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EFEITOS DA COMPACTA~AO DO SOLO EM MUDAS DE Eucalyp~u~ 

~o4eliana F. MUELL E DE Eucalyp~u~ g4andi~ HILL EX MAIDEN 

Autor: ROBERTO CHIARANDA 

Orientador: Prof. Dr. FÁBIO POGGIANI 

RESUMO 

Foram avaliados os efeitos da.compactação do so 

lo em mudas de E. ~aneliana F. Muell e de E. gnandi~ Hill ex 

Maiden. 

o trabalho foi realizado em casa de vegetação, 

no Departamento de Ciências Florestais, da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP, em Piracicaba-SP. O período 

de desenvolvimento do referido estudo foi de 15/02 a 15/07/88, 

perfazendo 135 dias. Os tratamentos consistiram em blocos de 

solo não compactados CO, 96 - 0,97 g. cffi3), com estrutura deforma 

da e blocos de solo compactados artificialmente à densidade de 

-3 1,50 g.cm . 

Das variáveis mensuradas do sistema radicular, 

apenas a biomassa do sistema radicular absortivo e sistema ra-

dicular total, dentro dos blocos, apresentaram efeitos signifi 

cativos, devido à compactação. Outras características, tais co 

mo o número de raizes laterai~ de primeira ordem, o comprimen-

to e área superficial de raízes, o diâmetro da raiz pivotante 



e sua biomassa apresentaram diferenças significativas 

em relação às espécies de Euealyptu~. 

apenas 

A arquitetura ~adicular, analisada através da 

distribuição das raízes laterais de primeira ordem, demonstrou 

que o E. g~andi~ tende a concentrá-las na região do colo, pró

ximo à superfície, enquanto que o E. to~eliana apresenta pou-

cas raízes na região do colo e aproximadamente 70% delas na 

parte restante da raiz pivotante. Tal fato pode ser indicativo 

de uma maior vantagem adaptativa do E. to~eliana quando planta 

do em solos compactados. 

Para as variáveis mensuradas na parte aérea, de 

tectou-se apenas diferenças significativas em relação ao efei

to das espécies. 
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EFFECTS DF SDIL COMPACTATION ON Euea~yp~u~ ~o~e~Lana FI 

MUELL AND Eueatyp~u~ g~andL~ HILL EX MAIDEN SEEDLINGS 

Author: ROBERTO CHIARANDA 

Adviser: Prof. Dr. FÁBIO POGGIANI 

SUMMARY 

The effects of soil compactation on E. to~etLa

na F. Muell and E. g~andL~ Hill ex Maiden seedlings maintened 

under greenhouse condictions were evaluated through tap, late 

ral and total root systems biomass, tap root diameter, first-

order lateral root number, root lenght, root surface, 

height and biomass in relation to soil compactation. 

shoot 

This work was carried out in the greenhouse of 

the Departamento de Ciências Florestais, of the Escola 8upe-

rior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/U8P, in 

from February 15 to July 13, 1988. 

Piracicaba-8P, 

The soil density used were 0.96 - 0.97 g. cm 3 for 

uncompacted soil and 1.50 g.cm 3 for compacted soil. 

From the assessed variables for the root systems, 

only the lateral and total biomass within blocks showed signi-

ficant effects due to the compactation. First-order lateral 

root nurnber, root lenght and surface, tap root diameter and 

biom~lss showed significant differences only in relation to 

the utilized species. 



• xv. 

The root architeture evaluated through the 

distribution of the first-order lateral roots showed that E. 

9~andib trend to concentrate them in the root collar while E. 

~b~eliana trend to di~trib them along the tap root. This 

observation could be an indicative of a better adaptation of 

E. ~o~eliana to soil with compacted superficial layer. 

Significant differences of shoot height and 

biomass were observed only in relation to the species effect. 



-1. INTRODUCAO 

A atividade florestal no Brasil tem se destaca-

do, no ~mbito econômico, ano após ano, movimentando um parque 

industrial que visa, basicamente, atender a produção de polpa 

de celulose, papel, compensados, aglomerados, resinas, etc. 

Apesar da importância das florestas plantadas 

como fonte de matéria prima, as mesmas são implantadas em so-

los marginais, não mais utilizados pelas atividades de agricul 

tura e pecuária. Esses solos trazem consigo toda uma história 

de modificações em suas propriedades físico-químicas, como es-

gotamento nutricional, desestabilidade de agregados, compacta-

ção, entre outras. 

Não obstante, também as operaçoes florestais me 

canizadas causam impactos deletérios a esses solos, os quais 

sustentam apenas a floresta, causando, ao longo do tempo, dimi 

nuição em suas respectivas produtividades. Esses impactos es

tão bem documentados para florestas-temperadas naturais e tem-

peradas implantadas, não se conhecendo ainda os efeitos dos 

mesmos nas florestas tropicais naturais e tropicais implanta-

das, onde a dinâmica edafoclimática é consideravelmente dife-

rente. Dos impactos causados pela atividade florestal e agríco 

la, a compactação tem sido apontada como principal alteração 
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que os solos sofrem,em razao do seu uso inadequado e falta de 

critérios específicos de planejamento. 

Como conseqüência da compactação, a resistência 

mecânica que o so10 impõe à penetração das raízes aumenta, im

pedindo muitas vezes o crescimento adequado do sistema radicu

lar. Deve ser ressaltado, no entanto, que o compotamento das 

espécies florestais frente à compactação e resistência mecâni

ca à penetração nao é uniforme, podendo este fator ser preju

dicial ou não. 

Visando proporcionar informações à respeito do 

comportamento das espécies florestais frente ao estresse com

pactativo, este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos 

da compactação no desenvolvimento de plântulas de EUQalyp~u~ 

g~andi~ Hill ex Maiden e de EUQa~yp~u~ ~a~eliana F. Muell em 

condições de casa de vegetação. 

o E. ~o~eliana e o E. g~andi~ foram escolhidos 

para o experimento em função de serem utilizados para floresta 

mento e reflorestamento no Vale do Aço-MG, onde ocorrem probl~ 

mas de compactação do solo, e apresentarem respostas diferen-

ciadas às condições adversas do ambiente e, em específico, à 

compactação. 



.3. 

i: REVISÃO DE ~ITERATURA 

2.1. DEFINI~ÃO E TIPOS DE COMPACTA~ÃO 

Considerando um meio poroso .flexível, constituí 

do de partículas sólidas, ar e água, ao aplicarmos uma força 

.de compressão sobre o mesmo, poderá ocorrer uma mudança em suas 

propriedades fíSico-químicas e em suas dimensões, fato que pro 

vavelmente acarretará modificações nos diversos processos que 

ocorrem nesse meio. 

Com o sol') ocorrem fenômenos semelhantes quando 

da aplicação de forças mecânicas sobre sua superfície. 

Dessa forma, compactar um solo constitui-se no 

ato de forçar a aglutinação de suas partículas e agregados, re 

duzindo o volume por eles ocupado. Como conseqüência da redu

ção do volume do solo, ocorre um aumento de sua densidade glo

bal, decréscimo no volume de poros na macroporosidade, dimi

nuição da taxa de infiltração, movimentação mais lenta da 

água, deficiência de aeração, maior resistência mecânica à pe

netração das raízes e alterações nas suas relações térmicas 

lCOS'."A, 1985}. 

Durante o processo, os agregados sao comprimi-
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dos, mas considerando-se que as partículas minerais individuais 

são rígidas, o espaço poroso é que é reduzido. 

A agregação d2.S partículas durante o processo 

de compactação pode ocorrer de maneira diferenciada, formando 

dois ~~~0~ de camadas compactadas CJORGE, 1986). Um dos tipos 

refere-se as camadas provenientes de derivação genética, resul 

tantes da ação lenta e contínua dos processos pedogenéticos, 

originadospelaeluviação dos colóides minerais e orgânicos dos 

horizontes superficiais para camadas mais profundas do solo, 

causando~durante o processo, a obstrução dos poros e, ao final 

do mesmo, uma camada de impedimento. O outro tipo, refere-se às 

camadas de origem induzida, resultantes da aplicação 

força sobre a superfície do solo. 

de uma 

Pode-se encontrar na literatura b termo compac

tação referindo-se indistintamente _aos dois processos,~eja 

s~perficial ou subsuperficial,_ uma vez que ambos apresentam os 

mesmos efeitos desfavoráveis. ~ possível, ainda, a ocorrência 

simultânea dos dois tipos de camadas compactadas. Isto ocorre 

quando as camadas de origem induzida levam à formação de cama

das de origem genética sobre si (RANEY et aI., 1955). 

2.2. PROCESSO DE COMPACTA~ÃO DO SOLO 

Considerando que a aplicação de uma força sobre 

o so:o é capaz de causar mudanças em suas propriedades físico

químicas, há quatro possibilidades que coderão ser atri 
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buídas -a mudança; compressao das partículas sólidas,compre~ 

s;o do lfquido e do g~s dentro do espaço poroso, mudança no 

conteúdo de gás e li~uido dentro do espaço poroso e um 

ranjamento das partículas sólidas (~~RRIS, 1971). 

rear-

Segundo o autor, na compressao de partículas só 

lidas, a aplicação de uma força faz com que o líquido existen-

te entre duas partículas se contraia e a área de contato entre 

as mesmas aumente, assumindo o menisco existente entre elas uma 

forma diferente da inicial. O aumento da área de contato depen 

de da forma das partículas, que por sua vez é elástica, poden-

do as mesmas retornarem à sua configuração normal após o térmi 

no da força aplicada. Na compressão de líquidos,o autor salien 

ta que. a aplicação de uma força causa mudança de volume muito 

pequena, com o conseqüente aumento de resistência às mudanças 

volumétricas adicionais. Para finalidades práticas, a modifica 

ção no volume de água pode ser desconsiderada como fator que 

influencia a compactação do solo. Cessada a força aplicada, o 

líquido retorna aos espaços entre as partículas. Dessa forma, 

as particulas, os gases e os líquidos contribuem para uma modi 

fi cação tempor~ria da· compactação dos solos, conferindo aos 

mesmos uma elasticidade parcial. 

A susceptibilidade dos solos à compactação de-

pende da maior ou menor possibilidade de suas partículas muda-

rem de posição por rolagem ou deslizamento, provocando mudan

ças no volume, especialmente em solos não saturados (HARRIS, 

1971). A compactação ocorre mais facilmente em solos que, con-
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forme WARKENTIN (1971), apresentam partículas de di versos tama 

nhos, onde os grânulos pequenos podem rolar ou deslizar 

os espaços vazios existentes entre os grânulos maiores. 

para 

Em concordância com o processo citado, BODMAN & 

CONSTANTIN (1965} verificaram que uma mistura de 80% de areia 

e 20% de argila mais silte pode apresentar, ao final da compa~ 

taçio, os menores valores possíveis de porosidade comparada a 

qualquer material puro. Segundo esses autores, os solos mais 

susceptíveis à compactaçio sio os de textura média a moderada

mente grossa devido a maior facilidade de reorganizaçio de suas 

partículas. 

Em termos de estabilidade de agregados, os so

los com agregados estáveis sio mais resistentes à compactaçio 

do que aqueles com agregados facilmente desestruturáveis (BOD 

MAN & CONSTANTIN, 1965; SANCHEZ, 1981). 

Quando ocorre d~sestruturaçio dos agregados nas 

camadas superficiais, as partículas resultantes aproximam-se 

entre si, ocorrendo siMultaneamente diminuiçio na macroporosi

dade e entupimento dos poros das camadas subseqüentes do hori

zonte, com aumento da possibilidade de ocorrência de compacta

çao, diminuição da taxa de infiltraçio e erosão. 

Para solos tropicais, SANCHEZ (1981) relata que 

os solos Podzólicos Vermelho-Amarelo e Vermelho-Amarelo Eutró

fico sio mais susceptíveis à compactaçio e à erosio devido ao 

menor teor de argila em seu horizonte superficial, enquanto que 

a maioria dos L~tossolos apresentam estrutura estável. 
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o tipo de material de argila também se relacio

na com a susceptibilidade dos solos à compactação pelo fato de 

que a lâmina de água a ele adsorvida está intimamente ligada à 

plasticidade de suas par~~culas, às ligações existentes entre 

elas e ao movimento da água. O modelo estrutural ou orientaç~o 

Ccasualizado, orientado e floculado) é proporcionado pelas for 

ças interparticulares de repuls~o, forças atrativas de Van-der

Waal e forças coulombianas (HARRIS, 1971). As forças interparti 

culares de repulsão s~o resultantes da interaç~o entre as cam~ 

das de difusão de ions sobrepostos das particulas adjacentes, 

evidenciadas pelo intumescimento quando do umidecimento das ar

gilas e na reação de expansão que ocorre durante o teste de 

compactação. As forças atrativas de Van-der-Waal referem-se 

àquelas que ocorrem entre moléculas descarregadas e as forças 

coulombianas referem-se às forças de atração elétrica. De acor 

do com o autor acima citado, cada tiDo de argila apresenta pr2 

priedades coloidais próprias, sendo que as menos ativas produ

zem estruturas orientadas sob as mesmas condições de carga e 

umidade. O teor de argila também influencia o processo de com

pactação à medida que o mesmo diminui a susceptibilidade do so 

lo à compactação. 

Nessa mesma linha, SILVA (1984) observou maior 

susceptibilidade para Latossolos Vermelho-Amarelo em relaç~o 

ao Latossolo Roxo, apresentando, os mesmos, teores de argila 

de 25 e 50%, respectivamente. 

Em contraposição aos dados relatados, LARSON & 
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GUPTA 11980} e LARSON et aI. (1980) .verificaram um aumento li-

near da compactação com o teor de argila de até 33%, tendendo 

a mesma a permanecer constante com incrementos posteriores,tan 

to para solos lixiviados com predominância de caolinita ou óxi 

dos de ferro na fração argila, quanto para solos com argila ti 

po montmorilonita, alofana, vermiculita e mica hidratada. 

Em termos de tamanho de partículas, tem-se veri 

.ficado qu~ com o seu aumento, o efeito compactativo diminui. 

Esse resultado foi evidenciado por JOHNSON & BUCHELLE (1961) para 

solo arenoso, e por GRABLE & SIEMER (1968) para solo siltoso. 

Outro fator inerente ao processo é a rugosidade 

da superfIcie das partI cuIas . As partículas de superfícies mais 

rugosas impõe maior resistência à movimentação em relação 
... 
as 

de. superfícies lisas ou pouco rugosas, devido ao maior atrito 

que aquelas causam. As informações contidas no trabalho de PE

RECIN & CAMPOS (1978) auxiliam a compreender o efeito da rugo-

sidade das partículas no processo de compactação. Segundo os 

autores, os solos oxIdicos apresentam maior volume de espaço 

poroso do que solos com argilas mais ativas, atribuindo tal fa 

to às ·diferenças de rugosidade superficial existentes entre os 

diferentes tipos de argila. Colaborando com essa linha de pen-

sarnento, CRUSE et aI. L1980} verificaram resultados similares 

para solos da planície costeira Atlântica dos E.U.A., atribuin 

do-os parcialmente às variações de rugosidade superficial das 

partIculas. 

Um outro fator que afeta a compactação dos so-
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los é o seu conteúdo de matéria orgânica, verificando-s~ em li 

l'lhas gerais, que ocorre diminuição do efeito da compactação pa 

ra uma me3:'-.3 força aplicada, conforme aumenta o teor de maté

ria orgânica. Estudando os efeitos da matéria orgânica sobre a 

compactação, SANDS et alo (1979) verificaram que o grau de CO!!! 

pactaçãodos solos foi modificado pela variação do conteúdo da 

mesma. Para aumentos do teor dessa fração do solo, os autores 

obtiveram diminuição dos valores de densidade global em condi

ções não saturadas, fato corroborado por ALEXANDER (1980), SIL 

VA l1984), LENHARD (1986), entre outros. 

SANCHEZ (1981) informa que a matéria orgânica 

está relacionada com a estabilidade dos agregados dos Oxiso

los, uma vez que desempenha papel aglutinador entre as partícu 

las minerais primárias. Além dessa função, a matéria orgânica 

reduz a plasticidade e coesão das partículas, aumentando ao 

mesmo tempo sua capacidade de retenção de água (BRADY, 1979). 

Constata-se ainda, que o aumento do teor de matéria orgânica 

nos solos faz com que os mesmos apresentem uma umidade ótima 

mais elevada para a compactação, fato que pode ser verificado 

nos trabalhos de TAYLOR & HENDERSON (1959), BODMAN & CONSTANTIN 

11965) , FOIL & RALSTON 11967) e SILVA (1984). 

A porosidade é outra propriedade física do solo 

relacionada com o fenômeno da compactação, uma vez que o movi

mento das partículas, de maneira natural ou induzida pela apl! 

caça0 de uma força, ocorre en; detrimento do espaço poroso ocu

pado pelo ar e pela água. No geral, além de diminuição da poro 
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sidade total, ocorre modificação na relação existente entre a 

macro e a microporosidade, com decréscimo da primeira e acrés

cimo da segunda. Esse efeito está evidenciado nos trabalhos de 

GROHMANN & QUEIROZ NETO (1966), MACHADO & BRUM (1978), ZISA et 

alo 11980), HULUGALLE et aI. (1984), OLSSON (1986), entre ou-

tros. Segundo DAY & HOLMGREEN (1952), as modificações do volu

me dos poros podem ser atribuídas, em grande parte, às deform~ 

ções plásticas dos agregados, as quais ocorrem facilmente no 

limite inferior de plasticidade, produzindo diminuição progre~ 

siva dos espaços entre os agregados à medida que a compactação 

aumenta. Para teores de umidade abaixo do limite inferior de 

plasticidade, as deformações parecem estar localizadas nas 

áreas de contato entre agregados. 

O efeito do conteúdo de água na compactação va-

ria consideravelmente com as características do solo e com o 

esforço compactativo aplicado. De maneira geral, a resistência 

ã compactação é grande quando os solos estão secos, devido a 

baixa lubrificação proporcionada pela lâmina de água para o 

rearranjo das partículas. 

Â medida em que o conteúdo de umidade do solo 

aumenta, a resistência ã compactação diminui, devido a maior 

lubrificação das partículas, até que se atinja um ótimo de umi 

dade no qual um máximo de densidade pode ocorrer para um mon-

tante de energia aplicada, conforme demonstrado por SIDLE & 

DRLICA Cl981) , SILVA (1984), entre outros. Ao atingir o ótimo 

de umidade, um número máximo de pequenas partículas são força-
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das a se movimentarem entre os gr~nulos e particulas maiores, 

com os espaços remanescentes sendo preenchidos com agua. 

Acima do teor ótimo de umidade, geralmente 
~ 

pro-

ximo ao ponto de saturação de cada tipo de solo, acréscimos de 

umidade resultam na diminuição dos valores de densidade (SI-

DLE & DRLICA, 1981; SILVA, 1984), com a possibilidade de expul 

sao da água para fora da amostra, conforme evidenciam os dados 

obtidos por SOEHNE (1958), ocorrendo ainda aumento do poten-

cial de destruição da estrutura do solo CSIDLE & DRLICA, 1981). 

Os testes de laboratório efetuados por SILVA 

Cl984) exemplificam esta afirmação. Para um conteúdo de umida-

de de 5 a 15% base peso de massa, o autor elevou a densidade 

do Latossolo Vermelho-Amarelo de 1,5 a 2,0 g.cm-3, enquanto que 

para o Latossolo Roxo, necessitou de umidade de 15 a 25% para 

elevar sua densidade global de 1,4 a 1,6 g.cm-3 • De acordo com 

BODMAN & CONSTANTIN (1965), com o aumento no teor de argila, o 

conteúdo de água no qual um máximo de densidade global é alcan 

çado, também aumenta. 

2.3. EFEITOS DA COMPACTA<;ÃO NAS PROPRIEDADES FfsICAS DO SOLO 

Ao modificar o espaço poroso do solo, a compac

tação modifica seriamente as condições de armazenamento e tran~ 

missão de água, calor, gases e nutrientes, aumentando ainda a 

resibtência à penetração das raizes. Essas modificações nos 

processos fisicos, afetam o crescimento e o desenvolvimento 

da planta. 
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2.3.1. Efeitos da compactação na retenção e fluxo de 

água 

Como a infiltração, retenção e movimentação da 

água no solo depende. em grande ?arte das propriedades desse 

meio poroso, pode-se esperar então, que,há uma modificação des 

sas propriedades, causada pela compactação, o comportamento da 

água também se modifique. 

A infiltração da água no solo depende das condi 

çoes de superfície, enquanto que o fluxo dep~nde da condutivi

dade hidráulica e da existência de um gradiente de potencial, 

conforme evidenciado pela equação de Darcy. 

A condutividade hidráulica é o coeficiente que 

expressa a facilidade com que um líquido é transportado atra

vés de um meio poroso (LI BARD I , 1984), dependendo, portanto, 

das propriedades do meio (distribuição, forma, tamanho, tortuQ 

sidade e superfície específica das partículas e porosidade) e 

do fluido (densidade e viscosidade). 

A transferência de água ocorre dos poros maio

res para os poros menores onde fica retida, devido às forças 

de adesão e coesão. Dessa forma, a movimentação inversa torna

se um fenômeno da macroporosidade, pode-se dizer, portanto, 

que a transmissão de água também diminui (WARKENTIN, 1971). 

Como o volume da água que flui através de um tu 

bo capilar é proporcional à ~uarta potência de seu raio (VOMO

CIL & FLOCKER, 1961), a compactação apresentará grande influên 
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cia na transmisão de água em solos saturados, pois a diminui-

çao no raio do poro diminuirá o volume do fluxo em dezesseis 

vezes. 

Um fate interessante a se considerar 
~ 

e que o 

fluxn nos canais pode continuar a diminuir mesmo quando o solo 

já atingiu o equilíbrio entre a força compactativa aplicada e 

a resistência às novas modificações. Esse fato é enfatizado por 

LENHARD'(1986) em solo de textura fina, explicando o evento c~ 

mo devido ã compressão e descompressão do meio poroso ã aplica 

- -çao e remoça0 da força compactativa constante. 

Por outro lado, em condições não saturadas, a 

compactação aumenta a condutividade hidráulica, conforme evi-

denciado por KEMPER (1971). 

A respeito da influência da textura do solo na 

retenção e fluxo de água, nota-se através de diversos traba-

lhos que, em solos de textura arenosa, o aumento da densidade 

aumenta o conteúdo de umidade a uma dada tensão de sucçao cons 

tante, mas a magnitude do aumento torna-se pequena ou diminui 

conforme aumenta a sucção. Em solos de textura fina, a eleva-

ção do valor da densidade global produz acréscimos no conteúdo 

de umidade, com a magnitude de efeito tornando-se superior com 

o aumento da tensão de sucção. Para solos de textura interme--

diária, o aumento da densidade global diminui o conteúdo de 

umidade a baixas tensões de sucção e aumenta o referido con

teúdo a altas tensões. 

Respostas diferenciadas ao comportamento da tex 



.14. 

tura do solo em relação a tensão de sucção e retenção de 
~ 

agua 

foram encontradas por HILL & SUMNER (1967), para nove solos de 

textura arenosa e barro-argilosa, ao mensurarem seus respecti-

vos conteúdos de umidade a tensões de sucção variando entre 0,1 

e 15 bars, , _" vc":::.ios graus de compactação. 

o comportamento hidrológico diferenciado dos so 

los com diferentes texturas pode também ser explicado através 

da modificação na orientação das partículas (WARKENTIN, 1971). 

Em solos de textura grossa, ocorre um rearranjamento das parti 

culas e agregados numa nova estrutura, com concomitante redu-

ção no tamanho dos poros devido ã compressão. Em solos de tex

tura fina, além da modificação na distribuição dos macro e mi

croporos e mudanças em seu tamanho devido a expansão das argi

las, ocorre a mudança de orientação das mesmas, fato este que 

afeta tanto a retenção de água como a sua própria expansão. 

Com relação às operações de explotação e manejo 

florestal, tem-se verificado urna diminuição do valor da condu

tividade hidráulica, com a conseqüente diminuição da taxa de 

infiltração, conforme dados relatados por JAKOBSEN & MO ORE 

Cl98l), GENT JR. et alo (1983; 1984), JAKOBSEN (1983), RILEY 

l1984} e WRONSKI (1984). Sob os sulcos formados pelas rodas 

dos veículos, a conduti vidade hidráulica tende a decrescer mais, 

conforme verificou WRONSKI (1984) ao encontrar valores de 

0,5 X 10- 4 m.s- 1 nesses pontos de contato, após duas passadas 

do veiculo, em solo barro-arSiloso com pedregulhos tendendo a 

solo argiloso friável. 
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As .operações de pre?aro do solo igualmente con 

tribuem para a modificação da taxa de infiltração, a qual va-

ria de acordo com o método aplicado e com sua intensidade. 

Exemplificando, HULUGALLE et aI. C1984) obtiveram maiores valo 

res de taxa de infiltração para a limpeza de um alfisolo rea

lizada manualmente (3,8 x 10- 1 mm.s- I ), em relação a mesma ope 

ração realizada de forma mecânica (empurrador de árvores e em-

purrador arrancador de raizes), com taxa de 2,6 e 2,8 x 10- 1 

m.s- l , respectivamente. 

No revolvimento do solo, MARTINES & LUGO-LOPEZ 

(1953), estudando os efeitos do preparo do solo sobre as carac 

teristicas fisicas de seus respectivos perfis, encontraram ta-

xas de infiltração da ordem de 142 mm.h-l,para os tratamentos 

que receberam aração e gradagem, contra 13 mm.h- l nos perfi~ 

nao trabalhados. Porém, TROUSE JR. (1979) relatou queda de 99% 

na taxa de infiltração, quando um solo sob floresta recebeu as 

operações de limpeza e preparo para o plantio. Outros exemplos 

são citados por SANCHEZ (1981). 

Considerando a queda do valor das taxas de in-

filtràção e dos valores de condutividade hidráulica devido -a 

compactação, verifica-se que, para chuvas de determinada inten

sidade, pode haver a formação de escorrimento superficialecon 

seqüente erosão, além· de problemas de encharcamento e aeraçao 

na zona radicular (GREACEN & SANDS, 1980). 

O problema do escorrimento superficial também 

poderá aparecer quando da incidência de gotas de chuvas sobre 
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a superfície do solo desnudo. O impacto das gotas, quer oriun

das da precipitação interna, quer da precipitação direta sobre 

os agregadcs, pode desintegr&-los, causando dispersão, reorien 

tação das partícul~s e entupimento dos poros, conforme estas 

são carregadas para dentro dos solos à medida em que a água se 

infiltra. Segundo RUARK et alo (1982), a crosta que fica na su 

perfície apresenta duas camadas, sendo a primeira bem delgada, 

de 0,01 mm de espessura na superfície e uma camada 

de poros entupidos. 

adjacente 

A formação da crosta pode reduzir a infiltração 

à pequenas frações de sua taxa original. A infiltração é afet~ 

da primeiramente pelo número e pela orientação dos macroporos 

conectados e, adicionalmente, pelo grau de bloqueio dos canais 

de drenagem pelo gelo,se o solo for congelado. Desse modo, ã 

remoça0 do litter, o conteúdo de água, o volume total de poros 

abertos e a densidade global apenas afetam a infiltração na 

proporçao em que desarranjam o número e orientação dos macropo 

rosinterconectados (HARRIS, 1972) . 

. . 2.3.2. Efeitos da compactação na aeraçao do solo 

Ao modificar o comportamento da água a compacta 

çao também afeta a transfer~ncia de gases dentro do solo e en

tre este e a atmosfera, tendo em vista que tanto a água quanto 

os gases ocupam o mesmo espaço poroso, nao sendo possível agir 

sobre um sem modificar o outro. 

Os dois mecanismos de fluxo de gases, principal 
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-mente via macroporos, sao: mecanismo de fluxo de massa e meca-

nismo de difusão. Quando a energia que move os gases é o gra-

diente total de pressão, o fluxo resultante é denominado de 

fluxo de massa e, quando ct enorgia que nove um componente gaso-

so especifico é o gradiente de pressão parcial, o fluxo resul-

tante desse componente é denominado de fluxo difusivo. Ambos 

os processos são desenvolvidos nos trabalhos de GRABLE (1971) 

e REICHARDT (1975). 

o principal mecanismo de transfer~nciade gases, 

segundo BRADY (1979), é o de difusão. A maior pressão de oxig~ 

nio na atmosfera, afirma o autor, origina a livre movimentação 

deste gás para0 interior do solo, havendo movimentação contrá 

ria de C02 e de vapor d'água, uma vez que as pressoes parciais 

desses dois gases sã~ geralmente mais elevados no ar do solo-

do que na atmosfera. 

A movimentação e difusão dos gases na atmosfera 

do solo pode ser facilmente rompida pelo realinhamento e des-

truição dos macroporos. Decréscimo no espaço macroporoso devi-

do a compactação pode restringir a difusão de C02 para fora 

ou a de 02 para dentro do solo, produzindo condições anaeróbi 

cas que afetarão o desenvolvimento do sistema radicular com 

conseqüente diminuição do crescimento da parte aérea. Um ou-

tro problema a ser evidenciado ocorre quando os solos compacta 

dos ficam saturados pela precipitaçã~ em determinadas 

do ano, quando, então, os processos anaeróbicos podem 

a ocorrer, tanto à nível de planta, quanto à nível de 

do solo. 

epocas 

começar 

~ . qUlmlca 
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De"acordo com VOMOCIL & FLOCKER (1961) e BAVER 

et alo (1972), pode-se considerar que 10% em volume é o menor 

valor em porosidade para o qual ainda ocorrem trocas gasosas 

no solo, sendo que valores abaixo deste limitam o crescimento 

das plantas. GRABLE Cl966) considera que há limites de porosi 

dade ótimos para cada cultura, de acordo com sua idade, neces-

sidades nutricionais, temperatura, intensidade luminosa, etc. 

Os estudos dos efeitos da porosidade na difusão 

do ar tem demonstrago que a permeabilidade dos solos ao fluxo 

de ar é nula quando o espaço poroso não_capilar é menor que 10% . 

.,9RABr.E & SIEMER (1968) encontraram valores de difusidade rela-

tiva igual a zero para macroporosidade de até 12% em solos síl 

ticos, tanto para aumento da densidade global, quanto para di

minuição do tamanho dos agregados. 

Como as grandes perdas de macroporosidade podem 

restringir a difusão do oxigênio e a penetração das raízes,tor 

na-se possível a ocorrência de um crescimento menor da -arvore 

em relação a locais sem deficiência de aeração (KARR et alo , 

1988). Um outro fator que afeta de forma indireta o crescimen-

to das árvores, seria a diminuição da atividade microbiana, de 

vido a falta de 021 limitando a mineralização dos nutrientes, 

fazendo com que os mesmos fiquem indisponíveis para o reapro--

vei tamento por um período maior de tempo (MITCHEL et al., 1982; 

ARNOTT et al., 1988). 

Há, porém, condições nas quais a compactação nao 

provoca restrições sensíveis nas trocas gasosas do solo, tais 
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como mudan'ças de temperatura do solo e do ar, flutuações da 

pressao barométrica, chuvas e irrigação, os quais promovem um 

~ , 

aumento dos gradientes de pressao responsavelS pela movimenta-

ção dos gases CPHILLIPS & KIRKHAN, 1962). 

2.3.3. Efeitos da compactação sobre a condução de 

calor nos solos 

Dentre os diversos mecanismos existentes de 

transferência de calor no solo, o mecanismo de condução é o 

principal deles (REICHARDT, 1975; GEIGER, 1980). A quantidade 

-de calor pode ser expressa pela equaçao de Fourrier, na qual a 

quantidade de calor transferido é igual ao produto da conduti-

vidade térmica do solo pelo gradiente de temperatura. 

Como a condutividade térmica é uma propriedade 

do material e mensura sua habilidade em transferir calor, seu 

valor 'depende da composição, forma e arranj amento do material, 

conjuntamente com seu conteúdo de umidade. Dessa forma, atra-

vés do mesmo processo de rearranjamento do meio poroso, que 

afeta a umidade e a aeração, a compactação pode afetar a condu 

tividade térmica ao aproximar as partículas umas das outras, ao 

aumentar a quantidade de água retida e ao diminuir o conteúdo 

de gás. 

COSTA (1985) ressalva que a porosidade contri-

bui para a redução da condutjvidade de calor, principalmente 

quando o espaço poroso encontra-se ocupado com ar, ocorrendo 

isto devido ao fato deste componente apresentar baixos valo--
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res de condutividade. Portanto, para uma redução nos valores 

de porosidade e, em específico da macroporosidade, pode-se es-

perar um aumento de valor da condutividade, com maior transfe-

rência de calor para dentro e para fora do solo, confrome a·si 

tuação do balanço de energia sobre a superfície. 

Segundo REICHARDT (1975), a condutividade, além 

de depender da composição da fração sólida e líquida do solo, 

é também uma função da densidade global deste. 

GRADWELL (1963) < observou uma diferença de con-

dutividade térmica de aproximadamente o,dobro do valor entre o 

solo solto (densidade global de 0,98 g.cm-3 ) e o solo denso 

(1,26 g.cm- 3 ) a favor deste último. Por outro lado,mensurações 

noturnas, durante o perlodo de inverno, apresentaram uma perda 

de. calor sensível de 10 a 20 cal. cm-2 a mais no solo denso que 

no solo solto. 

A condutividade térmica, porem, é mais afetada 

pelo conteúdo de água do solo que pela sua densidade global, 

visto que o transporte de calor pela água é muito grande, espe --
cialmente com o aumento da temperatura (WILLIS & RANEY, 1971). 

o fluxo de água e calor nos solos sao simultâ-

neos, verificando-se na literatura relatos de movimento de água 

induzido por gradientes de temperatura sob condições de conge-

lamento, movimento de água através da temperatura de vapor, das 

zonas de alta para as zonas de baixa pressão devido a tempera

tura ou gradiente de potencial. 

Segundo BRADY (1979), o calor se transfere do 
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... 
solo para a agua cerca de 150 vezes mais facilmente do que do 

solo para o ar. À medida em que aumenta a quantidade de agua 

no solo, diminui igualmente a do ar, com conseqüente diminuição 

da resist~ncia ~ transfer~ncia. 

A temperatura do solo nao depende somente da 

quantidade de calor transportado, mas também da sua capacidade 

em absorver calor, capacidade esta dada pelo calor' específico 

que, por sua vez, depende da porosidade, conteúdo de umidade pre 

sente e calor específico da fração sólida. 

À semelhança dacondutividade, o rearranjamento 

do espaço poroso tende a aumentar a quantidade de água no solo 

e a diminuir o espaço não ocupado pelas partículas, aumentando 

por conseguinte, o valor do calor específico. Conforme BRADY 

(1979) e GEIGER 119 80), o teor de umidade dos solos determina, 

mais do que qualquer outro fator, a energia necessária para 

elevar sua temperatura. 

Além de ser afetada pela compactação, a transfe 

rência de calor varia sazonalmente com a cobertura do solo, 

precipitação, etc lGEIGER, 1980). Como resultado dessas modifi 

cações, o ambiente térmico das raizes é afetado, com conseqü~~ 

cia para os diversos processos da planta. 

2.3.4. Efeitos da compactação no estado nutricional 

do solo 

As condições fíSico-químicas do solo afetam di-
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retamente a nutrição das plantas por controlar a taxa e o 

vel pelos quais os íons movem-se até a superfície das raízes. 

Segundo PARISH (1971), o fluxo de massa, o con-

tato de troca das raízes com as fontes de íonsea difusão atra 

vés de pequenas distâncias são os mecanismos através dos quais 

os nutrientes são translocados para as plantas. A importância 

de cada rota varia consideravelmente, com a textura e estrutura 

do solo, conteúdo de nutrientes e distribuição do sistema radi 

cular. 

Considerando as modificaç?es que a compactação 

20de_causar ao solo, os mecanismos de translocação também po-

dem ser afetados. Ao enfocar este aspecto, convém salientar 

que a microporosidade retém maior quantidade de água nos so-

lo.s, requerendo maior tensão de sucção para retirá-la e, dessa 

forma, apenas a água das proximidades das superfícies compact~ 

das está sujeita a mudanças rápidas de tensão. Como a movi

mentação da água é lenta, a rota do fluxo de massa fica preju-

dicada. KEMPER (1971) e PARISH (1971) ressaltam que o fluxo de 

nitratos, sulfatos e outros ânions absorvidos depende do maior 

grau de fluxo de massa, sendo este prejudicado quando da com

pactação. 

Na troca de contato, a compactação força as paE 

tículas do solo a uma maior aproximação, permitindo uma sobre

posição do dobro de camadas das mesmas, tornando possível, de~ 

ta forma, o movimento contínuo de fase de troca (PARISH, 1971). 

Segundo o autor, esse efeito é marcante em solos com solução 

salina fraca ou em solos com íons adsorvidos. 
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Finalmente, o coeficiente de difusão aumenta 

com a compactação, devido a produção de uma quantidade maior 

de sistemas aquosos contínuos (PHILLIPS & BROWN, 1965). Porém, 

com o aumento excessivo da compactação, o coeficiente de difu

sao poderá ser reduzido devido à obstrução física dos poros pe 

las partículas. 

Segundo I<EMPER (1971), a interdifusão de cátions 

pode ser aumentada ou diminuída pela compactação. Tal fato de

pende do tipo de argila que constitui o solo. Dessa forma, a 

montmorilonita (argila tipo 2:1, expansível) apresenta diminui 

ção no coeficiente de difusão de cátions quando compactada, em 

virtude de ser argila saturada de íons de cálcio. A força de 

atração eletrostática mantém as plaquetas de argila mais próxi 

mas entre si, mesmo quando da saturação, impedindo sua expan

sao e retendo os cátions. O referido autor encontrou uma dimi

nuição no valor do coeficiente de difusão de Ca45 quando da 

compactação de um solo barro-argiloso contendo montmorilonita. 

Com a caolinita (argila tipo 1:1) e com a ilita 

(argila tipo 2:1 não expansível) ocorre o inverso. Por serem 

argil~s saturadas de íons de hidrog~nio, estes impedem a forma 

ção de tactóides e, por conseguinte, a compactação aumenta a 

interdifusão de íons. PHILLIPS & BROWN (1966) encontraram um 

aumento de 50% na taxa de interdifusão quando a densidade glo

bal de um solo barro-limoso passou de 1,1 para 1,6 g.cm-3 • 

Os fatores que afetam a interdifusão de ânions 

são os mesmos que afetam a interdifusão de sais, pois os 
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anions geralmente sao acompanhados de cátions livres. No ge

ral, a difusão de ânions e sais ocorre na fase líquida do solo 

e a conecção de poros estreitos com poros grandes pode impe

dir a difusão desses elementos. 

Quando os efeitos da compactação sao muito seve 

ros nas camadas superficiais do solo, pode-se esperar uma redu 

çao na disponibilidade de nutrientes, com conseqüências para o 

crescimento das plantas. YOUNGBERG (1959) verificou que o con

teúdo do nitrogênio, disponível nas trilhas de exploração flo

restal, ficou abaixo do limite mínimo necessário para o cresci 

mento de plântulas de p.óeuda:t.óuga men.z.[e.ó-<--<-, creditando tal fa 

to ã aeração deficiente das trilhas e ao seu baixo conteúdo de 

matéria orgânica. 

De acordo com MILLER & SIROIS (1986), a redis

tribuição dos horizontes superficiais de um solo tipo barro com 

horizonte B argilico, devidoãs operações de exploração flore~ 

tal, causou redução na umidade disponível do solo e no conteú

do de matéria orgânica, fósforo, cálcio e potássio. Segundo os 

autores, a menor disponibilidade de fósforo e cálcio refletiu

se no menor crescimento das plântulas de P-<-n.u.ó :taeda existen

tes no local. 

A menor aeraçao e umidade existentes nos solos 

compactados, devido ã exploração florestal e recreação, propoE 

cionaram uma taxa lenta de mineralização da matéria orgânica, 

fato esse verificado por YOUl~G & GILMORE (1976). Dessa forma, 

dentro da ciclagem biogeoquímica, os nutrientes minerais pas

sam a requerer um maior período de tempo para ficarem disponi-



.25. 

veis às plantas. Enquanto o reservatório do solo possuir as 

quantidades necessárias de nutrientes minerais para suprir as 

necessidades das plantas, estas continuar~o a crescer normal-

mente mas, com diminuição destes pela absorção radicular e com 

reposição mais lenta devido a mineralização da matéria orgâni-

ca, as quantidades dos elementos minerais podem tornar-se li-

mitantes ao crescimento. 

GREACEN & SANDS (1980), revisando diversos tra-

balhos sobre compactação do solo e adição de adubos minerais 

afirmam que, dependendo das circunstâncias I o adubo pode ou não 

compensar a redução de crescimento causado pela compactação. 

Provavelmente dependerá do sistema radicular, lugar e forma de 

aplicação do adubo, umidade do solo, capacidade de absorção 

das planta~, etc. 

Estudando o efeito da ?ompactação nas raízes e 

a capacidade de absorver fósforo pelas plantas, nessas condi--

ções, SHIERLAW & RALSTON (1984) verificaram que essa capacida-

de variou conforme a espécie, dependendo da habilidade de seu 

sistema radicular em penetrar e desenvolver-se dentro dessas 

camadas. 

BORGES (1983), analisando o efeito das camadas 

de compactação sobre o crescimento de soja (Gtyc~ne h~~p~da) 

e de três espécies do gênero Eueatyp~u~, verificou um aumento 

da concentração de fósforo, potássio, cálcio e magnésio na paE 

te aérea da leguminosa, para densidades globais crescentes até 
-3 _ 

1, 05 g~ cm , enquanto que, para o Eucatyp~u~, a concentraçao de~ 
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inalterada com a compactação. 
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ou manteve-se 

FLOCKER & NIELSEN (1962), em urna análise de cres 

cimento de plantas em solos com vários graus de compactação e 

estresse de umidade, verificaram que a absorção de nutrientes 

não foi diretamente afetada pela compactação, mas sim, pela 

. quantidade insuficiente de água disponível para o crescimento 

normal nas regiõesmeristemáticas, envolvendo a elongação da 

célula e absorção de nutrientes. Provavelmente, sob essa condi 

ção variável de estresse, alguns efeitos da limitação dos nu

trientes podem não ter sido detectados. 

Discutindo alguns efeitos benéfico.s da compact.§!. 

ção em relação à absorção de nutrientes, PARISH (1971) infor

ma que urna· diminuição no valor de pH em solos neutros e alcali 

nos pode auxiliar a absorção de fósforo e microelementos, tor

nando-os solúveis. Nessas mesmas linhas de pensamento, MENGEL 

& KIRKBY (~982) enfatizam que a solubilidade de vários sais 

corno carbonetos, sulfatos e fosfatos é altamente dependente do 

pH do solo. 

Um outro efeito benéfico, citado por PARISH 

U97l), é o do contato da superfície das raízes com concreçoes 

de dióxido de manganês, que ocorre em solos compactados de tex

tura fina, e com pH entre 6,5 e 8,0. Analogamente ao contato

de troca, agentes orgânicos produzidos pela raiz reduziram e 

solubilizaram o dióxido de manganês, tornando-o disponível. 
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penetração no solo 
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Considerando que a toda aplicação de uma força 

corresponde .0 surgimento de uma força de ação contrária, a 

ação de penetração das raízes no solo corresponde uma açao con 

trária deste, causando uma determinada resistência ã penetra

ção. Como nos soloscompactados as partículas ficam mais próxi 

mas entr"e si e sua resistência a deformações aumenta, pode-se 

esperar uma maior resistência ou dificuldade ã penetração das 

raízes. 

Trabalhando com solos franco-siltosos, ZISA et 

aI. (1980) verificaram que um aumento de densidade global dos 

solos de 1,2 para 1,8 g.cm- 3 acarretou diminuição na macro e 

microporosidade e conseqüente aumento da resistência ã penetra 

ção de 1,4 para 9,4 bars. Observaram ainda, para solos franco

arenosos, que o mesmo aumento da densidade determinou semelhan 

te diminuição da macro e microporosidade, com conseqüente au-

mento do valor da resistência ã penetração de 0,6 para 3,4 

bars. Portanto, além do rearranjo dos poros, a resistência de

pende também da composição granulométrica do solo, assim como 

de sua umidade. 

As formas como se desenvolvem as forças de imp~ 

dimento mecânico ao crescimento do sistema radicular das plan

tas são discutidas em detalhes DOS trabalhos de CHANCELLOR (1971) 

e GREACEN & SANDS (1980 ) . 

Em relação ã possibilidade das raízes superarem 
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a rAsist~ncia do solo e penetrarem em poros de di~metro menor 

que o seu próprio, por exercer pressão suficiente para expan

di-lo ou por diminuir seu di~metro para penetrá-lo, WIERSUM 

(1957) verificou que, quando a elongdção das raízes era res-

trita por pressões externas, seu di~metro geralmente aumentava. 

Adentrar esses poros depende da expansão das raizes contra uma 

pressão de resist~ncia (GOSS & RUSSEL, 1980). 

De acordo com RUSSEL (1977) e GOSS & RUSSEL 

U980), se a pressão de resist~ncia ã suficiente para reduzir 

e não inibir o crescimento da raiz, o número de cãlulas de sec 

ção transversal, em específico na região do córtex, aumenta. 

Quando o crescimento em extensão ã impedido, a zona de elonga

ção encurta e ascãlulas podem alcançar seu comprimento máximo 

dentro do limite de 1 mm a partir do ápice, com os p~los radi

culares freqüentemente se desenvolvendo nessa zona. Exames mor 

fológicos realizados pelos autores demonstraram distorções ou 

cizalhamento dos p~los radiculares nessas raízes, isto porque 

elas são sustentadas por estes, de modo que a força axial rece 

bida pelo ápice penetrante ã transmitida a uma curta dist~ncia 

ao longo da raiz. 

Quando do aumento da resist~ncia do solo ã pen~ 

tração e da redução da macroporosidade, a taxa de elongação ra 

dicular ã reduzida, fato este que ocorre de maneira exponen-

cial em relação ao aumento da resist~ncia do solo, atã atingir 

um Vdlor critico de resist~ncia acima do qual a penetração das 

raízes cessa CGREACEN & SANDS, 1980). 
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SANDS et aI. (1979) encontraram grande restri

çao à penetração das raízes de P. ~adiata em solos arenosos do 

sul da Austrália para valores de resistência ã penetração de 

30,6 kgf/cm- 2 • 

Em experimentos de casa de vegetação, com solos 

arenosos sedimentares, WASTERLUND (1985) verificou que valores 

de resistência ã penetração de 4,08 kgf/cm- 2 foram suficientes 

para inibir o crescimento do sistema radicular de plântulas de 

coníferas entre 16 e 20 dias. 

Conduzindo experimento com P.ó_eudot.óuga. men.zie

.6ii em condições controladas, em solos tipo barro com intensi

dade de compactação variando entre 1,30 e 1,77 g.cm- 3 , HEILMAN 

l1981) verificou que a penetração das raízes declinou linear-

mente com o aumento da densidade, sendo estimados valores de 

1,74 a 1,83 g.cm- 3 como valores máximos de compactação que im

pedem a penetração das raízes nesse solo. 

ZISA et aI. (1980) obtiveram valores médios de 

penetração de 7,8 cm para o-P. n.ig~a, 7,7 cm para o P. ~igida 

e 6,9 cm para Pieea abie.ófem solo tipo barro-argiloso e barro

arenoso, verificando que o aumento da densidade global de 1,6 

e 1,4 g.cm- 3 , respectivamente, começou a restringir a penetra

ção das raízes. 

A resistência ã penetração vem sendo apresenta

.da como um bom indicador de c.ensidade do solo para prever a 

performance das plantas CSANDS et alo, 1979; ZISA et aI., 1980; 

) HALVERSON & ZISA 1982), sendo que as mensuraçoes efetuadas 
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com penetrômetro correlacionaram-se bem com a penetração das 

raízes (TAYLOR & RATLIFF, 1969). 

A interrelação específica, resist~ncia dos so-

los com o comprimento das raízes, depende do tipo de penetrôm~ 

tro, método de aplicação e cuidados necessários quando da com-

paração dos dados obtidos (TAYLOR, 1971), de tal forma que -e 

importante padronizar processos e equipamentos para que os re-

sultados possam ser reproduzidos (FREITAG, 1971). 

Analogamente à densidade global, a resist~ncia a 

penetração apresenta variabilidade espaçJal no solo, tanto no 

~enttdo vertical como no sentido horizontal, dependendo da evo 

lução e intensidade dos usos do solo a que o local foi submeti 

do, profundidade, teor de matéria orgânica, umidade, etc. 

SANDS et alo (1979) verificaram que a resist~n-

cia à penetração de um solo arenoso, ·à densidade global cons-

.tante, aumentou com a profundidade, devido a um acréscimo na 

sobrecarga de pressão e decréscimo no conteúdo de matéria orgâ 

nica. Os autores verificaram ainda que a resist~ncia à penetra 

ção foi afetada pelo conteúdo de matéria orgânica e não 

conteúdo de umidade. 

Em termos de estratégia de penetração, as 

pelo 

zes procuram penetrar locais onde a resist~ncia para tal é bai 

xa, ou onde haja fragilidades estruturais como fissuras, inter 

faces, etc. Esse fato foi verificado por SANDS et aL (1979), 

para raízes de P. ~ad~ata em bolsas de solo de baixa resist~n-

cia à penetração. KIMBER (19741 verificou que as raízes de 
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E. ma~ginaxa penetram uma camada de laterita através de suas 

fissuras e interfaces, criando um sistema radicular auxiliar 

na camada de argila caolinítica, logo abaixo da camada de late 

rita. 

2.4. EFEITOS DA COMPACTA'ÃO SOBRE AS ESPÉCIES FLORESTAIS 

Existe na literatura uma grande quantidade de 

trabalhos a respeito dos efeitos da compactação sobre as plan

tas em relação ao seu crescimento e produtivtdade. Porém, as 

respostas obtidas pelos mesmos nem sempre são concordantes,pr~ 

vavelmente devido às diferentes interações entre as condições 

do ambiente e as variáveis da planta. 

Fazendo uma revisão sobre os efeitos da compac

tação dos solos no crescimento das plantas, GREACEN & SANDS 

(1980) verificaram que, dos 142 trabalhos realizados entre 

1970 e 1977, à respeito do assunto, 24 apresentaram redução na 

produção das culturas florestais, um apresentou aumento na pr~ 

dução e apenas um nao apresentou nenhum efeito. 

As principais espécies que vêm sendo estudadas 

sao: P. ~adiaxa, P. ~aeda. P. ei~ioxxi, P. ponde~o~a, P. nign~ 

P. ~yive~xni~, Pieea abie~, P~eudox~uga menzie~ii, Abie~ g~an

di~, Liquidamban e~xi~aeYniua, E. g~andi~, E. deiegaxenbi~, E. 

deve~~ivoion, entre outras. 

Os efeitos da compactação são observados em to

dos os estágios de crescimento, desde a germinação e sobrevi--
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vência até a terceira rotação, tanto em termos de sistema radi 

cular quanto de parte aérea . 

. Os efejt8s u~ compactação do solo sobre as espé 

cies ~lorestais são estudados tanto em condições de casa de ve 

getação e de viveiro, como em condições de campo. Em condições 

de casa de vegetação e de viveiro, é comum o uso de colunas de 

solo compactadas artificialmente e acondicionadas em recipien

tes plásticos ou metálicos. Em condições de campo, o uso de 

trilhas de exploração é bastante comum, assim como linhas de 

plantio e camalhões. 

2.4.1. Efeitos da compactação sobre a germinação e 

sobrevivência de espécies florestais 

A germinação e sobrevivência de espécies flores 

tais podem ser afetadas de maneira adversa pela compactação,e~ 

bora os resultados sejam variados. 

FOIL & RALSTON (1967) estudando o crescimento e 

estabelecimento de plântulas de P. ~aeda em solos barro-areno-

so, barro e argiloso, em condições de casa de vegetação, veri

ficaram que a compactação não afetou de maneira significativa 

a germinação, embora a percentagem ·de sobrevivência tenha sido 

uniformemente reduzida, sendo atribuído este fato à deficiên-

cia de aeração e impedimento mecânico ao crescimento das 

zes. Nesta mesma linha, YOUNG et aI. (1967) também verificaram 

uma pequena regeneraçao de P~eudo~~uga menzie~ii, La~ix oeei-
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dentati~ e P. ponde~o~a, em áreas perturbadas, 4 anos após a 

exploração. 

Os dados obtidos por HATCHELL et aI. (1970) sao 

oportunos e vem ratificar os rcsvltados anteriores. Estes au-

tores, trabalhando em condições de casa de vegetação, obtive

ram redução de 25% na sobrevivência de mudas de P. taeda, aos 

150 dias de idade, em solo barro-arenoso compactado a 1,08 g. 

cm- 3 , em" relação à plântulas da mesma espécie crescendo no mes 

mo solo, mas com densidade global de 0,75 g.cm- 3 • Isto pode 

ser creditado ao fato das radículas sofrerem " fortes restrições 

à penetração no solo compactado. 

ZISA et aI. (1980) verificaram diminuição na 

porcentagem de sobrevivência para 85, 76 e. 72% do P. nig~a) P. 

~igida e Pieea abie~, respectivamente, com efeito significati

vo para solo tipo barro-siltoso, à densidade global de 1,9 g. 

cm- 3 . 

A germinaçao e sobrevivência em áreas de regene 

raçao natural podem igualmente ser afetadas. Steinbrenner & 

Gessel 1 , citados por OMI Cl986) , relatam redução na sobrevi vê.!! 

cia de coníferas no estágio juvenil, em áreas naturalmente rege 

neradas,em trilhas de arraste de madeira. 

HATCHELL et aI. (1970), em condições de campo, 

1 STEINBRENNER, E.C. & GESSEL, S.P. Effect of tractor logging 
on soils and regeneratic~ in the douglas-fir region of 
Southwestern Washington. Society of American Foresters 
Proceedings, 19: 77-80, 1955. 
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verific~ram que a.compactação de um solo barro-arenoso nao afe 

tou a germinaç~0 de sementes de P. taeda em tri lhas de skidder, 

mas a sobrevivência das ~lântulas foi baixa nos solos altamen

te compactados. 

A densidade global foi considerada uma das ca

racteristicas mais importantes na determinação da classifica-

ção de sItios, para a implantação de talhões de P. ta.eda visan 

do o controle de erosão, possibilitando a previsão de um péssi 

mo desenvolvimento da população em sítios onde a densidade gl~ 

bal excede a 1,45 g.cm- 3 • 

Relatos à respeito da sobrevivência e posterior 

crescimento de plântulas de P. taeda são apresentados por CAMP 

BELL et aI. <-1973). Segundo os autores, as plântulas dessa es

pécie não foram afetadas de forma significativa devido à com

pactação oriunda da operação de retirada de madeira. HATCHELL 

(1981) constatou fato semelhante para coníferas até a quarta 

estação de crescimento após o plantio. Nestes dois casos, o r~ 

volvimento do solo da cova durante o plantio reduziu os valo

res de densidade global do solo, e as chuvas auxiliaram a mini 

mizar'as diferenças de umidade. 

2.4.2. Efeitos da compactação sobre o sistema 

radicular de espécies florestais 

Para a maioria das espécies estudadas, o siste

ma radicular tem seu crescimento restrito pela compactação, com 

tendência de decréscimo no peso da biomassa e modificação no 
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comportamento das· raízes primárias e secundárias. 

o grau pelo qual a compactação afeta as ~ ralzes 

depende da espécie, tipo de solo e magnitude do efeito compac-

tativo. Desse modo, o crescimento das raízes pode ser inibido 

em solos de textura fina, pobremente drenados, compactados e 

com deficiência de oxigênio, quando o solo não apresenta carên 

.cia de oxigênio e água, o crescimento das raízes pode ser ini-

bido pela resistência à penetração (SANDS & BOWEN, 1978; SANDS 

et aI., 1979; ZISA gt aI., 1980; HEILMAN, 1981). 

Têm-se observado modific&ções na distribuição 

4as raízes totais e raízes finas (SANDS & BOWEN, 1978; WASTER-

LUND, 1985), embora as raízes laterais tenham, em. alguns ca-

sos, proliferado em solos compactados (FOIL & RALSTON, 1967)~ 

Observa-se· ainda o aumento de diâmetro das laterais 

(SANDS & BOWEN, 1978} e diminuição da área superficial das raí 

zes (MITCHELL et aI., 1982). 

~ 

Por outro lado, HILTON (1979) relata que o nume 

ro de novas raízes emergentes em plintulas de Junlpe~uh vl~gl-

nlana não foi afetado pelos diferentes graus de compactação 

aplicado a um solo barro-arenoso, durante o período de duas es-

tações de crescimento, apresentando grande efeito, no entanto, 

as diferentes estações do ano. 

Em termos de biomassa de raízes, verifica-se na 

maior parte dos casos, uma diminuição do peso seco (FOIL & 

RALSTON, 1967; MINORE et aI., 1969; HATCHELL, 1970; SILVA et 

aI., 1982; SNIDER & MILLER, 1985), com reduções superiores, aI 
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gumas vezes, a 50% em relação ao controle. Porém, resultado 

inverso foi obtido por TRUJILLO (1976), que verificou um aumen 

to de 19% na biomassa de raízes, para P. pondeno~a com 19 meses 
/ 

de idade, crescendo em solo barro-síltico-argiloso, com inten

sidade de compactação variando de 1,02 a 1,28 g~cm-3. 

Freqüentemente os fatores responsáveis pela ini 

bição das raízes, em solos compactados interagem e são difíceis 

de serem separados tOMI, 1986). 

2.4.3. Efeitos da compactação no crescimento da parte 

aérea de espécies florestais 

Â semelhança do crescimento do sistema radicu-

lar, o crescimento da parte aérea das plantas pode apresentar 

resultados variados devido às interações complexas existentes 

entre as características físicas dos solos e das espécies.-

Se todos os requisitos necessários para o cres-

cimento das plantas estiverem presentes em quantidades adequ~ 

das em um solo compactado, sua parte aérea se desenvolverá a 

taxas satisfatórias (SANDS & BOWEN, 1978), independente da com 

pactação. Em outros casos, a compactação pode ser benéfica ao 

aumentar a difusão de íons e promover a absorção de nutrientes 

(KEMPER, 1971), embora possa também se revelar deletéria ao 

conteúdo de nutrientes e mineralização de matéria orgânica no 

solo (GREACEN & SANDS, 1980). 

Em experimentos com plântulas, geralmente com 
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idades inferiores· a um ano, ao aumento da densidade global do 

solo tem correspondido uma diminuição na altura das plântulas 

de várias espécies, entre elas: P. pon.de.no.óa (COCHRAN & BROCK, 

1985}, Liquidamban .ó:tinac.Y6lua (LOWERS & STONE, 1982), P. na

dia.:ta (SANDS & BOWEN, 1978), P. :ta.e.da. (FOIL & HALSTON, 1967; 

HATCHELL et aI., 1980; MITCHELL et aI., 1982; LOCKABY & VIDRI-

NE, 1984; MELINDA-SAY et aI., 1987) e P. c.on.:ton:ta (ARNOTT et 

aI., 1988). 

Contrastando com os resultados anteriores, CAMP 

BELL et aI. Cl973} encontraram variações significativas de 

crescimento em altura, para plântulas de P. :ta.e.da. crescendo em 

trilhas de skidder, em solo barro-arenoso e barro-argiloso, com 

densidade global variando entre 1,45 e 1,51 g.cm- 3• HEILMAN 

(1981) obteve resultados semelhantes para plântulas de p.óe.u= 

do:t.óuga me.n.zie..óii, crescendo em solo tipo barro, com densidade 

global variando de 1,30 a 1,77 g.cm- 3 • 

Em análise de experimentos de compactação, em 

condições de laboratório, a altura das plântulas tem apresent~ 

do correlações fracas com a compactação e profundidade das rai 

zes, não sendo recomendado o seu uso para prever o desempenho 

individual da planta (HALVERSON & ZISA, 1982). 

Sobre a biomassa da parte aerea, nao existe, na 

realidade, um consenso entre os diversos autores encontrados 

na literatura sobre os reais efeitos da compactação, conforme 

evidenciam os trabalhos de HINORE et aI. (1969), TRUJILLO 

(1976), SILVA et aI. (1977), SANDS & BOWEN, (1978), MITCHELL 

et aI. Cl982}, BORGES Cl983) , MELINDA-SAY et aI. (1987). 
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No estado adulto, o efeito da compactação no 

crescimento das árvores tem sido mensurado após o desbaste em 

plantios comerciais ou após o manejo de talhões multiâneos. As 

diversas operações mecanizadas dentro dos povoamentos modifi

cam as propriedades físico-químicas dos solos, podendo ainda 

cortar e prejudicar o sistema radicular das árvores adjacentes 

aos locais de trânsito, sendo maior o prejuízo quanto mais su-

perficiáis estiverem as raízes. 

~ 

Os silvicultores vem questionando as perdas de 

produtividade devido a essas alterações, nas rotações subseqüeg 

tes (LOCKABY & VIDRINE, 1984; KARR et aI., 1987) e, embora in-

ferências possam ser feitás a partir dos dados coletados nos 

estudos já realizados, ainda não é possível prescrever práti-

cas silviculturais com a precisão necessária para proteger os 

solos vulneráveis e manter a produtividade do sítio. 

No geral , o crescimento das árvores em zonas com 

pactadas é menor em relação às testemunhas ou áreas não pertu,E 

badas,com estimativas de redução de crescimento variando entre 

6 e 50% lOMI, 1986). 

YOUNGBERG l1959) verificou para P~eudo~~uga men 

zie~ii, crescendo em solo argiloso, uma diminuição do cresci--

mento em altura de 22%, quando a densidade global de solo pas

sou de 0,88 para 0,95 g~cm-3 e redução de 42% quando a mesma 

passou de 0,88 para 1,55 g .• cm- 3 • WERT & THOMAS (l98l) verifica 

ram redução do crescimento em altura de 30% para as mesmas es-

pécies quando a densidade do solo passou de 0,91 para 0,99 e 
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de 1,09 para 1,26 g.cm- 3 nos 5 e 30 cm de profundidade do per-

fil do solo, respectivamente. Segundo os autores, essas -arvo-

res crescendo em trilhas compactadas apresentaram-se, na composi 

çao do dossel,como suprimidas ou com forte probabilidade de vi 

rem a ser suprimidas. 

FROEHLICH (1979) relata uma pequena reduçio de 

6 a 12% no crescimento de árvores de P. ponde.Jto-6a, depois do 

desbaste dos talhões, e conseqüente aumento da densidade global, 

enquanto que HATCHELL et aI. (1970) e LOCKBY & VIDRINE (1984) 

verificaram a redução superior a 50% para árvores de P. tae.da 

em solo barro-arenoso e solo tipo barro. 

Em termos de volume de madeira, tem-se verifica 

do, em trilhas compactadas por skidder, uma estimativa de redu 

çao de volume variando de 45% após 26 anos de efetuada a oper~ 

çao de desbaste (perry2, citado por HATCHELL et aI., 1970), a 

80% após 32 anos (WERT & THOMAS, 1981; JACOBSEN, 1983). KARR 

et aI. (198S) ponderam que a perda de produção volumétrica po-

de ser considerada grande em locais severamente compactados, 

com possível perda de produção comercial. 

Um trabalho interessante de ser mencionado é o 

de MOEHRING & RAWLS (1970), no qual os autores criaram uma sé-

rie de impactos compactativos, passando um trator seis vezes 

próximo às árvores, variando o número de lados atingidos de ca 

2 PERRY, T.O. Soil compactation and loblloly 
Trea Planter's Notes, 67: 1-9, 1964. 

pine growth. 
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da árvore-teste. Após cinco anos, o volume de crescimento 

mensurado. Quando a compactação foi limitada a um dos 

. .40. 

foi 

lados 

da árvore, o crescimento em volume foi levemente afetado, mas 

quando as árvores-teste. tiveram 2, 3 ou 4 lados compactados, 

elas apLesentaram volumes de 13,17%; 36,3% e 43,4% menores 

que o volume das árvores controle. 

Considerando a complexidade das interações que 

ocorrem, torna-se necessária a obtenção de mais dados sobre os 

efeitos da compactação no crescimento das árvores para se de

terminar quais seriam os limites convenientes de medidas cura

tivas e preventivas (GREACEN & SANDS, 1980). 
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I 

3. MATERIAL E METODOS 

3.1. MATERIAL 

3 .. 1.1. Local 

o experimento foi conduzido em casa de vegeta-

çao, no Departamento de Ciências Florestais da Escola Supe-

rior de Agricultura "Luiz 'de Queiroz", Universidade de são Pau 

lo, em Piracicaba-SP, sob condições controladas. 

3 .. 1.2. Solo 

o solo utilizado no experimento foi do tipo La-

tossolo Roxo Estruturado, de textura argilosa, conforme classi 

ficação do Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes, da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". o referido 

solo foi coletado na Fazenda Areião/ESALQ, Piracicaba-SP. 

As determinações ana'líticas de laboratório, pa-

ra efeito de caracterização do solo, foram efetuadas em terra 

fina coletada na faixa de 25 a 75 cm de profundidade, expres--

sas no QUADRO 1. 
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QUADRO 1. Caracterização físico-química do solo utilizado no 

experimento. 

Profun composição granulo-
~~ A1 3+ didade métrica (X) pU K+ Ca2+ H+ ST 

M,O. P U 
(em) 

Areia Silte Argila 
(emg/lOO g TFSA*) 

(Z) H20 CaC12 (7.) ~~ 

25-75 27,6 23.2 19,2 5,7 5,0 2,9 3 0,14 3,83 1,59 0,12 3,10 5,55 67 

* TFSA; terra fina seca ao ar. 

3.1.3. Espécies de Euea~yp~uh utilizadas 

As espécies utilizadas no experimento foram o 

Eucalyptu~ ta~el~ana F. Muell e o Eucalyptu~ g~an~~~ Hill ex 

Maiden. 

O Eucalyptu~ ta~el~ana, procedente de Kurunda, 

Austrália, de acordo com HALL et alo -(1970), localiza-se entre 

as latitudes de 160 e 190 5, em uma pequena área próximo ao li

toral, crescendo em competição com a floresta tropical pluvial 

ou nos limites desta, isolado ou em grupos. O clima na região 

de ocorrência é do tipo tropical com pequena variação de tempe 

ratura, com média máxima em torno de 29,40 C e média mínima em 

torno de 10 a lSoC, de acordo com a altitude. A precipitação 

média mensal é superior a 380 mm. Ocorre em solos barro ou bar 

ro-arenoso, de origem vulcânica, crescendo em morros e encos-

tas de montanhas, a uma altitude variando entre 76 e 760 me-

tros. Alcança alturas variando de 24 a 30 metros e diâmetro de 

90 cm. 
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o Euealyptu~ g~andi~ utilizado no experimento é 

oriundo da Ârea de Produção de Sementes 4, da Celulose Nipo-

brasileira S/A. Em sua região de origem, na Austrália, segundo 

HALL et aI. (1970) f a espécie ocorre nas regiões costeiras, en

trel.c e 300 de latitude sul, em clima subtropical co~ temper~ 

tura média variando entre 15 e 210 C. Para toda a amplitude de 

ocorrência da espécie, a precipitação média anual varia de 

1000 a i800 mm, com a precipitação média do mês mais seco por 

volta de 25 mm. Os sítios costeiros são livres de geada, embo

ra elas possam ocorrer ocasionalmente em altas altitudes e de

pressões ao longo da costa. Ocorre em solos profundos, bem dre 

nados e de origem vulcâniéa ou pluvial, nas planícies e encos

tas de morros dos vales mais férteis da parte sul da região de 

ocorrência e nos planaltos, na parte norte. A altitude varia 

desde o nível do mar até 900 metros. Produz indivíduos com al

tura variando entre 43 e 60 metros e diâmetro entre 1 e 1,5 em. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Obtenção dos blocos compactados 

O método utilizado foi o da compactação artifi

cial de camadas de solo solto, o qual consiste na aplicação de 

uma força de impacto sobre camadas de solo até atingir o grau 

de compactação desejado. 
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3.2.1.1. Aparelho compactador 

o aparelho utilizado para compactar artificial-

mente colunas de solo solto foi confeccionado a partir de mo-

dificações efetuadas. em um penetrômetro de impacto modelo IAA/ 

Planalsucar-Stolf (STOLF et aI., 1983), e segue, em linhas ge-

rais, o modelo descrito por BRUCE (1955). O mesmo consta de 

urna haste com um pistão de ferro fixo na extremidade inferior, 

dois limltadores de curso, um superior e outro inferior, e um 

peso de curso constante para provocar efeito compactativo com 

sua queda (Figura 1). 

T 
e 
u 
o 
li) 

l 

,..... 

_L UVA MÓVEL 

J '-~ LIMITADOR DE CURSO 

1 
PESO 

_.CURSOR 

,--

'"' -, . LIMITADOR DE CURSO 

l' 
-EMBOLO 

FORMA 

::::::::~ç====+ 2mm 

.f 
-+1-- (4 180 mm 

VISTA LATERAL 

200 mm 

Figura 1. Esquema do aparelhe compactador de solos e forma de 

compactação. 
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o referido aparelho ~presenta as seguintes ca-

• peso de curso constante: 2 kg 

• curso de queda livre: 60 cm 

· di~metro do pistão de ferro lembolo):12,6 cm 

• energia de compactação: 36 kg.cm- 3 

Para completar o aparelho, foi construída uma 

forma de compactação de 12,65 cm de di~metro interno e 18 cm de 

altura, em ferro fundido, separada em duas partes para facili

dade de manuseio. As paredes da forma foram fixadas, em sua ba 

se superior, em um anel metálico e,na inferior, em uma base me 

tálica. 

o aparelho permite obter amostras compactadas 

pela variação do nfimero de batidas do peso sobre o pistão, de

pois de fixado a uma altura de queda adequada~ 

3.2.1.2. Operação de compactação 

A operaçao de compactação do solo constou das 

seguint~s etapas: a} secagem, destorroamento e peneiramento (m~ 

lha de 2 :mm)do solo; b) encharcamento do solo, com posterior dre 

nagem livre até capacidade de campo, sendo o mesmo coberto com 

lona plástica para evitar perdas por evaporação; c) montagem 

da forma, a qual foi revestida internamente com embalagem de 

polietileno, para servir de invólucro ao bloco de solo e evitar 

que o mesmo ficasse aderido às paredes; d} colocação da primei 

ra camada de solo solto, de espessura de 5 cm, dentro da for-
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ma, nivelando-se a mesma para0 perfeito assentamento do pis

tão; e) colocação do aparelho compactador sobre a camada, to

mando-se o andado de mantê-lo sempre na posição vertical em ang~ 

lo de 900 . O percurso do peso foi fixado em 60 em. Deixou-se 

o peso percorrer o cursor 4 vezes para a obtenção da densidade 

global desejada. Repetiu-se a operaçao para as camadas poste-

riores até o bloco atingir a altura de 17 em. 

A relação número de impactos pela densidade glo 

bal induzida foi obtida através de teste prévio, onde camadas 

sucessivas de solo, com 5 em de espessura, foram compactadas 

com 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 impactos, com posterior mensuaçao 

da densidade global através do método do anel volumétrico. 

3.2.2. Obtenção dos blocos não compactados 

Os blocos nao compactados foram constituídos pe 

.10 solo peneirado e seco ao ar, colocado em embalagens plásti

cas perfuradas na base, dentro da fôrma, com o auxílio de um 

tubo de PVC e um funil para minimizar o efeito da separação de 

partículas por tamanho, durante o processo, procurando dimi-

nuir, dessa forma, possíveis variações localizadas de densida

de global. De acordo com BOHM l1979}, os melhores resultados 

obtidos no enchimento de recipientes ocorre quando o solo es

tá com umidade próxima a dos solos secos ao ar. 

A seguir, os blocos naocompactados foram colo

cadosem recipientes plásticos e irrigados a intervalos regula 

res de 48 horas para provocar e auxiliar o processo de rearran 
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jamento das partículas do solo solto, ao longo do tempo. 

3.2.3. Montagem dos sistemas solo-recipiente 

Para acondicionar os blocos de solo foram uti

lizados recipientes plásticos de 10 litros de capacidade, per

furados na lateral à uma altura de aproximadamente 5 cm, con

servando, dessa forma, um pequeno reservatório de água para ir 

rigação na base do recipiente. 

Na montagem dos sistemas solo~recipiente segui 

raro-se as seguintes fases: a) foi colocada uma camada de pe

dra britada de aproximadamente 5 cm de espessura,no fundo do 

recipiente; b} uma tela de nylon, de formato circular e diâme

tro de 12,6 cm, foi colocada sobre a camada de pedra; c) assen 

tou-se o bloco de solo sobre a tela; d) preencheu-se os espa

ços vazios entre o bloco e a parede do recipiente com solo are 

noso, provendo, desta maneira, maior estabilidade ao sistema e 

auxilio à irrigação; el o solo nos recipientes foi irrigado 

até a capacidade de campo e assim mantido; f) identificou-se 

cada sistema para distinção dos tratamentos utilizados. 

Um esquema do sistema bloco de solo-recipiente, 

pode ser visualizado na Figura 2. 

O método permite a realização de estudos em 

plantas, isolando os fatores individuais que influenciam as 

raizes. Apresenta,como vantag~m, maior facilidade de estudo em 

relação aos que são efetuados em condições de campo. Além dis-
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so, as condições de crescimento podem ser uniformemente repeti 

das diversas vezes. 

SACO PLÁSTICO 

CONTA.' NER 

DE ORE NAGEM 

:.....,;~ ___ PEDRA BRITADA 

TELA DE NYLON 

Figura 2. Corte transversal do sistema solo-recipiente. 

3.2.4. Plantio e desbaste 

o sistema de plantio adotado foi o de semeadura 

direta nos blocos compactados e não compactados. Esse sistema 

evita que as raizes venham a sofrer danos com as operaçoes de 

repicagem e possivel parada de crescimento durante o período 

de pegamento. Para tanto, foi retirado um pequeno volume de so 

lo da parte central dos blocos compactados e em seu lugar, foi 

colocada terra fina seca ao ar, enquanto que nos blocos nao 

compactados foi feito um pequ~no orifício. A seguir foram se-

meadas, em cada bloco de solo, 6 a 7 sementes. 
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Vinte dias após a germinação das sementes efe

tuou-se o primeiro desbaste, deixando-se três plântulas em ca

da bloco. Dez dias após o primeiro desbaste, foi efetuado o se 

gundo, deixando-se, agora, apenas uma plântula por bloco, 

mais próxim de centro do mesmo. Durante as operações de des

baste, procurou-se uniformizar a altura das plântulas~ 

3.2.5. Irrigação 

A irrigação foi realizada periodicamente, con

forme a superfície do bloco apresentava-se com sinais de seca. 

O método utilizado foi o da irrigação pela base do recipiente. 

Segundo BOHM (1979), a irrigação nesses moldes permite melhor 

aeraçao do solo, mantém sua estrutura e diminui a perda d1água 

e nutrientes por drenagem. 

A água foi colocada no solo arenoso, ao redor 

dos blocos, até abastecer o depósito que se formou na camada 

de pedra britada na base do recipiente, movimentando-se 

as plantas através da capilaridade do solo. 

3.2.6. Adubação 

para 

Após 75 dias, foi efetuada adubação com solução 

nutritiva em todos os tratamentos. Utilizou-se a solução nutri 

tiva completa de SARRUGE (1975), na concentração 1:1, aplicada 

10 vezes entre 75 e 90 dias, na quantidade de 50 ml por planta, 

sobre a superfície dos blocos. 
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3.2.7. Delineamento estatístico 

o delineamento estatístico utilizado foi o fato 

rial 2x2 com parcelas ao acaso, reunindo quatro tratamentos com 

postos pelas duas eSPscies de Euealyptu~ e dois niveis de com-

pactação do solo, procurando-se simular, dessa forma, duas cog 

dições opostas de crescimento de plantas em relação ao meio fi 

sico. 

Cada tratamento foi composto por 24 plantas, dis 

postas em parcelas de 4 plantas, num total de 6 parcelas por 

tratamento, cuja distribuição espacial é dem6nstrada na Figura 

3. 
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Figura 3. Disposição das parcelas e tratamentos na casa de ve
getação. 
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Os dados obtidos foram analisados através da 

anãlise de variãncia simples. 

Para atender as condições de normalidade, exigi

das para a análisp. estatística, os dados sobre o comprimento e 

área superficial das raízes foram transformados em logx. 

3.2.8. Variáveis mensuradas 

3.2.8.1. Variável climática 

Com o auxilio do termômetro de máxima e mínima 

foi obtida a temperatura, dentro da casa de vegetação, no de

correr do experimento. Os dados são apresentados na TABELA 1. 



TABELA 1. Temperatura média semanal observada dentro da 

de vegetação, no decorrer do experimento. 

Semana Temperatura média 
CoC) 

1~ 27,0 

2~ 29,4 
a 3. 26,9 

4~ 25,7 

5~ 27,9 

6~ 25,6 

7~ 24,4 

8~ 24,4 
a 9. 23,2 

10~ 24,3 

11~ 22,6 

12<: 23,4 

13<: 20,0 

14~ 17,2 

15<: 19,9 

16~ 20,0 

17~ 21,0 

18<: 21,0 

19~ .20,1 

20~ 21,4 

3.2.8.2. Variáveis do solo 

.52. 

casa 

Ao final do experimento, foram coletados dados 

referentes ~ densidade global e resist~ncia ~ penetração das 

raízes. 
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a} Densidade Global 

A metodologia utilizada para a coleta dos valo-

res de densidade global foi a do Anel Volumétrico de Kopeck 

(KIEHL, 1979}, a qual consiste em introduzir um anel de bordos 

cortantes, de volume conhecido, na parede do bloco, por pres

s~o. As amostras foram coletadas na lateral dos blocos, entre 

as profundidades de 6 e 11 em. Quando do cálculo dos valores, as 

amostras foram secas em estufa a 10SoC, até peso constante. A 

seguir, foram pesadas e os respectivos volumes dos anéis calcu 

lados. A densidade global foi calculada pela' seguinte fórmula: 

onde: 

D = m 

V 

D = densidade global 

m = massa seca da amostra de solo contida no anel volumé
trico 

V = volume do anel volumétrico 

b) Resistência à Penetração das Raízes 

A resistência à penetraç~o das raízes foi mensu 

rada com penetrômetro de bolso modelo CL-700, fabricado por 

Soiltest Inc. - USA, o qual mensura a resistência que o solo 

oferece à penetraç~o do cursor em 1 cm de profundidade. Os va

lores de penetraç~o foram coletados na parede dos blocos, a 

1,3,S,7,10 e lS cm de profundidade, a partir da superfície. 
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3.8.2.3. Variáveis do sistema radicular 

a) Coleta e Armazenamento do Sistema Radicular 

o método utilizado foi o da lavagem manual, des 

crito por Boa~ (1979), o qual reque4para sua realização, um 

recipiente de 40 litros de capacidade, acoplado a um coador de 

malha extra-fina lGase Suíça "Monge ll NY 120 HD) por um cano. 

Esta operação apresentou as seguintes etapas: a) os blocos com 

pactados foram imersos em água por 24 horas para facilitar o 
, 

desprendimento das partículas do solo das raízes; b) os blocos 

foram colocados, um a um, dentro do sepã"rador de raízes e o 

~olo~foi desagregado com jato d'ãgua, até não haver mais 

zes dentro do vaso flutuador; c) as raízes coletadas foram 

acondicionadas em embalagens de polietileno, em solução alcoó-

lica 20%, devidamente identificadas e armazenadas a baixas tem 

peraturas, para posteriores mensurações, conforme recomendado 

por BOHM U979}. 

b) Mensuração das Variáveis 

Foram'mensuradas as seguintes variáveis: biomas 

sa da raiz pivotante e do sistema radicular absortivo, biomas-

sa total, diâmetro das raízes, diâmetro da raiz pivotante, área 

da superfície radicular, número e distribuição das raízes late 

rais de primeira ordem. A metodologia adotada para cada variá-

vel é descrita conforme segue: 

b.l} Diâmetro das raízes: foram seccionados pe-
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quenos pedaços de segmentos de raízes mais ou menos uniformes, 

os quais foram colocados sobre lâminas de vidro e projetados 

em fundo branco com auxílio de um projetor de fibras de celulo 

se Baush & Lomb. Os valores ampliados foram corrigidos para 

valores reais através do fator de correção 0,217 e, posterior-

mente, classificados por classe diamétrica de amplitude de 

0,25 mm. 

O diâmetro das raizes pivotantes foi mensurado 

com o auxílio de paquímetro digital, nas proximidades do colo, 

terço médio e terço inferior. 

b.2) Comprimento das raízes: o comprimento das 

raízes foi mensurado através do método dos intersectos de NEW 

MAN Cl966), modificado por TENNANT (1975), que consiste em jo-

gar,ao acaso, os segmentos de raizes sobre um retículo de va-

~or conhecido, com uma lâmina de água sobre o mesmo, contando-se 

os pontos de intersecções entre as raízes e o retículo. 

O número de intersecções foi transformado em 

comprimento de raízes com o auxílio da seguinte fórmula: 

onde: 

R = 11 

14 
.N . valor do retículo, 

R = comprimento das raízes 

N = número de intersecções 

Foram amostrados oito sistemas radiculares com-

pletos por tratamento, escoULidos dentro das classes de altura 

final, as quais foram calculadas através da seguinte fórmula: 



.56. 

N9·Classes = 1· + 3,33:10g n9 de observações 

b.3} Área da superfície radicular: a área supeE 

ficial das raízes foi calculada considerando-as corno um cilin-

dro e utilizando-se dos valores do comprimento e diâmetro das 

mesmas, através da fórmula: 

ASSR = tr.D.L 

onde: 

ASSR 
~ = area superficial do sistema radicular 

D = diâmetro das raízes 

L = comprimento das raizes 

b.4) Biomassa das raizes: as raízes foram secas 

em estufa a 70°C ± 20C, em envelopes de alumínio, abertos, de 

t~ra conhecida, devidamente identificados, até peso constante, 

sendo ent~o seu peso de massa seca determinada através de ~ba-

lança analítica. 

Corno durante a lavagem nem todas as partículas 

de solo se desprendem das raízes, fOi necessário determinar o 

grau de contaminação.para efetuar as devidas correções do peso 

da biomassa. 

o método consistiu em amostrar cinco sistemas 

radiculares por tratamento, escolhidos ao acaso, tornando-se urna 

determinada quantidade de raízes secundárias e pivotante, de

terminando o seu peso de matéria seca e incinerando-as à 6500C. 

Ao final do processo, as cinzas foram lavadas com ácido clorí

drico, filtradas por decantação, secas a l050C e pesadas. Os 
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valores de contaminação obtidos (TABELA 2) foram subtraídos do 

peso da biomassa seca inicial. 

TABELA 2. Contaminação da biomassa de raízes verificada para 

Tratamento 

1 

2 

3 

4 

os quatro tratamentos (média de 5 amostras, ao acaso, 

por tratamento). 

Espécies Compactação 
Contaminação(%) 

Sistema radicular 
Pivotante Secundário 

E. tOlLe..tial1a com 0,78 28,94 

E. tOlLe..tial1a sem 2,06 31,71 

E. glLal1di.ó çom 3,33 36,98 

E. glLal1di.ó sem 3,80 32,11 

3.2.8.4. Variáveis da parte aérea 

Foram mensuradas as seguintes variáveis da par-

te aérea: altura, biomassa das folhas, biomassa do caule e bio 

massa total. 

a) Altura: foi mensurada a altura de todos os 

indivíduos, por tratamento, a partir dos 30 dias de idade, até 

o término do experimento. 

b) Biomassa de .folhas, caule e biomassa total 

-da parte aerea: as folhas foram separadas dos caules, coloca-

das em sacos de papel, identificadas e colocadas em estufa a 

700 C ± 20 C para secagem até 0 peso constante, sendo a 

pesadas em balança semi-analítica. 

seguir 
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o peso total da biomassa da parte airea foi de

terminado pela somatória da biomassa das folhas com a biomassa 

do caule de cada planta. 
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4"~' RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. PROPRIEDADES FíSICAS DO SOLO 

4.1.1. Densidade global 

Para compactar o solo à densidade global de 

1,50 g.cm- 3 , efetuou-se um estudo preliminar"da relação entre 

ó número de batidas do pistão e a densidade global induzida pe 

lo mesmo, cujos resultados são apresentados na Figura 4. 

Os valores de densidade global, coletados na su 

perfície superior e inferior do bloco, mostraram-se diferencia 

dos. O valor obtido na superfície inferior, para todas as in

tensidades compactativas. Isto ocorre devido ao fato das partí 

cuIas se deslocarem enquanto a energia fornecida pelos impac-

tos não atingir seu limite máximo. 

A diferença de densidade global entre as duas 

superfícies consideradas foi 0,13-0, 08-0,07 e 0,05 g.cm- 3 , 

para intensidades compactativas de 1, 4, 6, 10 batidas, demon~ 

trando um decréscimo da diferença de densidade global entre as 

curvas, conforme aumenta o número de impactos. 

Um recurso passível de ser utilizado para a uni 

formização da densidade global induzida no bloco é o de apli

car a metade do número de impactos na superfície superior, in

vertendo-o a seguir, e aplicando a outra metade dos impactos, 

conforme método utilizado por SILVA (1984). Ocorre porém, que, 

para utilizar esse processo, § necessário que o bloco seja 

constituído por uma única camada de solo a ser compactada, sen 

do exequível apenas em blocos de pequenas dimensões. 
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" 
N°. BATIDAS 

Figura 4. Relação entre o número de batidas e a densidade glo
bal induzida, com o solo à capacidade de campo, na 
superficie inferior (- -) e superficie ?uperior (-). 

o valor da densidade global obtida para o Latos 

solo Roxo, com 49% de argila, à intensidade,compactativa de 10 

batidas, foi de 1,74 g.cm- 3 , semelhante ao valor de densidade 

global máxima obtida por SILVA (1984), para esse mesmo tipo de 

solo, com idêntico teor de argila. Esses valores sao baixos 

quando comparados com os valores máximos de densidade global 
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de outros solos com menor teor de argila, como por exemplo, o 

Latossolo Vermelho-Amarelo compactado por SILVA (1984), que 

apresentou densidade máxima de 1,98 g.cm- 3 para um teor de ar

gila de 25%. 

o conteúdo de matéria orgânica presente no La

tossolo Roxo, em torno de 2,9%, pode ter contribuído, conjunta 

mente com o teor de argila, para atenuar o efeito da força com 

pactativa aplicada. Esta atenuação de efeito foi observada por 

SANDS et aI. (1979), ALEXANDER C19 80}, SILVA (1984) e LENHARD 

[~986), entre outros. 

Em relação ã espessura das camadas de solo com

pactado, vários trabalhos indicam o uso de camadas de pequena 

espessura e diâmetro, procurando minorar os efeitos da distri

buição das forças compactati vas. ZISA et alo (1980), em estudo 

de estahelecimento e crescimento de coníferas em solos compac

tados, utilizaram blocos de 15 cm de altura e 6,5 cm de diâme

tro, compostos por sucessivas camadas de 1 cm de espessura. 

HALVERSON & ZISA (1982) utilizaram idêntica espessura de cama

da e dimensões de blocos, porém, em ambos os trabalhos citados, 

não há referência a respeito da variação espacial da densidade 

global ocorrida dentro dos blocos. 

No presente experimento, optou-se por camadas 

de solo solto de 5 cm de espessura para evitar o problema de 

excesso de interfaces dentro d0 bloco. Um maior número de cama

das aumenta o número de interfaces e, devido ao fato da junção 
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entre elas nem sempre ser satisfatória, aumenta-se, por conse 

güinte, a probabilidade de surgirem pontos de menor resistên-

cia à penetração das raízes e alterações em relação à movimen

tação de água e modificações na densidade global no local. O 

E. ~o~eliana, por desenvolver raIzes secundárias em toda a ex-

tensao de sua raiz pivotante, apresentou algumas delas crescen 

do nessas interfaces, embora a maior parte tenha se desenvolvi 

do dentro da camada de solo compactado. 

Um outro motivo que levou ao uso de camadas de 

maior espessura foi a morosidade do trabalho proporcionada p~ 

lo método, além do ruído excessivo produzido e do grande núme-

ro de blocos a serem compactados. Um maior número de camadas 

de menor espessura iria requerer um maior número de repetições 

da operação de compactação, aumentando ainda mais as variações 

de densidade global ou problemas de junção das interfaces cama 

da/camada. 

Os valores de densidade global mensurados ao fi 

nal do experimento, encontram-se no QUADRO 2. 

O tratamento não compactado apresentou valores 

médios de densidade global de 0,96 e 0,97 g.cm- 3 para o E. ~o-

~ellana e E. g~andl~, respectivamente, obtidos através do as-

sentamente das partículas do solo de estrutura deformada, do 

molhamento do mesmo no decorrer do experimento e da ação das 

-Os valores obtidos no tratamento nao compacta-

do aproximam-se daqueles obtidos por GROHMANN & QUEIROZ NETO 
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(1966}, PREVEDELLO & PREVEDELLO (1984) e SILVA (1984) para La-

tossolo Roxo com estrutura não deformada. 

QUADRO 2. Os valores de densidade global obtidos nos blocos co,!!! 

pactados e bão compactados, para intensidade de 4 ba 

tidas, no término do experimento. 

Espécie 

E. tOJz..eLta.na 1 

E. gJz..anfu 2 

E. toJz..eLta.na3 

E. gJz..anfu 4 

C.V. (%) 

1 - média de 
2 média de 
3 - média de 
4 - média de 

Tratamento 

Corrpactado 

nao Compactado 

20 repetições 

24 repetições 

15 repetições 

16 repetições 

Densidade global 
(g. cm- 3) 

1,40 A 

1,41 A 

0,96 B 

0,97 B 

2,51 

o efeito das 4 batidas é evidenciado pelo aume~ 

to do valor da densidade global nos tratamentos compactados. 

Os blocos compactados e plantados com E. tOJz..e.liana apresenta-

ram volumes médios de 1,40 g.cm- 3 , enquanto que os blocos com 

pactados plantados com E. gJz..al1di~ apresentaram valores médios 

de 1,41 g.cm- 3 , valores estes que nao diferiram estatisticamen 

te entre si. 

Os valores de densidade global, mensurados nas 

colunas de solo compactado, são semelhantes aos obtidos por 

GROHMANN & QUEIROZ NETO (1966) para o Latossolo Roxo compacta-
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do artificialmente em condições de laboratório, com um apare

lho semelhante ao utilizado neste experimento. Porém, deve-se 

ressaltar que,no trabalho dos autores acima citados, a densida 

de global foi obtida utilizando-se o bloco inteiro como amos

tra volumétrica, enquanto que, neste trabalho, utilizou~se o mé 

todo do anel volumétrico e amostragem na lateral do bloco. 

Os valores de densidade global observados no 

tratamento de compactação foram inferiores aos indicados pela 

Figura 4. Isto se deve ao fato de que o local de amostragem de 

densidade global foi diferente daquele considerado para cons

trução das curvas, abrangendo uma área de menores valores de 

compactação. Outros fatores que poderiam ter contribuído para 

o resultado apresentado foram: a) maior número de interfaces 

contidas na amostra de solo dentro do anel volumétrico; b} 

maior movimentação do solo durante a amostragem; c) manu-

seio do bloco durante o preparo do mesmo para amostragem; d) 

penetração das raízes na parede do bloco durante o período fi

nal de experimentação. 

4.1.2. Resistência à penetração no Solo 

Os valores relativos'à resistência à penetração 

que o solo impõe às raízes, mensurados com o auxilio do pene

trômetro, encontram-se no QUADRO 3 e Figura 5. 
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QUADRO 3. Valores'de resistência ã genetração, observados nos 

tratamentos aos 135 dias de idade, mensurados com p~ 

netrômetro de bolso. 

Profundi 

dade de 

Resistência ã penetração 
(kg. cm- 2 ) C.v. 

gem (cm) 

E. .tofLeLú1na 1 E. gfLal1c:U6 2 
(Compactados) 

E • .tOfLetiana3 E. gfLal1c:U6 4 
(não compactados) (%) 

1 

3 

5 

7 

10 

15 

0,62 

0,77 

1,06 

1,25 

1,25 

1,24 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

0,71 Ab 

0,82 Aa 

1,10 Aa 

- 1,24 Aa 

1,25 Aa 

1,13 Aa 

0,07 Bc 

0,10 Bb 

0,13 Ab 

0,19 Bb 

0,20 Bb 

0,20 Bb 

0,06 

0,08 

0,14 

0,19 

0,20 

0,20 

Bc 

Bb 

Bb 

Bb 

Bb 

Bb 

19,85 

33,19 

25,03 

10,27 

8,49 

8,43 

Médias dentro de cada linha, seguidas por letras maiúsculas 

iguais,não representam diferenças significativas, pelo teste 

F, ao nível de 1%. 

Médias dentro de cada linha, seguidas por letras 

iguais, não apresentam diferenças significativas, 

Tukey, ao nível de 5%. 

1 médias de 20 repetições 
2 - médias de 21 repetições 
3 - médias de 15 repetições 
4 médias de 16 repetições 

Observa-se que houve diferenças 

minúsculas 

pelo teste 

significativas 

entre os tratamentos compactados e não compactados,em todas as 

profundidades amostradas, com os tratamentos compactados apre-

sentando valores maiores que os não compactados. 
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Houve, também, para todos os tratamentos, urna 

tendência à diminuição dos valores de resistência até os 5 cm 

de profundidade, efeito este mais perceptível nos tratamentos 

compactados. 
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Nos blocos compactados e plantados com E. to~e

t~ana, os valores de resistência ã penetração, observados nas 

profundidades de 1, 3 e 5 cm foram, respectivamente, 50%, 38% 

e 15% menores que o valor observado a 10 cm. Nos blocos compa~ 

tados e plantados com E.g~and~~, os valores de resistência 

penetração foram, respectivamente, 43%, 34% e 12% menores 

o valor observado a 10 cm. 

à 

que 

Os tratamentos nao compactados apresentaram com 

portamento semelhante de resistência à penetração, mas os val~ 

res observados foram relativamente menores que os do tratamen

to compactado. 

Apenas no tratamento compactado e na camada ini 

cial de 1 cm de espessura, as duas espécies apresentaram dife

renças significativas entre si, não se evidenciando essas dife 

renças, entre as espécies, nas outras profundidades 

das. 

amos"tra-

A partir dos 90 dias, surgiram fissuras na su

perfície dos blocos compactados, para as duas espécies utiliza 

das, com o acentuamento do fenômeno até o término' do experimen 

to. 

A diminuição dos valDres de resistência à pene

tração, nas camadas superficiais dos blocos de solo, depende da 

intensidade de compactação proporcionada, do teor de umidade, 

da localização da camada compactada e da força ou vigor que o 

sistema radicular apresenta para vencer essa resistência. Uma 

explicação possível para o fato remete a discussão para a dis 



· .68. 

tribuição do nllinero de raízes laterais de primeira ordem. O 

E. gnandl~ aprpsenta tendincia de concentrar suas raíses late

rais de primeira ordem próxi~o à superfície do solo, conferin-

do a estas um aspecto de rede radial de nervuras nos blocos 

compactados e nao compactados, podendo, inclusive, ter auxilia 

do no processo de rachaduras superficiais e no rompimento da 

camada do solo. 

Embora apresentando um comportamento de distri

buiÇão diferenciado, o E. toneilana provocou efeito semelhan

te, mas de maior intensidade, proporcionando ao solo, aos 135 

dias, valores menores de resistência à penetração na camada 

inicial de 1 cm de espessura que aqueles obtidos para o E. gn4n 

41..6. 

O comportamento do E. toneilana asseguraria 

êxito no seu estabelecimento em áreas compactadas superficial

mente, tendo em vista seu sistema radicu1ar apresentar compor

tamento mais agressivo que aquele TI'ostrado pelo E. gnandl.ó 

Apesar do E. toneilana apresentar emissão de 

raízes laterais de primeira ordem em quase toda a extensão da 

raiz pivotante, verificou-se que as mesmas não influenciaram 

de maneira sensível a diminuição da resistincia à penetração, 

em prof·undidades abaixo de 5 cm. Na realidade, ocorre que es

sas raízes laterais apresentam menor ramificação em relação 

àquelas próximas à superfície, deixando para ter um melhor de

senvolvimento na interface bloco/filme plástico, onde as condi 

ções de aeração e nutrição foram melhores. 

A interface bloco de solo/filme plástico consti 

tui-se em uma área de menor resistincia à penetração, permitin 

do que as raízes cresçam nesse espaço com pequenas modifica

çoes em sua morfologia. Isto vem de encontro com a estratégia 
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de penetração das raízes, que procuram penetrar sempre em 10-

cais de menor resistência do solo, conforme evidenciado nos 

trabalhos de KIMBER U974) e SANDS et alo U979). 

Par~ se considerar de maneira mais apropriada 

OS rBstJjt~dos obtidos, há que se observar 3 fatores importan-

teso O primeiro deles refere-se aos valores de resistência 
~ 

a 

penetração, observados neste experimento, os quais são baixos 

quando comparados com valores considerados limitantes ao cres-

cimento, obtidos por ZISA et alo (1980), para plântulas de P. 

~~9ida, P. ni9~a e Pieea abie~ (9,59 kg.cm- 2 ) em solo barro-

§iltoso. 

Os dados também sao contrastantes com aqueles 

obtidos por WASTERLUND l1985}, com valor de 9,08 kg.cm- 2 , para 

plantas de coníferas crescendo em solo arenoso~ em condições 

de laboratório. Para condições de campo, com as plantas em ida 

de adulta, SANDS et alo (1979), verificaram, através do uso do 

penetrômetro, que valores superiores a 30,6 kg.cm- 2 atuaram co 

mo fator limitante à penetração das raízes. 

Com base nos resultados obtidos e discussão dos 

autores citados, pode-se afirmar que, nas condições em que se 

desenvolveu o experimento, a resistência à penetração não cau

sou restrições que pudessem afetar, de maneira severa, o cres 

cimento e desenvolvimento das plantas. 

Um outro fator a ser considerado é o posiciona-

mento da camada compactada no perfil do bloco experimental. No 
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presente estudo, as raízes tiveram que penetrar no bloco total 

mente cOMp~~tAdo. logo ap6s agerminaç~o, estigio em que as 

raízes s~o finas e com capacida~e de penetrar pequenos poros. 

Se a camada compactada estivesse posicionada de maneira subsu

perficial, as raízes, ao atingi-la, poderiam apresentar um diâ

metro maior, dificultando sua penetraç~o. Esse comportamento 

foi verificado por BACCHI C1976) para cana-de~açúcar e por BOR 

GES l1986) para E. c.amaiduie.n-6.Ló, E. gJc..andi-6 e E. te.Jc..e;t.[c.oJc..rú-6.· 

Diante dos aspectos levantados, torna-se impor

tante o estudo do comportamento do E. :t~Jc..e.iiana, em perfil de 

solo com camadas subsuperficial compactada, em condições de la 

boratório. 

o último fator a ser considerado é o local de 

amostragem'da resistência à penetraç~o. O mesmo n~o foi ideal, 

pois,a parede do bloco constitui-se numa regi~o de maior va

riaç~o de densidade global, além de sofrer prováveis deforma-

çoes originadas do transporte, preparo e manuseio dos blocos 

para amostragem. Evitou-se mensurar os valores de resistência 

à penetraç~o nas interfaces, devido a possiveis . fragilidades 

estruturais aí existentes. 

Os dados observados, nas condições do experimen

to, apontam para as duas espécies um potencial de superar a re 

sistência à penetraç~o do solo e auxiliar na recuperaç~o de aI 

gumas de suas propriedades físicas, em camadas próxim~s à su

perfície. Porém, esse potencial somente se efetivará caso as 
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condições de umidade, aeraçaoe nutrientes nao sejam limitan-

tes e a ~2muda superficial do solo apresente fragilidades es-

truturais ou resist~ncia ã penetraç~o abaixo do limite 'crIti-

co. 

4.2. SISTEMA RADICULAR 

4.2.1. Distribuição das raízes laterais de primeira 

ordem 

Após a retirada e lavagem dos sistemas radicula 

res de dentro dos blocos de solo, os mesmos foram divididos em 

raiz pivotante e sistema radicular obsortivo, sendo subdividi-

do, este último, em raízes laterais de primeira ordem e outras 

raízes laterais de ordem superior. 

o exame da arquitetura radicular do E. to~elia

na.. e do E. g~aYLdi.6 mostrou que os mesmos possuem padrões dis-

tintos de distribuiç~o de raizes laterais de primeira ordem. 

Nota-se,através do QUADRO 4,que a compactação n~o'afetou,de ma 

neira significativa, o número de raizes laterais de primeira or 

dem e nem sua distribuiç~o. 

O E. to~tliaYLa apresentou, em m~dia, 5 .. ralzes 

laterais de primeira ordem na regi~o do colo radicular e 15 

dessrs raizes distribuidas ao longo da raiz pivotante, em am-

bos os tratamentos. N~o ocorreu simetria na distribuiç~o das 



QUADRO 4. Distribuição das raizes' laterais de primeira ordem, diâmetro superior, médio e 
inferior da raiz pivotante e peso de biomassa seca do sistema radicular do E. 

to~eliana e E. g~andi~. 

Espécie 

E. .toILeU..a.1tIl 

E. gJt.aJtr.U..6 

cv (7.) 

Tratamento 

Compactado l 

Distribuição das rafzes la
terais de primeira ordem 

Colo Abaixo 
do colo Total 

5,30 A 15,34 A 20,64 A 

Diâmetro da raiz pivotante 
(mru) 

Superior HÉdio Inferior 

3,93 A 2,30 A 1,17 A 

Não compactado1 5~56 A 15,22 A 20,78 A 4,24 A 2,36 A 1,35 A 

Compactado2 9,82 B 4,86 B 14,68 B 3,23'A 1,22 A 0,71 A 

Não compactado3 10,78 B 5,44 S' 14,22 S 4,03 A 1,46 A 0,65 A 

26,47 30,64 24,29 26,82 40,22 44,14 

Biomassa seca 
(g) 

Sistema 
Pivotante Absortivo 

0,3519 A 1,5350 A 

0,4491 A 1,7417 B 

0,2304 B 1,2655 C 

0,1604 B 1,5569 A 

57,20 25,04 

Total 

1,8869 A 

2,1908B 

1,4959 C 

1,7173 D 

25,44 

Media dentro de cada coluna, seguidas de mesma letra, não diferem significativamente entre"si, pelo teste F. ao nfvel de 

1% de probabilidade. 

1 _ media de 23 repetições 

2 - media de 22 repetições 

3 - media'de 18 repetições 

-...J 
IV 



• 73. 

raizes laterais de primeira orde~ nas duas regiões considera-

das. 

Contras tanto com o E. ~o~eliana o' E. 

apresentou, aproximadamente, o dobro de raízes laterais de pri

meira ordem na região do colo radicular e apenas 5 dessas raí 

zes, em média, distribuídas ao longo da raiz pivotante, com a 

particularidade das mesmas se concentrarem logo abaixo da re-

gião do colo ou na extremidade inferior da raiz. Também nao 

houve simetria na distribuição das raizes laterais de primeira 

ordem. Em E. g~andi~, com 8 meses de idade, em condições de 

campo, KREJCI et alo (1986) verificaram grande emissão de rai-

zes laterais de primeira ordem na região do colo, com as mes-

mas crescendo pr6ximas ã superfície do solo. 

Contrastando com os resultados obtidos neste ex 

perimento, SANDS & BOWEN (1978), estudando o comportamento de 

P. ~aeda, aos 160 dias de idade, frente ã elevação da densida

de global de um solo arenoso de 1,30 para 1,60 g.cm- 3 , verifi 

caram que ocorreu um aumento significativo do número de raizes 

laterais de primeira ~rdem, passando o mesmo de 60 para 89 

... ralzes. 

Valores específicos de distribuição > espacial 

das raizes laterais de primeira ordem e seu número total -nao 

sao encontrados,para as duas espécies, na literatura. 

~ possível que a diferença no numero tútal de 

raizes laterais de primeira ordem, existente entre as duas es-
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pécies de Eu~atyptu~, contribua para com as diferenças detecta-

das entre as variáveis mensuradas. Enfatizando este aspecto im 

portante, NAMBIAR l1984) sugere que ocorra, provavelmente, uma 

forte interrelação entre o vigor das plantas e o número de raí 

zes latera~s C~ primeiLa ordem. 

As diferenças de padrão de distribuição das 

zes laterais de primeira ordem e de arquitetura do sistema ra

dicular podem ser atribuídas ao patrimônio genético de cada es 

pécie, embora fatores do ambiente possam contribuir para aumen 

tar a variabilidade entre e dentre as espécies. Esses fatos foram obser 

vados para diversas espécies, conforme constatações de RUSSEL 

l19771, KRAMER & KOZLOWSKY (1979), SUTTON (1980), FOGEL (1983), 

entre outros. 

A melhor arquitetura radicular do E. ~o~etlana, 

em relação ao E. g~andi~,pode configurar-se em fator importan-

te de sobrevivência e crescimento da espécie durante épocas de 

estresse hídrico. 

Embora a maior parte dos sistemas radiculares 

situem-se próximos à superfície do solo, devido às ~melhores 

condições de aeração e ciclagem biogeoquímica de nutrientes, a 

emissão de raizes laterais de primeira ordem, em profundidade, 

pode auxiliar a absorção de água e nutrientes nas camadas mais 

profundas, onde a competição por esses elementos é menor do 

que l~as camadas superficiais. 

Em linhas gerais, a emissão de raízes laterais 
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~e primeira ordem,· ao longo da raiz pivotante, em detrimento 

de sua concentração próximo ã superfície, associada a possível 

capacidade das espécies ~~ rOrpeT?~ nu atravessarem camadas 

compactadas, pode ser uma estratégia muito importante na sobre 

vivência e desenvolvimento das espécies florestais sob condi

ções edafoclimáticas inadequadas de solos compactados. 

4.2.2. Diâmetro da raiz pivotante 

Os valores mensurados p~ o diâmetro da raiz 

pivotante sao apresentados no QUADRO 4. O diâmetro do terço su 

perior não apresentou diferenças significativas para os efei

tos da compactação e para os efeitos da espécie. Para os valo

res de diâmetro dó terço médio e terço inferior não se obser

vou diferenças significativas devido aos efeitos da compacta

çao, mas,apenas devido aos efeitos da espécie. 

O fato do diâmetro do terço superior nao apre

sentar diferenças significativas devido ã espécie deve-se pro-

vavelmente, ã característica do E. 9~and~~ de emitir maior nu

mero de raízes laterais de primeira ordem nessa região, em re

lação ao E. ~o~e~~ana, o que implicaria e& maiores modifica

ções anatômicas e, possivelmente, em maiores necessidades de 

formações estruturais para suporte e transmissão de metabóli

cos, água e nutrientes. 

Os efeitos da compactação sobre o diâmetro da 

raiz pivotante ainda nao estão bem determinados, havendo na li 
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teratura resultados contraditórios. Embora os efeitos da com

pactação não sejam considerados significativos, observa-se que 

os tratamentos em solo compactado apresentaram valores menores 

de diâmetro que os tratamentos em solo não compactado. Valores 

semelhant8s foram obtidos por LOCKABY & VIDRINE (1984), para as 

raízes do P. ~aeda em um gradiente de densidade global. Por ou 

tro lado, resultados contrários foram obtidos por SANDS & BOWEN 

(19781, para plântulas de P. ~ad~a~a crescendo em solo arenoso 

com valores crescentes de densidade global. 

Em relação ao diâmetro médio da raiz pivotante 

e o efeito da espécie, verificou-se que o E. ~o~el~ana apresen 

tou valores de 47% e 38% superiores nos tratamentos compactado 

e nao compactado,em relação ao E. g~and~ó. Para o diâmetro in

ferior a diferença foi de 40% e 52% a mais, para os tratamen

tos compactados e não compactados, respectivamente. 

As raízes pivotantes das duas espécies, nos dois 

tratamentos utilizados, atravessaram completamente seus respec 

tivos blocos, sem apresentar tortuosidade ou outras deforma

çoes. Dessa forma, a raiz pivotante foi induzida a penetrar no 

bloco compactado, não sendo possível detectar se as duas espé-

cies são capazes de penetrar camadas compactadas subsuperfi-

ciais,após crescerem em uma camada superficial não compactada. 

Para o E. g~and~ó, aos 8 meses de idade, KREJCI et aI. (1986) 

verificaram que o impedimento mecânico, proporcionado pela cama 

dada subsuperficial do solo compactado, não permitiu a penetra 

ção e crescimento da raiz pivotante nesse espaço. 
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4.2.3. Biomassa do sistema radicular 

Para efeito de análise da biomassa, o sistema 

radicular foi dividido em biomassa da raiz pivotante e biomas-

sa do sistema radicular absortivo, uma vez que havia possibili 

dade de se obter respostas diferenciadas desses componentes 

aos tratamentos aolicados. Os resultados estão demonstrados no 

QUADRO 4. 

o peso de biomassa seca da raiz pivotante; mos-

trou diferenças significativas devido apenas ao efeito da es 

pécie, com o E. tOlLe.l,[a.Yl.a. apresentando valores superiores a 50% 

em relação ao E. glLa.Yl.d'[~. 

Por outro lado, os efeitos da compactação sobre 

os componentes do sistema radicular não apresentaram diferenças . . 
significativas. Nesse sentido, um fato interessante a ser not~ 

do é que o E. tOlLe.l,[a.Yl.a. apresentou valores ligeiramente supe-

riores de biomassa seca no tratamento não compactado, em rela-

çao ao compactado, enquanto que o E. glLa.Yl.d'[~ apresentou rela-

çao inversa. 

o sistema radicular absortivo apresentou dife-

renças significativas tanto para os efeitos da compactação quag 

to para os efeitos da espécie. Em linhas gerais, os tratamen-

tos compactados apresentaram valores menores de peso de biomas 

sa seca que os não compactados (11,87% para o E. tOlLe.l,[a.Yl.a. e 

18,72% para o E. glLa.Yl.d,[4, enquanto que para o efeito óas espe

cies, o E. tOlLe.i,[a.Yl.a. apresentou valores de biomassa seca 10,61% 
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e 17,56% maiores que o E. gnandié, nos tratamentos compactado 

e não compactado, respectivamente. 

o peso total de biomassa seca do sistema radicu 

lar, de maneira similar à do sistema absortivo, apresentou di-

ferenças significativas devido aos efeitos da compactação (va-

lores 13,87% e 12,89% menores nos tratamentos compactados, pa-

ra o E. ~onetiana e E. gnandi~, respectivamente). 

Para o efeito da espécie, o E. gnandi~ apresen-

tou valor de biomassa seca 21,52% menor que o E. ~onetiana, no 

--tratamento não compactado, e 20,72% menor no tratamento compac-

tado. 

Os valores obtidos para biomassa total do siste 

ma radicular são compatíveis com a tendência observada por ou: 

tros autores para diferentes espécies, conforme evidenciado na 

TABELA 3. Observa-se que ocorre uma tendência geral de redução 

do peso da biomassa nos solos com maior valor de densidade glo 

bal,em relação aos de menor valor, fato que,praticamente,inde-

pende da espécie e da idade. 



TABELA 3. Efeitos da compactação na produção de biomassa do sistema radicular de espé

cies florestais, em condições de casa de vegetação. 

Espécie Idade Densidade global Biomassa F~ferência (dias) 19. cm- 3) (g) 

Theobtc.oma c.ac.ao 180 1,00 17,00 SILVA et alo (1977) 
1,30 12,00 

1,20 0,70 
P. taeda 133 1,40 0,50 MITCHK:.L et aI. (1982) 

1,80 0,35 

2,00 0,30 

P. tc.adi-ata 151 1,35 5,60 SANDS & BOWEN (1978) 1,48 4,90 
1,60 3,00 

0,85 0,65 2 

1,05 0,46 
E. gtc.and..t,ól 90 1,15 0,58 BORGES (,1986 ) 

1,25 0,49 
1,35 0,63 

0,85 0,52 2 

1,05 0,50 
E. tetc.et..tc.oJtn..t,ól 90 1,15 0,54 BORGES (1986) 

1,25 0,55 
1,35 0,49 

0,85 0,67 2 

1,05 0,46 
E. c.ama.tdu.ten6...t,ól 90 1,15 0,56 BORGES (1986) 

1,25 0,39 
1,35 0,40 

lcamada compactada subsuperficial. 
2va lor referente a duas plantas/vaso. 

-..J 
1..0 . 
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4.2.4. Comprimento do·sistema radicular 

o QUADRO 5 apresenta os valores de comprimento 

do sistema radicular por classe de diâmetro e raízes. 

Em linhas gerais, os resultados demonstram que, 

embora não significativas, ocorreram diferenças de comprimento 

do a~stema radicular causadas pelos efeitos da compactação. O 

E. ~o~e!~ana apresentou comprimento do sistema radicular 15,48% 

maior no tratamento compactado, em relação ao não compactado,e~ 

quanto que o E. g~affdi~ apresentou resultado inverso, com valo 

res 4,79% maiores para o tratamento não~·L:ompactado, em relação 

ao compactado. Dessa maneira, a compactação pode ter induzido 

o crescimento das raIzes do E. ~o~e!iana e reduzido o cresci

mento das raízes do E. g~andi~,em relação aos seus tratamentos 

não compactados. 

Os fatores que levaram· as duas espécies a desen 

volverem comportamentos diferenciados ainda não sao plenamente 

conhecidos. Uma hipótese possível para explicar tal fato se

ria o patrimônio genético de cada espécie, que responderia de 

manei~a diferenciada ao ambiente. Porém, outros fatores podem 

ter agido de maneira direta ou indireta, requerendo, portanto, 

maiores investigações para respostas mais conclusivas. 

A tendencia da compactação em diminuir o compri 

mento do sistema radicular, de maneira não significativa, foi 

verificado por SQUIRE et aI. (1978) para o P. ~adia~a, aos 8 

anos de idade, plantado em solo arenoso de baixa qualidade. Por 



QUADRO 5. Comprimento do sistema radicular do E. tofte!~ana e E. gftand~~ nos tratamentos 

compactado e não compactado. 

COMPRIMENTO DO SISTEMA RAD I CULAR (p:nn) (área da amostra = 124,69 cm2) 

Espécie Tratamento CLASSE DE DIÂMETRO (mm) 

0,00-0,25 0,26-0,50 0,51-0,75 0,76-1,00 1,01-1,25 Total 

(I) (lI) (UI) (IV) (V) 

Compactado 786,87 A 686,58 A 142,38 E 27,56 A 5,20 A 1.659,40 A 
E. tofte-Ua.na 

Não compactado 741,93 A 571,21 A 86,35 B 1:6,38 B 9,72 A 1. 437 ,86 A 

Compactado 680,30 A 361,20 B 68,10 C 33,46 A 38,07 A 1.188,96 B 
E. gftanfu 

Não compactado l 853,56 A 324,12 B 44,31 D 17,10 B 6,11 A 1,245,97 B 

CV(%) 11,29 8,84 23,56 51; 88 93,41 6,17 

1 Média de 9 repetições; demais tratamentos representam a média de 8 repetições 

Mêdiasdentro de cada coluna seguidas de mesma letra maiúscula, não diferem entre si significativamente, 
pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade. 

CP 
~ 
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outro lado, efeitos significativos de diminuição de comprimen-

to das raízes dessa espécie foram obtidas~por SANDS & BOWEN 

(1978) para valores crescentes de densidade global. 

Os valores de comprimento do sistema radicular 

obtidos para o E. ~o~eti~n~ aproximam-se daqueles verificados 

por KUHMERm'l et alo (.1981) para o cacau (Theob~om~ c..~c..~o L.) em 

-condições de campo. 

Até que ponto o sistema radicular na interface 

bloco/filme plástico teve seu desenvolvimento afetado, é uma 

incógnita. Na interface, as condições dé'umidade, aeraçao e nu 

~rientes foram melhores do que dentro do bloco de solo, com as 

raizes desprendendo menor esforço para a absorção-de áqua e nu 

trientes, além de encontrarem resistência -ã penetração pratic~ 

- ' 

mente nula. 

Os efeitos da espécie sobre o comprimento do 

sistema radicular, detectados através da análise de variância, 

mostraram-se significativos. O E. ~o~eliana apresentou um com

primento 39,57% maior que o E. gJt~ndi.~ no tratamento compacta-

do e 33,18% maior no 'não compactado. 

Provavelmente, o maior comprimento do sistema ra 

dicular esteja ligado a sua arquitetura e ao número de raízes 

laterais de primeira ordem. A arquitetura, possivelmente, atu~ 

ria no sentido de distribuir as raizes laterais de primeira or 

dem ou concetrâ-las em um determinado volume de solo, enquanto 

que o número dessas raízes desempenharia um papel fundamental 
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para o desenvolvimento de um sistema radicular de maior ou me-

nor extensão. Alicerçando esta última hipótese, o trabalho de 

NAMBIAR (1984}enfatiza a importância do número de raízes late 

rais de primeira ordem e seu papel no crescimento e desenvolvi 

mento das plantas. 

A distribuição do comprimento das '. ~ ralzes nas 

classes diamétricas (QUADRO 5 e Figura 6) demonstra que a maior 

parte do comprimento total localizou-se entre as raIzes com 

diâmetro inferior a 0,5 mm. 

Os efeitos da compactação e da espécie, alterna 

ram-se conforme a classe de diâmetro. Na classe I -nao ocorre-

ram diferenças significativas, tanto para os efeitos da compa~ 

tação, quanto para os efeitos da espécie, com o E. g~and~~ apre 

sentando os dois valores extremos de comprimento entre os tra-

tamentosutilizados. As diferenças significativas na classe 11 

ocorreram apenas em função dos.efeitos da espécie. O E. ~o~e-

l~ana apresentou valores 90% e 76,19% maiores que aqueles obti 

dos para o E. g~and~~,nos dois tratamentos. 

Divergindo das classes I e 11, a classe 111 apre-

sentou diferenças significativas em função dos efeitos da com

pactação (comprimentos 64,88% e 53,69% maiores nos tratamentos 

compactados em relação aos não compactados, para o E. to~e{~a-

na e E. 9~andi~, respectivamente). Diferenças significativas 

tambem foram observadas nessa classe, para os efeitos da espé-

cie, com o E. ~o~el~ana apresentando valores de comprimento 
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109,07% e 94,88% maiores que o E. g~andié, nos tratamentos com 

pactados e não compactados, respectivamente. 

100 

75 

50 

2 5 

o 

-
-

1. 
I " '" IV 

E. TORELIANA 

COMPACTADO 

-

r--

r--

r--

r-

lli r-n 
/I /lI IV I " '" IV 

E. TOREUANA E GRANDIS 

NÃO COMPACTADO COMPACTADO 

CLASSE DIÂMETRO VALOR 

I 0,00_0,25 

" 0,26_0,50 

/li 

IV 

r--

-

~ 
I '" " IV 

E. GRANDIS 

NKo COMPACTADO 

0,51_0,75 
> _ 0,78> 

CLASSE DIÂMETRO 

ESPECIE 

TRATAMENTO 

Figura 6._Distribuição relativa do comprimento do sistema radi 

cular, por classe de diâmetro de raízes, nos trata

mentos. 

Por outro lado, a classe IV apresentou diferen-

ças significativas devido aos efeitos da compactação, com os 

tratamentos compactados apresentando valores 68,25% e 95,67%, 

maiores que o tratamento não compactado para o E. xo~etiana e 

E. gfrandi6, respectivamente. Na classe V, mesmo considerando o 

valor obtido para o tratamento compactado do E. g~andié, não f2 

ram detectadas diferenças significativas devido à espécie ou 

compactação. 

-. 
a 
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A partir da classe diamétrica VI, algumas repe-

tições dentro de cada tratamento passaram a não apresentar va-

lores de comprimento dentro das classes, sendo pouco comum en-

contrar raizes com diâmetro acima de 1,26 mm, de tal forma que 

as classes VI, VII e VIII (1,26-1,50; 1-51-2,00 e 2,01~2,50mm, 

respectivamente) não foram analisadas, embora seus valores cons 

tem no comprimento total de cada tratamento. 

Nota-se ainda que, a partir da classe lI! de diâ 

metro,o coeficiente de variação aumentou, alcançando valores 

de até 93,41% devido ao fato de nem todas as repetições apre-

sentarem raízes. 

A fixação do valor de amplitude da classe diamé 

trica em 0,25 mm foi arbritária,pois, ainda não há convençao 

estabelecida definindo a amplitude de diâmetro das raízes fi-

nas. 

o uso dessa amplitude,aoarentemente, foi satisfa 
~ -

tóriQ para as condições do presente experimento. Porém, estu

dos de freqüência de classe de diâmetro tornam-se necessários 

para uma melhor compreensão dos efeitos dos tratamentos e dis-

tribuição do comprimento das raízes. 

Nota-se, ainda, através do QUADRO 5 e Figura 6, 

que 89% e 91% do comprimento total do sistema radicular do E. 

t04el~ana, nos tratamentos compactados e não compactados, res

pectivamente, é composto por raízes cujos diâmetros apresentam 

valores inferiores a 0,5 mm. Para o E. g4and~~, a percentagem 
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do comprimento total foi de 88% e 94%, para os tratamentos com-

pactados e nao compactados, respectivamente. Estes resultados 

seguem a tendência daqueles obtidos por ROBERTS (1976), que ve 

rificou que aproximadamente 90% do comprimento do sistema radi 

cular de P. éyiveé~~i~ foi composto por raizes cujos diâmetros 

apresentaram valores inferiores a 0,5 mm. 

o fato da maior quantidade de raizes, em termos 

de comprimento, apresentar diâmetro muito pequeno pode ser 

de muita importânci~ para vencer a resistência do solo à pene

tração, visto que as raízes de pequeno diâmetro conseguiriam 

penetrar com maior facilidade nas fissuras e poros. 

Um coeficiente utilizado na comparação, entre es 

pécies, da exploração do solo pelo sistema radicular é a densL 

dade de raIzes, a qual pode ser expressa em termos de compri--

mento de raizes por volume de solo. Os valores calculados para 

os tratamentos são apresentados na TABELA 4. 

TABELA 4. Densidade de raízes, calculada para o E. ~o~eiiana e 

E. g~andi~ nos tratamentos compactados e nao compac

tados. 

Espécie Tratamento 

E. ~oJ{.eL[ana 
Compactado 

Não compactado 

Densidade de raízes 
(em. cm- 3) 

0,78 

0,68 

--------------------------------------------------------------
Compactado 

Não compactado 

0,56 

0,59 
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Considerou-se o volume total do bloco como ex

plorado uniforruemente pelo sistema radicular. Dessa maneira, 

obteve-se valores de densidade de 0,78 e 0,68 cm- 3 de raiz por 

cm- 3 de solo, nos tratamentos compactados e nao compactados, 

para o E. ~o~eliana, enquanto que para o E. 9~andi~ os valores 

observados nesses tratamentos foram de 0,56 e 0,59 cm.cm- 3 • 

o fato do E. ~o~el~ana apresentar maior compri

mento de raízes por volume de solo, 'associado à arquitetura de 

seu sistema radicular e ao número de raízes laterais de primei 

ra ordem, auxilia a compreensão do melhor crescimento e desen

volvimento que a espécie apresentou. 

Para determinadas condições de compactação, se 

a resistência à penetração no solo não apresentar valores limi 

tantes, a maior densidade de raízes pode significar urna maior 

possibilidade de rompimento da estrutura induzida, auxiliando 

o ·solo à retornar a valores próximos aos Valores originais de 

densidade global. 

Dados referentes à densidade de raízes (çm.cm- 3 ) 

e,em particular,para o genero Euealyp~u~, são escassos e os 

valores relatados para outras espécies foram mensurados em con 

dições de campo. Nessas condições, ROBERTS (1976) observou, P.§! 

ra o P. ~adia~a, uma densidade de raízes de 5,26 cm.cm- 3 , nos 

15 cm iniciais no perfil, diminuindo a referida densidade com 

a pr0fundidade. 



.88. 

4.2.5. Área superficial do sistema radicular 

Os valores de área superficial do sistema radi

cular, calculados a partir do diâmetro e comprimento das raI

zes, sao apresentados na TABELA 5. 

Embora nao significativas, ocorreram diferenças 

entre os tratamentos compactados e não compactados, para as 

duas espécies. Em contraste com o maior comprimento observado 

nas raízes, o E • .toJtel-i.ana apresentou valor de superfíCie radi 

cular 26,19% menor no tratamento compactado, ,em relação ao não 

compactado, enquanto que o E. gJtand-i.~ apresentou comportamento 

inverso, com o tratamento compactado mostrando uma área de su

perfície radicular 22,19% maior que o tratamento não compacta

do. 

Este comportamento, verificado para as duas es

p'écies, deve-se aos diâmetros individuais de cada raiz e sua 

localização dentro das classes diamétricas. Assim, a mensura

ção individual do comprimento e diâmetro de cada raiz é de fun 

damental importância para diminuição dos erros de 

de área superficial radicular. 

estimativa 

A diminuição do valor de área superficial radi

cular, devido ao efeito da compactação, verificada para o E . 

.toJtel-i.ana, foi também observada por MITCHELL et aI. (1982) pa

ra plântulas de P . .taeda em condições de casa de vegetação. Se 

gundo os autores, para valores crescentes de densidade global, 

a espécie apresentou valores decrescentes de área superficial. 



TABELA 5. Área superficial do sistema radicular do E. ~o~et~ana 

mentos compactados e não compactados. 

E. g~and~~ 'nos trata-

Ã..lU:A SUPERFICIAL DO SISTEMA RADICULAR Ccm2) 

Especie Tratament.Q CLASSE DE DIÂMETRO (~) 

0,00-0,25 0,26-0,50 0,51-0,75 0,76 -1,00 1,01-1,25 , Total 

(I) CII) (UI) (IV) (v) 

Compactado 34,65 A 52,94 A 16,30 A 4,55 A 3,41 A 116,94 A 
E. ~~eUana 

Não compactado 40,75 A 76,42 A . 27,83 A 7,59 A 3,45 A 158,44 A 

Compactado 25,40 A 39,17 li 12,82 B 9,32 A 6,76 A 96,86 B 
E. gMnCÜ6 

Não compactadol 34,35 A 28,08 B 8,95 B 4,42 A 2,22 A 79,27 B 

C.V.(%) 11,56 8,88 22,09 50,20 91,47 6,79, 

1 Nedia de 9 repetições, demais tratamentos representam a media de 8, repetições. 
í 

Medias dentro de cada coluna seguidas de mesma letra maiúscula, não diferem entre si significativamente, 
pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade. 

co 
\O 
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Os efeitos da espécie sobre a área superficial 

total do sistema radicular foram significativos, com o E. ~o

~eliana apresentando valores 30,73% e 99,87% maiores em rela

ç~o ao E. 9~andi~, para os tratamentos compactados e nao com

pactados, respectivamente. Isto evidencia que a compactação 

tende a afetar mais o E. ~o~eliana,em termos de área superfi

cial. 

A distribuição da área superficial radicular nas 

classes diamétricas (Figura 7), demonstra que 75% e 74% da área 

superficial radicular total do E. ~o~eliana" nos tratamentos 

compactados e não compactados, 'é proveniente de raizes com diâ 

metro inferior a 0,5 mm. Para o E. g~andi~, a'percentagem da 

área superficial total, proveniente das raizes com diâmetro in 

ferior a 0,5 mm,é de 67% e 79%, para os tratamentos compacta-

dos e não compactados, respectivamente. 

Nas classes diamétricas I, IV e V (TABELA 5) 

nao ocorreram diferenças significativas devido aos efeitos da 

compactação ou da espécie, embora, em relação a este último, o 

E. ~o~eliana tenha apresentado valores ligeiramente maiores que 

o' E. g~andi~,na classe I. 

As classes II, III e área superficial total apre 

sentaram diferenças significativas devido aos efeitos da espé

cie, mas não devido aos efeitos da compactação. O E. ~o~eliana 

apresentou área superficial total 17,17% e 49,28% maior que o 

E. 9~andi~,nos tratamentos compactado e não compactado 

pectivamente. 

res-
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Figura 7. Dist~ibuição relativa da área superficial do sistema 

radicular, por classe de diâmetro de raízes, nos tra 

tamentos compactados e não compactados. 

Através das Figuras 6 e 7, observa-se que 90% 

do comprimento total do sistema radicular situa~se entre O e 

0,5 mm de amplitude de diâmetro e que, nessa amplitude, concen 

tra-se 70% da área superficial radicular; pode-se inferir en

tão, que essas caracterlsticas apresentam não apenas possibili 

dade de rompimento da estrutura induzida do solorcomo também 

maiores possibilidades de absorção de água e nutrientes. As 

raízes localizadas nas classes diamétricas de menor valor ten 

dem a representar segmentos laterais de segunda e terceira or-
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dem, sendo que as mesmas passam por uma série de modificações 

anatômicas, morfológicas e metabólicas ao longo de seu periodo 

de vida. 

No contexto da diferenciação da capacidade de 

absorção das raízes, KRAMER & BULLOCK (1966) verificaram que 

as pontas das raizes de P. ~aeda e suas micorrizas retiram 5 a 

26 vezes mais água, por unidade de superficie, que as outras 

raizes do sistema radicular. Nesta mesma linha, COX U975) tam

bém verificou comportamento diferenciado para as raízes de Li

~iodend~on ~ut~pi6e~a,à medida que o diâmetro das mesmas aumen 

tava. 

Não há concordância, entre os diversos autores, 

sobre qual seria a verdadeira extensão da área absortiva das 

raizes. O comportamento absortivo do sistema radicular indica 

que a área da sua superficie deve ser considerada como um índi 

ce de valor relativo de absorção, em função da sua variabilida 

de absortiva. Neste sentido,é pertinente a observação de KARI

ZUMI (1976): na área superficial das raizes é uma tentativa de 

se calcular um indice de estrutura absortiva". 

Em termos de distribuição da área superficial 

radicular pelo comprimento das raízes, observa-se, através da 

TABELA 6, que ocorreu uma tendência de aumento do valor do in

dice, ã medida em que aumentou o valor das classes diamétri

cas, fato facilmente comprovável se considerarmos, para compa

raçao, cilindros de comprimento fixo e valores de diâmetro cres 

cente. 



TABELA 6. Distribuição da área superficial radicul~r por unidade de comprimento da raiz. 

ÁREA SUPERFICIAL RADICULAR/COMPRIMENTO DAS RAIZES (cm2/cm) 

Especie Tratamento CLAASE DE DIÂMETRO (~) 

0,OO-0~25 0~26-0~50 0,51-0,75 0,76-1,00 1,01-1,25 Total 

(I) (lI) (IIl) (IV) (V) 

, Compactado 0,044 0,077 O~ 115 0,655 0,655 0,089 
E. t:.olte.tiana 

\ Não compactado 0,055 0,134 0,322 0,464 0,187 0~162 

Compactado 0,037 0,108 0,188 0,279 0,178 0,116 
E. gJtand.i.ó 

Não compactado 0,040 0,087 0,201 0,258 0,363 0,098 

\.O 
W 

-' 
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Até a classe IV de diâmetro, os tratamentos nao 

compactados,das duas espécies, apresentaram valores maiores de 

densidade de área superficial radicular que os tratamentos com 

pactados. 

o tratamento nao compactado do E. .{:oJte.f..Lana apre 

sentou valores calculados duas vezes maiores que seu tratamen-

to compactado e valores 1,40 e 1,45 vezes maiores que os trata 

mentos compactados e não compactados do E. gJtand..L~. 

Os dados de área superficial radicular por com-

primento de raízes demonstram que o E. .toJte.f..Lana foi a espe

cie mais afetada pela compactação, enquanto que, para o E. gJta~ 

d..L~, a diminuição do indice não foi tão severa. Aparentemente, 

a diminuição do valor do indice de área superficial radicular 

não se refletiu no crescimento da parte aérea. 

4.3. PARTE AÉREA 

-4.3.1. Biomassa da parte aerea 

Na avaliação do peso de biomassa seca da parte 

aérea das plântulas,a mesma foi dividida em biomassa dos cau-

les e biomassa das folhas e a somatória destes dois componen

tes constituiu-se na biomassa total. Os resultados obtidos são 

. 'apresentados na Figura 8 e QUADRO 6. 
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Figura 8. Biomassa da parte aérea, total (T), do caule CC) e 

das folhas CF}, mensurada aos 135 dias. 

Observa-se,para as duas espécies, que os efei-

tos da compactação não foram significativos para a biomassa se 

ca do caule, biomassa ,seca das folhas e biomassa total, embora 

tenha ocorrido uma pequena diferença de valor devido a esse 

efeito. Nesse sentido, a compactação mostrou-se deletária ao 

E. ~o~eliana e benéfica ao E. 9~andi~,nos componentes analisa-

dos e seu total. 



QUADRO 6. Efeito da compactação do. solo na biomassa Ida parte aérea e altura do E. ~ofte~ 

l,[a.na. e E. gJz.a.nd,[.6. 

BIOMASSA A L T U R A (em) 

Especie Tratamento 
TEM P ° (di as) Caule Folhas Total 

30 45 60 75 90 105 120 l35 

Compactado l 0,8163 A 2,283lA 3,0994A; 4,39A 4,70A 6,18A 9,99A l2,45A 17,30A 22,64A 27,4lA 
E. :toJz.eLi.a.na. 

Não ·compactado1 Ó,9032A 2,5703A 3,4735A 3,89A 4,20A 6,19A10,35A 12,35A 17,37A 23,34A 29,14A 

E.gfta.n~ 
Compactado2 0,6066 B 1,6826B 2,2892B 2,09A 2,44B 3,67B 6,53B 8,68B l2,35B 16,30B 2l,10B 

Não compactado 3 O,5907B 1,6592B 2,2499B2,58B 2,81B 3,69B 6,02B 7,70B 10,80B 14,61B 19,91B 

CV(%) 

1 - media de 23 repetições 

2 - media de 22 repetições 

3 - media de 18 repetições 

45,30 54,35 47,38 24,20 24:013 32,40 40,11 39,81 36,02 29,91 23,93 

Medias dentro de cada coluna, seguidas de mesma letra, não diferem entre si significativamente, ao nível 

de 1% de probabilidade, pelo teste F. 

!..O 
0"1 

.' 
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Os resultados de ~esquisas desenvolvidas com vá 

rias espécies, com relação aos efeitos da compactação no cres

cimento da parte aérea, têm sido os mais diversificados, haven 

do uma gradação desde efeitos deletérios até não deletérios. 

Porém, a maior tendência verificada para os efeitos dacompac-

tação é a diminuição da biomassa da parte aérea. Resultados 

dessa tendência .prejudicialsão apresentados por SILVA et aI. 

(1977), SANDS & BOWEN (l978) , MITCHELL et aI. (1982), MELIN-

DA-SLAY et aI. (1987), entre outros. 

Alguns trabalhos evidenciam a nao ocorrência de 

qualquer efeito da compactação. MINORE et aI. (1969) não encon 

traram efeitos significativos da compactação na biomassa de co 

níferas, com dois anos de idade, plantadas em solos arenosos 

com densidades globais crescentes. BORGES (1986), também, veri 

ficou que o peso de matéria seca da parte aérea de três espe

cies de EUQalyp~u~ não apresentou diferenças significativas pa 

ra. níveis de compactação crescente (0,85-1,05,15-1,25-1,35 g. 

cm- 3 ). Os resultados obtidos no presente experimento são con-

cordantes com a tendência observada por esses dois autores. 

Uma explicação para o fato é o valór de densida 

de global do tratamento compactado (1,4 g.cm- 3 ), que pode -nao 

ter sico limitente para as duas esp&cies. Porém, o assunto re-

quer mais investigações para que se possam fazer inferências 

mais conclusivas. 

As raízes que cresceram na interface bloco/fi 1-

me plãstic~ també~podem ter afetado os resultados finais. Pa-
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ra evitar que as raízes laterais alcancem a interface em expe

rimentos de maior duração, faz-se necessário um estudo prévio 

sobre as dimensões adequadas dos blocos de solo, no qual deve

rão ser consideradas a velocidade de crescimento das raízes e a 

idade que as plantas deverão atingir. 

o efeito da espécie foi significativo para a 

biomassa do caule, biomassa das folhas e biomassa total da 

parte aérea, conforme o QUADRO 6. 

Para biomassa seca do caule, o E. -to/teLtana apre

sentou valores 25,69% e 34,60% maiores que os apresentados pe

lo E. g/tandió nos tratamentos compactado e nao compactado, 

respectivamente. Para a biomassa seca das folhas, o E. -to/teiia 

na apresentou valores 26,30% e 35,45% maiores que o E. g/tan~ 

di~,nos referidos tratamentos. Portanto, para a biomassa seca 

da parte aérea, a primeira espécie apresentou valores médios 

de· 26,14% e 35,23% maiores que a segunda espécie, nos tratamen 

tos utilizados. 

Os valores superiores de biomassa seca que o E. 

to/teiiana apresentou em relação ao E. g/tandió, devem-se, possi

velmente, ao patrimônio genético da espécie, uma vez que as 

condições experimentais foram semelhantes. 

Em termos comparativos de biomassa total da paE 

te aérea, os valores observados para o E. g/tandió, nos dois 

tratamentos, aproximam-se dos valores obtidos por BORGES (1986) 

para a mesma espécie, crescendo em colunas de solo com camada 



.99. 

subsuperficial co~pactada, à ~ensidade global de 1,35 

aos 90 dias de idade. 

-3 g.cm , 

4.3.2. Crescimento em a1tura 

o crescimento em altura das duas espécies, men-

surado quinzenalmente, ~ 

e apresentado no QUADRO 6. 

A análise de variância não detectou diferenças 

significativas entre os tratamentos devido aos efeitos da com-

pactaçãodo solo, m~s, detectou diferenças significativas de-

vido ao ,efe,ito da espécie em todas as_"}nensurações efetuadas. 

No geral, o E. ~o~el~ana apresentou maior cres-

cimento em altura que o E. 9~and~~, tanto no tratámento nao 

compactado como no tratamento compactado, com as diferenças che-

gando a 31,68% e 23,02%, respectivamente. 

o comportamento das curvas de crescimento da 

parte aérea das duas espécies, para os tratamentos efetuados, 

... 
e apresentado na Figura 9. 

Através do QUADRO 6 e Figura 9 verifica-se a 

ocorrê'ncia de um arranque itlicial de crescimento até os 30 dias 

de idade, seguido de um período de estagnação (dos 30 aos 45 

dias} e de três etapas sucessivas de aceleração do mesmo. 

O coeficiente de variação aumentou consideravel 

mente a partir da aplicação de s01ução nutritiva, efejto esse 

~ais perceptivel aos 60, 75 e 90 dias, com decréscimos poste-

riores à essas datas, quando as p1antas não foram mais adubadas. 
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Figura 9. Valores de crescimento em altura (em), mensurados quin 

zenalmente, para o E. :taJte.t,[ana (O ) e E. gJtancUó (e ) 

no tratamento compactado (--) e nao compactado (--) 

o fato da compactação nao ter afetado o cresci

mento em altura das duas espécies é enfatizado pelos dados de 

HEILMAN (1981), que verificou não ter ocorrido efeitos signifi 

cativos de compactação no crescimento da parte aérea de plânt~ 

las de P~eudo:t~uga menz,[e~,[,[. Resultados semelhantes foram ob

tidos por CAr1PBELL et aI. (1973), para plântulas de P. :taeda, 

em condições de campo. 

I· 
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Não obstante, os resultados obtidos neste expe-

rimento contrariam a tendência geral, verificada na literatura 

consultada, sobre os efeitos da compactação do solo no cresci-

mento das espécies florestais, conforme evidenciado na TABELA 

7. 

Em concordância com a biomassa da parte -aerea, 

a adubação e irrigação podem ter modificado os efeitos da com

pactação. HIHORE et aI. (1969) sugerem que o acúmulo de nu-

trientes no espaço compreendido entre o bloco de solo e as pa-

redes do recipiente acelera o desenvolvimento das raízes nessa 

região; nesse sentido, as raízes das mudas das duas espécies 

utilizadas neste experimento cresceram na interface bloco/re-

cipiente. 

Devido às suas peculiaridades, a parte -aerea 

das plântulas, mantidas em condições artificiais, não deve ser 

considerada como indicadora de resposta do sistema radicular 

ao estresse induzido 90r compactação, conforme evidenciam os 

resultados obtidos por HALVERSON & ZISA (1982), para conífe-

raso 



TABELA 7. Efeito deletério da compactação em plântulas de espécies florestais crescen
do em condições de casa 'de vegetação e de campo. 

Espécie Idade Densidade Global Redução no cres Referências (meses) (g. cm- 3) cimento (%) 

P. ftadJ.aA:.a 1 5 1,35 - 1,48 11 SANDS & BOWEN (1978) 1,35 - 1,60 38 

P. P o n. d eft o .6 a 2. 54 0,99 - 1,07 53 COCHRAN & BROOK (1985) 

P. con.toftta 2 12 1~08 - 1,35 30 ARNOTT et aI. (1988 ) 54 1,08 - 1,35 60 

P. taeda 2 12 1,10 - 1,30 50 ROIL & RALSTON (1967) 

P. taeda 1 5 0,75 - ·1,08 43 HATCHELL et aI. (1970) 0,75 - 0,92 12 

P. taeda 1 5 1,20 - 1,60 25 MITCHELL et al. (1982) 1,20 - 2,00 ' 50 

P. taeda2. 60 1,03 - 1,19 59 LOCKBAY & VIDRINE (1984) 1,03 - 1,22 39 

1 condições de casa de vegetação. 

2 condições de campo. 

...., 
o 
N 
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5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos e respectiva 

discu§sio, pode-se chegar ãs seguintes conclus6es: 

• A compactação do solo afetou significativamen 

te a biomassa seca do sistema radicular absortivo e do sistema 

radicular total de ambas as espécies. 

• A altura, a biomassa da parte aérea, o diâme

tro da raiz pivotante, a superfície radicular e o comprimento 

do sistema radicular não foram afetados pela compactação do so 

lo. 

• A compactação nao afetou a distribuição das 

raízes laterais de primeira ordem das duas espécies de EuealYE 

tu~, que, todavia, evidenciaram formas diferentes de crescimen

to. O E. gnand~~ mostrou tendência, nos dois tratamentos, de 

concentrar as raizes laterais de primeira ordem na região do 

colo, enquanto que o E. tonel~ana mostrou tendência de distri

bui-las ao longo da raiz pivotante. 

• A maior part~ da superficie radicular e do 

comprimento radicular, de ambas as espécies, situou-se entre 

as raízes com diâmetro inferior a 0,5 mm, tanto no tratamento 
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em solo comnactado como no nao compactado. O E. ~o~el~ana apre 

sentou, nos tratamentos compactados e não compactados, valores 

maiores de comprimento e superfície radicular que o E. g~n~. 

Estas características, aliadas; distribuição das raízes late

rais de primeira ordem, poderiam justificar o melhor desempenho 

do E. ~o~el~ana observado em plantações sobre solos compacta

dos. 

• A resistência do solo à penetração foi afeta

da pelas duas espéc~es de Euealyp~u~, nos centímetros iniciais 

dos blocos de solo, apresentando,essa camada, modificações em 

sua estrutura induzida . 

• O sistema radicular afetou significativamente 

a estrutura dos blocos compactados, alterando nos 5 em superfi

ci~is a resistência à penetração de 1,25 para 0,62 e 0,71 kg. 

cm- 2,para o E. ~o~el~ana e E. g~and~~, respectivamente. 
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