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RESUMO 

O trabalho foi realizado na fazenda Pitanga no municipio de Tangara da Serra-MT, e teve o objetivo de 

avaliar a influência da compactação do solo sobre a produtividade da cultura da soja. Foram avaliadas 

em diferentes profundidades as características físicas do solo resistência a penetração e densidade em 

duas áreas, uma onde foi realizada subsolagem (Área A) e outra com suspeita de compactação (Área B). 

Também se avaliou as características agronômicas da cultura da soja, sendo altura de planta, altura de 

inserção da 1° vagem números de nós e produtividade. Foram constatados resultado significativos para 

resistência a penetração, densidade e altura de plantas. E concluiu-se que na área B demostrou nível de 

compactação mais elevado que a área A. o nível de compactação encontrado na área B não influenciou 

o crescimento do sistema radicular e nem a produtividade da soja. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil ocupa o segundo lugar na produção mundial de soja, produzindo 111 milhões 

de toneladas, atrás apenas dos Estados Unidos que é o maior produtor mundial. O país também 

é o maior exportador mundial, exportando 61,9 milhões de toneladas. Na região centro-oeste a 

área plantada corresponde a 15.193,6 mil hectares, com produtividade média de 3.301 kg.ha-1, 

e o estado de Mato Grosso corresponde respectivamente a 9.322,8 mil hectares e produtividade 

média de 3.273 kg ha-1, sendo o estado que mais produz soja no país (CONAB, 2017). 

A necessidade de produzir mais é decorrente do aumento populacional que ocasionou 

uma maior demanda por alimentos, tornando necessárias mudanças na forma produzir. A 

implementação da mecanização é um bom exemplo, pois engloba várias práticas de manejo que 

alteram a estrutura do solo, podendo inclusive causar uma intensificação na degradação do 

mesmo. (COSTA et al., 2016). 

De acordo com AMURI e BRYE (2008) com o incremento de novas tecnologias, é 

possível notar um acréscimo no peso dos maquinários causando uma elevação no uso do solo, 

submetendo-o a um risco maior de compactação, devido ao aumento das operações culturais e 

consequentemente a um aumento no tráfego de máquinas. Este tráfego ocasiona um impacto no 

solo, influenciando de forma significativa as suas propriedades físicas como um todo 

(BLANCO - CANQUI, et al. 2010). 



 

 

 

A compactação do solo pode ser identificada analisando a densidade do solo, 

distribuição dos poros por tamanho, estabilidade de agregados e através da resistência do solo 

à penetração. Na qual a resistência do solo à penetração é a mais utilizada por ser uma 

ferramenta simples, barata e possibilita maior facilidade na obtenção dos dados (ACOSTA, 

2008). 

Os poros são espaços presentes no solo responsáveis pela aeração, condução e retenção 

de agua e nutrientes, que são processo de fundamental importância para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas e microrganismos, estes estão diretamente relacionados fertilidade 

e a qualidades físicas do solo (DE FREITAS, et al. 2012). 

As alterações de importância agronômica que ocorrem em solos compactados se referem 

aos seguintes fatores: aumento da resistência mecânica à penetração radicular, redução da 

aeração, alteração do fluxo de água e calor e da disponibilidade de água e nutrientes. Em um 

determinado tempo e local, algum desses fatores pode tornar restrito o desenvolvimento das 

plantas, dependendo do tipo de solo, da condição climática, da espécie e do estádio de 

desenvolvimento das mesmas (CAMARGO e ALLEONI, 1997). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da compactação do solo sobre a 

produtividade da cultura da soja em solos do município de Tangará da Serra-MT. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Fazenda Pitanga (Figura 1) sob o sistema produtivo de soja na 

safra 2020/2021. O plantio foi novembro/2020, avaliação do sistema radicular em janeiro/2021 

(R5) e a realizada em colheita em março/2021. A propriedade é localizada no município de 

Tangará da Serra, Mato Grosso, Brazil, (14°38'57.38"S,57°18'59.23"O). 

A área de estudo se encontra a 440 m de altitude, com clima predominante o 

megatérmico tropical úmido (Aw) segundo a classificação de Köppen, com temperatura média 

de 25 °C, estação de seca nos meses de maio a setembro e uma estação de chuvas 

compreendendo os meses de outubro a abril, com precipitação pluviométrica média anual entre 

1200 e 2000 mm. 



 

 

 

Foram coletadas amostras em uma propriedade rural com sistema produtivo de soja, em 

uma área que aparentemente se apresenta compactada (B) e uma área submetida à subsolagem 

não apresentando sinais de compactação (A), ambas em um mesmo talhão. A ordem de solo 

que se apresenta na propriedade, para ambas as áreas, foi classificado como Latossolo 

(MOREIRA e VASCONCELOS, 2007). A amostragem de solo utilizada foi a proposta por 

LOSS (2017), consistindo em uma área delimitada de 600 m2, onde se abriu três trincheiras 

transversais às linhas de semeadura em cada área, onde foram realizadas avalições da 

profundidade do sistema radicular. Amostras de solos foram coletadas nas profundidades de 0-

10; 10-20 e 20-30 cm para determinações de densidade do solo (DA 1, DA 2 e DA 3), 

macroporosidade (MA 1, MA 2 e MA 3), microporosidade (MI 1, MI 2 e MI 3) e porosidade 

total (PT 1, PT 2, PT 3). As análises físicas foram baseadas na metodologia DONAGEMA et 

al., (2011) e feitas no Laboratório de solos da Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) campus Tangará da Serra-MT. A classe textural do solo foi realizada de acordo 

com o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (SANTOS et al., 2015). 

A avaliação da resistência à penetração foi realizada de acordo STOLF (2014) com a 

utilização do penetrômetro de impacto nas profundidades de 0 – 10, 10 – 20, 20 – 30, 30 – 40 

e 40 - 50 cm. 

Para estimar produtividade foi realizada a colheita de três linhas com espaçamento de 

45 cm por 5 metros de comprimento, correspondendo a uma área de 6,75 m2, em três repetições 

por área. Nas avaliações das características agronômicas foram coletadas dez plantas por 

repetição onde foram analisadas altura de planta, altura de inserção da primeira vagem e número 

de nós. Esta estimativa tornou-se necessário devido a manejo da propriedade no qual realizou-

se a colheita em conjunto de ambas as áreas, ou seja, ocorreu a mistura da soja colhida não 

 
Figura 1. Localização da fazenda Pitanga no município de Tangará da Serra, Mato Grosso, 

Brasil.  
Fonte: IBGE(2018), Google Earth (2022). 



 

 

 

sendo possível obter o valor separadamente de cada produtividade. A análise estatística 

realizada pelo teste de F, avaliando se há ou não diferença estatística para as avalições entre as 

áreas A e B. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados nas Figuras 2 e 3, demonstraram que houve diferença 

significativa na resistência a penetração em função do sistema utilizado, com exceção na 

profundidade de 25 cm. 

Os valores estiveram abaixo do limite crítico (2 MPa) somente na profundidade de 5 

cm. Após essa profundidade, os solos apresentaram resistência a penetração acima do limite 

crítico em ambos os manejos. 

Nos primeiros 5 cm de profundidade verificou-se que a maior resistência a penetração 

foi no solo sob sistema convencional. Esse fato pode ser explicado em função do maior teor de 

palhada na superfície do solo no sistema de plantio direto, deixando o solo com melhor 

estruturação, maior porosidade e menor resistência. 

A partir da profundidade de 10 cm, o sistema de plantio direto apresentou maior 

resistência a penetração, atingindo o valor máximo de 3,70 Mpa de 20 á 30 cm, ocorrendo um 

decréscimo para 3,0 MPa na profundidade de 50 cm. 

O sistema convencional apresentou menor resistência, em relação ao plantio direto, até 

a profundidade de 20 cm, igualando os valores na profundidade de 25 cm. Após essa 

profundidade, apresentou maior resistência atingindo um valor máximo de 4,52 MPa na 

profundidade de 35 cm. 

De acordo com BERTOL et al. (2000), um nível de compactação maior pode ser notado 

em camadas a partir dos 10 cm de profundidade em manejo mediante preparo convencional de 

solo, sendo decorrente do tráfego de máquinas (LOPES et al., 2015) ou de pisoteio por animais 

(PARENTE & MAIA, 2011). 

Trabalhando com plantio direto DRESCHER et al, (2012) notou um incremento nos 

valores de resistência à penetração até aproximadamente 15 cm de profundidade. Abaixo dessa 

camada, os resultados se mantiveram constantes, com uma redução nos valores após a camada 

36 cm. Essa dinâmica pode ser observada sob plantio direto (Figura 3) onde na camada dos 10 

cm de profundidade a resistência à penetração foi de 3,22 MPa, chegando à aproximadamente 

3,70 MPa nas camadas de 20 e 30 cm seguido de um decréscimo nas camadas de 40 e 50 cm 

de profundidade. Na área de plantio convencional o comportamento foi diferente onde partindo 

de 1,86 MPa ocorreu uma elevação exponencial a resistência a penetração em profundidade 

apresentando um pico de 4,52 MPa na profundidade de 35 cm. 



 

 

 

 
Figura 2. Curva da resistência à penetração em função da profundidade (50 cm) nas áreas A e 

B. As barras representam o desvio padrão. 

 

As médias da resistência a penetração foram diferentes significativamente em função 

dos sistemas utilizados (Figura 4). Ambos os sistemas apresentaram, a partir dos 5 cm, valores 

de resistência maiores do que o nível críticos para as plantas (2,0 MPa). 

 
Figura 3. Resistência à penetração em função da profundidade (50 cm) nas áreas A e B. As 

barras representam o desvio padrão. 
As médias seguidas da mesma letra, em cada profundidade do solo, não diferem com base no teste de Tukey (p 

< 0,05). ns - não significativo. 

 

A resistência do solo a penetração não influenciou diretamente na produtividade da soja, 

resultado que pode estar relacionado com o nível de compactação limitante para a cultura. 

TORMENA et al, (1999a) relata que o nível de resistência a penetração limitante é de 2 Mpa 

para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. KLEIN e CÂMARA (2007) 

demonstrou que os níveis limitantes estão entre 2 e 3 Mpa. Ainda segundo TORMENA et al, 

(2008b) o valor limitante para o desenvolvimento de plantas em solo cultivado por um longo 

tempo em sistema de plantio direto foi de 3,5 Mpa.  



 

 

 

Ainda segundo DRESCHER et al, (2012) áreas escarificadas apresentaram menor 

resistência a penetração durante um período de dois anos e meio. Porém BATEY, (2009) 

esclarece que o período de duração da escarificação no solo ainda não é conhecido. 

A presença da compactação pode ser notada também através de observações dos 

sintomas visuais que provoca em plantas e no solo (VIANA et al., 2009). Conforme observado 

na figura 4 não houve diferença na profundidade do sistema radicular. 

Ao analisar as imagens (Figura 4) contendo a profundidade alcançada pelo sistema 

radicular da planta é possível notar que a maior parte das raízes está localizada nos primeiros 

15 cm de solo. ROSOLEM et al. (1994) justifica que caso a camada compactada em 

subsuperficie restringir o crescimento radicular em profundidade, o desenvolvimento da parte 

aérea das plantas será dependente da oferta de água e nutrientes do solo da camada superficial. 

GIAROLA et al. (2009) verificou em sistema plantio direto, que camadas compactadas 

pelo efeito do tráfego e do não-revolvimento do solo, têm sido encontradas na camada 0,0-0,10 

m de profundidade, fator este que ocasiona uma maior concentração de raízes das plantas dentro 

desse limite. FOLONI, (2006) em seu trabalho salienta que independente do nível de 

compactação presente no solo, às raízes de soja que cresceram acima da camada compactada 

representara 93 % de todo o sistema radicular, logo houve pouco crescimento do sistema 

radicular abaixo dos 20 cm de profundidade. 

A compactação influencia de forma negativa no desenvolvimento radicular da planta, 

reduz a capacidade de infiltração de água no solo, fazendo com que ocorram perdas de um 

grande volume de água por escoamento superficial. (FRANCHINI et al, 2009). 

 

Na Figura 5 são demonstrados os valores de densidade do solo. Foi constatada diferença 

significativa nos valores de densidade na profundidade de 0-10 cm. A densidade encotrada na 

area B foi superior a densidade na area A. Em ambas as áreas a densidade encontrada foi 

 
Figura 4: Profundidade (cm) do sistema radicular das plantas de soja observada nas 

trincheiras abertas no campo.  

A B 



 

 

 

superior ao considerado limitante para a maioria das culturas (Figura 5). De acordo com KLEIN 

e CÂMARA (2007) o valor de densidade considerado limitante está situado em torno de 1,40 

kg dm-3. REICHERT et al. (2009), observou que valores acima de 1,21kg dm-3 podem restringir 

o crescimento do sistema radicular na cultura da soja e que a densidade entre 1,36 e 1,68kg dm-

3 afetam negativamente, o crescimento e a produtividade da soja em solos argilosos tropicais. 

No entanto, vale ressaltar que a densidade do solo é dependente da densidade da partícula que 

por sua vez depende da mineralogia do solo. Por tanto, não é aconselhável realizar apenas a 

avaliação da densidade do solo para avaliar o grau de compactação, sendo necessário ouros 

parâmetros como por exemplo a porosidade (KIEHL, 1979). REINERT (2007) salienta que em 

camadas compactadas, ocorrem modificações nas características físicas do solo em relação ao 

solo natural. No decorrer do processo de compactação, ocorre a quebra de agregados, a 

compressão da matriz argilosa e a redução do volume total, com o colapso dos macroporos. 

 
Figura 5. Densidade do solo em função da profundidade do solo (10, 20 e 30 cm) nas áreas A 

e B. As barras representam o desvio padrão. 
As médias seguidas da mesma letra, em cada profundidade do solo, não diferem com base no teste de Tukey (p 

< 0,05). ns - não significativo. 

 

De acordo com a Tabela 1 verifica-se um volume pequeno de macroporos na camada 

de 0 - 10 cm para as duas áreas, estando bem próximo do limite crítico ao desenvolvimento 

radicular das plantas que é 10% (ANDRADE e STONE, 2009). Resultados semelhantes estão 

presentes no trabalho realizado por SANCHEZ, (2012) avaliando a produtividade de soja em 

sucessão de coberturas de inverno.  

Ainda segundo ANDRADE e STONE (2009) a porosidade no solo deve atender a 

proporção de 2:1 onde aproximadamente 2/3 são ocupados por microporos e 1/3 corresponde 

aos macroporos. Para SANCHEZ, (2012) baixos valores de macroporosidade e elevados 

valores microporosidade ocasionam uma aeração deficiente do solo, podendo prejudicar o 

desenvolvimento das culturas. 



 

 

 

Tabela 1. Altura de planta (a), altura da inserção da primeira vagem (b), número de nós (c) e 

rendimento de grãos (d) em função dos sistemas de plantio convencional e plantio direto. As 

barras representam o desvio padrão. 

Componente da Planta 
Área 

A B 

Produtividade (g) ns 3275,6 3283,2 

Altura de planta (cm)** 102,4 85 

Altura de inserção 1º vagem ns 15,1 15 

Numeros de nós ns 13,5 13,1 
As médias seguidas da mesma letra, em cada profundidade do solo, não diferem com base no teste de Tukey (p 

< 0,05). ns - não significativo.valores de macro e microporos avaliados em três profundidades diferentes. 

 

De acordo com os valores demostrados na Tabela 4, não foi constatada diferença 

significativa para produtividade, altura de inserção da primeira vagem e número de nós entre 

as duas áreas avaliadas. Com relação a produtividade LIMA et al, (2006) obteve resultados 

similares a este, onde não houve diminuição na produtividade de soja sob plantio direto, 

comparando níveis de compactação em Latossolo e Argisolo Vermelho 

Os resultados encontrados para altura de planta diferiram entre si, onde as plantas da 

área A apresentaram um crescimento vegetativo médio em torno de 102,4 cm e para a área B o 

crescimento médio foi de 85 cm, tal crescimento não teve influência sob a produtividade. 

QUEIROZ-VOLTAN et al. (2000) observou que mesmo com a redução do crescimento 

vegetativo das plantas, não ocorreu redução proporcional na produtividade. 

 

CONCLUSÕES 

A área B demostrou nível de compactação mais elevado que a área A. O nível de 

compactação encontrado na área B não influenciou o crescimento do sistema radicular e nem a 

produtividade da soja. 
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