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A mobilização mecânica do solo altera as propriedades físicas, tais como o tamanho e a 

distribuição dos poros, podendo trazer efeitos na erosão hídrica do solo. Neste contexto 

objetivou-se avaliar as mudanças provocadas pelo manejo (SD e SC) e pelo preparo do solo (SC 

antes e após uma aração e duas gradagens) na densidade do solo, porosidade, diâmetro médio 

ponderado dos agregados, num Cambissolo Húmico Alumínico submetido ao preparo 

convencional e à semeadura direta, localizado no CAV – UDESC em Lages/SC. 

Os tratamentos avaliados são a semeadura convencional (SC) (uma aração e duas 

gradagens, duas vezes ao ano) e semeadura direta (SD). As parcelas experimentais com 77,35 m2, 

com 8 repetições de tratamento. Ao longo de 21 anos de condução do experimento foram 

utilizadas gramíneas e leguminosas sendo as mesmas intercaladas e rotacionadas entre cultivos de 

inverno e verão. 

A implantação das culturas de verão realizada com auxilio de semeadora mecanizada, e as 

espécies de inverno, semeadas manualmente. Amostras de solo foram coletadas em novembro de 

2016 logo após o manejo da cultura de inverno (aveia) com rolo faca. Foram coletadas amostras 

indeformadas com anéis concêntricos nas profundidades de 0-2,5; 2,5-5,0; 5,0-10,0 cm em cada 

parcela experimental na semeadura direta, e na semeadura convencional antes do preparo do solo 

e posterior ao preparo, para determinar a densidade do solo (Ds) e porosidade, totalizando 32 

amostras. No mesmo momento foram coletadas amostras com estrutura preservada para a analise 

de estabilidade de agregados em água (DMP). Para determinação do aporte de resíduos e carbono 

orgânico, o material coletado em cada cultivo foi seco em estufa na temperatura de 60°C até peso 

constante. O aporte de C foi calculado pela quantidade de material seco de cada cultura 

multiplicado pelo teor de C de cada material. 

A mobilização mecânica do SC traz modificações na estrutura do solo que promovem o 

aumento da porosidade total e da mesoporidade e uma diminuição da microporosidade do solo. 

Isso, por sua vez, resulta em um aumento na proporção de poros maiores na camada arada, 

levando a uma diminuição da densidade do solo e da estabilidade dos agregados, aumentando a 

suscetibilidade do solo à erosão. A SD apresenta o maior aporte de matéria seca e C. 

 

 

 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

Tabela 1. Valores de densidade do solo (Ds), porosidade total (Pt), mesoporos (Me),  microporos 

(Mi) e diâmetro médio ponderado (DMP) nos tratamentos de SC antes do preparo, SC após uma 

aração seguida de duas gradagens e SD. 

Tratamentos Ds (gcm3) Pt (%) Me (%) Mi (%) DMP(mm) 

 Profundidade de 0 á 2,5 cm 

SC antes 1,17 a 51,8 c 14,14 b 39,98 a 5,31 a  

SC após 1,04 b 57,4 b 21,68 a 28,35 c 5,57 a  

SD 0,86 c 60,9 a 17,77 ab 35,52 b 5,32 a  

Média 1,02 56,7 17,86 34,62 5,40  

C.V.% 5,35 4,0 21,65 8,57 6,81  

Profundidade de 2,5 á 5,0 cm 

SC antes 1,22 a 50,1 b 13,00 b 40,57 a 5,38 ab  

SC após 1,11 a 54,5 a 20,76 a 31,39 b 5,10 b  

SD 1,21 a 48,8 b 10,74 b 38,96 a 5,62 a  

Média 1,18 51,1 14,83 36,97 5,37  

C.V.% 7,04 6,8 25,03 6,63 5,54  

Profundidade de 5,0 á 10,0 cm 

PC antes 1,35 a 44,7 b 11,34 b 40,92 a 5,69 a  

PC após 1,18 b 50,4 a 20,08 a 33,53 b 4,72 b  

SD 1,31 a 45,1 b 6,35 b 40,63 a 5,53 a  

Média 1,28 46,7 12,59 38,36 5,31  

C.V.% 4,68 8,6 38,88 7,48 7,53  
Normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk (W), Tukey à nível de 5% de probabilidade. As médias seguidas 

pela mesma letra, não diferem estatisticamente entre si. 

 

 

Tabela 2. Aporte de resíduos culturais media de 21 anos, pelas culturas de aveia, ervilhaca, nabo 

forrageiro, no inverno e no verão o milho, soja e feijão, e adição de carbono (t/ha/ano). 

 Aporte de resíduos  Aporte de Carbono  

Trat. Inverno Verão Media/ano Inverno Verão Media/ano 

SD 4,2 7,7 11,9 1,6 3,1 4,7 

SC 2,0 7,0 9,0 0,8 2,8 3,6 

 


