta-se ainda que na análise da 

variância ao comparar os blocos entre si, estas C prof'undi -
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dades) apresent.aram diferenças altamente significat.iva ao 

nivel 1%. Isto pode ser observardo na Tabela 18 onde na 

profundidade de 30-!30 cm as ·densidades são menores do que 

nas demais. Sublinha-se, portanto, que nas profundidades não 

atingidas diretamente pelos preparas (30-60 cm), observam-se 

menores densidades, em geral, em todos os lrat.ament.os. 

·observando-se os C.V. de cada t.ratamento sali-

ent.a-se uma aparente tendência de menor homogeneidade do 

perfil na cult..ura de milho. Além dist.o, pode-se notar na 

Tabela 20, que os trat.ament.os com milho tiveram, consislen

t.emenle, densidades ligeiramente maior do que soja. 

4.6. Porosidade 

4.6.1. Porosidade Total 

A porosidade total CP.T.) expressa em porcen

tagem de volume f'oi avaliada por 3 metodologias di_ferent.es: 

pela di:ferença entre o peso saturado e peso seco CP. det,er-

minada), pelo picnomet.ro de ar com amostras secas em est.u:fa 

e pelo cálculo usando os dados de densidade do solo e a den-· 

sidade da partícula calculada = 1 Dens. Solo 
) 

- Dens. Part.icula ·

Estas metodologias �oram utilizadas para todas as amostras 

volumétricas. 

Apresenta-se na Tabela 20 os dados da prof'un

didade 0-10 cm com as médias das 4 repetiç�es e com dados 

das 3 metodologias mencionadas, incluindo a média geral m e

o coeficiente de variação geral CC.V.).
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Tabela 20 - Comparação de 3 metodologias estimando porosi

dade total CP.T.) na profundidade 0-10 cm. 

P. T. S.P.D. M.P.D. S.E. M.E. s.c. M.C. m CV¾ 

Determ. 55,21 55,09 53,19 56,07 55,56 58,64 55,63 6 

Picnom. 60,75 61,75 59,25 60,25 57,25 61,50 60,12 4,5 

Calcul. 48,78 50,45 46,68 49,80 47,00 52,45 4-9, 19 5,7

T. 10¾ ab ab b ab ab a 

*T = Tukey.

Observa-se que só na P. T. calculada foram 

encontradas dif'erenças signif'icat.ivas ao nivel de 10¾ ent.re 

M.C. e S.E .. Embora a P.T. Determinada e P.T. Pic:nomet.ro não

apresent.em dif'erenças signif'icat.ivas, o t.rat.ament.o M. C. ocu

pa o 1� e 2� lugar e S.E. 5� e 6� nas duas metodologias, ou 

seja que a t.endênci a geral ent.re os trat.ament.os é aproxima-

damente coincidente nas 3 metodologias. 

Os dados das 3 met.odol ogi as ut.i li zadas par a 

Porosidade Total para a prof'undidade 10-20 cm são apresenta

dos na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Comparação de 3 metodologias estimando porosi

dade t.otal CP.T.) na profundidade 10-20 cm. 

P.T. S.P.D. M. P.D. S.E. M.E. s.c. M.C. m CV¾ 

Determ. 53,02 52,63 55,32 55,09 56,90 52,94 54,32 3,3 

Picnom. 60,25 59,75 60,25 60,25 58�50 57,75 59,46 3,7 

Calcul. 47,08 47,35 47,38 48,90 47,73 48,01 47,75 5,4 

T. 5¾ ab b ab ab a ab 

*T = Tukey. 

Pelos dados da Tabela 21 pode-se observar: um 

baixo C.V., na porosidade determinada; que o tratamento S.C. 

difere significativamente ao nível de 6¾ do M.P.D.; e que os 

outros mét.odos não tem dif'erença significativa. Além disso, 

as tendências entre os t.ratament.os não são coincidentes. 

Na Tabela 22 são apresentados os dados das mé

dias da P.T. das 3 metodologias para a profundidade de 

20-30 cm.

Tabela 22 - Comparação de 3 metodologias est.imando porosi

dade total CP. T.) na profundidade 20-30 cm. 

P. T. S. P. D. M. P. D. S. E. M. E. S. C. M. C. m CV¾ 

Determ. 54,67 56,51 55,26 55,27 54,21 55,95 55,14 3,3 

Pienom. 60,25 63 60 60 58,75 59,25 60,21 3,8 

Calcul. 47,83 50,68 47,55 50,90 50,20 52,10 '48,60 5,9 

Observa-se um C.V. baixo e que não há diferen

ças significativas entre t..rat..ament.os em nenhuma das 3 meto-
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dologias. As diferenças maiores são observadas ent-re as 3 

met-odol ogi as. 

Na Tabela 23 são apresent.adas as médias da 

P.T. das 3 metodologias para a profundidade 30-50 cm. 

Tabela 23 - Comparação de 3 metodologias estimando porosi

dade tot-al CP.T.) na profundidade 30-50 cm. 

P. T. S.P.D. 

Delerm. 55,95 

Tuk. 5% ab 

Picnom. 64,50 

Cal cul. 53,10 

Tuk. 5% ab 

M.P.D. S.E. M.E. s.c. M.C. m CV¾ 

56,45 57,53 57,62 53,62 56,03 53,87 2,8 

ab ab a b ab 

64,50 65,50 63,50 62,30 62,00 63,72 3,5 

53,20 53,90 54,00 52,70 48,20 

ab ab a ab b 52,51 4,9 

(j 

Observa-se um baixo C. V. nas met-odologias P. T. 

Determinada CP. sat. - P. seco) e na P. T. Calculada. O t.rat.a-

ment.o M. E. tem diferenças signif'icat.ivas a 5%, com S. C. na 

primeira metodologia e com M. C. na segunda metologia. 

Comparando-se além das 3 metodologias da P. T. 

no perfil complet-o, considerando blocos cada uma das 4 pro

fundidades avaliadas, e repetiçBes as médias de cada profun

didade, os result.ados estão na Tabela 24. 
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Tabela 24 - Comparação de 3 met.odologias est.imando porosida

de total CP.T.) em t.odo perfil avaliado 0-50 cm. 

P.T. S.P.D. M.P.D. S. E. M.E. s.c. M.C. m CV"/o 

Det.erm. 54, 71 54,92 55,33 56,01 55,07 55,89 55,32 2,9 

Picnom. 61,44 62,25 61,25 61,00 59,20 60, 13 60,88 1, 8 

Tuk. 5% ab a ab ab b ab 

Calcul. 49,20 50,40 48,40 50,90 49,40 50,21 49,75 4-, 1 

Observa-se um baixo C. V. na met.odologia do

Pícnometro. O tratamento M.P.D .. difere significativamente ao 

ni vel de 5½ · da S. C. Nas met.o.dol ogi as Pi cnometr o e Ca:l c ul ada 

a comparação entre os blocos ou seja, as dif'erentes prof'un

didades, mostrou diferença alt.ament.e signí.ficat.iva a 1½. 

Comparando as médias das dif'erent.es met.odologías obte�e-se, 

um C.V. que f'oi consistentemente superior ao de cada uma das 

met.odol og.i as isoladas. Assim, decidiu-se comparar as 

met.odologias entre elas considerando blocos os tratamentos. 

As médias das metodologias, a média geral e o C.V. geral são 

apresentados na Tabela 25. 

Tabela 25 - Comparação eslatistica de 3 metodologias de es

timativa da porosidade t.otal CP. T.) em todo per

fil avaliado 0-50 cm. 

P. T. % 

Tukey 1½ 

PICNOMETRO DETERMINADA CALCULADA 

60,88 

A 

55,32 

B 

49,75 

e 

m C. V.

5!3, 31 1. !3
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Observa-se um C. V. mui to baixo · e di:ferenças 

alt.ament.e signi:ficai::,ivas a 1% ent.re as 3 met.odologias compa

radas. A respeit.o dest.as di:ferenças pode-se pensar em di:fe

renças experimentais consi st.ent.es, uma vez que estas di :fe

renças :foram encontradas em t.odas as -pro:fundidades avalia

das. Est.a consistência pode ser observada na Figura 48, onde 

são apresentadas a P. T. do Picnomet.:ro e a P. T. Calculada. 

Observa-se que as t.endéncias das 2 determinaç�es são consis

t.ent.ement.e di :ferentes. 
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Conjecturando-se a respeito dos mot.ivos destas 

diferenças pode-se pensar em erros experiment.ais ocorridos 

nas dif'erentes metodologias, e pode-se supor ainda que os 

erros das dif'erentes met.odologias tenham t.endências opostas 

e isto gera um afast.ament.o signif'icat.ivo entre as diferentes 

melodol ogi as. Sublinha-se qt,1e as 3 met.odol ogi as f'or am fei t.as 

utilizando as mesmas amostras volumétricas. 

Na metodologia do Picnomet.ro, aparent.ement.e os 

erros podem-se originar por causa do que as amost.ras são 

avaliadas ao ·f'im de uma larga caminhada pelas dif'erentes 

mesas de tensão e posleriorment.e pelas panelas de pressão e 

portanto os danos ocasionados no "manuseio" das amostras 

tenderiam a aumentar a porosidade tqtal. 

Na metodologia P. T. Calculada (1 
_ Dens. Sol o 

JDens. ,_f ar t. 

os erros podem-se originar na determinação da densidade da 

particula, que foi determinada com 30 amostras e apresentou 

uma média de 2,65 e um C. V. 1,6. Pode-se originar também, 

determinação da densidade do solo, a respeito do que não foi

possi vel det.ect.ar nenhuma tendência erra ti ca nas deter mi na-

ções. 

Na metodologia P.T. Determinada (Peso saturado 

- Peso seco) os erros aparentemente poderiam ter duas t.en

dênci as opostas originadas em erros no Peso saturado, ou se

ja, def'icit na saturação e excesso na sat.uração. A sobresa-

tur ação é mot.i vada por água retida em espaços. não porosos,

empossada sobre a amostragem, sit.uação esta que não lembra

se ter observado, ou água r et.i da na par t.e de- baixo pelo
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efeilo da gase a qual é difícil º de ser observada. Na 

siluação de erro por deficil de saturação os valores seriam 

inf'eriores aos da P. T. Calculada, supondo-se que esta 

metodologia estivesse correta. Contráriamente, se o erro 

fosse por excesso de saturação, os valores resultariam 

superiores aos de P. T. Calculada, o que de fato aconteceu. 

Com objet.ivo de esclarecer este aspecto traba

lhou-se com os valores de porosidade a 0,5 KPa, que sendo 

mínima, assegura uma boa unif'ormidade, eliminando os erros 

possíveis em excesso de água. 

Na Tabela 26 apresentam-se as médias dos dife-

rentes t.r a tament.os da porosidade avaliada a O, !3 · KPa e a mé

dia ger.3.l e C. V. para as 4 diferentes profundidades avalia

das, apresentando-se as rliferenças estatisticamente signifi

cativas naquelas profundidades onde foram detectadas. 

Tabela 26 - Retenção de água na t.ensão de 0,5 KPa em 4 

PROFUNDIDADE 
cm 

0-10

10-20

Tuk. !3¾ 

20-30

30-50

Tule. 5¾ 

prof'undi dades 0-1 O cm, 

30-50 cm.

10-20 cm, 20-30 cm e

T R ATAM E N T o s

S.P.D. M. P. D. S. E. M.E. s.c. M. C. m CV¾ 

53.95 53,35 52,58 53.15 54,25 53,48 53,46 4,5 

49,65 50,83 !34,63 52,!35 52,43 50,80 51, 81 3,8 

b ab a ab ab ab

50,93 52,58 53,35 51,70 51,48 52,35 52,06 3,0 

52,53 63,73 56,06 53,75 52,93 54,13 63,85 2,4 

b ab a ab b ab 
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Observa-se C. V. baixos e diferenças significa

li vas a 5% coincidentes em duas profundidades ent..re S. E. e 

S.P.D. Salienta-se ainda, que os tratamentos com result..ados 

significat.ivos obtidos nest.a avaliação de 0,5 KPa são pouco 

coincidentes com as outras met.odol.ogias. 

As vantagens desta metodologia de não ter er

ros de sobresaturação assegurando uniformidade, sugerem-se 

que possa ser escolhi da como uma boa opção ant.e a dúvida 

apresentada entre as diferentes metodologias. Uma outra 

observação que a favorece é a consistência apresent.ada nas 

duas profundidades com diferenças signif'icat.i vas entre 

tratament.os. Também favorece a est.a metodologia que os erros 

possi veis or i g.i na dos pela pequena tensão, só af et.a os por os 

ma.i ores, os que. poderiam considerar ·-se despr ezi vel na 

situação do solo estudado. 

Avaliou-se, além disto, a retenção de água a 

0,5 KPa todo o perfil 0-50 considerando blocos a cada uma 

das 4 profundidades com sua média. ,Os dados são apresentados 

na Tabela 27. 

Tabela 27 - Retenção de água na �ensão de 0,5 KPa cm todo 

perfil 0-!30 cm. 

DETERM. S. P. D. M. P. D. S. E. M. E. . S. C. M. C. m C�/4 

P. T. 51,77 52,52 54,15 52,79 52,77 52,69 52,80 2,6 

Observa-se baixo C. V. e diferenças não signi

ficativas estatisticamente. 
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Em resumo foram fei t.ás 20 det.ermínaçõe:s de 

P.T. sendo 4 met.odologías diferentes e 4 prof'undidades dífe

rent.es, além da média do perfil complet.o 0-60 cm. Dest.as 20 

determinações t.emos 13 que não apresentaram diferenças esta

tisticamente significativas ent.re t.rat.ament.os e 7 que apre-

sent.aram. Na Tabela 28 apresent.am-se as 7 det.erminações com 

as letras diferent.es indicando as diferenças estatísticamen

te significa t.í vas e seu ni vel de si gni f i cânci a, no teste 

Tukey. 

Tabela 28 - Comparação das di1erenças signi1icat.ivas detec

·t.adas nas diferentes. prof'undidades avaliadas e

com as diferentes metodologias ut.ilizadas como

estimativa da porosidade total CP. T.).

METODOL. PROF. 
T R A T A  M E N TOS 

N1VEL DE

cm, 
S. P.D. M. P. D. S.E. M� E. s. e. M.C.

SIGN. ¾ 

Cal cuJ.. 0-10 b a 10 

Determ. 10-20 b a 6 

0,5 KPa 10-20 b a !3 

Calcul. 30-50 a b !3 

Determ. 30-50 a b 5 

º· !3 KPa 30-50 b a b 6 

Picnom. 0-50 a b 5 

Nos espaços sem letras corresponde "ab", ou 

seja sem diferença significativa com as outras. Na compara

ção das letras "a" incluindo maior porosidade e letra "b" 

assinalado menor porosidade, observoT..J-s@ bast.ant.e dificulda-
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de em ressaltar diíerenças marcadas entre tratamentos. Con

siderando as mesmas profundidades, pode-se salientar a coin

cid&ncia de metodologias dixerentes. Por exemplo, na profun

didade de 30-50 cm, coincidem as letras "a" nas met-odolo

gias Calculada e Determinada, e a letra "b" nas metodologias 

Deter mi nada e 0,6 KPa. Pelo contrário, l,emos oul,ras 

profundidades nas quais as le+�ra� não coincidem nos mesmos 

l,rat.ament.os. Considerando os t.rat.ament.os, observa-se que 4-

dQlQ� tQm lQtras opostas Qm diigr�ntes profundidades: M.P.D.

S. E. 

ef'eitos 

· diminui do 

s. e. M. C .. 

"a" favoráveis 

pelos e:fei tos 

Portanto, pode-se pensar que os 

em- uma prof'undi dade 

desf'avoráveis 

ser 

de outras 

pr orundi dades. Observando-se, em conjunto, os preparos 

convencionais S.C. - M.C. tem letra "a" _nas camadas superio-

res e "b" nas inf'erioi-es, provavelmente, devido as suas 

caracteristícas de preparo superficial. Contráriamente, os 

tratamentos com escarificador S. E. - M. E. t.em letras "a" nas 

camadas de maior pro�undidade, possivelmGnt.e, causada pelas 

suas caracteristicas de preparo mais prof'undo, embora .levan

tando·-se a dúvida se seu ef ei t.o pode a t.i ngi r a 30-50 cm. 

Observando o per:fil completo 0-60 cm procuran ...:: 

do int.egrar as diferenças entre as diferentes profundidades, 

só uma das metodologias apresentou diferenças, destacando-se 

M.P.D ..

Por todos as consideraçBes mencionadas, é di

fícil salientar alguma �endência consistente ou marcada 

enl,re trat.ament.os. Além disso lembra-se que em 13 outras 
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determinações não detectaram-se diferenças significativas. 

Poder-se-ia, no entanto, salientar o anteriormente comenta

do, que M.P.D. sobressaiu ao observar todo o perf'il e também 

que o tratamento M. E. tem dois .. a .. , e é o único que não 

apresenta nenhum "b". Pelo contrário, S. P. D. é o único 

tratamento que não apresenta nenhuma "a" e tem doí s "b" em 

duas dif'erentes prof'undidades. 

Comparando-se. as metodologias novamente ent✓re 

elas, incluindo agora O, 5 KPa e considerando blocos, aos 6 

tratamentos, são apresentados na Tabela 29, as médias das 4 

metodologias, média geral e o C. V. geral. 

Tabela 29 - Comparação estatística das 4 metodologias ut.ili

zadàs como estimativa da porosidade total CP. T.) 

em todo perfil avaliado 0-50 cm. 

DETERM. 

P.Tot.al

Tukey 1¾ 

PICNOM. 

60,88 

A 

DETERMINADA 

55,32 

B 

0,5 KPa 

52,80 

e 

CALCUL. m 

49,75 54,69 

D 

CV 

1 ,6 

Observa-se C.V. muito baixo e diferenças alta

mente significativas a nivel de 1¾ entre as 4 metodologias. 

Destaca-se uma tendência a diminuir a porosidade entre a 

P.T. Determinada e a P.T. 0,5 KPa, o que é a tendência es

perada e explicável pela proporção de maiores poros de fácil 

drenagem. Além disso esta diferença reforça a consistência 

das duas metodologias. Contráriament.e, o fat.o de que a P. 

0,6 KPa seja superior a P. T. Calculada questiona esse valor 
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sugerindo um possível erro consistente, devido a que teori

camente a P. T. Calculada deveria ser maior que a P. T. 0,!3 

KPa. Além disso, poder-se-ia esperar que também rosse maior 

que a P. T. Determinada, se est.a última metodologia não ti-

vesse erros de sobresat.arução. 

4.6.2. Macro e Microporosidade 

Segundo a metodologia descr�t.a avaliaram-se a 

Microporosidade, através da água que f"ica nas amostras após 

estabeleci do o equi 11 brio na mesa de tensão a 6 KPa, e a 

Macroporosidade pela dif'erença entre a porosidade saturada 

ou total e a Microporosidade. Os dâdos, para as di.ferentes 

profundidades avaliadas são apresentados na Tabela 30, 
r::_i 

lembrando que as médias apresent,adas, são as médias das �1 

repet.içí::íes para cada prof'undi dade 

Apr esent.am-se também a média geral 

variação geral e teste de Tukey. 

e cada tratamento. 

e o coericiente de 
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Tabela 31 - Macro e Microporosidade nas 4- profundidades ava-

PROF. 

0-10

0-10

0-10

10-20

10-20

20-30

20-30

-30-50

30-50

liadas 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-50 cm e 

comparação estatística entre tratamenlos. 

T R A T A M E N T o s

DETER. 
S.P.D. M.P.D. S.E. M.E. s.c. M.C. m CV½ 

Micro ·42,99 42,46 45,73 4-2,68 40,61 40,24 42,45 4,5

Tuk.5¾ ab ab a ab b b 

Macro 12,22 12, 63 7,47 13,39 14,95 18,40 13,18 34,3 

Micro 42,13 41,59 42,81 40,98 42,87 43,66 42,34 5,5 

Macro 10,89 11,03 12, 61 14,11 14,08 9,28 11,98 25,9 

Micro 12-, 71 41,32 42,78 40,65 42,47 40,86 41,67 4,5 

Macro 14,19 14, 19 12,48 14,62 11,74 15, 10 13,47 20,4 

Micro 40,11 40,79 41,26 40,00 41,43 40,90 40,75 2,7 

Macro 15,84 15,67 16,64 17_,63 13,76 15, 14- 15, 78 16, 4 

Observa-se, em primeiro termo os coeficientes 

de variação, salientando-se um C. V. muito baixo na Micropo

rosidade e, em contraste médios a muito altos C.V. na Macro-

porosidade. Observa-se ainda que, os C. V. diminuem com a 

prof'undidade seja na- Macro ou Mi·cro· porosidade, sugerindo 

uma influência do efeito do preparo do solo em aumentar o 

C.V. Observa-se também que, das 8 determinações apresentadas

C4 profundidades x 2 porosidades), só uma, C�ilcroporosidade 

0-10 cm) apresenta diCerenças estatislicamente significati-

vas ent.r e os t.r a lamentos , no qual os pr epar os convencionais 

e. M. C. , diI'erem ao ni vel 5¾ do tratamento S. E .. Obser-

va-se também, uma tendência geral a aumentar a macropor·osi-

dade com o aumento da profundidada e diminuir a microporosi-



136. 

dade com o aument.o da profundidade,: Est.a t.endênci a geral, 

embora com exceções, pode ser observada nas médias gerais e 

nos diferentes t.ratament.os. 

Avaliou-se o perfil em geral C0-50 cm) consi

derando bloco a cada profundidade e usando as médias de cada 

bloco sem considerar suas repetições. Os dados das médias 

das 4 profundidades da macro e microporosidade, a média ge

ral e o C.V. geral, são apresentados na Tabela 31. 

Tabela 31 - Macro e Micro porosidade em todo perf'il avaliado

a 0-50 cm.

T R A T A .M E N T OS 
. .

DETERM. 
S.P.D. M. P. D. S. E. M. E. s. e. M. C. m CV�ó 

Micro 41,80 42,04 43,14 41,08 41,85 41, 41 41,89 2,9. 

Macro 12,92 13,38 12,27 14,94 13,63 14,48 13,60 1 7, 1 

Observa-se, um muit.o baixo C. V. na 111icroporo

sidada e C.V. médio para macroporosidade. A diminuição do 

C. V. é influenciada pelo falo de t.rabaJ.har somant.e com as

médias de cada profundidade. Observa-se também, diferenças 

pequenas entre os trat.ament.os e não foram encontradas 

díf'erenças. est.at.ist.icament.e sígnif'ícat.ivas. Nota-se t.ambém,

uma maior proporção de microporos que de macroporos em t.odos 

os t.rat.ament.os. 

Não foi detectada diferença significativa en

tre as diferentes profundidades em macro ou em microporosí

dade. 
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Uma vez que, pode-se observar uma aparente 

macroporosidade maior na cul t.ura de milho, comparou-se as 

duas cult.uras considerando blocos os 3 preparos e repetições 

dentro dos blocos, as 4 prof'undi dades. As di f'erenças apre

sentadas não f'oram signif'icativas. 

4.7� Água do Solo no Ciclo da Aveia 

Levantou-se a umidade em porcent.agem de vol umc➔ 

usando a metodo�ogia T.D.R., em 10 datas durante o ciclo da 

aveia preta. A Tabela 32 aprésent.a uma comparação das médias 

das 7 repetições de cada tratamento, avaliadas pelo teste 

Tukey em cada uma das. datas. Apresenta-se t.ambém a médi.3. 

geral e o coer�iciente de variação geral de cada data. 
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Tabela 32 - Umidade do solo expressa em ¼ de volume avaliada•

em 7 dif'erentes datas do ciclo da aveia preta, e

comparação de médias pelo teste Tukey.

T R A TA M E N T os

DATA DETER. 
S.P.D. M. P. D. S. E. M. E. s.c. M. C. m CV"/4 

30/06 m 37,07 38,04 34, 14 32,76 36,04 33 35,18 7¾ 
Tuk.1¾ AB A AB B AB 
Tuk. 5¾ ab a abc bc abc bc 

17/07 m 34,97 35,23 30,93 30,93 33,07 29,56 32,45 7,4 
17/07 Tuk.1¾ A A AB AB AB B 
17/07 Tuk.5¾ a a bc bc abc e 

13/07 m 35,01 34,34 30, 17 30,66 32,86 29,37 32,07 7,4 
Tuk.1¾ A AB BC ABC ABC 
Tuk.5¾ a ab bc bc abc e 

25./07 m 35,64 34,34 30,80 30,98 32,73 29,29 32,30 8,2 
Tuk.1¾ A AB AB AB, AB 
Tuk.5¾ a ab bc "bc abc e 

03/08 m 42,20 43, 11 38,90 38,51 40,72 39,31 40,4.6 
(J 

8, !3 

. 11/08 m 35, 41 35,27 30,50 29,46 33,01 30,26 32,32 8 . .., 
, e::; 

Tuk.1¼ A A AB B AB 
Tuk.5¼ a a b b ab b 

22/09 m 36,60 36,66 31,34 31,03 33,79 32,70 32,69 9,9 

Tuk.5¾ a a b b ab ab 

As médias com letras diferentes embaixo, diíe-

rem no nível de signif'icância expressado. 

Observa -se na tabela apresentada que em 6 da -

tas as médias tem diferenças significativas. Somente na data 

do 3/8, onde apresentam-se os valores mais altos de umidade, 

as médias dos tratamentos nâ'.o diferem signif,icativamente. 

Destaca-se também que em 5 datas, o nivel de significância 

atinge a 1%. Portanto, as diferenças sâ'.o marcadas e consis-
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t.ent.es. Em todas as dat.as os t.rat.ament.os com P. D. superam 

aos out.ros preparos. Com objet.i vo de integrar. os dados de 

lodo o ciclo de aveia, considerou-se cada data como um bloco 

e utilizando-se a média dessa dat.a comparou-se os 6 t.rat.a-

ment.os. Os resultados são apresent.ados na Tabela 33. 

Tabela 33 - Comparação da umidade do solo expressa em ¾ de 

volume, considerando lodo o ciclo da aveia pret.a. 

T R A T A ME N TO 

DETERMINAÇÃO 
S.P.D. M. P. D. S.E. M.E. s.c. M.C. m CV¾ 

m 36,67 36,42 33,81 32,68 31,46 31,35 33,73 9,21 

Tukey 1¾ A AB AB AB B B 

Tukey 59' 7o a a ab ab b b 

Tukey 10¾ a a ab b b 

,. 

CV½ 6, 1 7,8 11 8,7 10 12 
J 

Observando-se uma aparente influência da cul

tura da soja em aumentar a umidade, foi feita a comparação 

entre as 2 culturas, considerando blocos as dat.as e repeli-

ções os preparos, segundo o modelo propost.o por VIEIRA & 

HOFFMANN (1989). Como resultado a diferença não f'oi signifi-

cativa, embora foi sempre superior a umidade da soja, segun

do apresenta a Figura 49, utilizando-se 9 datas na repre

sentação. 

Na Figura 50 apresenta-se os gráficos da umi

dade dos 3 preparos, incluindo, port.ant.o, em cada preparo, 

as médias das duas culturas, nas 10 datas avaliadas, embora 
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na dala de 6 de selembro só �e dispBe de dados dos prepares 

do milho. 

A Tabela 34 moslra a comparação dos 3 sist.emas 

de preparo usando a média das 2 cull.uras e considerando 

blocos as 9 da las. nas que se tem dados compl elos das 2 

cul luras. 

Tabela 34 - Comparação estat.is_t.ica dos 3 sistemas de preparo

da umidade do sol o expressa em ¾ volume consi de-

rando todo o ciclo da aveia preta. 

DETERMINAÇÃO P.D. e E m C.V.%

¾ Volume 36,6 32,!39 32,11 33,77 8,6

Tukey 1% A AB B 

Tukey 5% a b b 

C.V.¾ 6,7 8,.7 11,2 

Observam-se as diferenças significativas ao 

niveJ. de 5¾ eiit.re plantio diret.o e os outros dois sistemas 

de preparo. Estas diferenças são consist.ent�es em lodo o 

ciclo da aveia segundo pode-se observar na Figura 50. Subli

nha-se ainda que, ao nivel de 1% de significância est.at.ist.i

ca os tralament.os P.D. e o Escarificador são diferentes. 

Estas diferenças podem ser at.ribuidas port.ant.o 

as caract.eristicas próprias de cada preparo, por exemplo, a 

maior cobertura do solo em P.D. • o que diminue a evaporação 

diret.a do solo, gerando uma maior umidade através do tempo. 

Poder-se-ia conject.urar ainda, com ref'erência a uma possivel 
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diminuição do t.arnanho de uma cert.a quant.i dada de macroporos, 

pelo f'ato do maior ·adensament.o no preparo com P.D., o que 

resulta em uma proporção maior de poros com capacidade de 

reter água. Nesta linha, poder-se-ia ainda sustenta-se, as 

dif'erenças observadas da maior- umidade da soja. Estes 

aspectos serão abordados no próximo capitulo da discussão. 

Interessa agora sublinhar-se que, além das dif'erenças reais 

entre os tratamentos avaliados, é possível que a metodologia 

utilizada tenha permitido levantar essas dif'erenç�s. Assim, 

9 datas dif'erentes durante o ciclo da aveia f'oram amostradas 

nos mesmos 7 locais não pert.urbados de avaliação em cada 

trat.ament:.o, através das 3 hastes de alumínio cravadas no 

solo at.é a profundidade de 15 cm, os quais permaneceram 

durante todo o ciclp da aveia. Est.e f'ato, diminuiu, 

possivelmente duas causas de variação: o erro experimental 

de cravar as hastes e a variabilidade espacial do solo 

dentro das parcelas, na medida que f'ixa-se essa variação, 

causando uma diminuição do coef'icient.e de variação. 

Observa-se que os coef'icient.es gerais são todos inf'eriores a 

10½, considerado baixo segundo PIMENTEL GOMES (1985). Também 

destaca-se o tamanho das amost.ras de 15 cm e portanto sua 

represent.ati vi dada. Mas, uma observação levantada nas 

análises estat.isticas, é a diferença sempre signif'icat.iva 

entre os blocos, ou seja, as datas de avaliação, 

inf'luenciado pelo.s chuvas ocorridas no ciclo, as quais podem· 

ser observadas nas Figuras 49 e !30. 
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Figura 49 - Curva de umidade no ciclo da aveia. Comparando 

soja e milho. 
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Figura 50 -- Curva de umidade no ciclo da aveia. Comparand 

os 3 sistemas de preparo, 
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4.8. Infiltraçao com Permeametro 

As medições :feitas com permeametro :foram uti

lizadas para o cálculo da in:filtração. Os dados da infiltra

ção, expressos em mm/h, medidas a 16 cm de pro:fundidade, e

com uma carga hidráulica de 6 cm no permeametro, são apre

sentados na Tabela 36. São apresentadas além da média geral, 

as médias correspondenles a 5 repetições e o coeficiente de 

variação geral. 

Tabela 36 - Comparação estatística da in:filt.ração .com perme

ametro com 6 cm de carga hidráulica, expressa em 

mm/hora, avaliada 

DETERM. M. P.D. M. E. S. E. 

mm/h 73,48 60,69 64,70 

Tuk. 6¾ a ab ab 

Tuk.10½ a ab ab 

a 15 cm de 

S.P. D. s.c.

4.1, 92 3!:?, 93 

ab ab 

ab b 

pr oí undi dade. 

,.,---., 

, \ 

r,M. C. 1 

24,76 

b 

b 

m 

48,58 

,::, CV¾ 

42,30 

Observa-se um muito alto coeficiente de varia-· 

ção. A 10½ de signi1icância estatistica os tratamentos S.C. 

e M.C. diferenciam-se do tratamento M.P.D ..

Os dados calculados de inrilt.ração a 50 cm de 

profundidade e carga hidráulica de 6 cm são apresentadas na 

Tabela 36. 
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Tabela 36 - Comparação est.atist.ica da inf'ilt.ração com perme-· 

amet.ro com 6 cm de carga hidráulica, expressa em 

mm/hora, e. avaliada a 50 cm de pro:fundidade. 

DETERM. S.E. S.P.D. s.c. M. P.D. M.E. M.C) m CV¾ 

mm/h 185,9 161,8 152,76 148,!39 113,6 110,68 145,55 23¾ 

Tuk. 5¾ a ab ab ab b b 

Observa-se um al t.o coef'icient.e de variação, 

embora tnenor que o observado nos 15 cm de prof'undidade. Os 

dados de in:filt.ração média são aproximadament.e 3 vezes maio

res que os observados a 15 cm de prof'undidade, po1-tant.o con

siderando o per:fil em geral a camada mais limitante é a 

superior a 15 cm. 

Comparando-se os t.ratament.os M. C. di f'erer::-;::i ou

-se signif'icat.ivament.e a n5.vel 5¾ de S. E., coincidindo com a 

camada superior. Porém M.E. t.ambém di:ferenciou-se signifi

cati vament.e do S. E. , contr8.st.ando o f'ato_ de ser o mesmo 

sistema de preparo. Porém nesta propriedad� não há efeito do 

preparo. 

Avaliou-se, em f'orma conjunt.a_, as 2 profundi

dades, considerando b.l ocos a cada uma das profundidades e 5 

repetições dent.ro de cada bloco. As médias comparadas por

tanlo, são as médias das 10 mediçees �eilas em cada lrala

menlo. Os dados são apresentados na Iabela 37. 
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Tabela 37 - Comparação est.at.ist.ica da infilt.ração com perme

amet.ro com 6 cm de carga hidráulica, expressa em 

mm/hora; e considerando as 2 profundidades ava

liadas em f'orma conjunta 15 cm e 60 cm. 

DETERM. 

mm/h 
Tuk. 5¾ 

S.E. M.P.D. S.P.D. 

120,3 111.02 101,86 

a ab 

s. e.

94,36 

ab 

M.E.

87, 15 
ab 

M.C.

67,72 
b 

m CV¾ 

97,07 32,3 

Observa-se um coef'icient.e de variação muit-o 

alto, além de uma diferença est.at.ist.icamente significat.iva 

ao nível de 5¾ dos S. E. e M. P. D. em comparação com M. C. · que 

consistent.ement.e f'oi o t.rat.ament.o que apresent.ou menor 

infiltração nas duas profundidades avaliadas. 

Ulit.izaram-se os dados levant.ados para o cál

culo da condut..ividade. hidráulica sat.urada de campo CKfs) 

se,gundo a met.odol ogi a de · Laplace sugeri da por REYNOLDS & 

ELREICK (1987). Os valores expressos em m/dia na 

. profundidade 15 cm não são apresent.ados na Tabela 38, com 

médias correspondent.es a 5 repet . .ições, média geral e o 

coericienle de variação geral. 

Tabela 38 - Comparação est.alist.ica da condut.ividade hidráu-

DETERM. 

m/dia 

Tuk. 5¾ 

Tuk. 10¾' 

lica sat.urada de campo CK:fs), expressa em m/dia 

e avaliada com permeamelro na· prof'undidade de 

15 cm. 

M. P.D. M. E. S.E. S. P. D. s.c. M. C. m CV¼ 

6,602 5,454 4,916 3,768 3,229 3,225 4,37 43, ,1-
a ab ab ab ab 

a ab ab ab b b 
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Observa-se um coeficient.e muit.o all-o de varia

ção, além de dest.acar que os dois l-rat.ament.os com preparo 

convencional CS. C. e M. C.) dif'erenciam-se signi.ficat.ivament.e 

a o ni vel de 1 O¾ do t.ratament.o M. P. D .. 

Apresent.am-se na Tabela 39 os valores de K.fs 

expressos em m/dia avaliadbs a 50 cm de profundidade. 

Tabela 39 - Comparação est.atist.ica da condut.ividade hidráu-

DETERM. 

m./dia 

Tuk. 5¾ 

lica saturada do c·ampo CKf's) expressa em m/dia 

e avaliada com permeamet.ro a 50 cm de pro.fundi

dade. 

M. P.D. M.E. S.E. S.P. D. s. e.

16, 71 14,54 13,73 13,35 10,21 

a ab ab ab b 

M. C. m CV¾ 

9, 95 1 3, 08 23, 3 

b 

Observa-se um alt.o coeficiente de variação, 

al érn de se di f'erenci ar si gni f' i ca t.i vament.e ao ni vel de 5¾ o 

t.rat.ament.o S.E. em comparação com ·M.P.D. e M.C .. Observa-se 

que M. P. D. na profundidade de 15 cm sobressaia pela sua 

maior condutividade. Já na pro.fundidade de 50 cm, diferen

ciou-se pela baixa condut.ividade. 

Avaliou-se as 2 prof'undidades 15 e 50 cm jun

tas, considerando bloco a cada uma-delas e 5 repet.ições fei

tas em cada profundidade os dados das médias das 10 repeti

ções e média geral e C.V. geral apresentam-se na Tabela 40. 
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Tabela 40 - Comparação estatística da condutividade hidráu

lica saturada do campo CKfs) expressa em m/dia 

e avaliada com permeametro considerando as 2 

profundidades em conjunto 16 cm e 50 cm. 

DETERM. M.P.D.

mm/h 10, 81 

Tuk. 8% a 

M. E. ·s. E.

9, 40 9,15 

ab ab 

S.P. D. 

8,48 

ab 

s. c.

8,40 

ab 

M.C. m CV¼ 

6,08 8,72 29,1 

b 

Observa-se em alto coeficiente de variação e 

que S.E. diferenciou-se a 6% de significância estatist.ica do 

tratamento M. C .. 

Destaca-se mais uma vez que em todas as deter

minações api-esentadas, sejam inf'iltração ou K:fs, o tratamen

to M. C. di.ferenciou-se significativamente pelos seus baixos 

valores. Contráriamente, os tratamentos que diferenciam--se 

pelos seus altos valores foram variando segundo a determina

ção f'eita e as profundidades, entre os tratament.cis- - S.E. e

M.P.D.

4.9. Inf'ilt.raç.io com Simulador de Chuva 

Com o mi crosi mul ador de chuva "tipo gota" l e

vantou-se a informação que apresenta-se na Tabela 41 sendo 

que ·as médias resul t.am das 3 repetições feitas em cada uma 

das 2 chuvas aplicadas por tratamento. 
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Tabela 41 - Dados das aplicações de chuva simulada, apresen-

tando cobert.ura do solo expressa em porcentagem,

número de chuva, umidade i ni ci al e final expr-es-

sa em ¾ de volume e intensidade das chuvas apli-

cadas e infiltração expressas em mm/hora. 

TRATA- COBERT. N� DE UM. I. INTENS. INFILTRAÇÃO UM. F. 

MENTO SOLO¾ CHUVA ¾ VOL. mm/h mm/h X X VOL. 

S.P.D. 68,0 1 59,8 60,7 52,3 86,0 59,8 

S.P.D. 68,0 2 60,7 49,4 81,3 

S.E. 51, O 1 61,8 63,5 41,0 64,6 63,4 

S.E. 51, O 2 62,7 61, 5 34,7 56,4 61, 8 

s. e. 43,9 1 54,5 59,3 39,9 . 67, 2 55,7 

s.c. 43,9 2 55,7 61,5 34,8 48,2 56,7 

M.P. D. 65,1 1 54,3 62,0 41,8 67,6 58,7 

M. P. D. 65,1 2 59,8 60,7 28,4 47,0 60, 4, 

M. E. 52,5 1 !33,7 60,0 43,!3 72,4 57, 1 

M. E. 52,5 2 57 ,1 63,0 36,0 45,3 59,2 

M. C. 44,3 1 !32, 1 62,0 39,5 63,8 53,9 

M.C. 44,3 2 53,2 61,3 33,4 44,5 54,7 

m 54,1 !36,8 61,3 39,6 62,0 58,3 

Uma primeira observação gera_l, considerando 

que o equipamento :foi utilizado pela primeira vez, é subl i -

nhar seu bom desempenho, na medi da que obt.em-se uma média de 

intensidade de 61, 3 mm/h mui t.o próxima da procurada 60 mm/h 

e um coef'icient.e de variação de 3¾ nas 36 chuvas aplicadas. 

Uma outra observação geral é sublinhar que as 

condições t.est.adas :foram "bast.ant.e extremas" sendo que as 2 

chuvas, consideradas em conjunt.o t.em erosividade comparáve_l 
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às chuvas extremas de 6 anos em Campinas, segundo foi docu

mentado na metodologia. Além disso, as condições de umidade 

do solo são "prat.icamente de saturação" segundo pode-se 

observar na Tabela 41 , pelas altas por cent.agem de umidade e 

pela pequena diferença entre a média da umidade inicial e 

f"inal. 

Com relação a cobertura do solo segundo o es

perado, é maior no preparo do sistema Plantio Direto, inter

mediária em escar i f' i cador e menor em convencional embora 

possivelmente a dif'erença ent.re os preparos f'oi diminuída 

pelo estágio do ciclo da aveia. 

Com ref'erência a· inf'ilt.ração pode�se observar 

que todas as 19:5 chuvas superam a média, e él.S chuvas 

estam abaixo da média, com a única exceção da S. P. D. que 

sobresaiu-se aos outros tratamentos. 

Os dados levantados de infiltração f'oram ajus

tadas pela equação de KOSTIAKOV (1932). Os paràmet.ros da 

equação I = a t b e o coe:f i ciente de dete1-mi nação com a méd.i. a 

das 3 repeti çê:íes de cada chuva são apresentados na Tabela 4-2. 
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Tabela 42 - Parâmet.ros de ajuste da equaçao KOSTIAKOV (1932)

I = a t,. b para i nf i l t.r ação da 1� e 2� chuva.

1 !: CHUVA 2� CHUVA 
TRATAMENTO 

a b R
z a b R

z 

M. C. 71,75 -0,1382 0,9631 74,58 -0,2514 0,9857

M.E. 66,85 -o, 1012 0,9722 79,21 -0,2542 0,9942

M. P.D. 72,65 -o, 1288 0,947!3 68,01 -0,2195 0,9868

s. e. 80,68 -o, 1446 0,8345 87,30 -o, 2681 0,9578

S.E. 81,27 -0,1683 0,8629 81,03 -0,2015 · o, 9348

S.P.D. 67,44 -0,0538 0,8750 66,74 -0,0733 0,9170

m 0,9092 0,9627 

Obs.erva-se que o ajust.e do modelo da equação é 

bom, na medida que os coeficient.1::,o•s de det.erminação R2 são 

al t.os em geral e os mais baixos · são acei t.á veis. Foi {�mbém 

experimentado o modelo de PHILIP (1957), apresent.ando meno

res coeficient.es de ajust.e. Com estes dados, experimentou-se 

comparar estat.i sli cament.e os parâmetros "a•• e .. b .. da equação 

utilizando as repetições. Porém, as médias não apresentaram 

diferenças en�r& t.rat.amenlos mesmo a 10¾ de signiI'icância. 

Ut.i li zando-se a equação ci t.ada ca.l cul ou-se a 

infiltração final aos 60 minutos para cada repeliç:âo 

dos diferent.es tratamentos e est.e dado expresso em mm/h foi

utilizado para comparar os diferentes trat.ament.os. A análise 

de variância foi feita com blocos ao acaso com repetições 

C VIEIRA &. HOFF'MANN, 1989) considerando blocos a 1 :?: e 2 9: chu

va e as 3 repEA .. i çê:íes fei las em cada chuva os dados das 
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médias ajustadas das duas chuvas jun't.as de cadà trat.ament.o, 

incluindo a média geral e o coeficient.e de variação geral 

mostradas na Tabela 43. 

Tabela 43 - Comparação estat.ist.ica da infiltração das 1�
5 

e 

2�
s chuvas · t. 2 h JUn as expressas em mm e uvas. 

TRATAMENTO s. P. D. s. E. s. e. M. E. M. P. D. M. e. m e. V.

mm/2h 103,5 75,3 73,8 72:,5 70,5 67,3 77,2 25,9 

Tukey 5% a ab ab ab ab b 

Observa-se que ao nivel de 5% de signif'icància 

são di.ferentes pelo teste de Tukey� S.P.D. e M.C .. Destaca

-se t.ambém o alt�o coeficient.e de variação t.ipico das 

propriedades do sol o onde par li ci pa a água em movi mont-o 

(PIMENTEL GOMES, 1984). Por esta razão f'oi aceit.o na análise 

da variâhcia um nivel de significância de 10%. Considerou-se 

que a 5¾ não foi signif'ica.t.ivo por uma pequena diferença. A 

comparação entre blocos foi altamente significativa ao nivel 

de 1¾ confirmando as diferenças grandes entre as 2 chuvas ou 

seja, 1� e 2� chuva. 

A análise de variância da interação bloco-tra

tamenlo, não apresentou dif'erença signi.ficat.ivas, o que per

mitiu avaliar os dois blocos em conjunto da maneira em que 

.foi apresent.ado. Também analisaram-se cada chuva em forma 

separada d 1� sen o que a chuva não apresent.01; diferenças 

entre tratament.os, st.1blinhando mais uma vez a necessidade de 
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extremas condições para poder diferenciar os manejos. Os 

dados das médias comparadas da 2� chuva são apresent.ados na 

Tabela 44 com a média e o C. V. geral. 

Tabela 44 - Comparação est.at.ist.ica da inf'ilt.ração da 2 9: chu

va expre5sa em mm/hora:. 

TRAT P..MENTO 

mm/h 

Tukey 10¾ 

S.P.D. 

!31,8 

a 

S.E. 

36,8 

ab 

s.c.

31,4 

ab 

M. P.D.

30,1 

ab 

M.E.

28,4 

b 

M. C.

26,5 

b 

m C. V.

34,2 28,5 

Observa-se que f'oi necessário 10¾ de signif'i

cância est.at.ist.ica para poder diferenciar t.rat.ament.os, pos

si vel ment.e por . causa do al t.o coef i ci ent.e de variação da 

infilt..ração que est.ima."_-se que est.eja �nuit.o inf'luenciado pela

var i abi li da de espacial dest.a propriedade. 

Observou-se uma t.endéncia de que os t.ratamen

t.os da cultura da soja apresent.am valores mais alt.os de 

infilt.ração, com�arou-se as duas culturas ent.re elas consi

derando 12 blocos C 2 chuvas x 3_ sistemas de preparo) e 3 

repetições de chuvas dent.ro de cada bloco. A comparação não 

foi significativa mesmo ao nível de 10¾. 

Comparou-se também os 3 sistemas de preparo 

ent.re eles com 4 blocos (2 culturas x 2 chuvas) e 3 

repetições de chuva dentro de cada bloco. A comparação não 

foi significa t.i va mesmo a n1 vel de_ 1 O��-
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Ut.i.lizando-se a equação mencionada CKOSTIAKOV,

1932) , e os dados e :foram pl ot.ados os gr á:f i cos das médias

das t.rês repet.içBes de cada t.rat.ament.o e apresentaram�se em

e- d 1 � chuva da i orma separa a a Nas Figuras, a seguir 

apresent.a-se a inf'il tração. acumulada, expressa em· mm/h, 

at.ravés do l-empo C 60 mi nulos) que duraram as · apl i caçBes das 

chuvas simuladas . 

..e 
60 

40 

4-

20e 

li 2a. Chuva 

o 
• 1 a. Chuva

o 20 40 60. 

Tempo, m1n 

Figura !31 - Curvas de inf'ill.ração da 1� e 2� chuva, sendo 

média de 3 repeliç�es 1 do t.ratament.o S.P.D ..
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Figura 52 - Curvas de inf'ilt.ração da 1� e 29: chuva, sendo 

rnédla de 3 repet.içBes, do tratamento M. P. D . .
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Figura 53 - Curvas de inf'ilt.ração da 1� e 2� chuva, sendo 

medi a de 3 repeti çees, do t.r atamento S. E .. 
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Figura 54 - Curvas de infillração da 1� e 2� chuva, sendo 

média de 3 repetiçees, do tratamento M.E .. 
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Figura 55 - Curvas de inf'ilt.ração da 1� e 2� chuva, sendo 

média de 3 repeti çeíes·, do tratamento S. C .. 
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Figura 55 - Curvas de iníilt.ração da 1� e 2� chuva, sendo 

média de 3 repet.içê'Ses·, do t.rat.ament.o M. C: •• 
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Observando os gráf'icos apresent.ados, um pri-

meiro comenlário ge�al é que o modelo da equação apresenta 

um bom ajuste com os dados. Isto é mais notório após 20 

mi nut.os de aplicação de chuva. Esta obse1-vação visual com--

plement.a o anteriorment.e comentado sobre os altos coeficien

tes de determinação. 

Uma segt.mda observação geral é que cada gráfi-

co t.em uma tendência a estabilizar-se, ou seja f'icar ••bas-

tant.e horizont.al" a part.ir dos 30 minutos aproximadamente . 

..,_. -gsla. ôhse-rvação reforça a·\ialidade _do parâmét..ro ut.ilizado na 

compô.ração est.atist.ica, que f'oi a infiltração ajust..ada pela 

equação aos 60 minutos como indicador de inf'ilt.ração em 

equil ibr i o ou est.abi li zada. Observando portar:it.o, os gráficos 

na segunda parté ou seja, a partir dos 30 minut.os podemos 

destacar que, comparando visualmente os tratament,os, sobres

sai marcadament.e a S.P.D., corno já foi vist.o nas comparações 

numéricas, seguido de S. E. e em úlU.mo convencional ou seja 

com menor inf'ilt.ração o M.� .. 

Uma out.ra observação coincident.e com os resul

tados numéricos é a dif'erença marcada e�t.re � 1� e 2� chuva, 

dest.acando-se que embora em cada chuva o gráf'ico atinge um 

equilíbrio· aproximado após os 30 minutos, o nível da inf'il

tração da segunda chuva é sempre inf'erior e em alguns trata

mentos a diferença é muit.o marcada. Lembra-se que em termos 

de tempo a diferença entre o fim da primeira chuva e o come

ço da segunda é de 30 minut.os aproximadamente, tempo neces

sário para reabastecer e calibrar novament.e o simulador de 

chuva. 
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Di_.ferenças ent.re a 1� e 8� chuva. f'oram det.ec-· 

t.adas em t.odas as comparações dando di :ferenças al t.ament..e 

si gni fi cat..i vas. 

Observando-se que essa diferença ent.re a 1� e 

2� chuva comport.am-se di ferent.ement.e nos di s.t.i nt.os trat.ainen-

t.os,· ·decidiu-se comparar ··est.at.ist.icament.e essas dif'erenças. 

Trabalhou-se com as porcent.agens de infilt.ração de cada uma 

das repet.ições e t.irou-se a dif'erença ent..re a 1� e 2� chuva. 

Essas di f'erenças expressas em porcent.agem são analizadas e 

os r esul t.ados apr esent.ados. na Ta bel a 46, sendo que cada uma 

das 3 repet.ições f'oi considerado como bloco. Apresent.a-se 

t.ambém a média geral e o coeficiente de variação geral. 

Tabela 46 - Comparação est.at.istica da_diferença em porcenta-

Tukey 6% 

Tukey 10% 

o. a gem entre a 1- e 2- chuva aplicada. 

S. P. D. S. E. s.c. M.C. M. P. o: M.E. m CV% 

4, 7 8, 27 19, 03 1 9, 23 80, 64 87, 07 16. 48 48, 6 

a 

a 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

b 

b 

b 

Destaca-se que, coincidindo com o observado 

visualment.e nos gráf'icos, det.ect.aram-se diferenças signifi

cativas no comport.ament.o dos t.rat.amentos, sobressaindo nova

ment.e S. P. D. com menor variação, e sendo M. E. o tratament.o 

que mais varia ent.re as duas chuvas. Dest.aca.-se t.ambám o 

mui to al t.o coef'icient.e de variação geral. Apresenta-se na 

Figura 67� para ilustrar melhor o exposto ·a 1� repetição de 
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M. E. que é de t.odas as repet.ições a que maior di.ferença 

C43¾) t.em entre a in:filt.ração da 1� e 2� chuva. 
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A cerca dest.es dados, podem-se fazer algumas 

conject.uras. Em primeiro lugar, sublinhar que aparent.e.ment.e 

este diferente comportamento, poderia ser a principal causa 

de diferenças entre tratamentos, considerando que na 1'.::: chu

va não det.ectaram-se diferenças entre t.rat.amentos. Com res

peito às causas de diferenças no comport.amento, pode-se con

jecturar que é devido ao encrost.ramento da superficie do so

lo, por causa da primeira chuva. influenciando diferencial

mente na segunda chuva .. Uma outra. causa de dif'erença pode1·ia 

ser as variaçBes no micro-rele_vo da superf'icie, f'ator este 

que não foi .. avaliado. Um out.ro :fat.or, pode est.ar ligado aos 

fenómenos de hi steresis que acont.ecem ent.re o começo d.3. dre-

nagem ao t.erminar a primeira chuva e o novo começo da inf'il

tr ação ao i ni cio da 2� chuva. 1=: possi vel de pensar -se em 

borbulhas de ar preso, e part.iculas de.solo desagregado pos

sam que modificar significat.ivamente a condut.ividade dos 

poros. Segundo BAVER et aiii (1973) com a int.roduç�o da .fase 

aérea no sist.ema poroso, a equação de f'luxo deve modificar

-se, pois a porosidade disponível para o moviment.o da água 

não é equivalente a porosidade t.otal. A micro declividade da 

par-cela col et.or a é um outro f' a t.01· que pode i nf .l uenci ar e 

além a variabilidade espacial da parcela de cada t.rat.amE>•nt.o. 

Possivelmente uma combinação de todos es t.es f' a t.or es , mais 

alguns não detectados, influenciam no comportamento tão di-

ferente. entre os t.rat.amentos, 
a a comparando a '.l. - e a 2- chuva. 

Observando-se uma t.endência mais marcada na 2� 

chuva de maior infiltração na cultura da soja, decidiu-·se 
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a comparar as culturas só na 2- chuva, considerando blocos os 

3 sist..emas de preparo e repetiçBes as 3 chuvas, na Tabela 4-6 

apresentam-se as médias das culturas e a média geral e coe-

f'icient..e de variação geral. 

Tabela 46 - Comparação estatist.ica das 2 culturas, soja e 

INFILTRAÇÃO 

mm/h 

Tukey 5½ 

milho, na inriltração da 2� chuva cada, expressa 

em mm/h. 

SOJA MILHO m CV½ 

4-0, 02 28,3 34,15 28,5 

a b 

D$,st.aca-se a diferença estat.istica significa-

tiva ao nivel 5½ entre as duas culturas, o alto coeficiente 

de variação, e também que não resultou diferença significa-

tiva entre blocos, ou seja entre os 3 sistemas de preparo 

mesmo a 10½ de significância est..at.ist..ica. 

Analizando-se este resultado, conjecturou-se 

com ref'erência a uma chuva natural importante acon-Lecida du-

rant.e as mediçBes dos -Lratamentos da cultura da soja e antes 

do começo do milho. Est.e fat.o, o que exigiu um ajuste na 

quantidade de água acrescentada com regador manual antes do 

começo das chuvas simuladas segunàó foi explicado na metodo

logia. Portant.o, só o ajuste f'eit.o poderia estar influen

ciando nas diferenças ent.re as 2 cult.uras. 

Apresentam-se na Tabela 47, as médí as da.s umi -

dades inicial e fin�l at.é 16 cm de profundidade. 
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Tabela 47 - Umidade inicial, umidade íinal e dif'erença de 

1� chuva 

1� chuva 

2� chuva 

2� chuva 

umidade expressas em ¾ de volume, das 1�5 e 2� 6 

chuvas aplicadas na soja e milho. 

UMIDADE UMIDADE DIFERENÇA DE 
INICIAL FINAL UMIDADE 

soja 68,7 69,6 0,9 

milho 63,4 66,6 3,2 

soja 69,6 68,9 -0,6

milho 56,7 68,1 
1,4

Observa-se que as umidades ao começo da 2� 

chuva são maiores na soja e a di.f'erença ent.re inicial e fj -

nal são menores, o que aparentement.e nega a dúvida apresen�

tada. Em termos gerai�, todas as chuvas est.i veram pert,o da 

saturação. Uma terceira observação que diminuísse a dúvida 

apresentada é que as diferenças important.es entre t.rataman-

Q Q tos apresentaram-se na 2- chuva e port.anto a 1- chuva deve-

ria "apagar" as pequenas 'dif'erenças ou erros experiment.ais 

que podem ler acontecido ao começo da 1� chuva. 

A diferença negativa da soja na 2� chuva entre 

umidade inicial e f'inal, poderia explicar-se em erro experi

mental, originado na demora em medir a umidade ao f'im da 2� 

chuva. Destacando-se que, devido a al t-a sensibilidade do 

equipamento T.D.R. e a rapidez do primeiro momento de drena

gem, demoras de 1-6 minutos na medição poderiam explicar 

essa dif'erença. 
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Pelo dito, _ · descont.ando-se a possi bili da de de 

que essa diferença ent.re cult.uras, ser causada pelos erros 

experimentais, poder-se-ia conjut.ur-ar nas causas dessas di

ferenças, que poder-se-iam mot.ivar um comportamento diferen

te dos aspectos anteriormente comentados de diferenças de 

superfície, encrostramento e microrelevo. Também poderia-se 

conjecturar em uma diferente exploração do sistema radicular 

das duas culturas, influenciadas ainda pela distância entre 

sulco, t.ambém diferente entre c.ul turas. Lembrando que as 

avaliações, foram feit.as sobre a cultura de aveia preta, 

·poderia conj�cturar-se num cresciment.o diferencial radicular

dessa cultura, favorecida pelo maior aporte nitrogenado da

cultura da soja. Ainda _observando que as maiores diferenças

apresentam-se no sistema de P. D. poderia-se conjecturar

sobre uma diferença na decomposição da massa radicular da

soja, favorecida pela ma.is est.reita relação C/N, o que

geraria '"tubulações biológicas" e macroporos de maior efeito

na conducti vi dade em comparação com a decomposição mal s

lenta do milho, que ao momento das avaliações lfvraria menor

porosidade disponível para a condução da água.

Destaca-se como muito possível, que sejam uma 

conjunção de fatores que, em definitivo, determinariam o 

comportamento f'av-orável da inf'ilt.ração na cultura da soja. 

Porém, supondo que o que comanda o processo seja a maior 

velocidade de decomposição das raízes da soja livrando 

macroporosidade útil para a condução, resul t.ar ia. no 

entanto, que poderia acontecer, que transcorridos um maior 
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período de tempo, a resposta poderia se modificar pela 

decomposição das raízes do milho. 

A respeito da infiltração comparativa dos 3 

sistemas de preparos embora não se lenha detectado diferen

ças estat.isticament.e significativas, é interessante analisar 

a sua tendência. As. médias apresentadas na Tabela 48 corres

pondem às duas chuvas, em conj unt.o, expressas em mm/2h. 
··' ,, 

Apresentam-se também a média geral e o coef'icient.e de

variação geral.

Tabela 48 

mm/2h 

Inf'i'ltração das duas chuvas em conjunto expresso 

·em mm/2h nos 3 sistemas.

P.D. E e m CV¾ 

87,1 74 70,!3 77,2 27, 7. 

Observa-se que o sistema de P.D. é o único que 

supera a média, pelo contrário E e C encontram-se embaixo da 

média. 

4.10. Sedimento com Simulador de Chuva 

O sedimento gerado pela chuva simulada foi 

avaliado segundo a metodologia descri la. Os dados de sedi -

ment.o expressos em kg/ha são apresentados na Tabela 49, 

comparando os tralament.os entre eles. Apresentam-se os dados 

das médias das 3 repetiçBes da 1� chuva, a média geral e o 

coeficiente de variação. 
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Tabela 49 - Comparação est.at.istica do sedimento de cada tra-

t.ament.o expresso em kg/ha, 

chuva aplicada. 

originado pela 1� 

DETERM. S.P.D. M.P. D. M.E. s.c. S.E. M. C. m CV¼ 

kg/ha 11, 3 77,6 118,8 134,6 172,2 198, 7 118,88 42,3 

Tukey 1¾ A AB AB AB AB B 

Tukey 5¾ a ab ab ab b b 

Tukey 10¾ a ab abc bc bc e 

Observa-se em primeiro lugar que os t.rat.amen

t.os de P. D. estão abaixo da média, e os bu-t..ros preparas 

est.ão acima da média. Dest.aca-se t.ambém, o mui t.o al to 

coeficiente de variação, o que est.aria indicando a 

conveniência de ut.ilizar níveis de signif'icância est.at.ist.ica 

mais altos C10¾), além de considerar o pequeno número C3) de 

repetições (PIMENTEL GOMES, 1985). Na comparação est.at.istica 

observa-se que S.P.D. diferenciou-se significat.ivament.e ao 

nível de 10¾ de S.C.., S.E. e M.C.

Comparou-se também os tratamentos em f'orma 

isolada na 2� chuva, ut.ilizando as 3 repetições com o mesmo 

delineamento anterior inteirament.o casualizado. Os resulta-

dos são apresentados na Tabela 50. 
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Tabela 50 Comparação est.at..ist.ica do sedimento de cada t.ra-. 

tamento expresso em kg/ha, originado pela 2� 

chuva aplicada. 

DETERM: S.P.D. M.P.D. M.E. s.c. S;E. M.C. m CV¼ 

kg/h 18,4 71 124,1 189,8 246,2: 284,7 166, 61 38,9 

Tukey 1% A A AB AB AB B 

Tukey 5% a a ab ab b b 

Observa-se que os 2 t.rat.amentos com P. D,. dife

renciam-se significativamente ao nível de 6% do M.C. e S.E., 

o coeficiente de variação ·é muit.o alt.o, e o ordenamento dos
. . 

Q, t.rat.amentos com si st.emas C e E al t..erou-sà com respei t.o a 1-

chuva e os valores kg/ha de sediment.o, aumentaram como era 

de se esperar. 

Comparou-se, além disso, as 2 chuvas j.:')ntas 

considerando blocos a cada chuva e repet..ições dent..ro do 

bloco as 3 repetições. As comparações.das médias foram fei

tas com o sedi ment.o kg/ha, . sendo a média das 2 chuvas. Po....,. 

rém, os dados apresentados representam a t.ot.alidade do sedi

mento perdido em cada tratamento. Na Tabela 61, apresentam

-se os tratamentos e a média geral-e o coeficiente geral da 

variação. 

Tabela 61 - Comparação estatist.ica do sedimento expresso em 

·kg/ha, originado pela 1� e 2� chuva em conjunto.

DETERM. S.P.D. M.P.D. M.E. 

kg/h 29,77 

Tuk:. 1% A 

148,6 2:96,3 

AB BC 

s.c.

32:4 ,. 4 

BC 

S.E. 

403,6 

e 

M.C..

443,9 

e 

m CV¼ 

274 ,. 4 40,6 
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Observa-se que .o. t.ratament.o S.P.D. dif'ere sig

nif'icatimente ao nivel 1% dos outros tratamentos com ex-

ceção do M.P.D. Observa-se o muito alto coef'iciente de 

variação. 
. 

a Salienta-se que na comparação ent.re os blocos 1- e 

a2- chuva não apresentou·dif'erenças estat.ist.icamen�e signif'i-

cativas e da interação tratamentos-blocos tão pouco resultou 

signi f' i cat.i va. 

Analisando-se os 3 sistemas de preparo, consi

derando-se 4 blocos (2 chuvas x · 2 cu.l t.uras) e 3 repetições 

dentro da cada bloco, as médias comparadas são a média da 1� 

e a 2� chuva. Na Tabela 52 apresentam-se a soma das 2 chuvas 

e apresentam-se também a porcent.agem da cobertura do solo. 

Tabela 52 - Comparação est.atistica do sedimento nos 3 siste

mas de preparo, expresso �m kg/ha originado pela 

1� e 2� chuva em conjunto, a porcentagem de co-

bert.ura do solo. 

P.D. E e m CV°/o 

kg/h 89,1 349,9 384,2 274,4 38 

Tukey 1 �,; A B B 

Cobertura % 67 62 44 

Observa-se uma dif'erença alt.ament.e signif'ica

ti va ao ni vel de 1% entre P. D._ e os outros prepar�s. 

Observam-se uma marcada tendência a aumentar a 

perda do solo na medida que diminue a cobertura do solo. 

Est.a tendência é apresentada na Figura 68. 
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Figura 68 - Sedimento, expresso em kg/ha em relação a ¾ de 

cobertura do solo. 

Comparam-se as 2 culturas considerando 6 

blocos C3 sistema de preparo x 2 chuvas) e as 3 repetições 

dentro de cada bloco. 

Na Tabela 53 apresentam-se as médias cor-res

pondentes a cada cul t.ura somando-se as perdas das 2 chuvas 

Juntas. 
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Tabela 63 - Comparação estatística do sedimento nas culturas 

soja e milho expresso em kg/ha originado pelas 

duas chuvas em conjunto. 

kg/ha 

Tukey 1¾ 

SOJA 

816,8 

A 

MILHO 

332 

B 

m CV¾ 

874,4 40,6 

Observa-se uma diferença altamente significa

tiva ao nível de 1¾ entre as perdas do solo das 8 culturas, 

e um C.V. muito alto. 

4.11. Curvas Características do Conteúdo de Água 

As amostras volumétricas foram avaliadas pela 

metodologia anteriormente descrita e as curvas caracteristi-

cas ajustadas pela equação de VAN GENUCHTEN & NIELSEN C1985). 

Os parâmetros da equação foram comparadas es

tatisticamente entre os · tratamentos, além comparar-se a 

umidade residual CeR) sendo estimado pela umidade a 1. 500 

KPa e também porosidade disponível, sendo a d.if'erença entre 

a umidade de saturação CeS) e umidade residual CeR). Nas 

Tabelas a seguir apresentam-se os dados dos parâmetros da 

equação, e de umidade mencionada apresentando-se as médias 

de 4 prorundidades avaliadas e a comparação estatística 

entre os tratamentos. 

Nas Tabelas 54, 55, 56 e 57, as profundidades 

sâro · respect.i vament.e C 0-1 O cm) C 10-20 cm) C 20-30 cm) e 
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(30-50 cm) e (30-50 cm) apresentou em todas elas os seguin

tes dados: Parâmetro Apha Cx), Coe:ficiente Cn) e Cm) umidade

residual CeR) e umidade de satura.çâ'.o CeS) da equaçâ'.o VAN 

GENUCHTEN & NI ELSEN C 1985) porosidade di sponi vel C eS - eR) 

média geral m, Coe:ficiente de Variaçâ'.o C.V. e coe:ficiente de 

determinaçâ'.o R2 .de ajuste das curvas características e teste 

Tukey de comparaçâ'.o de médias. 

Tabela 54 - Parâmetros e determinações das curvas caracte

rísticas a 0-10 cm . 

. .

R A T A M E N TO s

DETERM, 

S.P.D. M.P. D. S. E. M.E. s.c. M. C. m CV¾ 

eR 28,92 27,06 32,23 2!4,52 27,77 25,6!3 27,69 7,0 

!3¾ beR-T. ab a à a a 

O( 1 ,94 1, 41 1,66 1, 91 2,51 2,19 1,94 45,2 

n-coef. · 1, 21 1 ,16 2,42 0,84 0,72 0,62 1, 16 42,3 

n * o T . 5% b b a b b b 

m-coef'. 0,79 0,92 0,60 0,75 0,90 1,05 0,84 19, 8 

m T: 5% ab ab b ab ab a 
** 

,,p. J? .. ' 26,28 28,03 20,96 31,55 27,79 33,00 27,94 13, 4 

P.D:*T� 1% AB AB B AB AB A 

R
2 0,94 0,95 0,94 0,95 0,94 o, 91-

*T. = Tukey 
** 

Porosidade P.D. = Disponi vel ces - eR) 

Observam-se C. V. mui to alto no parâmetro e< e 

n, alto em m, baixo em umidade residual e médio em porosida-

de disponível. Em 4 determinaç!::íes há di:ferenças significati

vas entre tratamentos. Na_comparaçâ'.o da porosidade disponi-
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vel; que inclui os poros livres de água e os de água dispo

nível, o tratamento M.C. diferencia-se ao nivel 1¼ de S.E. 

Os altos coeficientes· de determinação R
2 

sali

entam um bom ajuste do modelo utilizado. 

Tabela 66 - Parâmetros e -determinações das curvas caracte

rísticas na profundidade 10-20 cm.

T R A T A ME N T O
DETERM. 

S.P.D. M.P. D. "S.E. M. E. s.c. M.C. m CV¼ 

eR 27,64 '27, 82 31, !3!3 25,90 26,88 24,70 27,42 11,1 

O( 1 ;13 1, !36 2,11 1 i80 2,27 1, 51 1,-73 !.31 , 7 
• · . 

· n-coef'. 1,06 0,8!3 1,60 0,76 1,29 0,90 1 ,08 !39,8

m-,-coef'. 0,90 0,89 0,96 0,94 0,76 0,73 0,86 27,6 

PD. 2!3,38 24,80 23,77 29, 1!3 30,07 28,23 26,09 11,8 

R
2 

0,88 0,9!3 0,94 0,91 0,90 0,93 

* 

PD. Porosidade Dispon1vel CeS-eR). = 

Observam-se C. V. médio em umidade residual e 

porosidade disponível, altas .. m .. e muito alt.o em "ot" e "n", 

também observam-se al t.os coe-f' i cientes de deter mi nação R
2

• 

Não detectaram-se diferenças estatisticamente signif'icativas · 

entre tratamentos. 
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Tabela 56 - Parâmet.ros e det.erminações das curvas caract.e-. 

rist.icas na profundidade 20-30 cm.

T R A T A ME N TO s

DETERM. 
S.P.D. M.P. D. S.E. M. E. s� e. M.C. m CV¾ 

eR 23,27 22,48 26,64 23,70 28,84 26,90 25,31 12, 1 

C( 1,00 1, 41 1,67 1 � 46 2,21 2,01 1,63 65,5 

n-coef 0,43 0,62 0,68 0,52 ,1, 18 0,65 0,68 44,8 
•• 

ab ab ab ab n T. 5�; b a 

m-coef'. 0,91 0,90 0,93 0,94 0,74 1,24 0,94 34,1 
**

PD. 31,40 33,03 28,61 31,56 25,37 29,05 29,84 12,3 

R
z 

0,82 0,93 0,88 0,96 0,95 0,91 

* 
T. = Tukey. 

** D P . = Porosidade Disponível CeS-eR). 

Observam-se C. V. média em unúdade residual e
r.:_, 

porosidade disponível .e muit....o alt.o .nos parâmet.ros ... e<", "n u e 

"m", observou-se coeficientes alt.os de de.terminação e dife-

renças est.at.ist.icament.e signif'icat.iva a 5¾ no parâmet.ro "n" 

entre os lralament.os S.C. e S.P.D .. 
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Tabela. 57 - Parâmet.r'os e det.erminaçeíes das curvas caract.e-. 

rist.icas na profundidade 30-60 cm. 

TR AT AMEN TOS 
DETERM. 

S.P.D. M.P.D. S.E. M.E. s.c. M. C.

eR 24,93 24,09 28,2!3 21,99 24,83 27,30 

eR-T. 5¼ ab a b a ab ab 

Ot 2,74 .2,20 2,02 2,09 1,98 3,04 

n-coef'. 0,72 0,83 1,45 0,66 0,64 0,86 

n T* ".5% b b a b b ab 

m-coef. 0,82 0,82 1,07 0,89 0,75 0,75 

P.D�* 31,02 32,37 29,26 35,63 28,79 28,73 
** * 

1¼ b ab b b b P.D. T. a 

R
z O, 91 0,94 0,96 0,96 0,91 0,96 

* 

T. = Tukey
** 

P.D. = Porosidade Disponível

m 

25,23 

2,36 

0,86 

0,85 

30,97 

,. 
e) 

CV¼ 

6,7 

32,6 

32,1 

19,7 

6,0 

Observam-se C. V. baixo em umidade residual e 

porosidade disponivel, C. V. média em •�m" e muit.o alto em "Ol"

e "n". Também coef' i ci ent.es de deter mi nação R2 altos, e 

dif'erenças signif'icat.i vas a 5¼ em porosidade disponi vel, 

umidade residual e "n". A porosidade disponivel no tratamen

t.o M. E. diferenciou-se significat.i,vamente de S. E. , S. P. D. , 

S. C. e M. C. . Em umidade residual os trat.amentos M. E. e

M.P.D. diferenciam-se significativament.e de S.E ..

Fazendo um resumo das observaçeíes f'eit.as nas 4 

profundidades, destaca-se que o parâmetro "0t" não apresentou 

diferenças estatísticas significativas em nenhuma profundi-

dade, o coeficiente "m" em uma e o "n" em 3 prof'undidades, 

porém ressaltou com pouca consistência nas di.ferent.es pro-
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fundidades. Pelo dito, escolheu-se trabalhar com as curvas 

características completas, 

adiante. 

que serão apresentadas mais 

Selecionaram-se a porosidade di sponi vel e a 

umidade residual para unificar o perfil avaliado consideran

do blocos a cada profundidade e utilizou-se somente a média 

do bloco na análise. Os dados das médias dos tratamentos do 

perfil completo são apresentados na Tabela 58. 

Tabela 58 - Umidade residual C eR) , · porosidade di sponi vel 

CeS - eR) em todo o avaliado 0-50 cm.

DETERM. 

eR 

Tuk. 5% 

P. Dis.

S. P. D. M. P. D.

26, 19 25, 36 

ab a 

28,52 29,56 

M.E. s. e. S.E . .  M. C.

29,67 24,03 27,08 26,14 

b a ab ab 

26,66 31,98 32,28 32,70 

m CV¼ 

26,41 6,9 

,. 

30,12 ..,11,1 

Observa-se um baixo C.V. na umidade residual e 

diferenças signif'icatiy-as a 6% entre M.E., M.P.D. e o 

tratamento S.E .. Na porosidade disponível não detectaram-se 

diferenças significativas e um C. V. médio. ·observa-se no 

entanto que os t.rat.ament.os M.C., S.C. e M.E. superam a média 

e os outros 3 estão embaixo dela. 

A respeito da umidade residual isolada, é 

difícil dar uma interpretação agronômica certa, razão porque 

decidiu-se não apresentá-la no resumo de result�dos. 

Em continuação apresentam�se as figuras com as 

curvas características e .respectivas chuvas ajustadas, 
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cor respondent.es aos dados das prof'undidades 0-10 cm e 10-20 

cm em conjunt.o, na ordem seguint.e: Figura 59 - S. P. D. ; 

Figura 60 - M. P. D. ; Figura 61 - S. E. ; Figura 62 - S. C. ; 

Figura 63 � M.C.; Figura 64 - M.C .. 
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30.0 40.0 50.0 60.0 

Umidade, % vol 

Figura 69 - Curva caract.er1st.ica da prof'undidade 0-20 cm do 

tratamento S.P.D .. 
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Figura 60 - Curva caract..erlst..ica da profundidade 0-20 cm do

t.rat..ament..o M. P. D .. 
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Figura 61 - Curva caracterist..ica da pro�undidade 0-20 cm do 

t..rat..amento S. E .• 
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Fig1,.1ra 62 - Curva caracterist.ica da pro.fundidade 0-20 cm do 

t..rat..ament.o M. E .. 
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Figura 63 - Curva característica da profundidade 0-20 cm do 

tratament.o S. C .. 
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Figura 64 - Curva caract.er.istica da profundidade 0-20 cm do 

trat.ament.o M. e . . 
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Observando as curvas destaca-se que são muito 

parecidas ent.re elas, confirmando as avaliações numéricas 

ant.er i orment.e apresentadas, onde· detectaram-se poucas 

diferenças entre tratamentos. 

Comparando as curvas S.P.D. e S.E. Figuras 69 

e 61, salienta-se uma total coincidência na parte superior 

da curva. e na parte inf'erior de poros maiores apresenta uma 

dif'erença pequena de maior porosidade a S. E .. Comparando 

S.E. e S.C, Figuras 61 e 63, o primeiro tratamento tem uma 

pequena diferença de maior porosidade na metade da curva e

também na parte superior de poros mais pequenos. 

Comparando M.P.D. e M.E. Figuras 60 e 62, as 

curvas coincidem na parte média apresentando uma pequena 

dif'erença de maior po�osidade o M.P.D. na parte superior da 

curva e de menor porosidade na parte inf'erior da curva. 

Comparando M. E. e M. C. Figuras 62 e 64, as 

curvas são quase iguais na metade e parte inf'erior, apresen

tando na parte superior uma muito pequena diferença de maior 

porosidade o M.C. 

As pequenas dif'erenças comentadas oscilam 

aproximadamente · em 1 a 2% oa porosidade o que tem pouca 

importância na parte inf'erior da curva de poros maiores, 

embora possa ter importância na parte superior de poros de 

retenção de água. 

Pelo dito centram-se as observações na par te 

superior da curva e avaliam-se a porosidade com água a uma 

tensão de 1000 KPa apresentando os dados na Tabela 69. 
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Tabela 59 - Água ret.ida com lensão de 1000 KPa "--expressa em 

porcenlagem de volume. 

DETERMINAÇÃO S.P.D. S.E. s.·c. M.P.D. M. C. M.E.

¾ Volume 34,5 34 33 32 31,5 31,2 

Ob.serva-se que a cul t.ura da soja supera ao mi

lho em água relida. Pelo cont.rário observando a parte 

inferior da curva, ou seja os macroporos, t.em uma pequena 

-diferença de maior porosidade nos tratament.os com a cultura

do milho em comparação com a soja, sendo mais constantes no

preparo convencional e menor a diferença no P.D ..

As curvas caracteristicas apresentadas corres-

pondem a média das prof"undidades 0-10 cm e 10-20 cm os dados 

dos parâmetros da equação de ajust.e e o coeficiente de· 

det.erminação R
2 

apresent.am-se na Tabela 60.

Tabela 60 - Parâmetros correspondentes as curvas caracte-

risticas apresent.adas 0-20 cm de prof'undi dade. 

TRATAMENTO eR es O( N-COEF. M-COEF. R
z 

S.P.D. 34.152 52. 541 0.1757 1. 825 1. 1070 0.9809

M.P.D. 32.2!39 52.818 0.2192 1.802 1. 8123 0.9850

S.E. 34.041 53.389 o. 1671 2.415 1. 9406 0.9820

M.E. 30.924 54.311 0.2844 1. 514 1. 6910 0.9863

s.c. 33.015 53.590 0.2408 2.038 1. 7034 0.992!3

M.C. 31.629 54.872 o. 2791 1.334 0.7552 0.9832 

Dest.aca-se o alto coeficient.e de determinação 

indicando o bom ajuste do modelo -utilizado. 
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4.12. Capacidade de Agua Disponível 

Foi determinada uma estimativa da capacidade 

de água disponível para as culturas pela diferença entre a 

umidade a 30 KPa e a umidade residual a 1500 KPa. Na Tabela 

61 apresentam-se médias dos diferentes tratamentos nas 4 

prorundidades avaliadas e expressas em porcentagem de volume. 

Tabela 61 --Comparação da estimativa da capacidade de água 

disponível para as culturas expressas em porcen

tagem de volume nas 4 profundidades avaliadas 

0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm e 30-50 cm.

PROF. S.P.D. M.P.D. M.E. s. e. S.E. M.C. m CV% 

0-10 5,12 6,08 2,53 9,95 6,52 7,84 6,34 55,3 

10-20 8,45 6,83 2,30 7,17 7,20 10, 91 7,14 59,2 

20-30 13,50 11,75 10,13 11,18 5,73 8,18 10,08 38,5 

30-50 7,87 8,22 3,36 9,79 10,32 ·5,49 7,67 35,6 

Tukey 5% ab ab b ab a ab 

Observa-se um mui to alto C. V. , ·em todas as 

profundidades, na profundidade 30-50 observa-se que o trata

mento S.E. difere signif'icativamente a nível 5¼ do M.E .. 

Observa-se uma tendência maior a umidade disponível na 

profundidade 20-30 cm. 

Considerando que todo o perf'il avaliado pode 

ser explorado pelas raízes das culturas e mesmo que a 

própria def'inição da água disponível inclui. a prof'undidade 

da massa radicular, decidiu-se avaliar o conjunto do perfil 
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considerando blocos a cada uma das profundidades e incluindo 

as 4 repetiçBes avaliadas dentro de cada bloco. Na Tabela 62 

apresentam-se as médias dos t.rat.amentos e o C. V. de cada 

t..rat.ament.o além da média geral e o C. V. geral e t.est.e de 

Tukey a 1% e 5% de significância estat.ística. 

Tabela 62 - Comparação da estatística da est.imat.iva da capa

cidade da água disponível para as culturas ex

pressas em porcentagem de volume em todo o per

fil avaliado 0-50 cm. 

DETER. S.P.D. M.P.D. S.E. M. E. s.c. M. C. .in CV¼ 

¼ AD. 8,53 7,99 4,41 9,23 7,24 8,12 7,59 32,3 

C. V. 53,30 48,60 104, 80 32,70- 54,50 52,60 

Tukey 1% A A B A AB A 

Tukey 5% a a b a a a
ti!, 

Observa-se um mui t.o al t.o C. V. geral e t.ambém 

dentro de cada tratamento. Na análise da variância resultou 

altamente signiricat..ivo os tratamentos e os blocos, ou seja 

as 4 pro1undidades, e além a interação bloco tratamento por 

causa das diferentes prof'undidades que atingem os diferentes 

preparas. No t.este de Tukey de comparação de médias 

observa-se di1erenças estatísticas signif'icativas, no nivel 

5%. O tratamento S.E. difere de todos os outros. Embora sa-

lient.ou-se que foram feitas comparaçBes de médias do perfil, 

utilizando só a média de cada bloco, ou seja diminuindo os 

graus de liberdade, e nestas condi çeíes os t..rat..ament..os não 
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apresent-am dif'erenças signif'icat.ivas ent.re eles. Além do 

excessivamente alto C.V. 104,8¾ do tratamento S.E. levanta a 

dúvida sobre a representatividade da avaliação. 

4.13. Resumo dos Resultados 

4.13.1. Resultados com diferenças significativas 

entre tratamentos 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar 

os dif'erentes sistemas de manejo em culturas agricolas, para 

isto a estratégia utilizada f'oi levantar dif'erentes determi

nações para avaliar o ef'eitos dos tratamentos realizados. Na 

primeira etapa comparou-se cada determinação separadamente. 
'"' 

Numa segunda etapa decidiu-se reunir as det.er mi nações que 

tenham apresentado dif'erenças signif'icalivas entre os trata

mentos, classif'icando os trat.ament.os segundo a quantidade de 

determinações favoráveis ou marcadas com a letra .. a .. ou 

seja, avaliações onde o resultado desse trat.ament.o superou 

os outros, e considerando t.ambém as determinações desI'avorá-

veis letra º'b .. e .. c .. ou seja, onde o resultado f'oi inferior 

aos dos out.ros tratamentos. Como uma f'orma de ajudar na 

c_l assi f' i cação assinou-se valor 1 letra ••a .. , valor -1 l et.r a 

.. b .. e valor -2 letra "c ... Estes valores foram escolhidos por 

convenção, podendo ser usados out.r os valores. · Considerando 

esses valores calculou-se a soma de pont.os, ou valor t.ot.al 

obtido para cada um dos t.ratament.os. 
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É import.ant.e dést.acar algumas diferenças ent.re 

as diferentes determinações consideradas. Assim foram feitas 

em 2 et.apas, algumas na colhei t.a das culturas de verão e

out.-ras durante o ciclo da aveia preta. Uma out.ra diferença 

ent.re as det.erminações é que algumas foram realizadas em 

laboratório, como as fei t.as a part.i r das amostras 

volumétricas e as outras foram det.erminadas no campo. Out.ra 

diferença das determinações são as profundidades analisadas, 

assim algumas só foram feit.as na superfície e oulras em 4 

prof' undi d ades. 

deter mi naçêSes 

Considerando estas diferenças, 

escolheu-se para incluir no 

em algumas 

resumo das 

determinaçêSes com diferenças signif'icat.ivas, a profundidade 

0-50 ou seja, a tot.alidade do perf'il avaliado, por ter sido

considerado mais repr�sentati vo, ·por exemplo em resistência 

a penetração, infiltração com permeametro, água disponível. 

Em out.r as deter mi nações a escolha limitou-se a camada que 

apresentou dif'erenças significat.ivas. Ex.: micro porosidade 

C0-10 cm). 

Outra variação nas determinações foi o ni vel 

de si gni f' i cânci a, assim escolheram-se os ni veis que melhor 

diferenciaram os tratamentos aceit.ando-se até 10¾ em uma 

determinação com C.V. muito alto. 

Outra variação nas determinações é no referen

te a sua .. importância relativa", apresentando-se a dúvida, 

se todas as determinações apresentadas podem �er considera

das com o mesmo valor, ou seja com a mesma importância como 

avaliadoras de manejo. Embora decidiu-se apresent.ar as 10 
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det.ermi nações com di f'erenças si gnifi cat.i vas ent.re t.rat.amen

t.os assinalando o · mesmo valor • e posterior mente discutir 

acima da classif'icação obtida. Na Tabela 63 apresentam-se as 

dif'erentes determinações incluindo as unidades utilizadas em

cada determinação, a prof'undidade utilizada, o nivel .de sig

nificância do t.est.e de Tukey, a média geral e o C. V. geral. 
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Tabela 63. - Resumo dos resultados com di��rença sign!ficati

va entre tratamentos. 

T R A T M E N T o s

ERM. PROF. UNJ:D. 

M. P. D, s. P. D. M. E. S, E. M, C. s. e. m 

du l. kg/ha 5, 088,5 5. 455,2 5. 968, Z 5, 504 

ey 5% b ab a. 

* 

Pen. 0-50 kg/cm 7, 5.s> s>, 15 7, 3Ci d, 21 7, 47 7,54 7,55 

ey 1% AB B AB A AB AD 

er. So'lo sup % 97 71 45 34,5 5 11,5 44 

ey 1% A A B B e e 

dade 0-15 '6 Vo'l. 36, 42 a 6, 67 31 • 4!!5 32 , Ci8 31,35 33,81 33,78 

ey �% a. a b a.b b a.b 

** 

. Per. 0-50 mm/h 111,03 101,8Ci 87., 15 120,ao 07,72 94,35 s>_?, 07 

ey 5% a. a.b ab a. b a.b 

duc. Per. ·15 m/di.. a. 6,CiO a.77 5, 4-5 4- •. s>2 2,22 3,23 4,32 

ey :1.0% a. a.b ab a.b b b 

. si..m. sup mm/2h 70. 60 103,60 72, 60 75 , 80 ó?,30 73,80 77,20 

ey 5% ab a ab a.b b ab 

*** 

, sim. sup kg✓ha 148,60 Z s>, 70 403,5 2s>ó,3 44-3,9 324,4 ·274,4-

ey 1% AS A e BC e BC 

ropor. 0-10 . ,., Vol. 4-2, 4-6 4-2 , s>s> 42 , 60 4-5,73 4-0,24 40, 61 4-2, 4.5 

ey 5% a.b a.b a.b a b b ..

a Di s, 0-50 '6 Vo'l. 7 • s>s> 8,53 9,23 4- ,41 8,12 7,24 7,59 

ey 1% A A A B A AB 

CV% 

10, 4 

17,3 

17,6 

9, 21 

32, 3 

4-3. 4-

25,9 

40,6 

4-.:, 

32,3 

---------------------------------------------------------------------

AL LETRAS 

•tos classi.f.

em c'l ass i f, 

1 

- 1

-z

t 

4 

2 

4-

1 

J \ 

1 

2 

1 

-a

4 

V 

3 sist, 
8 

P,D, 

-a
Preparo 

Pen. = Resistência. de Penetração, 

nf, Per� = rnfiltraçao com permêametr�. 

E

a 

a 

o 

a 

J 

Sed, sim. = Sedimento com simulador de chuva. 

2 

5 a 

z 1 

-7 -:, 

6 5 

\ .,, J 

-1z

e



191. 

A respeito das prof'undidades avaliadas obser

vam-;se 3 determinações a t-i ngi ndo a super f' i ci e, out-r as 3 

atingindo os primeiros 15 cm de . profundidade e outras 3 

atingindo todo o perf'il avaliado 0-50 cm, além da 

determinação de produtividade que interessa a t.odo perfil. 

Esta distribuição poderia ser considerada como equilibrada 

na medida que reforça a avaliação da superficie por todas as 

det-ermi nações. Os primeiros 15 cm f'oram medidos por 7 

determinações, e avaliando at.é 50 cm por 3 determinações. 

Esta relação considera-se equilibrada na medida que reforça 

os hor i zont.es super f' i ci ais de maior impor t-âncí a agri cola e 

além com t.endênci a observada de maior variabilidade, pelo 

que result.a numa vantagem que estejam mais represent.ados. 

Referente aos momentos de avaliação também re

sultou em equilibrio na medida que 5 determinações corres

pondem a primeira etapa ao f'im das culturas de verão e as 

outras !3 foram determinadas durante o ciclo da aveia preta. 

Ex.: cobertura do solo; umidade; inf'il tração com permeame

t.ro; infil t.ração com simulador de chuva e sedimento. 

Os níveis de significância também podem consi

derar-se equilibrados sendo 4 det.erminações a 1% e 5 a 5% de

significância e só uma a 10% de significância estatística, 

aceitável pela causa de seu muito alt.o C.V. Com respeito dos 

C. V. observa-se que 3 deter mi nações tem C. V. baixo, 2 C. V.

médio, 1 com C. V. alto e 3 com C. V. muit.o alt.o CPIMENTEL 

GOMES, 1 985) . 
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Observa-se especialment.e os pont.os obt.idos por 

cada trat.ament.os após realizar o cálculo ant.eriorrnente 

explicit.ado, salientou-se que os t.ratament.os M.P.D. e S.P.D. 

superou aos out.ros com 4 pontos cada um, seguido de S.E. com 

o ponto, e post.eriorment.e M.E. com -3, S.C. -5 e M.C. -7. O

f'ato de que cada uma dos 3 diíerentes sistemas de preparo 

estão junt.os íacilit.am a possibilidade de calcular os pontos 

de cada sist.ema, dest.acando-se o P.D. em primeiro termo com 

8 pontos o sistema com escariíicador com -3 pontos e por 

último o sistema convencional con -12 pontos. Sublinha-se 

além de que nos 3 sistemas consistent.emente a cultura da 

soja superou em pontos ao milho, assim calculados os pont.os 

por cultura a soja tem -1 e o milho·�B. 

,;r, 

4.13.2. Resultados com diferenças significativas 

entre os 3 sistemas de preparo do solo 

Das deter mi naçBes f'ei tas escolheu-se aque.l as 

que apresentaram diferenças significat.ivas ent.re os t.rês 

sistemas de preparos, apresentam-se na Tabela 64 as det.ermi

naçBes, incluindo as unidades ut.ilizadas, as proíundidades 

avaliadas, os níveis de signiíicância do test.e de Tukey a 

média geral e o coef'iciente de variação geral, ut.ilizando os 

valores ant.eriormente apresent.ados calculou-se o valor total 

obtido para cada sistema de preparo. 
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Tabela 64 - Resumo de result.ados comparando os 3 sist.emas de 

preparo. 

DETERM. PROF. UNIDADES P.D. E e m CV¾ 

Coberl. Veg. sup ¾ 

Tukey 1¾ A B e 

Umidade 0-1!3 ¾ Vol. 36.6 32.11 32,69 33,77 8,6 

Tukey 5¾ a b b 

Sediment.o sup kg./ha 89� 1 349,90 384,20 127.20 38 

Tukey 1¾ A B B 

Ponlos Classif. 3 -3 -4

Ordem Cl assi f. 1� 2� 3�

Observa-se que o sislema de P. D. supera em

pontos os outros 2 sist.emas de preparo e que o escarificador 

supera ao convencional. 

Pelo dilo sint.et.iza-se que a ordem de cl
.:.
assi

cação dos t.rês sistemas de preparo é 1� P.D. - 2� E - 3� C. 

4.13.3. Resultados com diferenças significativas 

entre as culturas

Escolheu-se as det.erminações que apresenlaram 

dif'erenças significativas ao comparar as 2 culturas entre 

si. Apresentam-se na Tabela 65 as determinações incluindo as 

unidades utilizadas as profundidades avaliadas, os niveis de 

signiricância do teste de Tukey, a média geral o coericienle 

de variação geral e também utilizando os valares anterior

menle apresentados calculou-se o valor t.ot.al obt.i do por cada 

cul lura. 
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Tabela 65 - Resumo de resultados comparando as 2 culturas. 

DETERM. PROFUND. UNIDADES SOJA MILHO m CV"/4 

Aveia Preta sup kg/ha 4.241,6 3.997,4 4.119,5 10,4 
Tukey 10¾ a b 

Sedimento sup kg/ha 216,8 332,0 274,4 40,6 
Tukey 1% A B 

Pontos Classif. 2 -2

Ordem Cl assi f. 1� 2�

Observa-se que a soja supera em pontos ao 

milho. Ref'orçando esta avaliação lembra-se os resultados e 

discussão das curvas caract.eristicas onde destacam-se a 

cultura da soja favorecia a proporção de poros com água útil 

para as culturas. 

Pelo di�o concluiu-se que a ordem de classifi

cação das culturas em relação a sua influência no manejo do 

solo é 1� soja e 2� milho. 
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5. DISCUSSÃO

Neste capitulo apresenta-se os resultados dis

cutidos no capitulo anterior, _procurando salientar os aspec

t-os mais impor t-ant-es na avaliação dos t,r a t,ament-os. 

A discussão, de acordo com os . objet.i vos do 

trabalho, procurara avaliar os manejos determinando quais 

são os melhores t-ratament-os e t-ambém detectar a exicácia das 

dixerentes determinações xeit.as, na avaliação dos manejos. 

Rexeren�e a exicàcia das determinações na ava

liação dos manejos ent-raram em consideração os aspectos 

seguintes: capacidade de diferenciar os melhores tratamentos 

dos outros, em I'orma signiI'icativa e consistente e ligado a 

uma interpret-ação agronómica e uma explicação fisica das de

terminações. Além disso, entrará na discussão as caracteris

ticas da determinação e a metodologia utilizada, com respei

to às simplicidades ou dificultades na avaliação. 

Neste capitulo a discussão procurara relacio

nar as diI'erentes determinações entre elas, para melhor ava

liar os tratamentos. Começando pela discussão de cada urna 

das determinações f'ei t-as e terminando com a discussão do 

resumo dos resultados que apresentaram dif'erenças significa

tivas entre os tratamentos. 



196. 

5.1. Produtividade Com os Diferentes Manejos' 

Com referência a produt.i vidade detectaram-se 

dif'erenças significat.ivas na cult.ura do milho ent.re preparo 

C. e P. D. (Tabela 4). As culturas de soja e de aveia não

apresentaram dif'erenças entre sistemas de preparo. Detecta

ram-se diferenças consistent.es entre anos em todas as compa

rações, porém na interação ano e sistema de preparo, ou ano 

e cultura, apresentaram apenas signif'ícativas no período de 

inverno. Aveia preta em rotação com soja deu maior produti

vidade marcando.uma tendência, porém a um nivel de signi.fi

câ.ncia de 10¼, (Tabela B). Baseado em todas est.as observa

ções poderia-se conject.urar, que os aspectos que mais in

fluência ti ver am na pr oduti vi dade do mi J. ho foram os qui micos

e mais concretamente o macronutriente nitrogênio. 

Embora os aspect.os de nutriçãç, não t.enham sido 

avaliados neste trabalho e, pelo contrário concentrou-se a 

at.enção nos aspectos f i si cos, é possi vel que al gui�s :fatores 

quimicos possam est.ar afetando estes rendiment.os mais 

fortement.e do que o próprio manejo. A literat.ura tem vários 

trabalhos enfat.izando este sentido. 

·5.2. Dureza da Superfície do Solo

Na literatura consultada não encontraram-se 

trabalhos que avaliaram a dureza da superficie d� solo com 

penel-rometrb de bolso. CASSEL (1982) menciona que este t.ipo 

de penetrometro não t.em se demonstrado útil para estudos 
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se obter dados 

uniformes e consistentes de penetração e pela dif'iculdade 

encontrada em controlar a penetração. O mesmo autor comenta, 

a seguir , a respeito de um. penetr ômetr o de tamanho maior , 

sobre os limites de sua utilização e a pobreza nos desenhos 

de amostragem, o que traz grande dif'iculdade para uma 

análise estatistica adequada. 

Considerando a importância que a superf'icie do 

solo tem em seu manejo, .o modelo apresentado de avaliação da 

variabilidade espacial da supe_rf'icie do solo permite, apa

rentemente, superar os inconvenientes assinalados pelo autor 

acima mencionado com a utilização do modelo de geoestatist.i

ca de amostragem, o que f'oi f'acilitado pela rapidez nas me

dições com penetrômet.ro de bolso. Isto permitiu uma frequên� 

eia maior de repetições (216), em cada bloco, e a diminuição 

da influência do erro experimental de cada medição, e asse

gurou situações comparáveis de umidade dentro de c�da bloco, 

e portanto facilitou a comparação dos resultados obtidos de 

variabilidade espacial da superf'ície do solo dentro de cada 

bloco, segundo .foi apresentado na metodologia e nos 

resultados. 

Observando-se as f' i gur as tr i dimensionais da 

distribuição da dureza e os semivariogramas. destaca-se uma 

variabilidade estrutural, ou seja um grau de semelhança 

entre as medidas mais próximas, o que demonstra uma influên

cia espacial que supera, em magnit.udes, os erros de medição 

que de falo tem que ser ao acaso. 
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Uma observação importante nesta avaliação do 

manejo é que o sentido da linha do plantio influencia mais a 

superflcie do solo que a direção, ou sentido, em que roram 

realizados os preparos primários do solo. Esta observação é 

plenamente observável nos 18 blocos levantados Cô tratamen

tos x 3 repetições) e portanto, sugere a possibilidade de 

uma generalização importante. 

Assim, sugere-se que um dos fatores que podem 

cont.r i bui r para o aumento das vantagens da tecnologia do 

plantio em nivel é a sua influência na variabilidade espaci-

al da superficie do solo. Sendo o plantio em nivel uma tec

nologia conservacionista de uso generalizado, é interessante 

apresentar dados comparativos 

preparo primário e do plantio. 

dos ereitos em nivel do 

De acordo com BERTONI (1965), 
,:5 

o plantio em contorno aumentou a produção de milho em 16,7¼

sobre o plantio morro abaixo. O efeoito em nivel do preparo 

primário do solo foi apenas de 0,3¾ em comparação com o pre

paro primário morro abaixo. 

Salienta-se que não se desconhece os efeitos 

da própria cultura em ni vel, sendo o maior obstáculo, das 

enxurradas, só acresenta-se como mais um fator possível� a 

in.fluência da linha de plantio na dureza da superf'icie do 

solo. 

A intensidade e a i nf' l uênci a que a linha de 

plantio tem sobre a superficie do solo podem ser diferentes, 

dependendo do sistema de preparo e das condições do solo. 

Assim, no sislema convencional, a própria fileira do plan-
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t.io, apresent.ou-se com maior dureza que as áreas circunvizi-

nhas, ao contrário do que sucedeu no P.D: e E., ond� as fi

leiras da cul'lura são menos duras que as áreas circun-

vizinhas. 

Urna outra observação irnpor'lan'le é o fa'lo que o 

solo avaliado não most.ra tendência para formar crostas, o 

que possivelmente é um at.ribut.o que permit.iu regist.rar as 

diferenças de dureza medidas no final do ciclo da cultura. A 

respeit.o pode-se conjecturar que t.ais diferenças poderiam 

ser menos marcantes em solos que permit.issem com maior faci-

lidade, a formação de crostas, ou que as franjas duro-mole 

se dispusessem de forma diferen'le. 

5.3. Resistência da Penetração até 60 cm de Profundidade 
•.;, 

O primeiro aspecto a discutir é que as curvas 

de resist.ência a penet.ração incluindo os desvios padrão, re

fletiram muito bem o exeito dos sist.emas de preparo em todas 

as profundidades onde os diferen'les sistemas de preparo ti

veram inf'luência. J;='elo dilo, pode-se salientar que est.a me

todologia pode ser utilizada para levantar informação de re

sist.ência a penet.ração e mesmo comparação entre trat.ament.os 

desde que as condições de contorno, em especial a umidade, 

sejam comparáveis. 

As dificuldades da metodologia aparecem quando 

procura-se int.erpret.ar agronornicamente as di�erenças detec

tadas entre os tratamentos. Assim a primeira interpretação 
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dos resultados, foi simplesmente que mais mole é melhor que 

mais resi st.ent.e. Neste mesmo sentido, avaliaram-se as 

diferenças significativas entre t.rat.amentos dando letra "a" 

ao tratamento S. E. que apresent.a-se como o mais mole e 

também o mais heterogêneo, após seguem 4 tratamentos que não 

diferenciam-se significativament.e entre eles e a letra "b" 

.foi para o tratamento S. P. D. sendo que apresent.ou maior 

dureza e também maior homogeneidade. 

Resulta dos si mi 1 ares de maior compact.ação em 

sistema de P.D. avaliados em resist.ência a penetração, embo

ra utilizando outros modelos de penetrômetros .foram detecta

dos CDICKEY et aLii, 1983; FLOYD, 1984; HILL & CRUSE, 1986). 

As di f' i e ul d ades nas medições de r esi s t.ênc ia a 

penet.ração e os pouco;:; t.rabal hos· comparando os efeitos dos 

preparos são coment.ados ext.ensi vament.e por CASSEL C 1982). 

Nesse trabalho sublinha-se a ligação entre a densidade do 

sol o e a umidade, no momento da medição e dest.aca -se a 

dificuldade de estabelecer comparações nas medições de 

di.ferent.es pesquisas e mesmo os niveis agronômicos crit.icos 

de resist.ência a penetração. 

No presente trabalho, as condições de contorno 

.foram comparáveis e portanto as curvas tipicas de cada t..ra

tamento também. Além disso, são válidas as comparações entre 

tratamentos, ainda com signi.ficância estat.ist.ica, que é ou

t.ro dos inconvenient.es salient.ados pelo autor anteriormente 

citado CCASSEL, 1982). A di�iculdade apresenta-se ao procu

rar uma interpretação agrônomica dos resultados. Esta dúvida 
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apresentam-se ao observar a Tabela 63. de resultados íinais. 

Nela destaca-se que o melhor tratamento comparativamente é 

S. P. D. apresentando como único .. fator negativo" a letra "b" 

em resist.ência penetração, diferindo signif'icat.ivamente do 

t.ratamento S. E. Diante desta evidência, levantou-se a dúvi-

da de que essa maior resist.ência a penet.ração tivesse eíeito 

negativo. A homogeneidade também maior nest.e tratamento,não 

deveria ser considerada f'avorávelment.e e mesmo a maior 

resistência a penetração poder�a est.ar indicando uma maior 

estabilidade de agregação, e consequentemente uma maior 

continuidade de tubulações biológicas e macroporos. 

inf'luenciaria f'avorávelmente a inf'iltração. 

Isto 

Mais uma dificuldade det.ectada na interpreta-

ção agronómica da res.ist.ência a ·penet.ração, provem do f'ato 

que outras det.er mi nações que es t.ar iam li gados a ela, como 

densidade do solo e as porosidades em geral, ou seja, as 

amostras levantadas a partir dos anéis volumétricos, 

apontataram em termos g·erais, muito pouca dif'erenciação 

ent.re os trat.amentos e portanto não resultaram de ajuda na 

interpretação agronómica procurada. 

Com referência. a eficácia de avaliação desta 

delerminação, em resumo pode-se apontar que, avalia a influ

encia dos preparos eficazmente na sua resistência a penetra

ção e desde que as condições de contorno sejam comparáveis. 

Assim, é uma boa f'erramenta para comparar sistemas de mane

jo. A dificuldade apresenta-se em avaliar agronomicamente as 

medições. Pelo dito sugere-se �orno forma de utilizar-se esta 
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determinação, que seja acompanhada com outras determinações 

que detectem niveis de importância agronómica CEx.: Cresci

mento Radicular) em algumas das 'medições ef'et uadas. par a 

ajudar na interpretação agronómica das medições de resistên

cia a penetração. Observações coincidentes são apresentados 

por CSTOLF et al. i i 1983) dizendo que como os valores de 

resistência do solo a penetração, variam com a umidade, esta 

determinaçã9 não serve para avaliar em termos absolutos, se 

um solo dado esta ou não compactado. Pelo contrário a meto-

dologia é de ut.ilidade para .determinar a prof'undidade e 

espessura das camadas de maior dureza CSTOLF, 1984). 

5.4. Cobertura Vegetal do Solo 

Na introdução, comentou-se que a região Cen-

tro-Oeste. tem condições edaf'oclimáticas, desf'avoráveis a 

obter uma quantidade de cobertura suf'iciente para _incremen

tar a atividade biológica e inf'luenciar nos atributos f'isi

cos e químicos do solo manejado com cobertura. Este rato 

pode ter ref'lexos em produtividades menores que as obtidas 

pela tecnologia convencional. 

Uma primeira observação discUtida anteriormen

te é que considerando as produtividades da soja e da aveia 

preta não detectaram-se diferenças significativas entre sis

temas de preparo. Na aveia avaliou-se a palha pelo fato do 

que seu objetivo é produzir cobertura e destaca-se que a mé

dia geral de ô invernos (1984-1989) incluindo os ô tratamen-
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t.os avaliados foi de 4.119,6 kg/ha de peso seco de palha. A 

segunda observação a respeit.o é sublinhar que 4.000 kg/ha de 

cobert.ura, é sugerida como a quant.idade mínima em que as 

vant.agens da cobert.ura apresent.am-se consist.ent.es em dest.in

t.as regi ões , LAL C 1977) I badan - NI GERI A; MARELLI e t a l i i 

(1983) Cordoba - ARGENTINA; ROTH et alii (1988) Paraná. 

Est.a mesma observação é sal i ent.ada na Tabela 

16 pelas alt.as porcent.agens de cobert.ura do solo avaliados 

após da colheita da aveia pret.a. 

Pelo dit.o concluiu-se que nas condições estu

dadas em Campinas, as quant.Jdades de cobertura de -inverno 

obt.idas não podem considerar-se f'racas e pelo cont.rário 

aceitáveis e mesmo boas para desenvolver sist.emas de preparo 

com uso de cobert.ura vegetal, como por exemplo, plant.io_ 

diret.o. 

Acrescent.a-se ainda que possivelmente só esta 

conclusão, da possibilidade de produzir cobert.ura _suficien

t.es para P.D. na região em est.udo, lenha ela sozinha inrlu

ência nas conclusões finais do presente trabalho, incluindo 

Campinas nas regiões onde o P. D. supera aos out.ros sist.emas 

de- preparo, como são as regiões citadas na int.rodução 

Centro-Sul do Paraná e Rio Grande do Sul. 

Uma out.ra observação importante são as dife

renças marcantes na cobertura após aplicados os diferentes 

sistemas de preparo Tabela 16, o que de f'at.o é explicado 

pelo mesmo sistema que inf'luenciam díf'erenlement.e a superf'1-

cie do solo. 
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Com objetivos de apresentar a importância das· 

di1erentes porcentagens de cobertura, na perda do solo por 

erosão, expressa também em porcentagem, tirou-se essa 

in1ormação dos grá1icos apresentados por WISCHMEIER & SMITH 

(1978) e apresentam-se na Tabela 66. 

Tabela 66 - Relação entre a porcentagem do solo coberto com 

cobertura vegetal e porcentagem do solo perdido 

por erosão em 3 sistemas de preparo. 

DETERMINAÇÕES 

�,;; Sol o coberto 
¾ Solo perdido 

ções. 

P.D.

97 
7 

E. 

46 
33 

e. 

6 
90 

Destaca-se mais uma vez o contraste das rela
,:5 

Um outro aspecto importante da cobertura do 

solo é sua ef'icácia na avaliação dos manejos. Sublinha-se 

que ela diferencia sígni1icativament.e os 3 sistemas de pre-

paro (Tabela 17 e 18), o que tem uma explicação física pelo 

mesmo sistema segundo roi comentado anteriormente. Destaca

-se ainda que a metodologia de avaliação da cobertura é sim

ple e rápida, ou que aumenta sua eficância na avaliação. Pe-

lo contrário esta metodologia não detectou dif'erenças entre 

os tratamentos com o mesmo sistema de preparo e diferentes 

culturas. 

Um outro aspecto importante que aumenta a ef'i

cácia da avaliação dos manejos pela cobertura é sua relação 
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com as perdas do solo, apresentado no gráfico anteriormente 

citado CWISHMEIER & SMITH, 1978), que pode ser usado em di-

ferentes regiões onde não tem desenvolvimento ainda informa-

ções locais CWISCHMEIER, 1973). 

Um outro aspecto importante que aumenta a efi

cácia da avaliação dos manejos pela cobertura é o fato de

que a porcentagem do solo coberto esta em relação direta com 

a quantidade de palha produzida pela cultura segundo ante

riormente comentado. Esta relação foi apresentada para dife-

rentes datas para a cultura do milho em Campinas por LOMBAR

DI NETO et aiii (1988) e para cultura de sorgo em região dos 

E.E.U.U. por GILLEY et aiii (1986). 

Ainda mais pode-se salientar um estreita rela-

ção entre a product.i vidade das cul Luras em kg/ha grãos e a 

quantidade de resteva expressa em kg de matéria seca/ha, ou 

mesmo transformada em % de cobertura do sol o segundo o 

comentado. 

Estas relações permitem sugerir a cobertura do 

sol o como uma deter mi nação mui to eficaz na avaliação de 

manejo do solo e com bastante possibilidade de se difundir 

pela si mpl i cidade das avaliações necessárias, e pela possi -

bilidade de utilizar as correlações comentadas a ni vel de 

região, simpliíicando grandemente a utilização desta deter

minação. 
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5.5. Densidade do Solo 

Nesta determinação não detectaram-se diferen

ças signif'icat.ivas entre tratamentos, salientou-se um C. V. 

mui t.o baixo. Resul t.ados sem di:ferença entre tratamento t.ern 

sido encontrados BEZERRA (1978), SACCHI C1982), CENTURION & 

DEMATT� C1985) e LOPES et alii C1985). 

Uma outra observação, são as dif'erenças detec

tadas entre as diferentes profundidades avaliadas, com uma 

tendência geral a diminuir a densidade do solo na profundi

dade maior de 30 cm. Além de que uma maior densidade na 

camada 10-20 cm de prof'undidade observando a média geral de 

todos os t.ratamenlos, ou seja que se repete a tendência 

geral detectada nas _curvas de ·resistência a penetração. 

Resultados coincidentes tem sido encontrados por CENTURION & 

DEMA TT1=: C 1 985) . 

Out.ros trabalhos tem encontrado diferenças 

entre os t.rat.ament.os comparados. Assim t.em sido reportados 

densidades do solo menores em P.D. em comparação ao conven

cional MACHADO & BRUM C 1978) e LEI TE & MEDI NA · C 1984). A ex

plicação da menor densidade do solo em P.D. segundo VIEIRA 

(1985) é a maior atividade biológica favorecida pela maior 

cobertura do solo, destacando além LEITE & MEDINA (1984) as 

vant.a9ens da cobertura_ verde nas condiçõ_es do Amazonas.

Pelo contrário out.ros autores tem encontrado 

densidades do solo maiores em P.D. em comparação ao conven

cional (VIEIRA. 1981). SI RIRAS et alii (1982 - 1984), BLE-
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VINS e t a l. i i 1 983, VI EIRA & · MUZI LLI C 1 984) , CORREA C 1 985) , 

DERPSCH et al.ii C1986), CENTURION C1987) e CASTRO C1989a). 

Referente a eficâcia dest.a determinação na 

avaliação de manejos, de f'ato a densidade do solo não apre

sentou diferenças entre tratamentos, o que cerl.amente pode 

ref'l et.i r a realidade segundo f'oi acima di scut.i1do. A respei t.o 

disso, só apresenta-se a dúvida que esta determinação esta 

ligada a resistência a penetração sendo que est.a última 

detectou diferenças entre tratamentos, ou seja apresentou 

melhor ef'icacía na avaliação. 

Pelo dito apresenta-se a dúvida a respeit.o da 

metodologia uti 1 i zada em especial referente ao tamanho das 

3 
amostras colhet.adas 100 cm e/ou a quantidade de amostras, 

podem ter si do peque0as e i nf' l uenci ado a pouca ef i caci a 

desta determinação na avaliação do manejo. 

5.6. Porosidade 

5.6.1. Porosidade total 

A porosidade total, P.T., avaliada por 4 meto

dologias, apresenta resultado� signif'icativament.e dif'erent.es 

entre elas (Tabela, 29), e esta situação questiona a possi

bilidade de utilização dos resultados obtidos na avaliação 

dos tratamentos. Das 20 avaliações feit.as, C4 metodologias x

5 profundidades), 7 apresentaram diferenças entre tratamen

tos (Tabela, 28), embora as tendências resultem diferen�es, 

dependendo da metodologia. 
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Pensou-se a possibilidade de escÔlher uma me

todologia, sugerindo-se a retenção a 0,5 KPa pelos motivos 

de menores possibilidades de erros• comentadas em resultados 

e considerando as diferenças significativas apresentadas. na 

Tabela 27. Ant.e esta escolha sugere uma segunda dúvida a 

respeito da interpretação agronômica dos resultados. Assim 

as diferenças significativas ent.re S.E. e S.P.D. são coinci

dentes com o observado em resist.éncia a penetração, atribu

tos que estão interrelacionados, porém a dúvida agronômica é 

a respeito das letras "a" indicando um tratamento melhor e

letras "b" marcando o peor, observado na Tabela 64 de resumo 

de resul t.ados. 

Pelo contrário poderia-se conjeturar de que a 

diminuição na porosidade total seja f'avorável , na medi da que_

uma diminuição de tamanho de por os, favoreci a uma maior 

proporção de poros úteis para água, tendências que podem ser 

observadas na mesma Tabela 64 em Umidade C % Vol. ) e Água 

disponível C½ Vol.). Esta colocação daria uma maior consis

tência a todas as determinações. Porém resulta difícil asse

gurar que uma maior resistência a penetração e uma menor 

po�osidade total sejam tendências agronômicas favoráveis. 

Pelo dit.o, considerou-se convenientemente não 

utilizar os dados da P. T. na avaliação do manejo, em sua 

forma direta, e reservar os dados de P. saturação, para 

utilizá-los nas curvas caract.eristicas e outras determina

ções, a partir dos dados ajustados das curvas. 
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A respei t.o das conjecturas na comparação das 

met.odol ogi as, · pode-se sal i ent.ar que P. Det.er mi nada em con- · 

junto com 0,5 KPa tem uma tendência lógica e aparentemente 

consistente. Uma outra observação que reforça os dados de P. 

Determinada são os obtidos pelo método T.D.R. na simulação 

de chuva do qual apresenta-se na Tabela 67. Os dados de u-

midade inicial e final utilizados como estimadores da P. sa-

turação ou P. total. além dos dados de outras metodologias. 

Tabela 67 - Seis estimativas da porosidade total CP.T.) ex

pressas em ¾ de volume. 

DETERM. PI CNôM. 

P.T. 
¾ Vol. 

60,88 

CHUVA S. CHUVA S. 

U. FINAL U. INICIAL

58,3 56,8 

P. DET. O, 5 KPa CALC. 

55,32 52,8 49, 7·5 

As umidades da chuva simulada avaliadas em

campo com T.D.R. reforçam, aparentemente, a P. Determinada, 

considerando-se que os valores ligeirament.e supériores podem 

ser explicados pelo mesmo fat.o de serem as medições realiza

das no campo e-incluem 15 cm de profundidade. 

As diferenças a mais nos resultados com Picnó

met.ro podem ser explicadas por causa de fato que as análises 

foram realizadas ao final de todas as outras medições, t.en-

do, portanto, o momento em que f'oi realizado as análises in

fluenciando uma degradação por "manuseio" das amost.ras volu

métricas. 
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5.6.2. Macro e Microporosidade 

A avaliação da macro e microporosidade não 

apresenta diferenças ent.re t.rat.ament.os, quando se leva em 

consideração o perfil completo C0-50 m) e mesmo, quando se 

avaliam as diferentes profundidades das 8 determinações (ma

cro e microporosidade x 4 profundidades), só uma denotou di-

ferenças est.atf sti cas si gni :f i cat.i vas, micro porosidade 

0-10 cm Cque :foi usada na comparaç�o geral dos tratamentos,

Tabela 63). Os preparos convencionais com menor micro poro-

sidade diferenciam-se significativamente de S.E. 

Uma outra observação referente ao manejo, são 

às maiores porcentagens de microporos em comparação aos ma-

croporos em todos os tratamentos. Embora sempre os macropo
'.'.J 

ros superam os 10½ considerados cri ticos para o crescimento 

das raízes, segundo BAVER et atii (1973). 

Com referência à eficiência na avaliação do 

manejo destas determinações, com base na metodologia utili

zada, pode-se observar que est.a resultou pouco eficaz, pelo 

f'ato que é pouco consistente, haja vista que somente uma das 

8 det.ermi nações most.raram di f'erença si gni f'i cativa. Destaca

-se os baixos C.V. em micro porosidade, em comparação aos 

valores médio e alto das macroporosidades, os quais podem 

sugerir que estes maiores C.V. sejam o motivo das respostas 

não signiricativas, embora apresentam-se trat.amentos com 

médias aparentemente diferentes. 
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Pelo dilo, apresenta-se a dúvida da met.odolo

gia utilizada, em especial respeit.o ao t.amanho das amostras 

3 
(100 cm) que pode ler resultado pequena ou com muit.a varia-

bilidade entre as diferentes repetições, ou sim o número de 

amost.ras coletadas result.ou pequeno considerando a variabi

lidade das repetições. 

5.7. Umida de do Solo no Ciclo da Aveia 

Es-la det.ermi nação apresentou diferenças si gni -

ficat.icas e consist.ent.es, destacando-se os P.D. nas diferen-

t.es dat.as avaliadas. Na comparação de lodo o ciclo da aveia, 

os t.ratament.os com P.D. dif'erenciara.m-se a 5¾ de M.E. e M.C. 

(Tabela 33). 

E na comparação dos 3 sistemas de prepares 

(Tabela 34) e P.D. diferenciou-se dos outros sistemas a 5¾ 

de significância. Várias pesquisas mostram maior umidade no 

solo sob P. D. quando comparado ao sistema convencional 

C BLEVI NS e t a l i i , 1 971 ; LAL, 1 975; AGBEELA, 1 981 ; SI DI RAS e t

alii, 1984; VIEIRA, 1985; DERPSCH et alii, 1986; CASTRO et 

alii, 1987; CENTURION, 1988; e VIEIRA et alii, 1989). 

Procurou-·se uma comparação com outras det.ermi -

nações, água disponível e micro porosidade, porém as tendên

cias não são coincidentes, dificultando as comparações. 

A respeito da eficácia, esta de�erminação com 

a metodologia utilizada na avaliação de manejos, salienta-se 

como uma das mais eficazes pela sua consislência, observan-
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do-se que repetiu-se em 6 da� 7 datas comparadas; e naquela 

em que não foram constatadas diierenças o nivel de umidade 

era bem mais alto, o que leva a supor, portanto, que a umi

dade não tenha sido um fator determinante no manejo nessa 

data. 

Salienta -se também que com a metodologia ut.i -

lizada esta determinação diferenciou bastante os tratamentos 

e ainda os sistemas de preparo, superando outras determina

ções que só dif'erenciaram os t.rat.amentos mais extremos. Sua 

maior ef'icácia está ligada à metodologia: 7 repetições em 

locais fixos, amostras de 15 cm de profundidade com boa 

representatividade e baixo C.V. geral, segundo foi comentado 

em r esul lados. · 

Um outro fator que interassa à eí'icácia na 

avaliação, é a í'acilidade da metodologia. Com raspei to a 

isso, salienta-se que, após instaladas as hastes de medição, 

cada uma das avaliações das diferentes datas representam 

somente 1 hora de trabalho de medição, destacando-se que a 

medição é direta em % volume. 

Ainda um outro fator importante na eficácia é 

a viabilidade de se difundir .a metodologia. A este respeito, 

comenta-se que, levando em consideração que as vantagens 

aludidas estão ligadas ao equipamento utilizado, existe uma 

dúvida grande na difusão desta metodologia, por causa do 

custo atual do equipamento. 
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5.8. Infiltração com Permeametro 

As determinaçí:Ses com permeametro, segundo os 

resultados apresentados de infiltração e condutividade, di

ferenciaram consistentemente o tratamento M.C. com os meno

res valores. Pelo contrário, os tratamentos que sobressaí

ram, ou seja, tiveram altos valores, apresentaram menor con

sistência, alternando-se entre S.E. e M.P.D .. Demonstrando a 

menor consistência em al gum_as det..ermi naçí:Ses, por exemplo: na 

condut.i vidade a 50 cm de profundidade, apresentou valores 

baixos o tratament.o M.P.D. muito próximos de M.C .. 

Os outros tratamentos, tampouco marcaram ten

dências estáveis entre eles, nas di:ferentes avaliaçí:Ses su

blinhando a íalta de Gonsistência: 

Para poder utilizar as comparaçí:Ses estat.isti

cas apresentadas "assumiu-se" que a in:filtração e a conduti

vidade respondiam à distribuição normal (VIEIRA et ai i i 

1981) o que de fato não :foi determinado neste trabalho. Nas 

deter mi naçí:Ses de i n:f i l tração e condut.i vi dade obti ver am-se 

valores maiores na profundidade de 50 cm e menores nas de 15 

cm, evidenciando que o e.fei.t.o dos preparos que atingem a 

camada mais superficial não chegaram às mais proxúndas, 

coincidindo com as pesquisas realizadas por (MACHADO, 1978 e 

ROSA, 1981). 

Com referência à eficácia de avaliação do 

manejo, salienta-se como ponto .favorável a .facilidade e 

rapidez de levantamento das avaliaçí:Ses. O aspecto mais 
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questionável da metodologia, ant.eriorment.e mencionado, é a 

falta de consistência das medições. Conjecturando sobre as 

causas, salienta-se o alto, e muito alto, C.V. influenciado 

especialmente pela alta variabilidade espacial dos solos, 

típico destas propriedades de movimentação tridimensional da 

água, originada pelas próprias caracterist.icas do processo, 

que pode ser muito influenciado pelas tubulaçães biológicas, 

originadas na a ti vi dade bi ol ógi ca vegetal ou animal CHI LL & 

PARLANGE, 1972). 

Considerando que o tamanho da amost.ra não pode 

ser modificado sem modificar o equipamento, apresenta-se 

como viável o aumento do número de repetições, para obter 

maior representatividade, maior cÓnsist.ência, e diminuir o 

C.V. geral� aproveitando-se o que foi dit.o anteriormente com

respeito à f'acilidade e rapidez dos levantamentos. Um out.ro 

aspecto que ajudou muito na dif'erenciação de tratamentos, 

I'oi a utilização do nivel de significância de 10%; aceitável 

pelos altos C.V .. Este nivel I'oi utilizado na tabela de re

sumos dos resultados por ser considerada mais representativa 

das camadas superficiais, de maior importância agrícola. 

5.9. Infiltração com Simulador de Chuva 

Na discussão da infiltração com chuva simulada 

salientou-se no inicio que as condições da avaliação foram 

bastant.e extremas, sendo a umidade de saturação do solo 

necessária para produzir-se enxurrada além disso, a erosivi-
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dade das chuvas ut.i li zadas f'oi a máxima de 5 anos, est.as 

condiçeíes, conf'irmam em primeiro termo as boas propriedade 

de infiltração e permeabilidade· que os solos Lat.ossolos t.em, 

segundo f'oi ant.er i orment.e mencionado OLIVEIRA C 1980). Est.as 

condiçeíes permit.iu que apresent.aram dif'erenças ent.re as 

médias dos trat.ament.os mais diferentes S.P.D. e M.C. a 5% de 

si gni f i cânci a est.a tí st.i ca considerando as duas chuvas em 

conjunt.o e a 10% de significância conciderando somente a 2� 

chuva. 

Lembre-se que uma das hipóteses propostas para 

avaliar nesta pesquisa é que a inf'il t.ração é a propriedade 

do solo de maior ef'icácia como indicador de manejo do solo, 

baseando-se no fat.o que ela reflete um conjunto de condições 

de est.rut.ura. 

A respeit.o da ef'icácia da avaliação de manejo 

da metodologia desenvolvida com simulador de chuva, salien

t.a-se que não pode-se considerar a de maior ef'icácia pois 

somente diferenciou os tratamentos ext.remos. Além disso, 

levant.a-se a dúvida acima da colocação da própria hipótese 

que na sua generalização, de eíicácia da avaliação do manejo 

do. solo não considerou os atributos do solo avaliado, porém 

agora com os dados levantados pode-se conjecturar que a 

eficácia de avaliação de manejo da inf'iltração, pode resul

tar dif'erent.e dependendo do solo. Assim no solo estudado com 

bons atributos f'isicos em geral e em particular boa capaci

dade de infiltração as diferenças detectadas pela metodolo

gias desenvolvida, incluindo o tamanho da parcela e o número 
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de repetições, só permitiu diferenciar os tratamentos mais 

di.ferentes entre eles. Além disso, pode-se sugerir que o 

aumentou do tamanho da parcela ou a quantidade de repetições 

poderia ajudar na eficácia da avaliação desta determinação. 

Referente a comparação dest-a metodologia de 

infil t.ração como a out.ra utilizada de permeâmet.ro pode-se 

salientar que o .. simulador de chuva" por causa dó t.amanho do 

equipamento e a própria metodologia e mais demorado em cada 

determinação e não tem a simplicidade e rapidez que 1oi co-

mentada na discussão do permeâmet-ro. Pelo contrário o simu-

lador tem a vantagem de interessar a camada superficial de 

muit✓a importância nos processos de inf'iltração CMARELLI et

aLii 1983 e ROTH ·et aLii 1988) e por-tanto é possivel conjec

t.urar-se que a eficácia desta met.odologia na avaliação do 
1� 

manejo est.eja influenciada pela maior ou menor tendência ao 

"encrost.ramente" da superfície do solo, em consequência a 

eficácia detectada pode ter sido diminuida pelos atributos 

do solo avaliado de pouca tendência o .. encrostrado". 

Referente as curvas de infiltração apresenta

das nas Figuras 51, 53 e !35 da cult.ura da soja as mesmas 

tendências observada de maior infiltração no P.D. intermédia 

no E.· e menor inf'íltração em C. f'oram determinadas nas 

pesquisas de DERPSCH et al.íi .1.986 e ROTH et alii 1988, est.a 

t.endência pode também ser observada na Tabela 48. 
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5.10. Sedimento com Simulador de Chuva 

O sedimento médio observado na Tabela !32 das 

duas chuvas juntas é de 274,4 kg/ha e o máximo sedimento do 

tratamento M.C. e 443,9 kg/ha considerando a alta erosivida

de das chuvas aplicadas, e a tolerância de perda do solo por 

ano para os Lat-ossolo de 12 t./ha CBERTONI & LOMBARDI NETO, 

1985) pode-se sublinhar mais uma vez, a baixa erodabilidade 

dest-es solos anteriormente mencionada (OLIVEIRA, 1980) por 

causa de suas boas atitudes f'isicas. 

Para comparar os tratameni:,os escolheram-se a 

Tabela !32 incluindo as duas chuvas juntas.a que esta inclui

da na Ta.bel a 64 · de resumo dos resul lados. destacando-se o 

tratamento S.P.D. dif'erenciando-se dos tratamentos S.E. -

-S .. C., M. E. e M. C. a 1% de signif'icância além do M. P. D. 

dif'erencia-se do M.E. e M.C .. Comparando os sistemas de pre

paro na Tabela 53, observa-se que P. D. dif'erenciou-se dos 

outros dois a 1% de significância. A cultura da soja dif'e

renciou-se do milho também a 1¾ de signif'icância (Tabela 

54). Por estas diferenças apresentadas pode-se salientar que 

a mel.odol ogi a do simulador de chuva medindo os sedi ment.os, 

tem maior eficácia na avaliação dos manejas que avaliando a 

i nf i l t.r ação. 

O f'ator que mais influencia em diferenciar o 

comport.ament.o dos t.rat.ament.os é sua porcentage� de cobertura 

do solo influenciando a perda do solo, isto pode-se observar 

na Figura !38. Destacando-se a rápida diminuição de perda do 
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solo ao aumentar a cobertur�. Esta tendência f'oi estudada 

por muitos pequisadores, algumas das quais foram mencionados 

na introdução CLATIANZI et al, i i, 1974; ELWELL & STOCKING, 

1976; TRIPLETI & VAN DOREN, 1977; WISCHMEIER E SMITH, 1978; 

VIEIRA & MONDARDO, 1980; GI LLEY e t a l i .i , 1986; LOMBARDI NETO 

et aiii, 1987 e ROTH et aiii, 1988). 

Além da maior porcentagem do solo coberto no 

P.D., pode também influenciar na grande diminuição de perda

do solo, a maior estabilidade estrutural da superf'icie do 

sol o sob P. D. , tal fato f"oi constatado no mesmo sol o por 

SIDIRAS et alii (1984). Possivelmente ligada ao conceito da 

maior estabilidade da superf'icie esteja a explicação da 

menor perda na- cultura da soja, coincidindo com a maior 

resistência na penelr�ção apresehtada nas determinações do 

penet.rômetro de impacto, Tabela 12. 

Considerando a maior e1icácia na avaliação 

apresentada pelo sedimento, sugere-se as duas determinações 

juntas C i nf" i l t.r ação e sedi ment.o) quando seja ut.i li zado o 

simulador de chuva na avaliação do manejo do solo. 

5.11. Curvas Característic:as 

Destaca-se o ajust.e do modelo utilizado e a 

aparência geral das curvas, representando as características 

do Lat.ossolo Roxo avaliado. Marcando as relações ravoráveis 

de macroporosidade que influenciam as boas propriedades da 

inf'iltração e permeabilidade que estes solos tem. Contras-
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lantemente uma proporção muito menor, de poros corresponden

tes a água utilizada pelas culturas. Destacando-se mais uma 

vez que este é o aspecto mais restrit.ivo da porosidade 

destes solos. Esta t.endência geral pode-se observar em todas 

as curvas característ.icas correspondentes aos 6 t.ratament.os. 

Comparando-se as culturas ent.re elas, pode-se 

destacar uma pequena tendência do milho a t.er maior porcen

tagem de macroporos e menor porcen-tagem de poros menores que 

a soja, sendo es-te contraste mais marcado no preparo com 

escarif'icador e menos marcado em- P. D.. Conject.ura-se que 

est.e ef'eito seja devido as diferenças da massa radicular de 

cada cultura sendo que no milho o maior tamanho de suas raí

zes ravorece a f'ormação de poros maiores, possivelmente além 

a maior riqueza em celulose do milho. pode influir em urna 

maior permanencia e estabilidade das biotubulações f'ormadas. 

Pelo contrário a soja, devido ao menor tamanho 

das raízes e também a sua relação C/N mais extreita, pode-se 

inrluir na f'ormação de poros de menor tamanho, o que f'avore

ce a disponibilidade da água. Isto poderia explicar em parte 

a dif'erença detectada de maior produt.ividade da aveia pret.a 

em rotação com soja, sendo além de que outro aspeclo impor

tante anteriormente discutidb o porte do nitrogênio que pode 

estar gerando a soja por sua 1ixação biológica. 

Procurando comparar os tratamentos decidiu-se 

utilizar a metodologia apresentada na observação das curvas 

características CDECHEN et alii, 1988) partindo da porcenta

gem de umidade. Aproveitaram-se as médias dos dados levanta-
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dos durante todo o ciclo da aveia, sendo que as profundida

des medidas coincidem com as curvas caracterist.icas. Com o 

dado médio de umidade de cada tratámento. Observa-se na cur-

va característica do mesmo tratamento, qual é a tensão na 

que essa água encontra-se disponi vel pai-a as culturas. Os 

dados de umidade e a tensão correspondente, lida na curva 

são apresentados na Tabela 68. 

Tabela 68 - Umidade média C½ Vol.) do ciclo da aveia preta. e 

tensão CKPa) correspondentes lida na curva ca

racterist.ica de cada tratamento. 

DETERM. 

Umidade 

Tensão 

UNIDADES 

½ Vol. 

KPa 

S.P.D. 

36,7 

20 

TR A TA M E N TO S

M.P.D.

36,4

20

s.c.

33,8 

80 

M. E.

31,5 

200 

M.C. S. E. 

31,4 32,7 

900 +1000

Observa-se que os tratamentos S. P. D .. e M. P. D. 

encontra-se aproximadamente em uma tensão estimativa da ca-

pacidade de campo contrastando com outros tratamentos em que 

a umidade encontra-se disponível a tensões maiores em espe

cial M.C. e S.E. , neste último tratamento pode-se destacar 

que encontra-se muito perto da estimativa do ponto de murcha 

permanente, que corresponde para essa prof'undidade a uma 

umidade de 31,9½. Lembra-se que umidade utilizada é repre

sentativa de todo o ciclo da aveia, portanto as diferenças 

comentadas que favorecem sensivelmente ao sistema de preparo 

do P.D. são consistentes. 
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Os erros que podem estar presentes nas deter

minações discutidas, poderiam-se originar nas diferenças de 

metodologias das 2 avaliações , de tJmi dades e porosidade, que 

se confrontam ao fazer as leituras nas curvas característi

cas, e também em que foram levantadas em datas diferentes, 

as amostras para as curvas característica ao fim das cultu

ras de verão, e a umidade no ciclo da aveia. Porém as dife

renças mencionadas não deveriam influenciar diferencialmente 

aos tratamentos, pelo que destaca-se que as tendências de

tectadas que fa-yorecem aos tratamentos com P. D. aparentemen

te são consistentes. 

Em resumo, destaca-se que as curvas sozinhas 

caracterizaram o sol o _ estudado com ba_stante consistência, 

porém com a utilização da umidade do solo durante o ciclo d� 

aveia, na leitura das tensões correspondentes a cada trata

mento, as curvas diferenciaram muito o comportamento do 

sistema de plantio direto. 

Esta levanta a dúvida a respeito da eficácia 

desta determinação sozinha, ou a respeito da metodologia u

tilizada, segundo foi discutido anteriormente nas diferentes 

determinações utilizando amostras volumétricas. 

Assim pode-se concluir que a met.odol ogi a f'oi 

boa para a caracterização do solo estudado, porém foi pouco 

eficaz na avaliação do manejo do solo. 
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5.12. Capacidade da Água Disponível 

Nas condi çé'5es de est.udo e com a metódol ogi a 

apresentada est.a determinação apresentou pouca ef'icácia na 

avaliação considerando-se que em 3 prof' undi d ades avaliadas 

não apresentaram diíerenças signif'icativas. Escolheram-se o 

perI'il completo de 0-50 para apresentar-se na Tabela 54 de 

resumos dos resultados por considera-lo mais represent.at.ivo 

que a camada 30-60 sozinha, que também apresent.ou diferenças 

signif'icat.ivas. Uma dúvida comentada nos rest.üt.ados acima da 

Tabela 62 escolhida e o fat.o de que o t.rat.amento S.E. que é 

o único que dif'erencia-se significat.ivament.e t.em um C. V.

104,8¾ dent.ro do·t.rat.ament.o, ou seja, excessivament.e alto. 

Pelo dit.o esta determinação não apresent.ou boa 
<:!, 

eficácia de avaliação dos manejos e tão pouco coincidiu com 

as tendências apresentadas por outras pesquisas onde os t.rês 

sistemas de preparo_ se dif'erenciam clarament.e CSIDIRAS et

. ali i, 1982-1983 e DERPSCH et ali i, 1986), embora salienta-se 

que a metodologia ut.i li zada pelo autores mencionados par a 

avaliar água disponi vel atual, f'oi a diferença entre a umi -

dade do solo no momento da avaliação e o ponto de murcha 

permanente. Por tanto diferiu da met.odol ogi a ut.í li zada no 

presente trabalho, o que f'az supor que isso possa ter inílu

enciado nas diíerenças obtidas. 

Destaca-se o mui t.o al t.o C. V. . Observando na 

Tabela 62 a média geral 7,69¾ pode-se comparar com o apre

sent.ado por (RESENDE, 1988) em dezesseis Lat.ossolos, bast.an-
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t.e diferent.es quant.o a t.ext.ura, t.eor de f'erro e gibbsi-· 

t.a/caul i ni t.a, most.r am uma série de 6, 2% de água di sponi vel

em porcent.agem de volume. Quando se usa o limit.e de 10 KPa 

para capacidade de campo há um aument.o de A.D. para 11%. 

Pelo dit.o salient.a-se a influência que est.a 

met.odologia t.em do limit.e ut.ilizado na estimação da capaci

dade do campo no laborat.ório 

Uma outra observação salient.ada pelo autor 

mencionado é que a água disponivel avaliada nos solos Lat.os-

solos não esta em relação a sua alt.a porcent.agem de argila 

comparando-se com solos de regiões temperadas est.a colocação 

salienta o at.ribut.o f'isico "mais f'raco" ·do solo avaliado, 

sua baixa procentagem de volume de disponibilidade de água, 

cont.rast.ou com as boas propriedades de inf'ilt.ração e permea
':!i 

bilidade. Por t.ant.o, nos atribut.os f'isicos a disponibilidade 

de água seria o mais limit.ant.e nos aspect.os de manejo e 

port.anto a ef'icácia dest.a determinação neste t.ipo de solos 

pode ser f'avorecida, ou dilo de out.ra f'orma, as diferenças 

det.ec t.adas ent.r e t.r a lament.os em di sponi bili da de de água, 

ganham em import.ância relat.iva a respeit.o de outros at.ribu

t.os, pelo f'at.o de ser est.e o aspecto limit.ant.e nest.es solos. 

5.13. Resumo dos Resultados 

A própria avaliação geral do res-umo de resul

tados apresenta a melhor de t.odas as avaliações, pelo fat.o 

de reunir, as 10 determinações que apresentaram diferenças 
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significat..ivas. Também observações feit..as nos result.ados de 

que as próprias det.erminações apresent.am-se equilibrados, 

com referência as 2 etapas de avaliação, profundidades uti

lizadas e mesmo apresent.am boa dist.ribuição dos niveis de

si gni f' i cânci a. 

Considera-se port.anto, est.e resumo em seu con-

junt.o a determinação mais represent.at.iva e a mais consist.en

te de t.odas, na medida que se somam os resultados e possi

velment.e o fato de ser 10 em conjunt.o, t.enha permit.ido com-

pensar ou diminuir os erros isolados de cada uma das det.er-

minações. Pelo dito considera-se a este resumo como o padrão 

de classif'icação ou avaliação final dos tratamentos, Tabela 

62. 

Uma outra observação import.ant.e acima desta. 

avaliação final é que ela tem muito boa eficácia na avalia-

ção dos mane j os na medi da que os separa bem estabelecendo 

uma ordem clara e consist.ente, diferenciando os t.ratamentos, 

os 3 sistemas de preparo e as 2 cul t.uras. Porém tem como 

contrapartida respeit.o de sua eficácia que exigiu a concen

tração de todas avaliações feit.as e port.ant..o não foi simples. 

Entretanto na classificação dos t.rat.amentos 

observamos que em primeiro termo, encontrasse os tratamentos 

M.P.D. e S.P.D. com 4 pontos, após dessa igualdade os trata

mentos separou-se bem pelas suas pontuações. Analizando a 

primeira igualdade (4 pontos) observa-se que provêm de 5 "a" 

e 1 b, analizado as letras "a" observasse que em vários tem. 

a mesma distribuição. Cobertura, Umidade e Ãgua disponível, 
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é que as diferenças apresent.a-se que em 2 avaliações feit.as 

com permeâmetro favorecem ao M.P.D. pelo cont.rário as feitas 

com simulador de chuva favorecem a S.P.D .. Acima dest.a dife

rença segundo f'oi discutido ant.eriorment.e haveria uma t.en

dência a conceder maior import.ância relativa ao simulador de 

chuva pelo falo de int.eressar especialmente a superfície do 

sol o, que poderia considerar -se a camada mais cr 1 t.i ca no 

processo da infiltração, contudo não consideramos esta colo

cação definitiva. 

Analizando as letras "b" observamos que a do 

M. P. D. é da produt.i vidade e a da S. P. D. é da resistência a 

penet.ração. Destaca-se como determinação de maior importân

cia a produtividade, embora lenha-se discut.ido ant.eriorment.e 

que a origem dessa me�or produtividade do M.P.D. seja a dis

ponibilidade de nitrogênio e portant.o a sua solução não seja 

exclusivament.e o sist.ema de preparo mas sim out.ros manejos 

cornplement.ares por exemplo: Rol.ações e maior adubação nit.ro

genada, porém em um conf'ront.o de import.ância relat.iva das 

duas det.erminações, salient.a-se como de maior importância a 

produt.i vi dade. Ainda mais compl ement.ado pela. discussão da 

resist.ência a penet.ração ond� apresent.avam-se dúvidas, sim a 

maior resist.ência do S. P. D. pode-se considerar t.otalmente 

negat.iva ou pelo contrário pode-se pensar que est.eja inf'lu

enciando de forma posit.iva em out.ras determinações, por 

exemplo, sedimentos kg/ha. 

Pelo dito escolheu-se o t.rat.amento S.P.D. como 

o melhor dos tratamentos avaliados, em segundo termo M. P. D ..
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Na Tabela 69 a seguint.e ordenou-se os trat.a

ment.os de melhor a pior, acrescent.ando os pont.os obtidos por 

cada uma. 

Tabela 69 - Classificação final dos tratamentos. 

Pont.os Cl assi f. 

Ordem Cl assi f'. 

S.P.D. 

4 

1� 

M.P.D.

4

2� ·

S.E. 

o 

3� 

M.E.

-3

4� 

s.c.

-5

5�

M.C.

-7

6�

Esta ordem apresentado de classificação, pode

-se considerar a conclusão mais importante deste trabalho na 

medida que responde ao primeiro objetivo procurado. 

Utilizando as mesmas pontuações calcula-se a 

ordem de classif'icação dos sistemas de preparo apresentando

-se na Tabela 70 a seguir. 

Tabela 70 - Classif'icação f'inal dos sistemas de preparo. 

Pont.os Cl assí f'. 

Ordem Cl assi f. 

P.D.

8

1�

E. e. 

-12

3�

Ref'orçando mais esta avaliação, convém lembrar 

os resul lados das curvas características apresent.adas na 

Tabela 68 que destacaram mais uma vez as vantagem dos trata

mentos com sistema de P.D. embora não f'oram incluídos neste 
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resumo por causa de não ter análise estatist.ica, sendo só 

leit.uras nas curvas da tensão da umidade medida em cada 

tratamento. 

Utilizando as mesmas pontuações calcula -se a 

ordem de classificação das cul t.uras apresentadas na Tabela 

71 a seguir. 

Tabela 71 - Classificação final das culturas. 

Pontos Classif. 

Ordem Cl assi f'. 

SOJA 

-1

1�

MILHO 

-6

2�

Destaca-se que as 3 tabelas consideradas em 

conjunto, complementam-se na avaliação e reforçam-se mutua

mente na sua consistência, apontando maior segurança nas 

conclusões. 

A estas mesmas conclusões. chega-se anal i zando 

os resultados apresentados comparando os 3 sistemas de pre

paro ent.re eles Tabela 64 e as duas culturas entre elas 

apresentadas na Tabela 65. 

5.14. Eficácia na Avaliação dos Manejas 

Um dos objetivos do trabalho é classificar as 

determinações pela sua eficácia na avaliação dos manejas. A

respeito foi discutido no ponto anterior que o resumo dos 
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resul t.ados tem a melhor eficácia e pode ser considerado o 

padrão da avaliação� destacando-se como incovenient.e a quan

t.i dade de det.er mi nações necessárias e por t.ant.o sua pouca 

si mpl i cidade. 

Pelo di t.o, será usado a classificação final 

como padrão, comparado as outras deter mi nações e procurando 

quais são as que melhor se ajustam ou maior semelhança tem 

com ela. 

Segundo as discussões ant.er i ores das di feren

t.es det.erminações, sobressaíram-se pela sua eficácia na ava

liação as seguintes: 1� Cobertura e 2� Umidade. Além disto, 

poderiam-se incluir, se consideradas em conjunto, as det.er

minações com o simulador de chuva, inf"ilt.ração e sediment.o e

as avaliações com permeâmetro, infilt.ração e condutividade. 

Isto, considerando que com o mesmo equipamento sejam levan

tados os dados para as duas determinações, e em conjunt.o, se 

complement.am bem, aumentando a ef"icácia. 

Uma out.r a deter mi nação, que embora nest.e t.r a -

balho não apresentou boa eficácia de avaliação, porém não 

pode ser esquecida, pela sua import.ância relat.iva é a produ

t.i vidade. 

A respeit.o das determinações feitas a parlir 

das amost.ras volumétricas, no presente trabalho não apresen

laram uma boa eficácia, porém não foi possivel determinar os 

reais motivos de sua pouca eficácia, podendo ser ligados a 

própria met.odologia utilizada ou atributos do solo avaliado. 

Port.ant.o essas det.erminações que no present.e trabalho não a-
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presentaram uma boa ef'icácia na avaliação, não podem ser de

salientadas em out.ras condições ou com out.ras metodologias. 

Ref'erent.e a comparação da ef'icácia de avalia

ção das primeiras det.erminações mencionadas, salienta-se que 

a avaliação da cobert.ura destaca-se como a de maior eficácia 

pelas seguintes razões: 

Separou os sist.emas de preparo nilidament.e com a t.en

dência da classif'icação padrão, salient.ando que é a 

única que conseguiu separar-los t.ão def'ínidamente; 

Out.ra razão de importância na sua ef'icácia na avalia

ção é a e>-.-trema simplicidade e rapidez das determina

ções. 

Pelo dilo concluiu-se que a deter mi nação da 

porcentagem de cobertura do solo é a determinação que melhor 

ef'icácia apresentou na avaliação das dif'erent.es manejos, em 

particular nos dif'erentes· sist.emas de preparo, completando

-se assim o segundo objet.ivo do �rabalho. 

O segundo lugar em ef'ícácia de avaliação f'oi 

apresent.ado pela det.erminação de umidade expressa em porcen

t.agem de volume com a metodologia explicitada. Acrescenta-se 

que estas duas det.erminações apresentam-se ligadas reforçan

do, porl.anto sua consist.ência, porém salient.a-se que a co

bertura pode ser considerada "causa" e a umidade "efei l.o" 

pelas razões de menor evaporação direta do solo e maior in

ziltração em presença de cobert.ura, o que foi ant.eriormente 
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discuti do e. que reforça portanto a importância da cobertura 

como determinação. 

Salient.a-se ainda qu� outras determinações es

tão ligadas consistentemente a cobertura, como exemplo o se

dimento como foi anteriormente documentado e apresenta uma 

tendência universal definida, ou seja mais cobertura menos 

sedimento. Esta mesma tendência foi medida também em infi 1-

tração C ROTH e t a l. i i 1988) , s ubl i nhando mais uma vez que a 

cobertura é a .. causa .. e port.ant.o reforçando sua importância 

como determínaç�o. 

Os aspect.os biológicos do solo infelizmente 

não foram considerados dentro das determinações escolhidas, 

embora tomando a idéia .de que a cobert.ura é "causa", muitos 

pesquisadores tem encontrado que atividade biológica aumenta. 

sensivelmente com o aumento da cobertura do solo e por sua 

vez est.e aumento da atividade biológica, minhocas em forma 

especial, influenciam as melhoras de alguns atribu�os do so-

lo. McCALLA & ARMY C1961), KEMPER & DERPSCH C1981), VLEES

CHAMIER et al. i i Ci 981), PRI MAVESI Ci 982), VÍDOR C1984), 

ALMEIDA (1985); CANNELL C1985), VIEIRA (1985) e CHAUDHRY et

a li i C 1 987) . 

Os argumentos apresentados do que a cobertura 

é a causa, que gera condições que influenciam outros atribu

tos avaliados por dif'erentes det.erminações reforça a conve

niência de avaliar a porcentagem de cobertura do solo, e su

gere a idéia, que a eficácia de avaliação de manejes que a 

cobertura apresentou neste trabalho, possa ter uma possibi-
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lidade de generalização bastante importante. 

Um out.ro argument.o da vantagem da cobert.ura 

nos manejos do solo e sua inf'luénci em diminuir a temperatu

ra do solo, sendo a t.endência que quando maior a cobert.ura 

mais diminui a t.emperatura CSIDIRAS et ai i i 1986), em conse

quência do aumento da t.emperat.ura os processos biológicos e 

principalmente a mineralização da matéria orgânica, ocorrem 

com maior rapidez nos solos sem cobert.ura, FASSBENDER 

C 1980) , SANCHEZ C 1 984) , RESENDE e t ai i i C 1988) 1. cita do por 

FAVARIN & FANCELLI (1989). 

Pelo dit.o da inf'luencia da cobert.ura na dimi

nuição da temperatura, sugere-se que a ef'icácia de avaliação 

dos manejas pela det.erminação da porcentagem de cobertura, 

possa t.�r uma generalização bast.ant.e importante nas regiBes 

subt.ropicais e tropicais. Onde os excessos de temperat.ura 

aceleram a degradação dos solos CLAL, 1984). 

5.15. Considerações Gerais 

Segundo f'oi discuti do, concluiu-se que o me-

1 hor dos sistemas de preparo f'oi consistentemente o plantio 

direto, e na comparação das culturas a soja superou ao milho 

na sua influência no manejo do solo. Foi discutido também 

que o sistema de plantio direto pelas suas vantagens origi-

j_ 
REZENDE. M.; CURI. N. 8c SANTANA, D. P. Pedotogi. a e Fe r ti.ti. d ade do 

solo: interações e_ apti.cações. 

TAFOS, 83 P• , Brasi 'Li. o., 1988, 

séri.e A.gron8mi.co. MEC/ESALQ/PO-
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nadas na cobertura do solo, tem uma possibilidade importante 

de generalização especialmente em regiões subtropicais e 

tropicais. Pelo contrário as vantagens da soja a respeito do 

milho f'oram restritas especialmente aos atr:i-butos quimicos 

do solo estudado, e principalmente a nutrição do nitrogênio, 

inf'luênciado pelas· dif'erentes taxas de mineralização da 

matéria orgânica do sol o nos 3 sistemas de preparo. 

Procurando resposta ao 3� objetivo deste tra

balho, que pretende visar um sistema que reuna a maior quan

tidade de aspectos positivos e a menor possi vel de nega ti -

vos. Pode-se pontualizar pelas conclusões acima expostas que 

o melhor sistema do preparo é o plantio direto e que o

aspecto que nece�sita ser melhorado, nas condições estuda

das, da cultura do milho é ref'erente a nutrição e em 
,;:, 

especial a disponibilidade de nitrogênio para a cultura. 

Pelo dito escolheu-se como sistema de preparo 

o plantio direto e no tratamento M.P.D., sugere-se a comple

mentação com outras técnicas visando a melhorar a disponibi-

lidade de nitrogênio. Uma técnica recomendada para M.P.D. é 

aumentar a fertilização nitrogenada 20-30¾ CMUZILLI, 1981). 

Outra técnica recomendada é a rotação com leguminosas, que 

pode diminuir as def' i ciências de ni tr ogêni o C MUZI LLI , 1983). 

Destaca-se como importante na técnica de rota

ção com leguminosas o ef'ei to compensador que a si mbi osi s 

tem, ou seja, o rato comprovado do que quanto menor o nitro

gênio disponivel no solo, maior a f'ixação simbiótica do 

nitrogênio. A rotação mencionada inclui a culturas de verão 
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como a soja e mesmo a associação da aveia pret.a, de resulta

dos comprovados na produção de cobertura, com alguma legumi

nosa, que ajude na fixação do nitrogênio. 

Pelo dito sugere-se a utilização das 2 técni-

cas em conjunto, rotação e maior adubação de nitrogênio, 

procurando uma complement.ação entre elas e pelo mesmo uma 

complementação ao aspecto que deve ser melhorado do 

tratamento M.P.D.

Um outro aspecto int.eressante de destacar, 

considerando que os resultados da pesquisa, t.em como seguin

te passo sua difusão aos produtores rui-ais, é o f'ato do que 

as dif'erenças encontradas entre os 3 sistemas de preparo 

est.udados tenderiam a marcar -se mais 

aplicadas na realidade do produtor, por 

ao considera-las 

causa da f'orma '� em

que serão aplicados os 3 sistemas de preparo. 

Observando os sistemas de pi-eparo desde o pon

to de vist-a de sua repetição em escala do produtor, aparece 

o plantio direto como representativo do que será feito na

prática em escala maior, pelo contrário duvida-se que os ou

tros sistemas sejam implement-ados da mesma forma em que f'o-

ram estudadas, por causa da aveia pret-a semeada no inverno. 

Observando os sist-emas estudados· em especial o 

convencional, desde o ponto de vista de extensão, resulta 

dif'lcil pensar-se que possa ser repetido em grande escala 

com plantio de aveia preta, por causa do que a·mesma palavra 

.. convencional" inclue uma racionalidade de produt.or. além de

um conjunto de técnicas. Ou seja, que o produtor que lenha 
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uma at.itude que o leve a semear aveia pret.a no inverno 

result.a dif'ícil de ·pensar que ut.iliza-se posteriorment.e um 

sistema de preparo convencional. 

Pelo dito pode-se concluir que em escala de 

produtor o convencional não seria semeado com aveia preta no 

inverno e mesmo apresenta-se a dúvida no sist.ema de escari

ficador. Este rat.o t.enderia a marcar mais as dif'erenças en

tre os sistemas de preparos, pelas vant.agens que a aveia 

preta aporta aos trat.amentos estudados, por exemplo pela sua 

aporte de matéria orgânica, expressado em m�téria seca da 

parte aérea e também pela sua importante massa radicular. 

Um último aspecto detect.ado, de interesse 

geral é sublinhar que possivelment.e a maior dif'iculdade 

encont.rada na avaliação dos manejos nas dixerent.es 

determinações, seja a variabilidade entre as repet.ições, 

explicada especialmente pela variabilidade espacial do solo. 

Salientando-se que essa variabilidade estimada pelo 

coef'icient.e de variação geral, result.ou bastante especifica 

de cada determinação. Assim observaram-se C. V. mui to altos 

nas deter mi nações ligadas ao movimento da água no sol o e

C. V. baixos como exemplo a .densidade do solo. Porém, não

pode-se dizer que as dificuldades na avaliação est.atist.ica 

sejam exclusivas dos atributos com maior C.V. pelo contrário 

roí uma ctiriculdade bast.ante generalizada. 

Sublinha-se que algumas ferramentas que resul

taram de utilidade para melhorar a análise estatística roram 

os blocos com repetições (VIEIRA & HOFMANN, 1989) e também a 
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utilização de 1 O¾ corno ni vel de si gni f' i cânci a de tabela 

publicada pelos mesmos autores. Out.ra f'erramenta que sugere

-se conviria ser consideradas em comparação de manejos é au

ment.ar o número de repetições e t.ambém pensar-se em aumentar 

o tamanho das amostras em aquelas detérminações que a meto-

dologia permit.a. Pode-se ainda pensar-se baseando-se em

estudos de variabilidade espacial , em desenhar modelos de 

análise estatísticas especificas para cada determinação con

siderando a distância minima necessária para que as amostras 

sejam independentes e também o t.amanho e número de amostras. 

Sugere-se também a escolha de um conjunto de 

determinações, baseando-se no conceito de ef'ícácia na avali

ação de manejos. Apresentando as conclusões correspondentes 

ao aspect.o ef'icácia dest.e trabalho como uma aproximação, em

bora lembrando o anteriormente dis�utido ao respeito de que 

a ef'icácia de algumas det.erminaç6es seja bastante dependente 

dos atributos do sol o estudado. Supondo-se que a tendência 

seja, que aquela determinação que· avalie os atributos mais 

limi lantes do solo estudado poderá ter uma vantagem litm 

ef'icácia de avaliação, em comparação com uma determinação 

que mede atributos não limit.ant.es do solo estudado. 

Um outro aspect.o a considerar na escolha das 

determinações, são atributos químicos e biológicos, os quais 

não f'oram determinados neste trabalho. 

A partir de um conjunto de determinações com 

ef'icâcia na avaliação de manejos, incluindo seus modelos de

análise est.at.ística,· sugere-se a possibilidade de avaliação 
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em campo de produt.ores de manejos diferent.es. Por exemplo, 

um mesmo solo é dividido por uma cerca, separando duas pro

priedades, ou seja 2 man'ejos dif'erent.es durante um periodo 

prolongado de t.empo. Esta seria uma possibilidade especial

mente interessante em aquelas regiões onde não tem-se inici

ado pesquisas de manejo em estações experimentais, como uma 

possibilidade de obter informação válida com maior rapidez. 

5.16. Conclusões Especificas 

Incluem-se nestas conclusões os pontos especi

ficos de maior importância dos aspectos discut.idos, reser

vando o capitulo de conclusões para aquelas mais gerais e 

que respondem diretamente aos objetivos do t.rabalho. 

O comport.ament.o da produt.i vi dade, dos 3 sistemas de 

preparo avaliada em kg/ha de grãos, resultou diferen

tes na cultura da soja do que no milho e a explicação 

pode ser que a soja não depende do nitrogênio disponi

vel no solo, pelo contrário o milho é muito influen

ciado na sua produtividade pela di sponi bili dade de

nitrogênio na solução do solo. 

Na produtividade da soja e na aveia preta não detecta

ram-se diferenças estat.ist.icamente significativas en

tre os 3 sistemas de preparo. Pelo contrário o milho

foi mais produtivo no sistema convencional e menos em
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P. D. e a explicação pode ser maior mineralização da

mat.éria orgânica em convencional, o que gera mais N

di sponi vel para a cul t.ura. 

A maior pr odut.i vi dade da aveia em r ot.ação com soja, 

pode-se explicar pela maior disponibilidade de ni t.ro

gênio e possivelment.e t.ambém pela t.endência observada 

de mais água no solo durant.e o ciclo da aveia. 

- O sentido da linha do plant.io, influencia mais a su

perfície do solo que o sent..ido dos preparos primários

do solo, e esta condição pode ter influência nas van

t.agens apresentadas pelo sistema de plantio em nível.

A metodologia utilizada de resistência a penet.ração,· 

apresentando curvas de resistência com os desvios pa

drão, representaram os diferentes t.ratament..os com bas

t.ante exatidão, porém necessita de outras determina

ções para poder interpretar agronomicamente os dados 

apresentados nas curvas. 

Nas condições pesquisadas incluindo 6 invernos, a 

quantidade de cobertura obtida com aveia preta pode-se 

considerar ace.i tá vel , e mesmo boa par a desenvol ver 

sistemas de plantio direto nesta região. Pelo di t.o, 

rejeita-se a hipótese implícita na introdução de que 

em Campinas, só podem obter-se cobert.uras fracas pelas 

condições edafoclimáticas. 
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As condições bastante ext.remas necessárias nas deter-

minações com simulador de chuva, destacam as boas con-

dições f'isicas do Latossolo Roxo distróf'ico estudado, 

em coincidência com a literatura. Estas boas condições 

fisicas do Latossolo Roxo avaliado em especial a 

inf'iltracão e permeabilidade e sua pouca tendência ao 

crostamento da superf'ície, diminuíram a importância 

relativa das determinações de infiltração, o que 

possivelmente influenciou negalivamenle a eí'icácia 

desta determinação na ava�iação do manejo. Pelo mesmo 

Rejeita-se a hipótese proposta de que a infiltração é 

a mais ef'icaz das determinações para avaliar o manejo. 

As determinações de várias porosidades, Porosidade To
<I) 

tal, Macro e Microporosidade e densidade do solo, 

obtidas com amostras volumétricas, resultaram de pouca 

eficácia na avaliação do manejo. Não ,podendo ser 

conclui si vas. apresenta-se a dúvida a respeito da 

metodologia utilizada, em especial o tamanho e número 

de amostras que podem t.er inf'luenciado a eficácJa 

destas determinações. 

Destaca-se no resumo de resultados que esta é a melhor 

avaliação do manejo, pelo fato de reunir 10 determina

ções que apresentaram dif'erenças estatisticamente sig

nif'icativas entre tratamentos. Além de que sua grande 

eficácia permite classificar os 6 tratamentos consis-
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t.ent.emente, os 3 sistemas de preparo e as 2 culturas. 

Razão pela que f'oi considerada avaliação padrão. 

Considerada individualment.e a determinação da cobert.u

ra do solo result.ou a mais a ef'icaz na avaliação do 

manejo e além sugere-se uma boa pot.encialidade de sua 

dif'usão, pela simplicidade das avaliações necessárias 

e também pela correlação com a produtividade das cul

turas, que é uma avaliação muito dif'undida na agricul-

tur a em geral . 

A determinação da umidade. resultou em segundo lugar 

em ef'icácia na avaliação, pe·la sua consistência nas 

dif'erent.es datas e considerou-se importante salient.ar, 
'0 

que essa ef'icácia pode estar muit.o influenciada pela 

metodologia utilizada. 

As curvas caract.eristicas apresentadas caracterizam 

muito bem o solo estudado, porém elas sozinhas f'ormam 

uma determinação pouco ef'icaz na avaliação do manejo 

do solo. Levantando a dúvida que a pouca eíicácia seja 

por causa da metodologia utilizada, ou que pelo con

trário a curva caract.erist.ica sozinha, seja mesmo uma 

determinação pouco ef'icaz na avaliação de manejas. 

As curvas caract.eristicas em conjunto com a umidade do 

solo no ciclo da aveia f'oram bastante ef'icazes em 
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di.ferenciar as vanlagens do comporlamenlo do sist.ema 

do plant.io direlo. 

Sal i ent.ou-se a possibilidade de que na i mpl emenlação 

dos sislemas de preparo na escala do produt.or rural. 

as dif'erenças resul t.em maiores do que as avaliadas 

nest.e lrabalho, pelo muit.o possível f'alla da cult.ura 

de aveia pret.a no inverno no sist.ema convencional e

duvidosa no escari.ficador. Marcando pelo mesmo. ainda 

mais as vant.agens do plant.io diret.o a que de .falo 

leria aveia pret.a no inverno. 

A Respeilo das análises est.at.islicas a maior di.ficul

dade enconlrada .foi a variabilidade ent.re as repet.i

çê5es inf'luenciada especialment.e pela variabilidade es

pacial do sol o. 
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6. CONCLUSÕES

Nas condições estudadas e em resposta ao primeiro 

objet.i vo do trabalho concluiu-se que o melhor trat.a

ment.os avaliado .foi S. P. D.· e a ordem completa de clas

sif'icação dos 6 trat.ament.os comparados é: 1� S. P. D., 

2� M.P.D., 3� S.E. � 4� M.E., 5� S.C. e 6� M.C. 

Concluiu-se t.ambém que na avaliação dos sistemas de

preparo o melhor sistema, consist.ent.emente, foi o 

plant.io direto, f'avorecido pe_la maior cobert.ura do 

solo, seguido do escari.ficador, e do convencional. Na 

comparação das cul t.uras de verão a soja resul t.ou 

melhor ao r espei t.o do mane j � do sol o que o milho. 

Em resposta ao 2� objetivo do trabalho concluiu-se que 

a determinação da cobertura vegetal do solo foi a mais 

e.ficaz das metodologias comparadas na avaliação do 

manejo do solo. Destacaram-se também na eficácia de 

avaliação do manejo do solo·, as seguintes det.ermina

ções na ordem e f'orma apresentadas: umidade do solo, 

determinações com simulador de chuva em conjunt.o Cin

f i l t.r ação e sedi ment.o) , deter mi nações com per meamet.r o 

em conjunto (infiltração e condutividade Kf's). 
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Em referência ao 3� e último objetivo do trabalho, que 

visa a um sistema de manejo que reuna a maior quanti

dade de aspectos positivos e .a inenor possi vel de nega -

ti vos, concluiu-se que o si st.ema de plantio di r et.o, 

reune, segundo avaliado, a maior quantidade de as pec -

tos positivos, e a menor produtividade no tratamento 

M.P.D. pode ser devido a deficiências nutricionais es

pecialmente de nitrogênio, sugerindo-se a complementa

ção com outras tecnologias, que reforçam especialmente 

esse aspecto. Como por exemplo a rotação com l egumi -

nos as .. e/ou uma maior quantidade de ni t.r ogêni o na 

adubação. 

A conclusão geral deste trabalho poderia ser resumida 

em o conceito de .. cobertura do solo" dizendo que é uma 

ferramenta muito boa de manejo do solo, podendo-se 

acrescentar que, devido a que às ·vantagens apresen

tadas pela cobertura, tem uma t.eoria explicativa de 

suas relações causa efeito, bastante documentadas pela 

literatura, as possibilidades de generalização são 

importantes, especialmente nas regiões. subtropicais e 

tropicais. 
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7. SUGESTÕES

Considerando as importantes vantagens que a cobertura 

do solo,. acrescenta ao manejo do solo, sugere-se au-

mentar as pesquisas com o objetivo de obter e manejar 

coberturas em quantidade suficiente, como para optimi� 

zar as suas vantagens, nas diferentes regiões. 

Em consideração a eficácia apresentada pela cobertura 

como avaliador de manejo, sugere-se que nas compara
"" 

ções de diferentes manejes inclua-se esta determina-

ção, destacando a simplicidade e rapidez de sua 

medição. 

Acrescenta-se ainda como sugestão, que possivelmente 

algumas comparações de diferentes manejes incluindo 

P.D. que apresentasse como contraditórias na literatu

ra, e mesmo resultados contraditórios no sistema de 

P. D. em diferentes regiões, poderiam melhorar sua 

interpretação fazendo-se a avaliação da cobertura do 

solo. 
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