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Introdução

O problema da erosão em solos cultivados tem 
caráter mundial e adquire importância pela rapidez e 
seriedade com que os danos são causados. A erosão 
hídrica é um processo complexo e se manifesta em 
intensidades variáveis, condicionado pelo clima, tipo 
de solo, relevo, cobertura vegetal uso do solo e práticas 
conservacionistas. No estudo desse processo, estes 
fatores devem ser considerados isoladamente [1].

Sistemas de preparo e cultivo que conservam e 
melhoram a estrutura do solo, diminuem sensivelmente 
o perigo da erosão do solo quando este se encontra sem 
vegetação, apresentando vantagens econômicas tanto 
nas culturas de verão, como nas de inverno [2].

O preparo tradicional é o método mais difundido no 
Brasil, usado principalmente nas culturas anuais. O 
preparo tradicional consta de uma aração seguida de 
uma ou duas gradagens [3]. Todavia, este método tem 
recebido críticas pelo excessivo número de operações 
envolvidas.

O plantio direto tem despertado o interesse de muitos 
pesquisadores, por ser um método que surgiu face à 
necessidade da melhor conservação do solo, devido à 
redução do número de operações com máquinas e 
implementos de preparo, além de permitir que a 
cobertura de restos de cultura permaneçam sobre o 
solo. Neste método, a semeadura é feita sob os resíduos 
da cultura anterior, com a mínima mobilização do solo, 
sem arar e gradear [4]. Todavia, a expansão do sistema 
de plantio direto está limitada principalmente por 
fatores climáticos, custo com herbicidas e máquinas 
apropriadas, além da especialização da mão de obra 
[3].

Segundo ORTIZ-CAS1AVATE [5], os escarificadores 
são mais rápidos que os subsoladores, dentre eles podem-se 
distinguir o tipo cinzel, que trabalham a profundidades 
análogas aos arados de aivecas, revolvendo sem inverter o 
solo.

No escarificador, a ação agressiva causada pelas 
hastes estreitamente espaçadas com ferramentas pé-de-
pato promove um maior volume de solo mobilizado, 
para o uso em preparo conservacionista. Alguns têm 

espaçamento das hastes ajustáveis a mais de 30,0 cm,

 o que possibilita uso de ferramentas mais espaçadas e 
a maiores profundidades de trabalho, resultando numa 
taxa de incorporação de resíduos vegetais mais baixas 
[6].

No preparo conservacionista do solo utilizam-se 
ferramentas que trabalham na sua superfície, com o 
controle de plantas invasoras, bem como no preparo do 
leito de semeadura e na incorporação de fertilizantes ou 
pesticidas, causando o menor distúrbio possível. O tipo 
de equipamento a ser usado depende das condições 
físicas do solo antes do preparo, tipo e estado das 
plantas invasoras e quantidade de resíduos vegetais 
existentes. O arado de cinzel (chisel plough) e o 
escarificador são os implementos básicos para o 
preparo conservacionista [6].

Este trabalho teve como objetivo verificar, dentre os 
tratamentos aplicados, as diferenças na qualidade de 
preparo do solo, tomando-se como referenciais a 
incorporação de resíduos vegetais no solo.

Material e métodos

O experimento foi desenvolvido no Campo 
Experimental do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade 
Estadual de Campinas, Estado de São Paulo. A área 
apresenta relevo plano.

Foram adotados neste experimento seis tratamentos 
obtidos pela combinação de três espaçamentos entre 
hastes e dois tipos de ponteiras. Os espaçamentos entre 
hastes foram os seguintes: El = 18,0 cm; E2 = 30,5 cm; 
E3 = 35,5 cm. Foram utilizados dois tipos de ponteiras, 
uma do tipo cinzel (P1) com ponta dupla com 3"(76,2 
mm) de largura, que fazia parte do conjunto do 
implemento, e uma alada (P2), construída para esta 
finalidade no Laboratório de Protótipos da Faculdade 
de Engenharia Agrícola da UNICAMP.

Os tratamentos foram os seguintes: T1 = P1E1; T2 
= PlE2; T3 = PlE3; T4 = P2E1; T5 = P2E2; T6 = 
P2E3. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados, com arranjo fatorial 3 x 2. A 
unidade experimental ou parcela constou de uma
superfície 150 m2 com dimensões de 3,0 x 50,0 m, 

totalizando 6 tratamentos por bloco, com 4 blocos de
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900 m2 de área útil, onde se estudou os fatores ponteira
(alada e estreita) e espaçamento (18,0; 30,5 e 35,5 cm). 

Foi deixado um espaço com aproximadamente 15 m 
de comprimento, no início e no final das parcelas, para 
permitir ao conjunto atingir o regime operacional 
desejado e facilitar as manobras.

As análises estatísticas foram efetuadas para cada 
parâmetro, através do método de análise de variância, 
adequado ao delineamento de blocos casualizados, de 
acordo com o esquema de análise de variância proposto 
por STEEL [7].

A análise de variância foi complementada pela 
análise de regressão polinomial, para o fator 
espaçamento, por ser um fator quantitativo [8].

Foi utilizado um trator marca CBT t, modelo 8240, 
com 55 KW de potência, e tração nas rodas traseiras, 
equipado com pneus 18,4 x 15, 30, para tracionar o 
escarificador. 

Foi utilizado um escarificador de arrasto com 
controle hidráulico de profundidade, TATU modelo 
AECR-7. O implemento possuía 7 hastes curvas, semi-
rígidas de 14" (35,56 cm), largura de trabalho de até 
2,45 m, espaçamento entre hastes de até 35,5 cm, 
regulagem de profundidade de até 35 cm, e ponteira de 
ponta dupla. Devido a limitações na estrutura porta 
ferramentas, só foi possível combinar 5 hastes e 3 
espaçamentos eqüidistantes. A profundidade teórica de 
trabalho foi 20 cm.

Para a determinação da incorporação de resíduos 
vegetais ao solo, utilizou-se a metodologia proposta por 
LAFLEN [9] com algumas adaptações. A 
instrumentação empregada foi constituída por uma 
trena de 50 m, marcada com fita crepe a cada 20 cm até
20 m de comprimento. Cada um destes pontos 
marcados representava um ponto de leitura, resultando 
em 100 pontos. A parcela foi dividida em duas partes e 
a trena foi esticada na diagonal de cada metade da 
parcela, totalizando-se 2 leituras por parcela. A 
percentagem de resíduos vegetais sobre o solo é 
determinada, portanto, pelo número de marcas da trena 
coincidentes com o resíduo vegetal sobre o solo. Foram 
feitas determinações antes e após o preparo do solo, 
com objetivo de verificar a percentagem de 
incorporação de resíduos vegetais ao solo. Os dados de 
incorporação de resíduos vegetais foram transformados 
pelo arcsen ( x i 100 ), por se tratar de percentagem 
originada de variáveis discretas.

Resultados e Discussão

A análise de variância foi feita segundo o 
delineamento adotado para ponteiras e espaçamentos, e 
para demonstrar a distribuição de cada parâmetro ou 
qual a melhor função para estimar os níveis de 
espaçamento.

O efeito das ponteiras e dos espaçamentos sobre os 
resíduos vegetais foi avaliado em termos de 
incorporação de resíduos vegetais ao solo, ou seja, a 
diferença entre a cobertura verificada antes e a 
verificada após o preparo do solo.

A análise de variância mostrou que não houve 
diferença significativa em relação às ponteiras, porém 

em relação aos espaçamentos houve diferença 
significativa ao nível de 1% como mostram a Figura 1
as Tabelas 1 e 2.

Verificou-se, através da equação de regressão 
polinomial, que para os maiores espaçamentos, a 
ferramenta incorpora menos restos vegetais ao solo, 
proporcionando maior quantidade de resíduos vegetais 
sobre sua superfície. Logo, entre os espaçamentos 
estudados, o que obteve maior percentual de cobertura 
vegetal foi 35,5 cm,

O espaçamento E1 (18,0 cm) foi o único que 
apresentou um pouco de embuchamento devido ao 
acúmulo de resíduos vegetais nas hastes.

Conclusão
A média para o espaçamento E1 (18,0 cm) foi 

estatisticamente (P < 0,01) superior às médias para os 
espaçamentos E2 (30,5 cm) e E3 (35,5 cm).
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Figura 1 – Gráfico da equação polinomial para a incorporação de resíduos vegetais ao solo.

Tabela 1 - Valores médios para ponteira, em relação à percen tagem de incorporação  de res íduos  vegetais  ao  so lo .  

PONTEIRA Incorporação de resíduos vegetais (%)

P1     60,29 a

P2     6 3 , 6 9 a _ _ _ _ _ _ _

F     1,73 ns

C.V. (%)    1 0 , 2 1 _ _ _ _ _ _ _

ns - não significativo ao nível (P > 0,05) pelo teste de F

Tabela 2 - Valores médios para espaçamento, em relação à perc e n t a g e m d e  i n c o r p o r a ç ã o  d e  r e s í d u o s  v e g e t a i s  a o  s o l o .  

ESPAÇAMENTO           Incorporação de resíduos vegetais (%)

El 72,75 A

E2 57,22 B

E3 56,00 B______________

Função linear **

C.V. (%) 1 0 , 2 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

** - significativo ao nível (P < 0,01) pelo teste de F

ns - não significativo ao nível (P > 0,05) pelo teste de F

Y=69,420593-0,61825565X


