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Palavras-chave:

frequentemente avaliada em solos com diferentes sistemas de uso e manejo. Métodos laboratoriais, 

constituem importantes ferramentas por serem exatos e precisos, mas apresentam limitações devido 

tomada de decisões sobre um adequado manejo de áreas agrícolas.

Neste sentido, metodologias realizadas a campo como a avaliação visual da estrutura do solo 

com simplicidade e agilidade, camadas com diferenças estruturais, e posteriormente comparar 

blocos de solo após a quebra dos agregados em suas linhas de fraqueza. Esta metodologia, apesar 

viável para inferir sobre adequados sistemas de uso e manejo de áreas agrícolas, objetivou-se avaliar 

qualitativamente a estrutura de um Planossolo sob diferentes sistemas de uso e manejo.

O trabalho foi realizado na Estação Experimental de Terras Baixas, pertencente à Embrapa 

Clima Temperado, localizada no município do Capão do Leão (RS). Os sistemas de manejo avaliados 

integração lavoura pecuária (ILP) com implantação de milho (2011/2012), azevém (2012/2012), 

e iv) plantio convencional (PC) com pousio (2010/2011) e cultivado trigo/forrageiras (2011/2012); 

Com o auxílio de uma pá reta, foram abertas quatro trincheiras em cada sistema de manejo 

para a extração de amostras indeformadas (blocos) com dimensões de 0,15 m de largura x 0,20 m de 

profundidade x 0,10 m de espessura. A avaliação visual da estrutura foi realizada de acordo com a 

metodologia descrita por Ball et al. (2007), comparando a aparência do bloco de solo após a quebra 

os agregados de 1 a 2 cm de diâmetro, a porosidade visível e as raízes e a pontuação atribuída foi 

a 5, representando respectivamente as condições de boa a pobre qualidade estrutural. A atribuição 
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meio do teste de Tukey (p < 0,05), com auxílio do Software R (R CORE TEAM, 2014).

A melhor qualidade estrutural foi encontrada no CN (1,99 a), apresentando-se com boas 

características, pois de acordo com Ball et al. (2007), os sistemas com escores entre 1 e 2 apresentam 

acordo com o método, como um solo de moderada qualidade (2,55 a), necessitando melhorias em 

longo prazo.

solo, necessitando mudanças de gestão de manejo a curto prazo.

relacionado principalmente a adoção de um intenso tráfego de máquinas, implementos agrícolas e 

pisoteio animal. Mesmo sendo observada similaridade estatística entre ILP e PC, ressalta-se um maior 

observaram uma melhor qualidade estrutural no plantio direto em comparação ao convencional, e 

assim, corroborando com os resultados obtidos.

A possibilidade de aplicabilidade da metodologia de avaliação visual da estrutura pode ser 

comprovada na possibilidade de distinguir a qualidade de solo sob diferentes sistemas de uso e 

sistema plantio convencional e integração lavoura pecuária apresentaram uma melhor condição de 

qualidade estrutural para o desenvolvimento de plantas.
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