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O sistema plantio direto (SPD) tem sido reconhecido como o sistema de manejo do 
solo mais importante para a sustentabilidade dos agroecossistemas. Objetivou-se avaliar 
o efeito do estado de compactação do solo na produtividade de grãos da soja e do trigo, 
determinando limites críticos de indicadores de qualidade física de um Latossolo 
Vermelho. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, com 4 tratamentos e 12 
repetições. Os tratamentos foram 4 níveis de compactação (SPD com escarificação; SPD; 
SPD com 4 tráfegos de trator com 7,2 Mg; SPD com 8 tráfegos de colhedora de 9,5 Mg). 
A cultura do trigo foi semeada em 2013 e a soja no verão de 2013/14. A densidade do 
solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade e resistência do solo à 
penetração (RP) foram determinadas até 30 cm de profundidade. As produtividades de 
grão de trigo e soja foram avaliadas. O grau de compactação do solo nas camadas de 0-
10 e 10-20 cm aumentou proporcionalmente com incremento da intensidade do tráfego. A 
escarificação reduziu o grau de compactação do solo. Somente a produtividade de grãos 
de soja foi alterada pelos tratamentos. O maior nível de compactação resultou na menor 
produtividade de grãos da soja, sem diferir do tratamento escarificado. Dentre os atributos 
físicos estudados, a RP na camada de 0-20 cm foi o único significativamente 
correlacionado com a produtividade de grãos da soja. A produtividade de grãos da soja 
variou de forma quadrática em função do aumento da RP. Reduções de 10% e de 40% da 
máxima produtividade de grãos de soja, ocorreram a partir de valores de RP de 2,5 MPa e 
3,5 MPa, respectivamente. A escarificação do solo não se mostrou viável em relação ao 
SPD, pois não incrementou a produtividade de grãos do trigo e da soja. Considerando o 
sistema de produção trigo/soja, valores de RP acima de 2,5 MPa na capacidade de 
campo, indicam um estado de compactação crítico em Latossolo Vermelho muito argiloso. 
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