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Nos últimos anos vem se utilizando o sistema de plantio direto como uma alternativa viável para 
o manejo sustentável do solo, este sistema caracteriza-se pelo não revolvimento do solo com o intuito 

direto é evidente alguns problemas inerentes a sua utilização, onde se destaca a compactação do solo 

e implementos agrícolas, principalmente em solos com elevados teores de argila.

sulcadora, apesar de positivo a redução da densidade através deste processo é de curta duração, 
em consequência da desestruturação do solo ocasionada pela mobilização, e menor resistência dos 
agregados a cargas aplicadas (NICOLOSO et al., 2008). Também conhecidas como facas e facões, as 
hastes sulcadora são utilizadas na semeadura, e, tem por função além da abertura do sulco de plantio 

densidade (ROSA JUNIOR et al., 2006).
As alterações que ocorrem na estrutura do solo em função do seu uso podem ser avaliadas 

dos agregados e a densidade do solo, assim como a resistência tênsil (RT) e a friabilidade (FR) de 

FR de agregados do solo em diferentes sistemas de preparo com aplicação de gesso agrícola.

município de Londrina - PR. O delineamento experimental foi constituído em blocos ao acaso em 

B: aplicação de gesso agrícola (com e sem gesso), e fator C: utilização da haste sulcadora (com e 
sem haste), dispostos em blocos ao acaso com três repetições. A semeadura da cultura da soja, foi 

-1 da fórmula 04-14-08. Os tratos culturais 
foram efetuados conforme as indicações técnicas para a cultura.

Para a determinação da RT, coletou-se, com o auxílio de uma pá, monólitos de solo de dimensões 

Após a realização dos testes, todos os agregados de uma amostra (monólito) foram reunidos e secos 
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ação da umidade residual. Nos mesmos pontos e camadas, foram 
coletadas amostras deformadas de solo para determinação do teor de carbono orgânico do solo, por 
meio do método da combustão seca em analisador elementar de C.

Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste F, p < 0,05). Havendo interação 

entre as médias nos desdobramentos foram feitas por meio do teste de Tukey (p < 0,05).

camadas 0-0,2 m, e 0,2-0,4 m.

compactação dependendo das práticas de manejo.
Embora maiores valores de FR sejam desejável para a germinação das sementes, o crescimento 

das plântulas e o estabelecimento das culturas, uma FR excessivamente alta indica instabilidade 
estrutural, o que representa menor capacidade de resistir a forças que tendem a ocasionar a ruptura 
dos agregados.

de manejo x gessagem para a variável RT dos agregados, na camada 0,0-0,2 m. No entanto, houve 

A utilização da haste sulcadoras proporcionou menores valores de RT nas camadas estudadas. 

da maior densidade do solo. Resultados similares foram obtidos por Bavoso et al. (2010), em estudo 
conduzido em um LATOSSOLO BRUNO argiloso submetido a diferentes sistemas de produção e 

valores de RT indicam maior estabilidade estrutural do solo em resposta à aplicação de forças que 
tendem a causar ruptura dos agregados e, consequentemente, a degradação da qualidade estrutural 
do solo, como a pressão de rodados de máquinas agrícolas.

A pratica da gessagem não alterou a RT e a FR dos agregados do solo, no entanto, a utilização da 

am valores semelhantes.
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