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A soja é, atualmente, a principal opção de cultivo de grãos para a rotação com o
arroz irrigado no estado do Rio Grande do Sul (RS). Isto se deve a sua valorização
econômica e aos benefícios gerados ao arroz, principalmente por propiciar rotação de
mecanismos de ação de herbicidas e, consequentemente, o controle mais eciente de
plantas daninhas, em especial o arroz-daninho.
O estado do RS colheu, na safra 2018/19, cerca de 965 mil de hectares de arroz
irrigado e de 312 mil hectares de soja (equivalente a 32% da área de arroz) nos solos de
terras baixas (Irga, 2019). A Fronteira Oeste é a região com a maior área com arroz irrigado
e com a menor área de soja (9,5% da área de arroz) (Figura 1). A Zona Sul possui a
segunda maior área de arroz, e 50,5% desta área é cultivada com soja, enquanto a Planície
Costeira Externa, com a menor área de arroz, teve 22,2% desta área cultivada com soja. As
demais três regiões cultivaram áreas semelhantes de arroz (em torno de 137 mil ha), tendo
a Campanha a maior proporção (57,2%) da área de arroz cultivada com soja.
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Figura 1. Área cultivada com arroz irrigado e soja em terras baixas, nas diferentes regiões arrozeiras do RS.
Safra 2018/19 (FO = Fronteira Oeste; CA = Campanha; CE = Central; PCI = Planície Costeira Interna; PCE
= Planície Costeira Externa e ZS = Zona Sul).
Fonte: Irga (2019).
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A PROBLEMÁTICA DA COMPACTAÇÃO DO
SOLO PARA O CULTIVO DA SOJA
Os solos arrozeiros (terras baixas) apresentam
características peculiares, como alta densidade natural,
baixa porosidade, baixa permeabilidade e diculdade de
drenagem, devido à ocorrência de uma camada
subsupercial praticamente impermeável, o que torna
seu manejo extremamente complexo. A intensa
utilização de tecnologias voltadas à mecanização das
operações agrícolas, sem controle de tráfego, e a
superlotação de animais em propriedades que têm a
pecuária como atividade, acentuam ainda mais a
compactação do solo, principalmente quando realizadas
em condições inadequadas de umidade, o que resulta
em maior desestruturação do solo (Figura 2).

A compactação aumenta a densidade do solo e
a resistência do solo à penetração de raízes e reduz a
aeração, a condutividade hidráulica e a capacidade de
armazenamento de água no solo. Estes fatores
aumentam a variabilidade da umidade do solo, e
prejudicam a germinação, o enraizamento e a formação
de nódulos nas plantas de soja, o que inuencia
diretamente a produtividade da cultura.
Avaliações para determinar a existência ou não
da camada compactada e a que profundidade do solo
ela se encontra são fundamentais para que os
produtores possam denir qual a melhor estratégia a ser
utilizada para romper essa camada e favorecer,
principalmente, a fase de estabelecimento da soja,
momento de maior sensibilidade, tanto ao excesso
quanto à falta de umidade no solo.

Figura 2. Perl de solo de terras baixas sob manejo intensivo:
Foto: Filipe Selau Carlos EEA/Irga, Cachoeirinha/RS. Atualmente professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPEL, Capão do
Leão/RS.

IDENTIFICAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO
SOLO
A compactação do solo pode ser detectada pelo
uso de penetrômetros (Figura 3) ou pelo exame do
perl do solo pela abertura de trincheiras. A utilização de
penetrômetros é uma maneira rápida e fácil, pois
quantica a compactação através da determinação da
resistência mecânica à penetração, em diferentes
profundidades do solo. Esse equipamento é constituído
por uma haste metálica, com um cone na ponta e um
manômetro, que registra a força necessária para a
introdução da haste no solo, podendo ser montado
(Figura 3A) ou portátil (Figura 3B). Assim, quando a
haste atinge camadas compactadas do solo, maior é a
força necessária para sua introdução em resposta
imediata à resistência do solo à penetração. Tais
equipamentos fornecem um gráco, relacionando a
resistência à profundidade da camada de solo analisada
(Figura 3C).
Em termos gerais, utiliza-se o valor de 2.000 kPa
como parâmetro de resistência mecânica à penetração
(RP) como limitante ao desenvolvimento radicular. No
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entanto, a resposta das plantas à compactação depende,
ainda, do tipo de solo e de seus atributos, como teor de
matéria orgânica, textura, estrutura, disponibilidade
hídrica e sistema de rotação e sucessão de culturas.
Outra forma de avaliação da compactação do
solo é qualitativa, pelo exame do seu perl. Para a
cultura da soja são abertas trincheiras de 30 cm de
largura por 50 cm de profundidade, em vários pontos da
lavoura. Essas trincheiras permitem a visualização da
camada compactada, observando-se o aspecto
morfológico da estrutura do solo e da resistência que
este oferece à penetração de uma haste metálica (faca
ou chave de fenda), ao transcorrer o perl. O solo deve
estar com uma condição intermediária de umidade
(consistência friável), assim, a sensibilidade ao
equipamento corresponde à condição de compactação
do solo. Essa avaliação deve ser realizada da superfície
do solo até o limite inferior da trincheira. Para maior
precisão na avaliação, recomenda-se realizar o mesmo
procedimento em uma área adjacente à lavoura, para
conhecimento da estrutura natural do solo em análise.
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Figura 3. Penetrômetro eletrônico de cone metálico montado (A) e portátil (B) e
gráco com as medidas da resistência mecânica do solo à penetração ao longo do
perl do solo (C).
Fonte: Adaptado de www.falker.com.br.

ALTERNATIVAS PARA DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO
Constatada a necessidade da intervenção, a descompactação
do solo em subsuperfície pode ser efetuada por vários implementos
agrícolas/mecanismos de uso comum nas lavouras (Figura 4). A
eciência de cada um deles vai depender das suas características
estruturais e operacionais.
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Figura 4. Implementos agrícolas/mecanismos utilizados para a descompactação em subsuperfície do solo em terras baixas.
Fotos: Darci F. Uhry Junior; João Batista dos Santos; Pablo Gerzson Badinelli.
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Escaricador (Figura 4A):

Camalhoneira (Figura 4C):

Este implemento é bastante eciente no
rompimento da camada compactada do solo e pode ser
utilizado de forma prévia à semeadura, o que possibilita
que a mesma seja realizada de maneira mais rápida. No
entanto, em solos mais suscetíveis ao processo de
reconsolidação (a exemplo dos solos com maior teor de
silte e/ou areia muito na), seu efeito pode ser de curta
duração. Nestes casos, a escaricação deverá ser
realizada mais próximo à semeadura. Para que o
equipamento proporcione uma descompactação
adequada, o solo deve estar em uma condição
intermediária de umidade (consistência friável) no
momento da sua utilização. Como desvantagens, o
escaricador demanda alta energia e, em consequência,
aumenta os custos e, por aumentar a inltração de água
no solo, pode atrasar a semeadura da soja, caso ocorra
excesso de precipitação após seu uso. Além disso,
dependendo dos mecanismos do equipamento e das
condições de umidade do solo, pode aumentar a
rugosidade da superfície do solo, dicultando a
drenagem supercial, que é um aspecto importante no
estabelecimento da lavoura em anos chuvosos.
A profundidade ideal de escaricação está na
faixa de 20 a 35 cm, onde normalmente ocorre a
compactação. A utilização de escaricador em
profundidades maiores, além de não beneciar a soja,
aumenta a demanda de potência do trator e pode
romper a camada naturalmente adensada (horizonte
Bt), predominante em terras baixas, que auxilia na
retenção da água no cultivo do arroz irrigado.

Este equipamento cria um desnível entre o
sulco e a linha de semeadura que ca na borda do
camalhão e, geralmente, está associado à utilização da
haste sulcadora, colocada antes do disco de deposição
de sementes. Os camalhões podem ser construídos
anteriormente à semeadura, quando se utiliza
equipamentos especícos para esse m, ou no
momento da semeadura (semeadoras com aivecas). É
um sistema eciente para evitar problemas relacionados
ao excesso hídrico, podendo-se utilizar o sulco para a
realização de irrigação, se houver deciência hídrica. As
desvantagens são: baixo rendimento operacional,
maior consumo de combustível e diculdade de uso em
áreas com relevo irregular. Além disto, pode ser
necessário preparar o solo para implantação da cultura
seguinte.

Haste sulcadora (Figura 4B):
É o mecanismo que, associado à semeadora,
tem a maior profundidade de trabalho, proporcionando
a descompactação do solo e a semeadura em uma só
operação. No entanto, ocorre grande desgaste dos
sulcadores, além de aumentar a demanda de potência
do trator e o custo da operação, em comparação aos
sistemas que agem em profundidades menores.
O solo deve estar com umidade adequada, para
evitar que o sulco que aberto para passagem do disco
de deposição de sementes, depositando-as em
profundidade maior que a recomendada. Isto causa o
chamado sepultamento das sementes, resultando em
menor emergência de plantas. Para minimizar esse
problema, pode-se deslocar a haste sulcadora, em
torno de 5 cm para o lado, de modo que o disco de
deposição de sementes passe pela borda do sulco.
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Grade aradora (Figura 4D):
Realiza em uma só operação a aração e a
gradagem, no entanto, o perl de solo revolvido é
supercial, em torno de 10 a 15 cm. Além disto, tem
elevada demanda energética e, se a operação for
realizada em condições inadequadas de umidade,
contribui para a formação do chamado pé de grade
abaixo da área de trabalho.
Disco ondulado (Figura 4E):
Também chamado de disco turbo, possui
ondulações no disco. A descompactação é um pouco
mais profunda que a dos discos duplos (Figura 4F) e
demanda menor potência do trator em relação à haste
sulcadora. Um tubo condutor deposita o fertilizante na
superfície do solo e o disco faz sua incorporação. Esse
sistema apresenta resultados satisfatórios em solos
onde a camada compactada se encontra mais próxima à
superfície, proporcionando pouco benefício em áreas
com camadas compactadas em maior profundidade.
Disco duplo (Figura 4F):
Mecanismo composto por dois discos
desencontrados com função de abrir o sulco para
deposição do fertilizante. Este sistema tem maior
diculdade de penetração no solo e, portanto, menor
profundidade de ação, resultando em menor
descompactação. Neste caso, as sementes cam mais
sujeitas às variações de umidade do solo, sendo comum
o estabelecimento inadequado de plantas.
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EXPERIÊNCIA REGIONAL SOBRE
COMPACTAÇÃO/DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO
Avaliações do estado de compactação dos solos realizadas em lavouras de soja das diferentes regiões arrozeiras
do RS mostram que a condição de compactação varia muito, mas está presente na maioria dos solos de terras baixas
(Figura 5). Ocorre predominantemente em Planossolos e Gleissolos, que se caracterizam pelo baixo teor de matéria
orgânica e baixa capacidade de suprir oxigênio (baixa macroporosidade) e de drenagem. A compactação (RP > 2.000
kPa) ocorre principalmente abaixo da camada de 15 cm, com maior intensidade nas lavouras da Zona Sul, Região
Central e Planície Costeira Externa e, com menor intensidade, na Planície Costeira Interna e na Campanha e,
praticamente, não ocorre nas lavouras da Fronteira Oeste.
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Figura 5. Avaliação da resistência mecânica à penetração até os 40 cm de profundidade, em solos de terras baixas cultivados com soja nas seis
regiões arrozeiras do RS– safra 2015/16.
Fonte: Moraes et al. (2016), Projeto Soja 6000 - Boletim Técnico 2.
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A eciência do uso de diferentes implementos no rompimento da camada compactada pode ser vista no dossel
da soja. Dentre os mecanismos rompedores utilizados (disco duplo, disco turbo, haste sulcadora e escaricador),
observa-se grande incidência de falhas no estabelecimento das plantas com disco duplo (Figura 6).

Figura 6. Vista do dossel de plantas de soja em área com utilização de diferentes mecanismos rompedores de solo em Gleissolo. Em destaque,
falhas de estabelecimento com o uso de discos duplos. D=desencontrada 5cm da linha de semeadura.
Fonte: Uhry Junior et al. (2017).

De maneira geral, os experimentos mostram
que a resposta ao mecanismo de descompactação
depende do tipo de solo, sua condição de umidade e
seu grau de compactação. Para os solos que apresentam
menor compactação, a haste sulcadora ou, até mesmo,
o disco ondulado (turbo) podem ser alternativas viáveis.
Para solos com alto grau de compactação,

especialmente em camadas mais profundas, o disco
duplo não é eciente, sendo a escaricação a melhor
alternativa. A menor produtividade da soja obtida com a
utilização do disco duplo, quando comparada aos
demais mecanismos, pode estar relacionada à
diculdade de estabelecimento da cultura, evidenciado
pela menor densidade de plantas (Figuras 7 e 8).
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Figura 7. População nal de plantas (A) e produtividade de grãos de soja (B) em função do uso de diferentes mecanismos de rompimento da
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Fonte: Uhry Junior et al. (2017), EEA/Irga, Cachoeirinha/RS.
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Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (p < 0,05).
Fonte: Adaptado de Donato (2019).

Em solos com alto grau de compactação, a
escaricação é a melhor alternativa (Figura 9). A
persistência do efeito da descompactação varia
conforme as características do solo e dos ciclos de
umedecimento e secagem após sua realização. A prática
da escaricação pode ser realizada anteriormente à
semeadura, no entanto, não se tem bem claro o
momento ideal para sua realização em função da
diversidade dos tipos de solo e da persistência do seu
efeito.
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Figura 9. Produtividade de grãos de soja em função do uso isolado
ou combinado do escaricador e da haste sulcadora, dos discos
duplo sem um Gleissolo. Cachoeirinha, RS. Safra 2018/19. 1Médias
seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey
(p < 0,05).
Fonte: Badinelli et al. (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compactação do solo está presente na
maior parte dos solos de terras baixas do estado do
Rio Grande do Sul, dicultando o estabelecimento
e o desenvolvimento das plantas de soja, o que,
geralmente resulta em menor produtividade de
grãos. Isto se deve à diculdade das raízes se
desenvolverem devido à resistência do solo à sua
penetração e uma possível falta de oxigênio e de
energia, necessários à absorção de nutrientes e à
xação simbiótica do nitrogênio.
De maneira geral, o rompimento da camada
compactada resulta em benefícios para a soja.
Entre esses benefícios, se destacam as melhorias
das condições físicas do solo que favorecem a
inltração de água e o desenvolvimento radicular,
reetindo-se em melhor estabelecimento e maior
produtividade de grãos. No entanto, a prática da
descompactação demanda alto consumo de
combustível e potência do trator. Desta forma,
para escolha do mecanismo de rompimento da
camada compactada, deve-se levar em
consideração o retorno econômico sobre o
investimento.
Circular Técnica 005/Jan/2020 - Instituto Rio Grandense do Arroz/Irga

07

Circular Técnica 004/2020

Instituto Rio Grandense do Arroz

80 anos fortalecendo
a orizicultura

Presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz:
Guinter Frantz
Diretor Administrativo: João Alberto Antônio
Diretor Técnico: Ivo Mello

de Pesquisa do Irga; Débora Favero, pesquisadora da
EEA/Irga, Mara Grohs, pesquisadora da Estação
Regional do Irga de Cachoeira do Sul/RS, e Luiz
Fernando Siqueira, extensionista do Irga Santa
Maria/RS.
Projeto Gráco e Diagramação: Raquel Flores

Gerente da Estação Experimental do Arroz: Flávia
Miyuki Tomita

Periodicidade: Irregular

Assessoria de Comunicação: Késia Ramires, Raquel
Flores e Sérgio Pereira

Tiragem: 200 exemplares

CIRCULAR TÉCNICA
Editor: Instituto Rio Grandense do Arroz - Irga
Comitê de revisão:
Gabriela de Magalhães da Fonseca, Ibanor Anghinoni e
Paulo Regis Ferreira da Silva, membros da Comissão

Estação Experimental do Arroz - EEA
Avenida Bonifácio Carvalho Bernardes, nº 1494,
Cachoeirinha/RS
Fone: +55 51 3470-0600
www.Irga.rs.gov.br
É permitida a reprodução da Circular Técnica, desde que
citada a fonte.

