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Palavras-chave:

A degradação das áreas agrícolas está relacionada, principalmente, ao uso intensivo e 

essa degradação torna-se indispensável. A associação entre o manejo e a qualidade do solo pode ser 

estrutural do solo. Esse parâmetro é determinado a partir da declividade da curva de retenção de 

do diâmetro de poros de maior frequência no solo, o que, em consequência, viabiliza a comparação 

Andrade e Stone (2009) calibraram esses valores para solos de Cerrado, em que 0,045 representa 

o limite entre solos de boa qualidade estrutural e solos com tendência a se tornar degradado, sendo 

grande quantidade de poros estruturais.

ecológica e investimento em adubação.

O estudo foi realizado em área experimental de produção de grãos sob sequeiro da Embrapa 

2014, operações de mobilização do solo foram realizadas, objetivando a construção da fertilidade 

e preparo do solo para implantação do sistema de plantio direto. O delineamento experimental foi 

adubação, com sucessão soja-pousio-soja (T1); médio investimento, com sucessão milho-pousio-

sucessão soja-braquiária-milho (T4); alto investimento, com sucessão sojabraquiária-milho (T5) 

e alto investimento em adubação, com sucessão soja-pousio-milho (T6); e a testemunha, área de 

Cerrado próxima em revegetação (CR). Cada tratamento foi instado em uma faixa de plantio com 

julho de 2015, foram coletadas amostras indeformadas de solo, em anéis volumétricos, nas camadas 
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de 0-5 cm e 15-20 cm. As amostras foram processadas segundo Embrapa (2011). O índice S foi 

0,098. Esse resultado foi semelhante ao encontrado para T6 (0,097). No entanto, CR e T6 diferiram 

estatisticamente dos demais tratamentos, que, por sua vez, foram estatisticamente semelhantes 

relacionados com o achatamento vertical da curva de retenção de água, em decorrência da redução 

de poros estruturais.

Os maiores valores de S foram encontrados para a camada de 0-5 cm, sendo a média de todos 

os tratamentos dessa camada igual a 0,085, enquanto para a camada de 15-20 cm a média aferida foi 

de 0,072.

O preparo do solo altera a sua estrutura, tornando-o homogêneo, principalmente na camada 

operações de mobilização realizadas na implantação do sistema de plantio direto foram mais efetivas 

de poros e aumento da quantidade de poros de maior diâmetro, fato não observado na camada 

pode ter contribuído para os maiores valores de S encontrados, pois a presença de MO proporciona 

maior agregação do solo, gerando poros de maior diâmetro. Resultados semelhantes foram 

durante onze anos, utilizando-se culturas anuais.

Salienta-se que valores de índice S superiores a 0,045 indicam adequada qualidade estrutural 

provavelmente devido à estrutura granular, uma vez que esta apresenta uma satisfatória quantidade 

de poros estruturais.

Conclui-se que o preparo do solo reduziu sua qualidade estrutural se comparado a área não 

submetida ao manejo, no entanto todas as situações avaliadas apresentaram ótimo estado de 

nesta avaliação. Espera-se que, com o passar do tempo, ocorra distinção entre os sistemas de cultivo 

implantados, no intuito de propiciar a seleção daqueles sistemas que visem melhoria e manutenção 
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