
ALTERNATIVAS PARA 
DESCOMPACTAÇÃO DO SOLO

Engenheiro Agrônomo, Dr. Deonir Secco
Curso de Engenharia Agrícola
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia
na Agricultura UNIOESTE - Cascavel



Fatores de produção:

• Água

• Oxigênio

• Resistência do solo

• Temperatura

• Nutrientes



Estrutura do solo



Atual sistema plantio direto

• Redução do crescimento do sistema radicular

• Processos erosivos cada vez mais intensos

• Maior incidência de doenças

• Baixa produtividade em anos de estiagem



Nosso ambiente de produção



Compactação em Latossolos

• Formação de camadas compactadas:

- Predisposição do solo;

- Ausência de rotação de culturas;

- Pouco volume de palha na superfície;

- Sucessivo tráfego de máquinas e implementos cada
vez mais pesados e muitas vezes em condições de
umidade inadequadas.





Aliado a isso, alguns produtores:

- Não reformam e muitas vezes retiram os terraços das

lavouras;

- Realizam plantio e manejo dos cultivos em desnível;

- Trafegam sobre o solo sem controle de trafego e com alta

umidade;

- Utilizam pousio no inverno, sem implantar espécie de

cobertura vegetal, especialmente nas áreas mais

inclinadas.



Consequências :

• Baixa infiltração de água no solo

(acúmulo de água nos canais de

terraços);

• Enxurradas mais intensas.









Consequências

• Maior risco de frustração de safra em

caso de estiagem, devido mal

desenvolvimento do sistema radicular

das culturas.



Raiz de soja sob efeito de compactação



Água armazenada e disponível:

0-10 cm: Arm: 44 mm; Ad: 23 mm

0-40 cm: Arm:176 mm; Ad: 92 mm



Lavoura de soja sob efeito de estiagem





Lavoura de milho sob efeito de estiagem



Atributos físicos e rendimento de grãos de trigo, 
soja e milho em dois Latossolos compactados
Deonir Secco; Dalvan José Reinert; José Miguel Reichert;Vanderlei Rodrigues 
da Silva. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.1, p.58-64, jan-fev, 2009

Estados

de

compactação

Latossolo  argiloso Latossolo muito argiloso

Rendimento 

grãos (Mg ha-1)

Rendimento 

relativo (%)

Rendimento 

grãos (Mg ha-1)

Rendimento

relativo (%)

Cultura do Trigo

Maior 1,87b 82 1,24b 66

Intermediário 2,15a 94 1,65a 88

Menor 2,29a 100 1,88a 100

Cultura do Milho

Maior 7,43b 85 4,46c 71

Intermediário 8,11ab 92 6,16b 99

Menor 8,77ª 100 6,22b 100

Cultura da Soja

Maior 3,23a 85 2,69a 85

Intermediário 3,53a 93 2,70a 85

Menor 3,80a 100 3,16a 100

Tabela 1. Rendimento de grãos em função de estados de compactação do solo



Atributos físico-hidricos e produtividade de 
trigo em um Latossolo sob estados de 
compactação
Andreia Kusumota Bonini; Deonir Secco; Reginaldo Ferreira Santos; Dalvan José 
Reinert; José Miguel Reichert. Ciência Rural, Santa Maria, v.41, n.9, p.1543-1548, 
set, 2011

Tabela 2. Produtividade e produção relativa da cultura do trigo em quatro 

estados de compactação do solo

Tratamentos

Produtividade

( Mg ha-1)

Produção relativa

( % )

Sem compactação 2,12 a 100

1P 1,86 ab 88

3P 1,81 ab 85

5P 1,64  b 77



Sistema de manejo ideal

“Sistema de manejo que não permita a

ocorrência de erosão e formação de

camada compactada e proporcione

acúmulo de matéria orgânica”



Resiliência do solo:

Tratamentos Rendimento de grãos soja

( kg ha-1 )

Sem compactação 4.813

Com Compactação 4.884

CV 9,44

Média 4.848

DMS 195,14

Tabela 1. Valores médios de rendimento de grãos de soja safra

2018/2019 em faixas de cultivo com e sem compactação junto ao IAPAR-

unidade Santa Tereza do Oeste/PR ( valores médios de 15 repetições)

Nota: dados não publicados.



Alternativas para eliminar 
camadas compactadas:



Compactação do solo na integração soja-pecuária 
de leite em Latossolo argiloso com semeadura direta 
e escarificação
Marcelo Kunz, Adriano Dicesar Martins de Araujo Gonçalves, José Miguel Reichert, 
Rachel Muylaert Locks Guimarães, Dalvan José Reinert, Miriam Fernanda 
Rodrigues. R.Bras.Ci.Solo,37:1699-1708,2013

Tratamento Produtividade

(Kg ha-1)

Produção Relativa 

(%)

Semeadura direta com pastejo 2152 a 100

Semeadura direta sem pastejo 2048 a 95

Escarificação 1661 b 77

Tabela 3.  Produtividade da soja e produção relativa em três sistema de manejo



Compactação de um Latossolo induzida 
pelo tráfego de máquinas e sua relação 
com o crescimento e produtividade de feijão 
e trigo
Gilberto Loguércio Collares, Dalvan José Reinert, José Miguel Reichert, 
Douglas Rodrigo Kaiser. R. Bras. Ci. Solo, 32:933-942, 2008

Tabela 4. Produtividade e produção relativa das culturas do feijoeiro e do trigo cultivadas

sob sistema plantio direto contínuo, plantio direto com compactação adicional e plantio

direto escarificado

Tratamento

Produtividade

(Mg ha-1)

Produção relativa 

(%)

Feijão Trigo Feijão Trigo

SPD 

contínuo 2,88 a 3,37 a 100 100

SPD 

escarificado 2,76 b 3,15 a 96 93

SPD 

compactado 2,38 b 2,91 a 84 86



Alternativas para eliminar 
camadas compactadas

• Introdução de plantas de cobertura no 
atual sistema de produção

– Isoladas;

– Mix;

– Consorciadas: 
• À lanço

• Na linha de cultivo

• Na entrelinha de cultivo.



Semeadora Exattus – GTS 
Brasil







Possíveis espécies de 
cobertura de inverno e verão

• inverno: aveia preta, aveia branca,

ervilhaca, nabo forrageiro, ervilha

forrageira, centeio, etc..

• verão: crotalárias (juncea, espectábilis,

Ochroleuca), guandú-anão, guandú-

forrageiro, mucuna preta, milheto,

braquiárias, etc..



Descompactação cultural do 
solo



Guandu Raízes de Brachiaria ruziziensis

(até 60 cm de profundidade)



Milho e Crotalária



Milho e Brachiária



Herbicida supressor 

crescimento da 

Brachiária: callisto

(mesotriona) na dose 

de 150 ml/alq. 









Efeito da época e sistema de semeadura da 
Brachiaria brizantha em consórcio com o milho, 
sobre os componentes de produção e propriedades 
físicas do solo 
Edleusa Pereira Seidel; Ismael Fernando Schegoscheski Gerhardt; Deise Dalazen 
Castagnara; Marcela Abbado Neres. Ciências Agrárias, Londrina, V.35, n. 1, p. 55-
66, jan./fev. 2014

- O consórcio da Brachiaria com milho promoveu aumento do 

espaço poroso e redução da densidade do solo.

- Não houve redução na produtividade de grãos de milho em 

consórcio com a Braquiaria, independente do sistema e época 
de semeadura.



Produtividade de soja e milho após coberturas 
de inverno e descompactação mecânica do solo
Henrique Debiasi, Renato Levien, Carlos Ricardo Trein, Osmar Conte e 
Karina Marie Kamimura). Pesq. agropec. bras., Brasília, v.45, n.6, p.603-
612, jun. 2010

• O aumento da profundidade de atuação das hastes

sulcadoras não influenciou a produtividade da soja e do

milho;

• A escarificação do solo reduziu a produtividade da soja

e do milho em relação ao SPD contínuo;

• O emprego de plantas de cobertura no inverno é uma

alternativa viável para atenuação dos efeitos de

compactação do solo, considerando-se a produtividade

do milho e da soja.



Potencial estruturante de espécies de 
cobertura do solo em um Latossolo argilosos e 
seus efeitos no rendimento de grãos e de óleo 
do Crambe
Helton A. Rosa; Deonir Secco; Reginaldo F. Santos; Araceli C. De Marins; 
Calos H. Fornasari; Gustavo Veloso. Rev. Scientia Agrária, vol.19 n.1 
Curitiba jan/Mar 2018 p.160-167

• As espécies de cobertura de verão Crotalária

Spectabilis e Mucuna Verde apresentaram redução

significativa de densidade do solo em relação a área

de pousio.



“Em nossa região temos boa

distribuição de chuvas, boas
condições de solo e alta incidência
de radiação solar, que resultam em

altas produtividades dos cultivos”



“É possível produzir mais, com
menor risco de frustração de safra
se adotarmos medidas de controle
da compactação, da mesma
maneira que adotamos medidas

de controle da acidez do solo”



“ Estamos em uma nova encruzilhada, em
que devemos abandonar o atual sistema
plantio direto de baixa qualidade e
adotar um novo plantio direto com
qualidade, no qual se utilizam plantas
recuperadoras de estrutura, objetivando
um sistema de manejo que não permita a
ocorrência de erosão e formação de
camada compactada e proporcione
acúmulo de matéria orgânica no tempo”
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