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RELAÇÕES ENTRE DENSIDADE E UMIDÃDE EM TERRA COMPACTADA E
AGREGADA - E.í:c;icos na porosidade e no feijoeirc;,·
(V�yna unguiculata (L.) Walp,

CV

IPEAN - V - 69)

Candidato: SERAFIM. DANIEL BALLESTERO
Orientador: Pr�f. Dr. ZILMAR ZILLER MARCOS

RESUMO
Estudou�se a influência da variação da

umidade

~

na densidade dd solo provocada pela compactaçao e agregaçao em
amostras do horizonte B2 de um PodzÕlico Vermelho Amarelo (PVA),
serie Quebra-Dente.

Para isso determinaram-se, em laboratõrio,
curvas de densidade versus umidade decorrentes

da compactaçao

mêtodo de P�octor e da agr�gaçio pelo mêtodo de Kiehl

as
pelo

(propoE_

to}.
Desenvolveu-se, tambêm,um experimento em

vasos

com o objetivo de estudar o comportamento do sis tema radicular
e. parte aêrea do feijoeiro CVigna unguicula..ta (L.l

Walp,

cv

IPEAN - V - 691 em diferentes nlveis de densidade do solo e de
adubação.
Os mêtodos de Proc tor e de Kiehl revelaram que,
embora nao haja uma coincidência no teor de ãgua em que as den

.xiii.
sidades mixima e mlnima ocorrem, os valores são próximos, indi
cando que a diferença fundamental entre os dois esta na aplica

-

çao das forças de origem externa. Para os dois caso� constata-se que o ramo ascendente do grific� que relaciona densidade e
�midade,i o importante para o uso do solo.
Apôs a analise e interpretação dos resultados ,
constatou-se que as variações de densidade provocam

modifica

ções na porosidade do solo, no armazenamento de agua, -na

per

meabilidade e no impedimento f{sico ao desenvolvimento e pene
tração do sistema radicular.

• xi"v.
ºMOISTURE - DENSITY RBLATIONSHIPS IN COMPACTED
AND AGGREGATED SOIL SAMPLES
Effects on porosity and in the growth
of Vigna ungulculata (L.) Walp, cv IPEAN - V - 69)

Author: SERAFIM DANIEL BALLESTERO
Adviser: Prof. Dr. ZILMAR ZILLER MARCOS

SUMMARY
The variation of soil bulk density as related to
vary ing soi 1 water con t�n t was s tudi ed by means of artificially
induced compactlon and aggregation (Proctor and Kiehl methods).
For that purpose a large soil sample (180 kg) was taken from
the B

2 horizon of a Red Yellow Podzolic, "Quebra-Dente" series.
The data obtained relating moisture content to

compacted-bulk-density and aggregated-bulk-density was used as
a guide in the preparation. of t reatment pots in which Vlgna un
guiculata (L.l Wal p, cv IPEAN - V � 69) was grown for a period
of 45 days,
Proctor and Kiehl methods applied
showed

that

for

independently

these · soil samples, maximum and minimum

bulk density··occurs at approximately the sam� water content,
indi�ating that the fundamental distinction between the methods

.xv.

lies on the point and direction of the applied external force.
It was postulated that for both methods water content values
lower than that for maximum and minimum bulk density are the
ones of imp�rtance for soil use and management.
As to the effects related to the growth of Vlgna
unguiculata was found that the induced soil bulk density variation
affected soil total porosity, pore size distribution, blocked
pores and root growth. Root growth was also found to affect
pore size distribution in the comp acted treatments.

1. INTRODUÇÃO
O es�ado de compactação d6s.solos� que pode ser
quantificado pela densidade, é muito importante no desenvolvi
mento dos vegetais , uma vez que dele dependem certos atributos
do solo qúe afetam o crescimento e desenvolvimento

das

plan-

t4s. Alguns desses atributos são comentados a seguir.
A porosidade total dos solos e um parametro que
depende do estado de compactação do solo. Em solos que possuem
alto teor de areia varia de 35% a 50% e em solos de textura ar
gilosa varia de 40% a 60%. Mas a porosidade total pode se� re
duzida a 25% ou 30%, dependendo do grau de compactação , princi
paimente em solos de textura argilosa.
A densidade do solo e um parimetro passível

de

variação, motivo pelo qual e, ainda, denominada por alguns de aparen te. Sua variação está intimamente relacionada com a

variação do

teor de água do solo e com a compressao. Para um grau de umida

•2•

de crítico poderá atin gir um valor máximo, onde os espaços porosos, reduzidos de tamanho, p�ovocam uma diminuição na

aeraa

ção, afetam o movimento e armazenamento de água e aumentam
resistência

i penetração das raizes.
O valor da densidade do solo, no qual há impedi

mento �isico

i

penetração de raízes, e variável em relação aos

solos. Segundo a literatura, porem, poucas raizes conseguem penetrar solos com valores de densidadj sup�riores a 1 ,9 g/cm 3

•

A aeraçao· 0tima do solo está situada entre 20% a
30% da porosidade total, ficando prejudicada quando abaixo· de
10%, causando dificuldade

na respiração das raizes e na absor

ção de alguns nutrientes como o fósforo, potássio, cálcio e ma�
nésio�
Al gumas pesquisas têm sido desenvolvidas com

o

objetivo de estudar as variações de certos atributos físicos em
função da densidade do solo. Há, entretanto, necessidade de mais
estudos, principalmente no campo, a fim de se obter

relações

numéricas e expressões quantitativas desses efeitos.
Este trabalho foi concebido para se obterem dados
complementares a respeito dessas relaç�es. Trata-se de um estu
do sobre métodos de caracterização das relações entre densida
de e água e aplicação dos métodos testados. De�tre os dois mé
todos utilizados, o denomiuado mé todo de Proctor é
enquanto que o método de Kiehl é apresentado, nesta

conhecido,
ocasião,

como um novo método para caracterizar relaçSe� entre densidade
e á gua sob coridiçÕes que conduzem a um teor eritico de á gua em

•3•

*

.

que a �ensidade e minima.
O trabalho foi desenvolvido uo Labdrat6rio de FÍ
sica do Solo da Escola Superior de Agricultura "Luiz

de

roz" e teve como objetivo específico estudar as variações
densidade do solo (Ds) em função do teor de igua e seu

de

efeito

na porosidade total (E%), porosidade livre de agua (Pla%), re
sist�ncia

i

penetração do sistema radicular e produçio de mas

sa verde em condições adubadas e não adubadas.

•4•

2, REVISÃO DE LITERATURA

O desenvolvimento harmonioso de uma planta, de�
de a sua fase semente atê a produção, esta intimamente
a uma serie de fatores físicos e químicos do solo,

ligado

adequados

para a espécie e variedade: oxigênio (aeração), calor (tempera
tura}, âgua (umidade), pH, resistência mecânica do solo

· (.pen�

trabilidadel e os nutrientes minerais.
Esses fatores f!sicos e quimices são influencia
dos pelas caracter!sticas e propriedades do solo,

destacando

�se o volume poróso, lugar comum a todos os fen�menos f!sicos,
químicos e biol5gicos vitai" para o bom desenvolvimento

vege

tal.
O volume poroso ê uma função da estrutura do so
lo, conceituada por ARENA (1941) como sendo a "disposição
tomam os constituintei mecinicos elementares ao serem

que

agrupa

dos pelos componentes coloidais· (argila e hunius), para consti-

•

5•

tuir agregados, _pod�ndo ser estudada pela investigaçio da por�
sidade, da dinâmica da água e da analise de agregados".
A definiçio de estrutura oferecida

po·r

BAVER

(1956), inclui, além do arranjamento das partícula.s

do· solo, a forma e o tamanho dessas partículas e o arranjamento
dos agregados por ele denominados de..:"partícuias secundárias!'.
Mais recentemente, porem, BREWER (1 964) deu

um

entendimento mais amplo ã estrutura do solo, ao considerar

em

sua conceituaçao, além da parte solida, os espaços vazios

do

solo. Segundo ele, a estrutura representa a pr5pria constituiçao física do iolo, expressa pelo tamanho, forma e

distribui-

çao ou arranjamento, dos espaços vazios e das partículas sóli
das do solo, sejam elas primárias ou secundirias.
O interesse dos pesquisadores no estudo da
trutura do solo i periodicamente reavivado

ou

es-

ocasionalmente

incentiv�do, por algum autor. Assim, apenas para ilustrar, ci
t , - se FOR S Y T HE ( 1 97 5 ) que afirma : "ex i s te atua 1 mente um

cont í

nuo interesse en·tre os cientistas do solo em avaliar a estrutu
ra, para in�icar se a mesma proporciona um ambiente

favorável

ou desfavorável para as práticas agricolas e o crescimento das
plantas".
Mas o fato i que· o efeito da estrutura i indir�
to, conforme consideram KOHNKE (1968), BULLOCK e MURPHY (1976).
Dizem esses autores que a estrutura do solo, embora
considerada em si,

nao

seja

um fator decrescimento para as plantas, exer

ce influincia nos suprimentos de água e ar is cultura�, na dis

•6•

poni bilidade de .nutrientes e na penet raçao e desenvolvimento
das raízes.
A alteração na estrutura original do solo
provocar um aumento ou uma diminuição do volume poroso.
variação reflete-se no parâmet�o densidade do solo. As

pode
Essa

varia-

çÕes de aumento estão relacionadas, segundo WATSON Jr. e� alii
(1951) a adensamento ou compactaçao.
MONIZ (1981) considera que num perfil

de solo,

em função de processos pedogenêticos ou decorrentes de seu ma
nejo, podem aparecer camadas com graus diferentes de comp�cta
ção. Aquelas em que a sua compactação é devida a processos pe
dogenéticos, são chamadas de "camada.s·adensadas", reservando o
termo "camada compactada" àquela em que sua· compactação é devi
da a0 manejo do solo.
A literatura sobre compactação do solo,

entre-

tanto, bcgundo CAMARGO (1983), registra que o rearranjamento

de

partículas primirias e agregados, por implementes agrí�olas, p�
de ser considerada como sendo a maior causa da compactação.
O aumento da densidade do solo, obtido

através

da aplicação de uma determinada força, e afetada pel o seu grau
de umidade, uma vez que este influi no rearranjamento
culas,

das part,i

resultando na diminuição do volume poroso do solo. Isto, porem,

ocorre até um determinado valor , além dq qual a água passa a a
tuar em sentido inverso.
PROCTOR (1933), estudando a variação da densida
de do solo em relação ao aumento da umidade, através da aplic�

•7•

-

çao

de

uma

força constante,

verificou

que

a

densidade do

3010 aumentava até um máximo a um determinado grau de umidade,
para em seguida decrescer. Os valores máximos da densidade do
solo e o grau de umidade correspondente,
acordo com

as

caracterlsticas

do

solo,

eram variáveis de
principalmente

a

textura. Essa relação foi pos,teriormente comprovada por BRUCE
(

1955)

-ao

propor

compactibilidade

um

dos

novo

solos.

método

para

o

estudo

da

Esse autor verificou que esta

relação é afetada pela adiçio de matéria orgânica, calcáreo e
A compactação dos solos agrícolas ocorre,
fosfato de rocha.
ralmente, pelo tráfego de máquinas.
voca

a

ruptura dos agregados

las (BAVER, 1956;
do tempo de uso
NERlNG

e..t

fenômeno
associado
l 966 ;

a. .U.. .i.,

pode
ao

LAL,

pressão resultante pr�

a aproximaçio

1966;

PEARSON,

O

VRIES, 1979).

e

A

ge-

1978;

VIEIRA,
ocorrer,

manejo

das

partícu

PAUL

também,

e DE

em função

intensivo do solo (MAN

1976; FRANÇA DA S1LVA, 1980).

A compactação dos solos pode ocorrer também de
vido ao decréscimo do. teor de matéria orgânica no solo. Confor
me cita BAVER (1956), a matéria orgânica favorece
de

grandes

agregados

porosidade total.

Este

gânica

por

cou que

observado
há

estáveis,
é-

conferindo

o efeito

indireto·

DA COS�A (1983).

Esse

ao
da

a

formação

sol�

maior

matéria or

autor

verifi-

um efeito direto da matéria orgânica sobre a den-

sidade do solo,

resultante

de

sua

simples

presença e taro-

bém um efeito indireto resultante de seu efeito modificador na
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estrutura do solo.
A densidade tl� solo ê um parâmetro muito utili
zado para in d icar

P

,,corrincia de compactação nos sdlo�, deve�

do ser relacionada com a textu-r a e a densidade das
para
/

/

partículas

sua correta interpretação.· Pois ê assim que se torna po�

sível estabelecer correlaç�es �ntre a· densidade do solo e propriedades co�� a �axa de difusão �e oxiginio (aeração) e disp�
nibilidade de oxigiftio, condutivid�de hidrâulic�, disponibili
dade de água e com a resistincia i penetração das raízes. MIRREH e KETCHESON, 1972; GUMBS e WARKENTIN, 1972; HEMSATH e MAZU
RAK, 1974;. VIEIRA, 1978, são alguns dos autores que tem relata
do sobre esse tipo de relacionamento.··
A dependincia da condutividaàe hidráulica em re
laçãn á porosidade do solo, permite a firm_ar, segJJndo

CHILDS

(1969}, que a condut_i vidade hidr âu'iica é 'função da densiãade
e da istr��ura do solo, b e� como Je �u� umi�ade.
BELTRAME et a.tLl (1981} estudando a condutivida
de hidrâulfca em solos com difer�ntes densidades,
que ocorre uma reduçào gradual da condutividade com

verificaram
o

aumen

to da densidade do solo •. Os mesmos autores, estudando a resis
tência à. penetração em solos com diferentes graus de umidade e densi.

.

dades, verificaram que,com o aumento da 'i:iensidade, ocorre um

au-

mento na resistência i penetraçio e, cPm o àumento da umidade,
uma diminuição. O grau de umidade intervém modificando

a

coesao

entre as particulas d6 soro, que é maior no sol� seco e decres
ce imedida que a quantidade de água aumenta, provocando a se-
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paração das part!culas. Esses autores verificaram, porim,

que

o aumento na resistência ã penetraçao com o aumento da densida
de foi mais sign�ficativo que sua diminuição com o auménto

do

grau de umidade.
A densidade do solo na qual a penetraçao de ra1.
zes não se faz, não

i necessariamente a mesma para todos os so

los e nem para todas as plantas. VEIHMEYER e

HENDRICKSON

(1948)

estudando a penetração de raízes de girassol em solos, observ�
a

ram que nenhuma raiz foi encontrada em densidade superior

1,7 ou 1,8

1, 9 g/cm 3 • Em diversos casos, quando a densidade foi

g/cm 3 , do mesmo modo não houve penetração de raízes. Não houve
penetração de raizes em solos de classe textural argila
do a densidade atingiu valores até 1,6 ou 1,7 g/cm 3

•

quan

_Os autores

afirmavam que a não penetração de raízes se deve ao pequeno diâ
metro dos poros do solo e não a falta de arejamento das

cama

das. Ent :etanto, a oxigen�ção foi considerada limitante

por

DAI e HOLGREM (19521, en quanto que Lutz (1952}, citado por RO
SEMBERG (1964} m�stra os efeitos do impedimento mecinico na p�
netração das raizes.
NOGUEIRA

e

MANFRE D IM (1981),

adotado um método de compactação
lizado neste trabalho, mostram �ue

distinto
a

do

tenham

embora
que

foi

uti-

densidade de 1,75 g/cm 3

impediu totalment� a penetração de raízes, e que o aumento
densidade do solo induziu a um maior desenvolvimento
zes na camada superior�

Na

de

da
ra1.-

pa rte aérea ,verificaram que - apenas
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o diâmetro

do

caule

variou

com

a

densidade, nao ocorren

do nenhuma d1fe���ça significativa no peso seco de folhas e va
gens e ua altura das plantas.
Conforme mencionado acima, plantas

diferentes

têm reações distintas, GROHMANN e QUEIROZ NETO (1966) observa
ram que nio houve desenvolvimento radicular do arroz qtiando
densidade do solo era de 1 ,42 g/cm 3

(LR) e 1,38 g/cm 3

a

(PVA), as

sinalando a rigidez dos poros como fator responsável. TAYLOR e
GARDNER (1963) consideraram que, para penetrar a massa de
lo, as raízes devem exercer uma pressio de crescimento

so-

supe-

rior à resistência que o solo oferec�, e que as variáveis

que

atuam na penetraçio das raizes�sao a pressao de crescimento da
raiz, o meio ambiente na zona radicular (relação ar - água, tem
peratura) e a resistência do solo.
A variação na densidade do solo ocorre frequentemente devido a uma combinaçio de manejo e causas
associadas

i

naturais

var1açio genética do perfil em profundidade�

Da

dos a esse respetto foram apresentados por MACHADO e BRUM (1978)
ao estudarem a variaçio da densidade do solo a diferentes pro�
fundidade� em solos submetidos a diferentes tipos

de

manejo.

Ve�ificaram que hi um aumento na densidade do �olo na

camada

situ ada de 15 a 30 cm de profundidade, principalmente em solos
submetidos ao manejo convencional, ocorrendo uma diminuição na
porosidade total, uma grande di�inuição na macroporosidade

e

um aumento na microporosidade� �erificaram tambêm que a varia
ção nos valores da densidade do solo, em sua ·maior parte·, ê de

.11.
vida às diferenças no volume total dos poros.
O comportamento das ra!ües em relação aos poros
ê motivo de opiniões diversas. :.UBERTIN e- KARDOS (1965)" verifi
caram que as raízes ger�lmente não crescem através dos poros �
�is.tentes, mas e:;.1.am seu prÕprio caminho, deslocando as particulas s;1�das do solo;

WIERSUM (1957) verificou a

habilidade

das �aízes em penetrar poros de virios diimetros, sempre maio
res que o diimetro das raízes mais finas, ocorrendo diferenças
entre as espicies na habilidade em penetrar poros
PEARSON (1966) verificou

pequenos.

que a resistência real, exercida pelo

solo ã penetração radicular, é,em geral, menor que a

resistên

cia medida pelo penetrSmetro, ji que �s raízes procuram os es
paços de maior fraqueza durante o seu crescimento.
Quanto ao tamanho dos p�-ros (.calibre), h i

evi-

dências de que seu efeito se relaciona com a rigidez do

poro.

TAYLOR (�9741 verificou crescimento igual das raízes

em poros

de 4& a 278 micrSmetros em sistema nio rígido, enquanto qu� em
sistema rlgid�, o crescimento radicular foi afetado em
quer diimetro de poros menores de 412 micrSmetros. TAYLOR

qual
e

GARDNER (1963} verificaram que a penetração radi.cular esti mais
relacionada com a resistência do solo do que com a

densidade

do solo e o grau de umidade: 70% das raízes penetraram o
com resistência d� 10,1 kgf/cm 2 � mas so�ente 30% quando a

solo
re-

2

sistência era de 20,2 kgf/cm . Verificaram, também, urna ausên
cia de crescimento radicular com um teor de igua corresponden2
.
...
•
te a 1 / 3 de bar e 29,6 kgf / cm de res1stenc1a. Para a cana- d e-
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-açÜcar YANG (1970) encontrou, tanto pa�a solos arenosos

como

2
para solos argilosos, uma resistência crítica de 20 a 25 kgf/cm .
DAY e HOLGREM (1952) citam que devido a·modifi
caçÕes na estrutura do solo,ocorrem influências na dif�são
oxigênio afetando o desenvolvimento .radicular. Essas
rações foram confirmadas por TAYLOR e.t al,l,l (1967)

de

conside-

ao observa

rem que a raiz em _fase de crescimento necessita de um forneci
mento constante de oxigênioi seu cresci�ento depende da quanti
dade de o disponível que,por sua vez, depende da taxa de difu
2

são de oxigênio no solo. Segundo esses autores a

concentraçao

de ar no solo tem como limite crítico 10 a, 15%.A difusão do oxigênio através da solução do so
lo e cerca de 10.000 vezes menor do que a trávês do próprio ar.
Assim sendo, quando o_solo estiver na capacidade de campo a di
fusão de o2 dependeri do espaço poroso livre de igui. Esta co�

clusão � também apresentada por CAMARGO (1983). BERTRAND e KOHN
K� (1957) verificaram que a difusão de o foi menor em
2

solos

�se os efeitos restritivos, tanto sobre a difus�o quant�

sobre

mais densos, sendo que, à umidade mais elevada, intensificavam

o crescimento radicular.
Quanto a alguma proporçao quatititativa entre p�
rasidade de aeração

e

porosidad·e para ãgua, ou mesmo valores pa

..

ra porosidade de aeração, diversos padr;es têm sido propostos.
BAVER e.t

alil (1972) citam que quando os poros de

arejamento

estao abaixo de 10% são insuficientes ã expansão radicular
NIN e:t a.l,ü, (1972) apresentam valores de. maçroporos

entre 6

a

e

HE
20%

.13.
êomo necessários para assegurar um crescimento normal para

algumas

culturas. KIEHL (1979) afirma que o equilíbrio ideal entre po
ros ide 1/3 para macroporos e 2/3 para microporos, com uma p�
rosidade total do solo em torno de 50%.
CARVALHO (1976) afirma que o efeito isolado dos
fatores considerados limitantes no crescimento das plan�as (i�
pedimento_físico ao crescimento das raízes, baixa taxa de difu
são de pxiginio,· alteraç�es no fluxo de agua com

modificaç�es

no teor de agua disponível e na disponibilidade de nutrientes)
e-

ide difícil avaliação devido ã interação existente entre
les.
Ent�etanto, do que foi exposto, pode-se
zir que

dedu

hã um consenso geral sobre a participçaão da igua

na

modificação da estrutura, sobre a consequente alteração na po
rosidade, resultando daí novos pontos de contato entre as par
tículas .o que poderá conduzir a uma maior rigidez de poros e, co!!
sequentemente, a uma maior resistincia S penetração das raizes
das plantas. Alim disso, aceita-se que as modificaç�es na

es

trutura indicadas pela variação na densidade do solo podem re1
sultar em porosidade livre de igua inadequada para a

do solo.

aeraçao
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Devido a ser este um trabalho sobre a
das relaçÕe3 entre densidade e umidade sobre algun_s

influên
atributos

do_ solo, utilizou-se como critério na escolha do horizonte
ser amostra�o, um

que apresentasse alta porcentagem de

a

argi

la, con dição, segundo a literatura, para maior influência da u
midade na variação da densidade.

3.1. Solo

Foram

coleta.das

amostras de terra do horizon-

te B2 de um Podzólico Vermelho Amarelo (PVA), de ocorrência no
município de Pir acicaba, c 1 assif ic ado por

RANZANI e;t a.Lü.

( 1960)

como série Quebra-Dente.
:Essas amostras

foram

coletadas no bairro Pom-
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p eia, em Piraci caba, em terreno pertenc�nte i Olaria

F urlan,
na

localizada aproxi madamente a 3 km do cemitério m u ni ci pal ,
direção su doeste.
Foram coletados cerca de 180 kg de terra

que,

apôs secagem .i som b ra,em b andejas de al u mínio, foram destorroa
dos e passados por u ma peneira de 2 mm de mal h a .
Oa d ados referentes i com posiçio g ranulomêt rica e química desse material são most rados na T ab el a 1.
Tabela 1 . Resultados da caracterização granulometrica e química da terra u
tilizada no est udo (horizonte R de um PVA) (media de t.rês repe
2

tições).

à.m.g.

a.g .

0,14

1,98

pH
4,70

C%
0,37

a.m.
4 ,, 37

CTC(pH 7)
16,45

G1:·anulometria(% TFSE)
a.m.f. areia
a.f.

s:i::He

argila

4,64

24 ,66

51,56

9,48

23,78

Atributos ·químicos
emg/100 ml TFSA

ro4

K

Ca

Mg

Al

H

0,01

0,21

1,89

2,80

7,95

11,85
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3.2. Metodqs

A fim de facilitar a comp�eensao, este

item

do trabalho foi dividido em dois aspectos metodolÕgicos perten
centes

i

pesq�isa cientifica.
O primeiro trata da investigação do fenômeno e

o segundo diz respeito ao aspecto operacional, relatando, des
critivamente, as sequências de operações realizadas para o le
vantamento de dados.

3,2.1. Método experimental
Neste trabalho utilizou�se o método emplrico da
experimentação. Com base em observações anteriores,

registra-

das na literatura, foram aplicados teores crescentes de

agua

em amostras de te�ra do horizonte B de um PVA, a fim de veri2
ficar seus efeitos sobre a densidade e outros atributos do so-

lo.
Esses efeito� foram medidos e avaliados segundo
modelns estatisticos. Para a interpretação dos resultados obti
dos, utilizou-se de comparações de dados entre os diversos tra
tamentos.
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3.2.2. M;todo operacional

P.rimeira

O trabalho constou de duas partes. A

constou basicamente da caracterização das relações entre densi
dade e teor de âgua da amostra e resistência ao cisalhamento .
For am feitos três testes a saber: densidade em funçio do

grau

de umidade pelo teste de Proctor , densidade em funçio da umida
de pelo teste de Kiehl e resistência ao cisalhamento pelo tes
te de compressio simples.
Os dados obtidos dessa caracterização

prelimi

nar foram utilizados para o preparo dos tratamentos aplicados
ao solo na segunda parte do trabalho, que constou de um experi
menta a fim de verificar os efeitos da densidade do solo no de
senvc�vimento do sistema radicular e parte airea do feijoeito
(Vi'gna ungu.lc.ula.ta (L.}. Walp , cv IPEAN ... V ... 69) e deste

so

bre algunR atributos do solo relacionados i sua densidade (po
rosidade total, porosidade livre de âgua e poros bloqueados).

3.2,2.1. Test0 de Proctor

A primei'l:'a etapa para a realização deste

traba-

lho foi determinar, em laboratôrio,a curva de densidàde em rela
çao à umidade

para a terra em estudo (ver item 3 .1.), seguin

do o método proposto por Proctor (1933).
Para tanto utilizou-se de três quilos de terra ,

. 18.

-

qu� apos ter sido seca ao ar e destorroada foi passada por uma
peneira de 2 mm de malha, sendo a amostra umedecida com acrés
cimos percentuais de igua de dois pontos cada sobre a umi�ade
inicial. Para cada acréscimo foi feita a compactaçao

descrita

a seguir.
A compactaçao foi realizada utilizando-se do ci
lindro de Proctor Oig. 1), compactan�n cada uma de cinco cama
das iguais de terra,·

superpostas, com vinte e. cinco golpes di�

tri buÍdos uniformemente sobre a superfície da terra. ApÕs a co�
pactaçio foi retirado o excesso de terra com uma espitula

atê

nivelar a parte superior do cilindro. O conjunto foi pesado

a

seguir.
O material foi depois removido do cilindro utilizando-se

um

macaco

hidriulico. Retirou-se uma amostra

a

fim de se determinar sua umidade por gravimetria, de acordo com
o mêtodo

ASTM-D2216.
C�nhecido o volume do cilindro e o peso da amos

tra corrigida em sua qmidade, determinou-se a densid�de.

Para

cada grau de umidade foram feitas três repetições e para

cada

uma das sucessivas compactações passou-se novamente a terra p�
la peneira de 2 mm de-malha.
A ,im de se manter os acr3scimos de umidade, as
amostras foram cobertas por um pano umedecido e recobertas por
um lençol plistico.
Com. os dados obtidos, foram determinadas as cur
vas de densidade em relaçio

i

umidade.
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· 1. Cilindro de Proctor de dimensões:
• diâmetro interno .•.. 10, 16 cm
• altura.. ....... .•.•. 12, 34 cm
volume•..•..••..•••. 1.000 cm 3

1
·1

a

2. Base de engate do cilindro.
3. Colar suplementar com altura
5,0 cm.

de

4. Parafusos de fixação do cilindro
à base.

5. Soquete de Proctor, com as
guintes características:

se

• peso ••..•.•••..••.•• 2,5 kg
• diâmetro di .•••..•• 5,0 cm
o comprimento Ldo soqJete-de
pende do material de que é fei
to.

6. Guia do soquete:

r.,__..._,

• o comprimento Lda guia
deve ser:
h = (30 + L) cm

Figura 1 ... Corte esquemâti-co de um cilindro e soquete de Proctor.
(Fonte: Apontamentos de aula da disciplina "Mecânica
de Solos").
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3.2.2.2. Teste de-Kiehl

Este teste, que ê basicamente um mêtodo de

a

gregaçao, foi realizado, tambêm, em laboratÕrio, com a finali
dade de determinar a curva de densidade em relação

i

umidade.

Seguiu-se o mêtodo proposto por KIEHL (1963), com algumas mo
O

dificações, utilizando-se da mesma terra (ver item 3.1.).
teste constou do seguinte:
Tomou-se aproximadamente dois quilos de

terra

que, apÕs ter sido seca ao ar e destorroada, passou em penei
ras de 8, 4 e 2 mm de malha. A terra_ que passou pela

peneira

de 2 mm de malha foi colocada na betoneira (Fig. 2).
A quantidade de terra foi suficiente para
na.o transbordasse do tambor\ ficando

o aparelho com uma

que
pe-

quena inclinação (8 a 10 º em relação ao plano horizontal) pa
ra que a terra ficasse levemente acumulada no fundo do tamboG
evitando perdas.
Determinou-se a umidade inici�l da terra colo
cada no tambor e acrescentou-se 1% de âgua, fazendo-o girar
com uma rotaçao de 10 voltas por minuto, por um tempo de 3 mi
nutos. A seguir removeu-se·� terra do tambor, tamizando-a

em

uma peneira de 4 mm de diimetro, serido esse material colocado
em um recipiente de 1 litro de capacidade, procurando-se
chê-lo sempre atg a uma mesma altura e mantendo-o
de não alterar a estrutura.

en-

imóvel, a fim

• 21.

7
A

.,,.•• .:.1. :- ,,, .... f� •7.,..,

Figura 2 - Betoneira de agregação e seus complementos.
"Manual de Edafologia", E.J. Kiehl , public�
(fonte:
do pela Editora Agronômica Ceres).
A seguir pesou-se o

recipiente

cheio com ter-

ra, após ter pabsado uma rég ua sobre a boca do mesmo, sempre no
mesmo sentido, a fim de nive lar os bordos. Descontou-se a tara
do recipiente e determinou�se a densidade da amostra de terra.
Retirou-se 10 g de terra e determinou-se a umidade por

g ravi-

metria, utilizando-se do mesmo método do item 3.2.2.1. A terra
foi devo l vida para a betoneira e repetiram-se as operaçoes
p�s ter pul verizado quantidade de igua correspondente

a

amais

1% de peso de terra.
Verificou-se que com os acréscimos subsequentes
de igua, o peso da amostra de 1 l itro ,de terra foi diminuindo
devido ã agregação, até atingir a um mínimo, que se

observou
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quando duas pesagens consecutivas se repetiram ou houve um pe
queno acriscimo na seguinte. Foram feitas tris repetiç�es;
Com os dados obtidos, determinou-se a curva

de

densidade em relação ã umidade.

~

3.2,2.3. Teste de compressao simples.

o· presente teste teve por finalidade determinar
em laborat�rio a resistincia ao cisalhamento do solo compacta
do pelo mitodo de Proctor, a quatro graus de umidade, escolhi
dos pela anilise das curvas de compactação (teste de Proctor) e
~

de agregaçao (teste de Kiehl}.
Esses quatro pontos escolhidos, 16%, 19%, 20% e
26% de umidade, são representativos das variaç�es midia, mixi
ma e mínima da densidade em relação ã umidade na compactação e
agregação. A dettrminação da resistincia ao cisalhamento
feita pelo teste de compressão simples que

i

descrito a

foi
se-.

guir:
Inicialmente o solo foi compactado

pelo

teste

de Proctor (item 3.2.2.1.)·para os quatro graus de umidade ci
tados acima e, em.seguida, foi moldado um corpo de prova de a
proximadamente 9 cm de altura e 4,5 cm de diimetro em um talha
dor. Da terra restante da moldagem , foi determinada
de,

uti 1i z ando - s.e do mesmo

m é to d o

do

item

a

umida-

3.2.2.1. Em se

guida o corpo de prova foi pesado e levado para a prensa, colo
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cando-se uma folha de papel de filtro no topo e na base do ci
lindro, posicionando-o na vertical e no centro do prat�

de a

poio.
A seguir� após o ajuste das escalas dos extensiô
metros que medem as deformaç6es da mola e do �rato, foi inicia
do o ensaio, determinando-se a subida do prato a uma velocida
de constante. Com intervalos de 0,25 mm do extensiômetro do pra
to, tomaram-se leituras de ambos os extensiômetros,

no início

a cada 0,25 mm, porem, quando a curva tensio - deformaçiio
um patamar, tomaram-se as leituras a cada 0,5 mm e

fez

finalmente

a cada 1,2 mm.
As leit.uras foram feitas ati � ocorrincia do ci
salhamento. Com os dados obtidos foram feitos os cilculos

do

esforço (kgf) e da deformação (E%) e determinadas as curvas de
tensão - deformação para os quatro valores de umidade escolhi
do�. As determinaç�es foram feitas com tris repetiç�es.

3.2.2.4. Experimento com o feijoeiio
(Vigna unguicula�a {L.l Walp,
cv IPEAN - V - 691

A segunda etapa do presente trabalho, foi a a nilise do comportamento do sistema radicular do feijoeiro e

a

produçã'o de massa verde a diferentes níveis de densidade do me�
mo solo em estudo a 16%, 19%, 20% e 26% de umidade, que corres
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pondera às densidades ob tidas no t ra ta me nt o compactação, de
g/c m 3

;

1 , 83 g/ c m 3

e 1 , 77 g / c m 3

;

;

1 , 76

1,84 g/cm3 e 1,-?9 g/cm3 para a condição não adubada

1,81 g/cm3

;

1,77 g/cm3 e 1�62 g/cm3 para a condição aduba

da e as densi!lades obtidas no tratamento agregação, de 0,77 g/cm3 ; O, 7 2
g/cm 3

;

0,70 g/cm3 e 0,61 g/cm3 para a condição não adubada e O, 77 g/cm3

0,68 g/cm3

;

;

0,65 g/cm3 e 0,61 g/cm3 para a condição adubada. O estudo f oi

cond uzido em vasos, em casa-de-vegetaçã o e em condições ad u b a
da e n ão adu bada.

3.2.2.4.1. Montagem d o experimento
Os recipientes uti l iz ados como vasos f ora m

ci

lindros de pape l ã o, com base de latão, usados na comercialização de ó
leos· lubrf-':icantes, com 14 cm de altura e 9 ,8 cm de diâmetro, apresentando
1 litro de volume. O preparo desses recipientes foi feito cortando uma das
bases, eliminando o Óleo residual e passando duas demãcis de Neutrol em to
do o seu interior. Com a finalidade de se determinar a máxima

capacidade

de retenção de água, foram feitos 5 furos no fundo do vaso, os quais foram
.vedados com para_fina, a fi m de se per mitir posterior m ente a dre
nagem d os vasos. Anota�am-se as taras dos vasos. O preparo

da

terra com as amostras compactadas c o m os grau s de u midade pre
viament e esco lhidos, 16%, 19%, 20% e 2 6% (ver it_e m 3.2.2.4_.) foi
feito p el o teste de Proctor (ver ite m 3 .2 . 2.1 .) com seis repe
ti ções para cada grau d e u midade re lacionados aci ma. An otaram-se as densidad es das terras nos vas os , as quais, estão
das acima e relacionadas na Tab e l a 3. As amo�tras.

cita-

c ompa�tadas

•2 5 .

foram moldadas com aproximadame n t e 9,7 c m d e diâmetro e
de a lt ura e colocadas nos vasos. Foram de t erminadas

11 cm

.a .·umida-

1

de, o vo lume e o peso de to das as amostras.
O preparo da t erra das amostras agre g adas,
os mesmos g ra us de umidade (ver ite m 3.2.2.4.) foi f e ito

com
pelo

teste de Kiehl (ver item 3.2.2.2.), também com se is repe t i ç õ es
para ca da grau de umidade, an otan do-se as densida des (ver Ta b e
la 2) •

Tabela 2 - Valores das densidades do solo (g/cm3 ) a diferentes graus de u

midade nos subtratamentos compactação e agregação nas condições
adubada e não adubada (média de três repetições).

Grau de umidade (%)

Tratamento

16

19

20

26

-

Condição nao adubada
Compactação
Agregação

1, 76

o, 77

1,83

1,84

1,59

0,72

0,70

0,61

Condição adubada
Compactação
Agregação

1,77

o, 77

1, 81

1,77

1, 62

0,68

0,65

0,61'
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A terra agreg ada foi adicionada ao vaso até uma
altura de 11 cm, procurando-se coloc á-la �empre da mesmá altu
ra, mantendo o vaso r im6vel . Foi determinado b peso, a

·umidad�

e a volu me de todas as amostras.
A seg uir todos os tratamentos, compactados e a
gregados, foram saturados e, através da abertura dos furos

do

fundo dos vasos, deixou-se drenar o excesso de ág ua, �notando-se, posteriormente, o peso e o volume dos vasos.

Determinou-

-se desse modo a variação de volume, decorrente da acomodação da
terra provocada pela açao da ag ua, o m áximo de retenção de

a

gua e as novas densidades .
A fim de se dar condições para a g erminação
desenvolvimento da espécie a se instalar, foram

e

acrescentados

3 cm de TFSA da mesma terra em cada vaso. A capacidade de

re

tenção d� ág ua foi determinada pelo método que simula a capaci
daie de campo, segundo MARCOS (1981, não publicado) citado

e

explicado por D A COSTA (J..2JL1) e denominado TSFM (Torrão Separ�
do pela Frente de Molhamento).
Através do máximo de retenção de agua determinado

nos

vasos, calculou-se a quantidade de água em peso a ser utilizada na irriga
çao diária dos tratamentos. Do total·das seis repetições das amostras com
pactadas e agregadas para cada grau de umidade, três foram desenvolvi
das em condição adubada e três em condições não adubada .
Para analisar o comportamento do sistema radicu
lar e parte aerea aos diferentes níveis de densidades, foi esco
lhida co mo planta indicadora o feijoeiro (item 3.3 .2.) por

a-
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presentar sistema radicular e desenvolvi�ento vegetativo vigo
rosos.

3.2.2.4.2. Adubação do experimento

Com.base nos dados qu!micos (ver tabela 1) da a
nâlise das amostras de terra (ver item 3.1.), a recomendação
da adubação foi a seguinte:

a) Calagem
De acordo com a literatura que recomenda

atin

gir 80% de saturação em cálcio, faltou para este solo 8,10 emg/
100 ml de TFSA, sendo portanto a recomendação
2,0 g/litro de TFSA de Ca(OH) 2

,

para a ·calagem:

que corresponde aproximadamen-

te a 2,0 g/kg de terra, que foram adicionados e

incorporados

à terra antes do.umedecimento para o preparo dos vasos.

b) Adubação
� �
e com
De acordo com os mesmos dados qu1m1cos

�
.
'
literatura, para atingir os n1ve1s normais de disponibilidade

a

de. nutrientes, recomenda-se acrescentar 89 ppm de 5xido de po
tássio, 100 ppm de f5sforo e 200 ppm de nitroginio por 100

rol

de terra.
Os adubos utilizados foram o cloreto de potâs -
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sio, a ur�ia e o superfosfato simples que, ap�s calculadas

as

quantidades necessârias em relação ao peso de terra dos vasos,
foram dissolvidas em um volume de âgua necessârio para que

o

corresse a solubilização e lentamente adicionados aos vasos ..

3 .2.2.4.3. Conduçio do experimento e colet� de
dados

Foram semeadas cinco
adicionados

sementes nos 3 cm de TFSA

em cada vaso, tanto para os tratamentos adubados,

como para os não adubados, obtendo - se 100% de germinaç�o . P de�
baste foi feito quando as plânt ulas apresentaram 2 pares de f�
lhas definitivas, deixando

3

plântulas

equidistantes .em ca-

da vaso.
Fizeram-se leituras da altura das plantas

aos

20 e 40 dias ap6s a semeadura. Aos 45 dias de desenvolvimento
vegetativo fez-se o corte da parte airea a n!vel do colo

da

planta, a fim de se determinar o peso da matiria seca em estu-

-

fa, a temperatura de 60°C por 24 horas,
Em seguida, apôs pesarem-se os vasos, removeram
-se os fundos de cada um. Os vasos, foram novamente pesados

e

cobriram-se os seus fundos �pm um tecido pre�o no 1.ugar por um
elástico. Foram pesados novamente e colocados para saturar com água a
ter r a contida no seu interior. Após determinarem-se o peso e o volume
dos vasos, foram estes colocados sobre a mesa de tensão, na qual

.29.
foram submetídos a uma tensao de 50 cm de coluna de água.
pois de permanecerem por 24 horas na mesa de tensio, os

De
vasos

foram novamente pesados, desmontados e cortados ao meio verti
calmente, anotando-se os pesos do tecido mais elástico e

das

faces de pap�lio. Procurou-se, ap6s o corte, verificar visual
mente a distribuiçio do sistema radicular. Em seguida, sob

um

jato fraco de água, foram separadas as raízes- e secadas em es
tufai temperatura de 60 º C por 24 horas.
Com base nos dados obtidos após cultivo foram cal
culados: porosidade total, macroporosidade, poros

bloqueados,

porosidade livre de água, densidade e porosidade total calcula
da.
Convém lembrar que este procedimento foi segui
do individu�lmente para cada um dos vasos.
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4. R.18:SULTAIDOS E DISCUSSÃO

Serão prelimin armente apresentados os
dos e a disc 1ss ão dos testes f eitos p ara

a

resulta-

c aracteriza�ão do

comportamento_ da terra diante da a plicaçio de uma

energia

de

competição.
A interpretação dos resultados dos três testes
será utilizada como subsídio p ara a compreens ao dos
tratamentos a qu e fo i submetido o f_�_:l-jg�iro.

efeitos dos
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4.1. Test e de Proctor

4.1.1. Result ados
Os dados o btidos relativos à variação da densi
dade em rel�ção

i

umidade f oram su bmetidos a a nâlise de r egre�

são, cujos result ados são mostr ados n a Ta bela 3.

Tabela 3 - Análise de variância da regressao de densidade em relação aos
níveis de umidade de amostras do horizonte B 2 de um PVA.

Análise de Variância
G.L.

S.Q.

17

1. 036, 30

Componente 19 Grau
Componente 29 Grau

Causa da Variação
Trata::i,ento

Componente 39 Grau

Q.M.

F

R

60,96**

7,56

100,00

722,72

722, 72**

89,62

69,74

197,75

197,75**

24,52

19,08

1

2,99

2,99

0,37

0,29

Desvio

·14

112,89

8,06

1,00

10,89

Resíduo

14

_8,06

Atrav�s da a nãli�e de regressio dos dados da va
riação de densidade em telação à umidade, verifi cou�se que

a

curv a tev e um com p or t ament o lin e ar de 69,74% e um comportamen
t o q u adr ã ti co de 1 9 , O 8 % (Ta be 1 a 3 e Fig • 3 l.
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1, 81

1,78,
1,75
1,72
1 ,69
1,66
1, 6 3
1,60

·:- 1, 2 4
·..:31,1 8
"O
"O

$

1 ,12

Â

•.-1

Conpactaçâq (�roctor)
Agregação (Kielil)

1, 0 6
1,0 0
0,94
0,88
0,82
0,76

o, 70

2 3

4

5

6 7 8

9 1 O 11 12 13 14 1 5 16 17 13 19 20 21 2 2 23 24 .õ 26 27
U%

Figura 3 - Relações entre densidade e umidade n os testes de compactação
(Proctor) e agregação (Kiehl). (Bfl1.u;1cru 1'2Vi, L\)
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~

A equaçao representativa-do comportamento
near �: y = 107,06x - 166,3 e a do quadritico ê

9:

. li-

-l.431� 2 9x

2

+ 4.951,67x - 4. 2 60,37, sendo que y representa os valores de u
midade e x os valores de densidade.

4.1. 2 . Discussão

Na compactaçao, a força aplicada conduz a
aproximaçao das partículas, diminuindo os espaços entre

-

urna
elas,

sendo que a agua atua corno lubrifica?te, facilitando essa apr�
ximação atê um limite crítico

a partir do qual o efeito ê in-

vertido, pois i igua ocupàndo o lugar dos poros, impede a apr�
ximação das partfculas, devido ao fato de que a igua nao
compressív el. Desse mq�o se explica o fato da

densidade do so

lo aumentar com os acréscimos de umidade até um valor

�

.

max1.mo

para em seguida jecrescer.
Nota·•s-� pela figura 3 que o final do ramo ascen
dente da curva ê semelhante ao começo do ramo descendente, in
dica ndo qie o efeito lubrificante da igua

i

semelhante· ao efei

to mecinico em termos da variação de volume que provoca. Por tanto ê provivel que a forma da curva sofra modificaç�es com a
energia aplicada para compactar e/ou com a quantidade de calor
livre presente na água, donde se conclui que o ramo ascendente
i mais importánte _porque e o que indica urna densidade mais es
tável ap6s a desidrataçio.
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4.2. Teste de Kieh l

4.2.1. R esultados

Oi dados obt idos p elo p resente teste

relacio-

na ndo a variação da densidade com a umidade tambim foram subme
t idos à a nálise de'reg ressão, c ujos resultados são mostrados na
Tabela 4.

Tabela 4 - A nálise de variância da regressão de densidade em relação aos ní
veis de umidade de amostras do horizonte B de um PVA.
2

G.L.

Causa da variaçao
Tratamento

S.Q.

Q.M.

F

R

22

954, 11

43,36**

20,69

100,00

Componente 19 grau

1

870,62

870,62**

415,30

91,25

Con._j)onente 29 grau

1

22,69

22,69**

10,83

2,38

Componente 39 grau

1

20,96

20,96**

9,99

2,20

Desvio

19

39,83

2,10

1,00

4,17

Resíduo

19

2,10

Pela a n álise de reg ressio dos dados da variação
de dens·idade em relação ã umidade, ver ificou-se que a curva te
ve um comp-0rtamento li near de 9 1 , 2 5% e um comp ortamento quadr�
tico de 2,38% (Tabela 4 e Fig ura 3).
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near e:

y

A equaçao representativa do comportamento
= -32,01 x + 45,00 e � do quadrático é:

- 118,85 x +

8 4,88,

li-

2
y- = 45,24x

sendo que y representa os valores de urni-

dade e x os valores de densidade.

4.2.2. Discussão

A tendência linear- é explicável
do

de

o meto

Kieh 1 não possi b i 1 ita de te rm in a ç Õ es acima d o ponto • , coE_
densidade

respondente
agua,

porque

terra

.,

.

m1n1ma.

tem

a tendência

Não há

interesse

A
de

partir

desse

teor

de

aderir às paredes da be

toneira.
em

examinar o ramo ascendeu

te da curva, porque o teste é de agregação, e o ramo ascenden
te da curva, por indicar diminuição da porosidade total, resul
ta na movimentação de todas as partículas na direção de um iini
co foco.

o

excesso

de

água promove o deslizamento en-

tre particulaa e agregados de maneira semelhante ao que

ocor-

re na compactação.
A agregaçao de particulas e formação

de

agre-

gados, em função da variação da umidade ·uo método proposto, re
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sulta

das

tículas

forças

apos

sua

de

coesao e adesão que atuam �ntre as par-

aproximação promovida pelo impacto entre e-

las.
A coesao e responsável pela força de uniio entre
partículas e agregados, sendo maior quanto menor for o.grau

de

umidade e maior o agregado.
A interação entre a força de coesao e d�

1.mpac-

to, quando o agregado atinge o fundo da betoneira, provoca

sua

ruptura em agregados menores, sendo essa ruptura mais acentuada
quanto maior for o agregado e menor o grau de umidade. Desse mo
do

há

ximo de

uma tendência

em

formar

agregados

até

um limite ma

dii�etro para um determinado teor de água.
Neste método, a força aplicada aproxima as parti

culas, aumentando seus pontos de cont�to.
te de ligação,

dando

estabilidade

agua atua como po�

estrutura

o aumento da quantidade de água, o número
ta to,

A

que estabiliza a estrutura, diminui.

de

formada. Com

pontos

con-

pontos exis

Esses

tem até que se forme um filme de água envolvendo

de

as partícul�s

com espessura suficiente para que a agua passe a atuar como lu
brificante, provocando o deslizamento das part·Ículas e resultan
do

em

melhor acomodação e, como consequência, aumento da den

sidade.

O teste de Kiehl foi originalmente proposto

por

ponto

de

seu autor como sendo uma maneira para determinar
friabilidade mixima de um solo.

Foi

o

posteriormente

utilizado
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por MAIA LIMA (1970), ainda com a mesma finalidade. Neste tra
balho, em decorrência da análise :teita, ainda que supe_:fficialmente, conclui-se

CTPG

..

,ão se trata exatamente de um te·ste

de

friabilida�c, mas sim de um teste de relação densidade-umidade
scm�lhante ao de Proctor.
Assim, propõe-se que seja utilizado como um tes
te de agregaçao e portanto um método para determinação da den
sidade mínima de uma am0stra de terra. E, nesse sentido, rela
ciona-se com a friabilidade, pois é esperado que um mesmo solo
seja tanto mais fri�vel quanto maior for o seu estado de agre
gaçao. Quanto a isto, há acordo entre os autores.

4.3. Teste de compressao simples

4.3.1. Resultados

Os dados referentes

i

resistincia ao cisalhamen

to das amostras compactadas nos quatro níveis de umidade em es
tudo, a saber: 16%, 19%, 20% e 26% podem ser visualizados
gráfico de tensão (kfg/cm 2
tagem (E%) na Figura 4.

)

no

em relação � deformação em porcen

.38.

0

U¾•�

A
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Figura 4 - Relações entre esforço e deformação de amostras
de terra do horizonte B 2 de um PVA a diferentes

níveis de umida4e pelo teste de �ompressão sim-

ples.

18
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4.3.2. Discussão

Da anilise dos dados e gráficos, verifica-se que
as maiores r�sistincias, em torno de 10 kgf/cm 2

,

foram

encon-

tradas nas amostras compactadas a 19% e 20% de umidade, que coE
respondem também às màiores densidades (1, 83 g/cm 3 e 1,84 g/cm3 ),
sendo que o menor valor, 2,3 kgf/cm 2, foi encontrada a 26%

de

umidade, que corresponde ao menor valor de densidade (1,59 g/cm3 ).
O valor intermediário, 9,S kgf/cm 2

,

ficou com 16% de umidade que

corresponde à densidade de 1,76 g/cm 3

•

A resistência ao cisalhamento aumenta

para

os

níveis de umidade referentes aos valores de densidade máxima ou
próximos a ela (19% e 20%), devido ao fato de que o aumento na
den:sida rl e é apenas a representação do aumento de concentração
de massa, do qual resulta um maior número de pontos e/ou supeE
fícjes de contato. Em consequência hi o aumento da rigidez dos
poros acompanhada de um volume poroso menor, com menor
de

pontos

de

fraqueza,

sendo

a

coesão entre as

numero
partícu-

las maior.
Para o valor 16% de umidade a açao desses fato
res é menor do que para os valores 19% e 20% e para o valor 26%
de umidade é mínima, apres�ntando o menor valor de resistência
e de densidade devido, também, ao fato de que a grande. quanti
dade de igua dificulta a diminuição do espaço poroso na compac
tação por ser esta incompressível.
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4.4. Estudo do comportamento do feijoeiro (Vlgna ungulcula
.ta (L.) Walp, cv IPEAN - V - 69) cultivado em terras com
val ores diferentes de densidade do solo, em condições
adubada e não .adubada

Os aumentos de densidade resultantes da compac
taçao ou diminuiç�es decorrentes da agregação, podem·nio

ser

estáveis, dependendo da rigidez dos poros e da magnitude

dos

esforços que porventura possam ser aplicados ã massa de terra.
Um desses tipos de aplicação ê o esforço gerado p�
las raízes em crescimento. Podem ocorrer modificações nas rel�
çÕes de volume da terra ou alterações ·no desenvolvimento radicular. Supõe-se que estes efeitos, relativo� a ação_ do

siste-

ma r<idicular, sejam variáveis conforme o regime nutricional

das

plantas. Essas considerações que serviram de base para este es
tudo, s�o confrontadas com os resultados experimentais apresen
tados a seguir.

4.4.1. Efeito da compactaçio e agregação na resistiu �eia ã penetração do sistema radicular do
joeiro (Vlgna ungulcula.ta (L.) Walp,

fei .-

cv IPEAN

V - 69) em condições adubada e não adubada

Procurou-se, através da analise visual do

com-

portament o do sistema radicular, verificar os efeitos da resis
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tência mecânica das amostras de t�Tra à penetração

das

ra1.-

zes.
Em re lação ao tratamento compactação

dife

dos

veri ficou-

rentes níveis de umidade e respectivas densidades,

-se que, para os n íveis de umidade 19% e 20%, que corr�spondem
as densidades 1 ,83 g/cm 3 e 1,84 g/cm 3 na condição

nao

aduba-

da e 1,81 g/cm 3 e 1,77 g/cm 3 na condição adubada (ver Tabela 5)
e resistência média ao cisalhamento de 10 kgf/cm 2

(ver

4), houve uma maior concentraçio de raízes na camada

Figura
superfi-

cial, nos lados e no fundo dos vasos, não ocorrendo raízes

na

camada de terra compactada, como se pode observar na Fig. 5. Pa
ra o nível de umidade de 16%, que corresponde à

densidade

de

1,76 g/cm 3 na condição não adubada e 1,77 g/cm 3 na condição a
dubada e a resistância ao cisalhamento em torno de 9,5 kgfkm2

,

houve tambim u�a maior concentraçio de raízes na camada supei
ficial, nos lados e no fundo dos vasos e uma pequena quântida
de. na camada compactada. Para o níve l 26%, que corresponde

a

densid ade de 1 , 5 9 g/cm 3 na cond i ç ão não adu bada e 1 , 6 2 g/cm3

na

condição adubada e uma resistincia ao cisalhamento de ·2,0 kgf/
cm 2

,

houve grande concentração de raízes na camada

superficial,

nos lados e no fundo dos vasos, com uma quantidade maior de raí
zes na camada compactada.
O comportamento do sistema radicular

f oi

seme

lhante para a condição adubada e não adubada, ocorrendo somen
te uma maior produção de raízes na condição adubada.
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Como se pode observ ar, há

nítida alteração

no

comportamento das raízes em função da re�istincia ofe��cida p�
la terra. Corno já foi comentado no item 4.3.2. a _compa�tação a
níveis de água iguais a 19% e 20% resultam em rigidez de poros
que a raiz não consegue vencer.

t

tambim notável a influincia

da baixa porosidade de aeração nesses tratamentos conforme se
rá visto posteriormente.
Um desenho esquemático demonstrativo desse com
portamento pode ser visto na Figura 5.
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e

e

Tratamento agregação
condição adubada

Tratamento compact2çâo
ao nível de 16% de umidade

�JI

Tratamento compactação
ao nível de 20% de umidade

Tratamento agregação_
condição não adubada

Tratamento compactação
ao nível de 19% de umidade

Tratamento compactação
ao nível de 26% de umidade

C - camada de 3cm de TFSA

Figura 5 - Esquema representativo do comportamento do sistema

radicular do feijoeiro nos tratamentos compactação

e agregação a diferentes níveis de umidade (para o su�
tratamento compactação as figuras representam

duas condições de adubação).

as
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4.4. 2. Efe ito d a com pactação e a g r e ga çao na a ltu r a das
plantas nas condições adubada e n ão a d u b a d a

Os dad os re fe r e n te s is médias das le ituras

a os

20 e 40 dias da altu r a d as plan tas nos s u b t r a ta m entos compact�
çao e agregação, a diferentes níveis de umidade, e suas respectivas densi
dades para as condições adubada e não adubada

estão na T a b e la 5.

Tabela 5 - Dados de duas leitu ras da altura de plantas nos :subtratamentos
compactação e agregúção a diferentes níveis de umidade e suas
respectivas densidades em condição adubada e não adubada (média
de três repetições).
'ftat.

(U%)

Adubado
Densidade
(g/Lm3 )

Não adubado

H1 lei t.
2� lei t.
-------(cm)-------

Densidade
(g/cm 3 )

16

o, 77

12,23

21,70

AGREGAÇÃO
0,77

19

0,68

12,90

20,40

20

0,65

12,36

26

0,61

MÉDIA
DMS

1� leit.

2q leit.

------- (cm) -----10,80

13,3 3

0,72

·11,40

14,97

20,33

0,70

11,40

14,50

14, 77

20,67

0,61

11,60

,e 'l'l .
.!.J,JJ_

13,07

20,77

11,30

14,48

1,19

3,94

1,29

2,06

1,76

10,47

12,07

COMPACTAÇÃO

16

1,77

11,00

16,63

19

1,81

11,23

�6,43

1,83

9,69

20

1, 77

10,77

16,50

1,84

9,97

11,53

26

1,62

11,67

17,37

1,59

10,67

12,67

11,17

16,73

10,20

11,90

1,19

.. 3,94

1,29

2,06

MÉDIA
DMS
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A diferença entre

0�

subtratarnentos compactação

e agregaçao foi significativa a 1% de prob�bilidade pelo teste
de Tukey tanto nas medições efetuadas para as condições aduba
da como nao adubada.
Todavia a diferença ocorrida na 1f lei tura

em

relação ao nível 26% de umidade para o subtratamento agregação
desapareceu com o desenvolvimento das plantas, nao se detectan
do diferenças significativas na 2f leitura.
Em relaçio �s mediç�es da altura de plantas, v�
rificou-se uma variação significativa a ní vel de 5% de probabi
lidade entre os subtratamentos compactação e agregação. O mes
mo nao ocorreu dentro de cada tra tamento tanto nas condições a
dubada e nao adubada.
O crescimento das plantas adubadas foram bem su
periores �s nic adubadas, como pode ser observada na Tabela 5,
o que justificou dispensar essa comparaçio estatística.
Esse comportamento confirma a afirmação

de

NO

GUEIRA e MANFREDIM (1981), os qua i s não encontraram variação sig
nifica tiva na altura de plantas em relação ao aumento da densi
dade do solo em experimento conduzido em vasos.
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4.4.3. Efeito da com pa ctação e agregaçao na produção
de matéria seca em condiç õ es adub ada e nao adubada

Os dados referente s à produç ã o d e matéria

seca

nos subtratam ent os com pa ctaç ão e agregação em diferentes

n l.-

v eis de u m idade e sua s respectiv as d ensidad es, para as

condi-

çoes adub ada e não adubada, estão na Tab elá 6.
Tabela 6 - Dados da produção de matéria seca nos subtratamentos

compacta

çao e agregaçao a diferentes níveis de umidade e suas respecti

vas densidades em condições adubada e não adubada (mé<"ia de três
repetições).

(U%)

16
19
20
26

1:-IBDIA

Densid�.de
(g/cm3 )

o, 77

0,68
0,65
0,61

DMS

16
19
20
26

MÉDIA
DMS

Não adubado

Adubado

Trat.

1,77
1,81
1,77
1,62

Matéria seca
(g}

2,57
·3,02
3,34

Densidade
(g/cm3 )
AGREGAÇÃO

3, 71

3,16
0,46
2,30
2,10
1,96
2,77

2,28
0,46

o, 77

(g)

0,72
0,70
0,61

0,81
1,08
1,13
1,21

1,76
1,83
1,84
1,59

0,83
0,67
0�57
0,87

..

COMPACTAÇÃO

Materü seca

1,06
0,21

0,73
0,21
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O teste utilizado na comparaçao das

médias foi

o de Tukey a 5% de probabilidade.
A comparaçio entre as médias de produção de ma
téria seca dos subtratamentos agregação e compactação, mostrou
diferenç� significativa ao nível de 5% de probabilidad�, ocor
rendo maior produção para o subtratamento agregaçao, tanto nas
condições adubada como não adubada.
A comparação entre as médias de produção de ma
téria seca para os níveis de umidade e suas respectivas densi
dades, do subtratamento agregaçao, mostrou diferença signific�
tiva entre todos os niveis de umidade, observando-se que a pr�
dução aumentou para valores decrescentes de densidade, tanto nas
condições adubada como não adubada.
A comparação entre as médias de produção de ma
téria seca parb os níveis de umidade e suas respectivas densi
dades, do subtratamento compactação, mostrou diferença signifi
cativa para o nível 26%, o mesmo nao ocorrendo para os

níveis

16%, 19% e 20%, observando-se, também, que a produção aumentou
para valores decrescentes de densidade, tanto nas condiç5es a
dubada como não adubada.
Na comparação das médias de produção de matéria
seca em um mesmo nível de umidade e suas correspondentes dens!
dades, entre os subtratamentos compactaçaõ e agregação, os va
lores das médias no subtratamento agregação foram superiores ao

�

.

da compactação, diferindo significativamente.nos n1ve1s

19%,

20% e 26%, somente nao diferindo no ní·vel 16%. O comportamento
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foi semelhante para as condições adubada e nao adubada.
Não houve compa�ação entre as condições adubada
e nao adubada, uma vez que visualmente se observou

um

aumen-

to significa�ivo na produção de matéria seca na condição aduba
da.
Concluindo-se, pode-se afirmar que ocorreu

um

aumento na produção de matéria seca para os valores decrescen
tes de densidade do solo e que a adubação também contribuiu p�
ra esse aumento. Isso se P.Xplica pelo fato de que,
a densidade, aumenta o volume poroso, facilitando

diminuindo
a

penetra-

ção do sistema ra�icular que explora um volume maior de terra,
facilitando a absorção de nutrientes. Aumenta tambim

a

aera-

ção e facilita a condutividade hidráulica.

4.4.4. Efeito da compactação e agregaçao na produção
de raízes em condição adubada e não adubada

Os dados referentes a produção de ra 1..zes

secas

em estufa nos subtratamentos compactação e agregação a difere�
tes níveis de umidade e suas respectivas densidades para as con
<lições adubada e nao aduba�a estão na Tabela 7.
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Tabela 7 - Dados da produção d_e raízes secas em estufa nos

subtratamentos

compactação e agregação a diferentes níveis de umidade

e

suas

respectivas densidade''em condições adubada e n ão adubada (média
de três repetições).

.Não adubado.

.. Adubado
Trat.
(U%)

Densidade
(g/cm 3 )

Raízes 8eca
(g)

Densidade·
(g/cm 3 )

Raízes seca
(g)

AGREGAÇÃO

16

o, 77

1,27

0,77

0,68

19

0,68

1,66

O, 72

0,80

20

0,65

1,84

0,70

o, 91

26

0,61

3,50

0,61

1,06

MÉDIA

2,07

0,86

DMS

0,82

0,16
COMPACTAÇÃO

0,81

16

1,77

1,03

1,76

19

1,81

0,55

1,83

o, 71

20

1,77

0,79

1,84

0,62

26

1,62

1,50

1,59

0,91

MÉDIA

o, 97

DMS

0,82

0,76

o, 16_

O t est� ut iliz ado n a c�m p a r açao das m é d ia s
o de Tukey a 5% de pro b abili dade.

foi

. 50.

A comparaçao entre as médias de produção de
zes secas em estufa dos subtratamentos agregaçao

e

compacta-

ção, mostrou diferença significativa ao nível de 5% de probab!
lidade, ocorrendo maior produção p ara o subtratamento

agrega-

ção, tanto nas condições adubada com o não adubada.
A comparação entre as médias de produção de ra1
zes secas em estufa para os níveis de umidade e suas

_respect!

vas densidades, _do subtratamento agregação, na condição

aduba

da, mostrou diferença significativa para o nível 26%, o

mesmo

nao ocorrendo para os níveis 16%,

19% e 20%, observando-se que

a produção aumentou para valores decrescentes de densidade.
Em condição não adubada, os níveis 20%

26%

e

não diferiram entre si, mas diferiram dos níveis 16% e 19%, que
por sua vez tamb�m não diferiram entre si, sendo que as médias

16%, 19%,

de produção fo:..am crescentes para os níveis:

20%

e

26%.
A comparaçao entre as médias de produção de ra1
zes

secas em estufa para os níveis de umidade e suas respectivas deri

sidades, do subtratamento compactação na condição adubada, mos
trou que o nível 26% diferiu significativament� do nível
nao diferindo dos demais, sendo que as médias de produção
ram crescentes para os níveis 2Cí%,

19% ,
fo

19%, 16% e 26%, observando-

-se também que a produção aumentou para valores
de densidade.
.,.

decrescentes

.

Em condiçio nio adu bada, os n1ve1s

26% e

16%

nao diferiram entre si ' mas diferiram <los níveis 19% e 20%, que

. 5 1.

por sua vez tambêm não diferiram entre si, sendo que as medias
de produção foram crescentes para os nfveis:

19%, 20%,

16%

e

26%.
Na comparaçao das médias de produção de

raizes

·secas em.estufa em um mesmo nível de umidade e suas correspondentes densidades, entre os subtratamentos compactaçao e agre
gação, na condição adubada, os valores das médias no subtratamenta agregação foram superiores ao da compactaçao,
significativamente nos nfveis 19%,

diferindo

20% e 26%, somente nao dife

rindo no nível 16%,
Em condição nao adubada, os valores das

médias

d� produção de raízes secas em estufa, também foram maiores no
subtratamento agregação, diferindo significativamente nos

ni-

veLs 16%, 20% e 26%, somente não diferindo no nívil 19%.
Neste estudo também se verificou a tendência cres
cente de produção de raízes para valores decrescentes de densi
dade.
Não foi feita análise comparativa entre as condiç�es adubada e não adubada, uma vez que tamb�m se

verificou

visualmente um aumento significati vo na produção de raizes

na

condição adubada.
E s t e com p o r t.a.me nto é d evi do a o _fa to de q ue o d�
senvolvimento das raízes está relacionado com o aumento do volume poroso do solo, que favorece a aeraçao, absorção

de

nu-

trientes, a penetração e respiração das raízes e a. disponibilid�
de de água, ao mesmo tempo que contribui no aumento
me de terra explorado pelo sistema radicular.

do

volu-
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4.5. Efeito do cresci mento do sistema radicular do feijoei
ro (JU:gn.a, un.gu,Lc.ula.ta (L.) Walp,. cv IPEAN - V - 69) s�
bre os parâmetros de porosidade dos subtratamentos

compa�

tação e agregação preparados a diferentes níveis de den
iidade em condiç�es adubada e não adubada

4.5,1. Efeito na variação da porosidade t0tal calcula
da
Os dados da porcentagem de porosidade total cal
culada, apos cultivo, dos subtrata mentos compactação e agrega
ção em diferentes níveis de umidade e respectivas densidades pa
ra as condiç�es adubada e não adubada estão na Tabela 8.
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Tabela 8 - Dados da porosidade to t:ü calculada após cultivo · nos

subtrata

mentos compactação e agregação .... ,Hferentes níveis de umidade e
respectivas densidades em condições adubada e

não adubada (me

dia de três repetições).

Trat.
(U%)

Adubado
Densidade
(g/cm3 )

Não adubado
Porosidade
(%)

Densidade·
(g/crn3 )

Porosidade
(%)

AGREGAÇÃO
16

1, 13

58,07

1,06

60,74

19

1,10

59,14

1,12

58,27

20

1,09

59,75

1,07

60,37

26

1,07

60,25

1,09

59,75

MÉDIA
DMS

59,30

59,78

1,25

2;25
COMPACTAÇÃO

16

1,37

4 9,14

1,32

51, 11

19

1,46

47,28

1,42

47,53

20

1,46

46,Ll4

1,39

4 8,52

26

1,34

50,49

1,31

51,48

MÉDIA
DMS

48,24

49,66

1,25

2,25
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O teste utilizado na �cmparaçao das médias

foi

o de Tukey a 5% de probabilidade.
A comparaçao entre as médias da porcentagem

de

po_rosidade total calculada, após cultivo, dos sub tra tamentos a
gregaçao e c6mpactaçio, mostrou diferença s ignificativa ao nível de 5% de probabilidade, sendo ma ior para

o

subtratamento

agregaçao tanto em condiç5es adubada como nao adubada·.
A comparaçao entre as médias da porcentagem

de

porosidade total calculada, após cultivo, para os níveis de u
midade e suas respectivas densidades, do subtratamento agrega
ção, na condição não adubada, mostrou que os níveis 16%, 20% e 26% nã o di
feri ram entre si, diferindo do nível 19% e os níveis 19%,. 20% e 26% tam
bém n ã o di feriram entre s i , diferindo do nível 16%.
Para a condição adubada, os níveis 1 6 %,

20%

e

26% nao diferiram eritre si , diferindo do n í vel 19%.
A comparação entre as medias da porcentagem

de porosida.

de total calculada,_ apôs cultivo, para os níveis de umidade e suas respec
tivas densidades, do subtratamento compactação, na condição não adubada,
mostrou que os níveis 16 e 26% não diferiram entre si, o mesmo ocorrendo
entre os níveis 19% e 20%, porem, os níveis 16% e 26% diferiram entre si.
Em condição aduqada, os níveis 2 6 % e 16% diferi

..

.

ram entre s i e dos demais. Os n1ve1s 19 % e 20%

diferiram

entre si, porém diferiram dos demais.
Na co mparação das mêdias da porcentagem de por�
sidade total calculada, apos culti vo, em um mesmo nível de umi
dade e suas correspohdentes den�idades, entre os

:subtratamen-
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tos compactação e agregaçao, houve uma diferença significativa
para todos os níveis de umidade e respectivas densida�es, tanto na condição adubada como nao adubada, sendo q�e

os· valores

da· porcentagem de porosidade total calculada, após c ultivo, no
subtratamento agregação foram superiores aos da compactação.
Observou-se na análise dos dados da porcentagem
de porosidade total calculada, após cultivo, um sensível aumen
to nos valores do subtratam ento com pactação em relação à condi
ção anterior ao cultivo, devido aos efeitos

provocados

'. pelo

crescimento das raízes da planta teste.
A importância desse estudo é indicada pela possi b i 1 idad e de recompo s 1. çao d e so 1 o c om p ac t ado pe 1 a s
plantas (CARVALHO,

raÍZes das

1976).

4,5.2. Efeito na variação da porcentagem de porosidade
total determ inada
Os dados da porcentagem de porosidade total determina
da, apÕs cultivo, dos subtratamentos compactação e· agregação em diferentes níveis de umidade e respectivas densidades para as

condi-

ç�es adu bada e não adubada estão na Tabela 9.
O teste utilizado n a comparaçao das médias

foi

o de Tukey a 5% de probabilidade.
A comparação entre as m�dias da porcentagem

de

por-_Q1'1Í,da_rLe-_t__otct:1+- determinada, após c ultivo, dos subtratamentos

• 56 •

Tabela 9 - Dados da porosidade total determinada após cultivo nos subtrata
mentos compactação e agregação a diferentes níve is de umidade e

respectivas densidades em condições adubada e nao adubada
dia de tr�s repetições).

Trat.
(U%)

Não adubado

Adubado
Densidade
(g/cm3 )

Porosidade

(%}

Densidade
(g/cm3 )

Porosidade

1,06

53,94

AGREGAÇÃO

(%)

16

1,13

50,25

19

1,10

52,06

1,12

54,42

20

1,09

52,81

1,07

58,41

26

1,07

53,15

1,09

58,41

MEDIA
DMS

52,07

56,45

1,36

3,10
COMPACTAÇÃO

16

1,37

44,75

1,32

48,07

19

1,46

44,22

1,42

45,89

20

1,46

42,66

1,39

46,23

26

1,34

4,; ,09

1,31

50,31

MEDIA

�DMS

(mé

44,43

47,62

1,36

3,10
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agregaçao e compactação, mostrou dife�ença significativa ao ní
vel de 5% de probabilida�c, sendo maior para o subtratamento a
gregaçao, tanto �� �ondiç5es adubada como não adubada.
A comparaçao entre as m�dias da porcentagem

de

·r�rusidade total determinada, ap6s cultivo, para os níveis

de

umidade e suas respectivas densidades, do subtratamento agreg�
çao, na condição não adubada, mostrou·• que os níveis 20% e

2.6%

nao diferiram entre si, diferindo dos níveis 16% e 19%, que tam
b�m não diferiram entre si.

..

.

Para a condição adubada, os n1ve1s 19 % , 20% e· 26%
não diferiram entre si, diferindo porem do nível 16%.
A comparaçao entre as m�dias da porcentagem

de

porosidade total determinada, ap6s cultivo, para os níveis

de

umidade e su as respectivas densidades, do subtratamento campa�
tação, na condição não adubada, mostrou que os níveis 16% e 26%
não diferiram entre si, diferindo dos n1ve1s 19% e 20%. Os n1r

•

r

veis 16%, 19'% e 20% nao diferiram entre si, diferindo do nível
26%.
Em condição adubada, os níveis 26% e 16% nao di
feriram ent re si, difer ind o dos n í v eis 1 9% . e 2 O% • O s nÍveis 16%
e 19% nao diferiram entre si, diferindo dos níveis 20%

e 26%.

O nível 20% diferiu de todos os níveis.
Na comparaç&o das m�dias da porcentagem. de por�
sidade total determinada, apos cultivo, em um mesmo nivel de u
midade e suas correspondentes densidadei, entre os subtratamen
tos compa cta ç ii o. e agre gaç ão, houve um a d iferen ça . sig nifica tiva

.58.
para todos 0� níveis de umidade e respectivas densidades, tan
to na condição adubada como não adubada, sendo que os _-valores
das m�dias da porcentagem de porosidade total determinada,
pÓ-s cultivo, no subtratamento agregação foram superiores

a
aos

da compactação.
Na anilise comparativa das m�dias da

porcenta

gem de porosidade total determinada, apôs cultivo, en·tre os sub
tratamentos compactação e agregaçao com suas respectivas densi
dades, observou-se um comportamento semelhante ao

da

porcen.;.;

tagem de porosidade total calculada, após cultivo, apresentando no entanto, em geral, valores menores para todos os

níveis

de densidade nos dois subtratamentos, como tamb�rn· u rna maior v�
riação entre esses níveis, que se explica pela presença de po
ros bloqueados, discutido no item 4.5.5.

4.5.3. Efeito na variação da macroporosidade

Os dados da porcentagem de macroporos,
tivo, dos subtratamentos compactação e agregaçao

em

apos culdiferen-

tes niveis de umidade e respectivas densidades para as

condi-

ç�es adubada e não adubada estão n a Tabela 10.
O teste utilizado n a comparaçao das médias
6 de Tuk�y a 5% de probabilidade.

foi
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Tabela 10 - . Dados da porcentagem de macroporos apos cültivo nos subtrata
mentos compactação e agregaçao a diferentes níveis de umidade

e respectivas densidades para as condições adubada e nao adu 
bada (média de três repetições).

Trat.
(U%).

16
19
20
26
MÉDIA
DMS
16
19
20
26
MÉDIA
DMS

Não adubado

Adubado.
Densidade
(g/cm3 )
1,13
1,10
1,09
1,07

1,37
1,46
1,46
1,34

Macroporos
(%)

14,32
16, 91
16,78
17,11
16�28
0,65
7,70
7,14
7,01
9,99

Densidade
(g/cm3 )

AGREGAÇÃO

COMPACTAÇÃO

7, 96

Macroporos
(%)

1,06
1,12
1,07
1,09

17,83
18,65
23,04
21,01
20,13
3,10_

1,32
1,42
1,39
1,31

7,51
6, 93
8,46
10,11
8,25
3:10

0,65

A comparaçao entre as médias da p orcentagem
macroporos, apos c ult i v o, dos subtratamentos agregaçao
pactação, mostro u dif erença signif icativa ao nível de

de

e com
5%

de

probabilida de, sen do maior para o subtratamento agregaçao, tan
to nas condiçõe s adubada como não a d uba da.
A comparação entre as médias da p orcentagem
mac roporos,

de

apos c ultivo, para os níve is de u midade e suas res

pe ctivas densidades , do subtratamento agre gação,

na .con dição
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nao adubada, mostrou que os níve�ô 19% e 26% nao diferiram en
tre si, diferindo

��K

uiveis 20% e 16%, gue tamb�m não.diferi

ram ,:,r.i,::-e si. As médias da porcentagem de macropqros, ·após cu.!_
tiva, foram crescentes para as densidades: 1,06 g/cm 3
cm 3

;

1,09 g/cm 3 e 1,07 g/cm 3

•

..

1,12 g/

.

Em condição adubada, os uiveis 19%, 20%

26%

e

nao diferiram entre si, diferindo do nível 16%. Os valores das
médias da porcentagem de macroporos, após cultivo, foram crescentes para as densidades: 1,13 g/cm 3
e 1,07 g/cm 3

,

;

1,09 g/cm 3

;

1,10

g/cm 3

observando-se também uma menor variaçao nas

me-

dias da porcentagem de macroporos, após cul�ivo, entre as den
sidades na condição adubada.
A comparação entre as médias da porcentagem

de

macroporos, após cultivo, para os níveis de umidade e suas re:s-•
pectiva� densidades, do subtratamento compactação, na condição
n,.o adubada, mostrou que os níveis 20% e 16% nao diferiram en
tre si, diferindo dos níveis t9% e 26%, que também não diferi
ram entre sl. As médias da. porcentagem de macroporos, apos cul
tiva, foram crescentes para os v alores de densidade:
cm 3

;

1,32 g/cm 3

;

1,39 g/cm 3 e 1,31 g/cm 3

1,4 2

g/

•

Em condição adubada, os níveis 26% e 20% diferi
ram êntre si e dos demais níveis. Os níveis 16% e 19% não dife
riram entre si, diferindo dos níveis 26% e 20%. Os valores das
médias da porcentagem de macroporos, apos cultivo, foram crescen t es para os va 1 ore s de dens idad e :
1,37 g/cm 3 e 1,34 g/cm 3 •

1 ,4 6 g/cm 3

;

1,4 6

g / cm 3

;
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Na comparaçao das médias da porcentagem de.

ma

croporos, apos cultivo, em um mesmo nível de umidade e suas cor
respond�ntes densidades, entre os subtratamentos compactação e
agregação, houve uma diferença significativa para todos os ní
veis de umidade e respectivas densidades, tanto na condiçio a
dubada como nao adubada, sendo que os valores das médias da po�
centagem de macroporos, ap�s cultivo, do subtratamento agrega
ção foram superiores ao da compactação em todos os níveis de u
midade e respectivas densidades.
Observou-se que o valor das médias da porcenta
gem de macroporos, após cultivo, aumentou com o decréscimo

da

densidade e, em geral, foi maior nos dois subtratamentos e suas
respectivas densidades para a condição não adubada.
Na condição

adubada, verificou-se uma

sensí-

vel diminuição nas médias da porcentagem de macroporos,

apbS

cultivo, em todos os níveis de densidade no subtratamento agr�
gaçao em relação à condição nao adubada, que pode ser explica
do pela açao física do sistema radicular no seu ,crescimento, dei
truindo e .obstruindo os macroporos, uma vez que nessa condição
houve uma maior produção de raízes. No subtratamento compacta
çao essa diminuição não é significativa.
Uma outra explicação do fato, poderia ser
que, devido a maior concentração de citions disp�rsantes,

a de
a

crescentados pelo adubo, principalmente pot�ssio, ocorreria um
aumento na quantidade de partículas livres, as quais, se deslo
cando, contribuíriam na obstrução dos macroporos.

.6 2.

4.5.4. Ef eito na va r iação d a microporosida d e

Os dados da porc en t a g em d e microporos, apos cul
tivo, do s sub t ra ta me ntos compac t ação e a g r eg ação em d ifere nt es
níveis d� u mida d e e respectivas d en si d ad es para as c o n diç�es a
dubada e não a d ub a da estão n a Tabe l a 11.
Tabela 11 - Dados da porcentagem de microporos apõs cultivo nos subtrata mentas compactação e agregação a diferentes níveis de

umidade

e respectivas densidades para as condições adubada e nao aduba

da (media de três repetições).

Trat.
(U%)

16
16
20
26
l·fÊDIA
DMS

Não adubado

.. Adubado.
Densidade
(g/cm3 )

Microporos

1,13
1,10
1,09
1,07

35, 93
35,14
35, 94
36,14

(%)

AGREGAÇÃO

'

-:ti; l,h
_,
__ ,...,,

Densidade
(g/cm3 )

Microporos
(%)

1,06
1,12
1,07
1,09

38,52
38,37
3.6,26
37,41
37,64
1,76

1,32
1,42
1,39
1,31

40,56
38, 96
37,60
40,37
39,37
1,76

1,34
COMPACTAÇÃO

16
19
20
26

MÊDIA

.DMS

1,37
1,46
1,46
1,34

37,05
37,0�
35,65
36,11
36,�6
1,1�
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O teste uti l izado n a compa r açao da s médias

foi

o de Tukey a 5% de prob a b il id�de.
A comparação entre as média s da po_rcentagem

de

co.m-

microporos, a pos c ultivo, dos s ubtrata mentos agregaçao e

pactação, mostrou diferença significativa ao nível de 5% de pr�
hab i l idade, sendo ma i o r pa ra o subtratamento compact�ção, tan
to nas condiç5es adub ada como n a o adub ada.
A co mpara ç a o entre as m é dias da porcenta gem

de

microporos, apõs cultivo, para os níveis de umidade e suas respect i v a s
densidades, do subtratamento agregação, n a condição não adubada, mostrou
que os níveis 16%, 19% e 26% não diferiram entre si, diferindo

do

nível

20%. As médias da porcentagem de microporos, apÕs cultivo, foram crescen
3

3

tes para as densidades: 1,07 g/cm ; 1,09 g/cm; 1,12 g/cm

3

3

e 1,06 g/cm .

Em condição adubada, não houve diferença significativa
entre os níveis de umidade e respectivas densidades, sendo os valores ;das
mê�ias da porcentegem de microporos, apos cultivo, crescentes para os

3
..
3
3
3
valores de densidade: 1,10 g/cm; 1,13 g/cm; 1,09 g/cm e 1,07 g/cm .
A comparação entre as médias da porcentagem

de

microporos, apos cultivo, para os nív eis de umidade e suas res
pectiv as d ensidades, do s ubtratamento compactação, n a condição
nao adub ada, mostrou que os níieis 1 6 %, 19 % e 26% não
ra m entre si, dif erindo do nível 20%. A s médias

dif eriporcenta-

da

gem de microporos, a pos cultivo, fora m crescentes para os va l o
res de densidade: 1,39 g /cm 3
g / cm 3

1, 42 g /cm 3

;

1, 31 g /cm 3

1,32

e

•

Em_e-H-rrdição adubada, os níveis 16%,

19%

e

26 %

• 64.
nao diferiram entre si, diferindo do nível 20%. As médias

da

.

porcentagem de microporos, apo� cultivo, foram crescentes para

3
os valores de densidade: 1,46 g/cm;
1,34 g/cm3 ; 1,37 g/cm3 e 1,46 g/cm3..
Na comparação das médias da porcentagem de

.mi

·croporos,· após cultivo, em um mesmo nível de umidade e suas cor
respondentes densidades, entre os sub tratamentos compactação e a
gregaçao, na condição não adubada, somente o nível 19% não di
feriu significativamente dos outros, os demais diferiram, sen
do que os valores das médias da porcentagem de microporos,

a

pós cultivo, no subtratamento compactação foram superiores

ao

da agregaçao em todos os níveis de umidade e correspondentes den
sidades.
,,.

.

Em condição adubada, os niveis 20% e 26% nao di
feriram

valo-

tendo os demais níveis diferidos, sendo que os

res das médias da porcentagem de microporos, após cultivo, dos
nív�is 16% e 19% com suas respectivas densidades foram superi�

..

.

20% e

res _no subtratamento compactação e as médias dos niveis

26% foram superiores no subtratamento agregaçao.
médias

Observou-se em geral que os valores das

da porcentagem de microporos, apos cultivo, foram maiores
subtratamenio compactação em relaçio i agregaçio, o que

no
pode

ser explicado pelo fato de que na compactação o�orreu uma dimi
nuição do espaço poroso, at�avés da aplicação de cargas, com a
diminuição da porcentagem de macroporos e consequente

aumento

da porcentagem de microporos.
Observou-se, também que, os valores das

médias
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da porcentagem de microporos para a condição adubada, nos dois
subtratamentos, foram maiores. A explicação para esse fato
que, o maior desenvolvimento do sistema radicular, provoca, a
, través da ação física das raízes no seu crescimento, uma
tru1'ça~o a'os por os maiores, aumentando desse modo

'·ª

des-

quantida-

de de porps menores (ver item 4.5.3.).

4.5.5. Efeito na quantidade de poros bloqueados

Os dados da porcentagem de poros bloqueados, a
pos cultivo, dos subtratamentos compactação e agregação em di
ferentes níveis de umidade e respectivas densidades para as con
<lições adubada e não adubada estão na Tabela 12.
O teste utilizado na comparaçao das médias

f�i

o de Tukey a 5% de probabilidade.
A comparação entre as médias da porcentagem

de

poros bloqueados, após c ultivo, dos subtratamentos agregação e
compactação, mostrou diferença significativa ao nível ·de 5% de
probabilidade, sendo maior para o subtratamento agregaçao, tan
to nas condições adubada como nao adubada.
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Tabela 12 - Dados da porcentagem de poros bloque ados apôs cultivo nos sub
tratamentos compactação e agregação a diferentes níveis de umi
dade e densidades para as condições adubada e não adubada (me
dia de tris repetições).

Trat.
(U%)

Não adubado

Adubado.
Dens·idade
(g/cm3 )

Poros bloqueados
(U%)

Densidade
(g/cm 3 )

Poros bloqueados
(U%)

AGREGAÇÃO
16

1,13

7,82

1,06

6�80

19

1,10

7,08

1,12

3,85

20

1,09

6, 94

1,07

1,35

26

1,0 7

7,82

1,09

1,34

MÉDIA

7,23

3,33

DMS

1,34

2,96

COMPACTAÇÃO

16

1,37

4,39

1,32

3,04

19

1,46

2,35

1,42

1,64

20

i,46

3,38

1,39

2,29

26

1,34

4,40

1,31

1,17

MEDIA

3,63

2,03

DMS

1,34

2, 96
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A comparaçao entre as médias da porcentagem

de
e

poros bloqueados, ap6s cultivo, para os níveis de umidÁde

na

suas respectivas densidades, do subtratamento ag�egaçio,

condição não adubada, mostrou que os níveis 26%, 20% e 19% nao
diferiram entre si, diferindo do nível 16%. As médias da

por-

centagem de poros bloqueados, apos cultivo, foram crescentes pa
ra os valores de densidade: 1 ,09 g/cm 3
e 1,06 g/cm 3

;

1,12 g/cm 3

1,QZ g/cm 3

;

•

Em condição adubada, não houve diferença siguificativa entre os níveis de umidade e respectivas

densidades,

sendo os valores das médias da porcentagem de poros

bloquea-

dos, ap6s cultivo, crescentes para os valores de densidade: 1,09
g/cm 3

;

1,10 g/cm 3

1,07 g/cm 3 e 1,13 g/cm 3

;

•

A comparação das médias da porcentagem de poros
bloqueados, apos cultivo, para os níveis de umidade e suas res
pPctivas densidades, do subtratamento compactação, na condição
nao adubada, mostrou não existir diferenças significativas entre os níve:s de umidade. Os valores das médias

da

porcentapara

gem de poros bloqueados, apos cultivo, foram crescentes
os valores de densidade: 1,31 g/cm 3
1,32 g/cm 3

1,42 g/cm 3

;

1,39 g/cm 3

e

•

e

20%

nao diferiram entre si, diferindo do nível 19%. -As médias

da

Em condição adubada, os níveis 26%, 16%

porcentagem de poros bloqueados, ap6s cultivo, foram
tes para os valores de densidade:
g/cm 3 e 1,34 g/cm 3

•

1,46 g/cm 3

;

crescen

1,46 g/cm 3

;

1,37
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de po-

Na comparaçao das médias da porcentagem

ros bloqueados, apos cultivo, em um mesmo nível de umidade

e

suas correspondentes densidades, entre os subtratamentos

com-

pactação e agregação, na condição não adubada, os níveis

1 9% ,

,20% e 267.; nao diferiram entre si, diferindo do nível 16%.

As

médi�s da porcentagem de poros bloqueados, apos cultivo, foram
crescentes para os niveis de umidade: 26%; 20%;

19% e 16%.
e

20%

nao diferiram entre si, diferindo do nível 19%. As m�dias

da

Em condição adubada, os níveis 16%, 26%

crescen-

porcentagem de poros bloqueados, apos cultivo, foram
tes para os niveis de umidade:

19%; 20%; 26% e 16%. Observa-se

que as médias da porcentagem de poros bloqueados, após

culticom-

vo, foram menores em valores absolutos, no subtratamento
pactação tanto na condição adubada como nao adubad�, em
ção à agregação. Isso ocorreu talvez devido ao fato

rela-

de .'.que ::.a

quantidade de macroporos no subtratamento compactação é bem me
nor. Entretanto, relativamente, o valor da porcentagem �e

po

ros bloqueados, apôs cultivo, é semelhante nos dois casos,

com

exceção da condição não adubada em grau de umidade elevada

em

que a proporção da porcentagem de poros bloqueados, após culti
vo, é menor no subtratamento compactação.
Outra observ1ção da anilise dos dados é que

a

média da porcentagem de porns bloqueados, apos cultivo,. nos sub
tratamentos compactação e agregaçao, na condição adubada,

foi

bem maior que na condição não adubada e também com menores va
r1açoes entre os valores de densidade ou níveis de umidade,

o
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que nos leva a concluir que a adubação contribuiu para esse au
menta. Pode ser devido ao fato de que nessa condição �ouve

um

maior crescimento radicular e a ação fisica do crescimento das
raJzes tenha contribuido na obstrução dos macroporos.
Um outra causa pode ter sido o fornecimento

de

cátions dispersantes, através do adubo, principalmente o potá�
sio, que provocaram um aumento na quantidade de particulas livres. Estas, ao se movi�entarem na terra, contribuíram

também

na obstrução dos macroporos.
Segundo SCARDUA (1972) os poros bloqueados pertencem à classe dos macroporos. Aceitando-se essa afirmação por
ser uma suposição razoável, conclui-se qu� a agregaçao concor
re duplamente para modificar a porosidade do solo, isto e,
aumento de poros atuantes no regime hidrico e de outros
constituem poros

um
que

que p�rticipam provavelmente apenas da aera-

çao.
É possivel que a presença de poros bloqueados e
sua proporç�o na porosidade total seja a explicação para a va
riação na condutividade hidriulica de solos agregados.
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5. CONCLUSÕES

A analise e interpretaçio dos resultados
dos permitiu tirar�se as seguintes conclusEes:

1. O teste de Kiehl representa um complemento ao teste de Proc
tor na de�erminaçio das relaç�es entre densidade e

u�idade

em amostras de terra.

2. O ramo ascendente da curva densidade - umidade do teste
Proctor repr·esenta alteraçÕ'es maf-s estáveis provocadas

de
na

densidade do s·olo do que as indicadas no ramo descendente.
3, Aá alteraç�es na porosidale tota l ap8s culti�o resultam
variaçio da % �e macroporos e ocorrem em funçio da

da

irriga

çio, da eluviaçio de colBides e da atividade do sistema ra
dicular. Estas duas �ltimas favorecidas pela adubaçio, par-

. 71 .

t:r.cularmente, no cas·o presente, com o nutriente potássio.

No

caso de elevada porosidade total, promovida pela agregaçao,
ocorre diminuição da % de macr"�cros e aumento de pbros bl�
queados. No caso de ;;,':'::-.ur porosrdad.e, promovida pela compa�
·taçio, ocorre �umento da % de �tcroporos.
4. A d iminuiçio d�% de p oros bloqueados com a compactaçao in
dica que esses poros pertencem i classe dos macroporos.

5, A.agregaçio concorre duplamente na participação dos macrop�
ros, provocando um aumento de poros atuantes no regime

hf

drico e outro que constitui poros �ue participam provavél mente apenas da aeração (poros bl oque ados) .

6. O sistema radicular do feijoeiro desenvolve-se nas

.

,....

.

....

-·

camadas

"
que o�erecem
menor resistencia a penetraçao, consequentemen

te o efeito indireto da porosidade sobre a parte a�rea

do

feijoeiro s5 aparece se for impedido o crescimento do siste
ma radicular em relaçio is exig�ncias da planta.
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