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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Todavia, conforme o 

grau de escolaridade, a complexidade da discussão deverá ser adequada. 

 

2. OBJETIVO 

Demonstrar as consequências da compactação do solo para as plantas. 

 

3. MATERIAL 

a) 2 vasos de plantas de tamanho médio; 

b) Etiquetas e pincel atômico; 

c) 4 kg de solo aparentemente com boa porosidade (”solto”); 

d) 1 bastão de socar alho ou martelo de carne; 

e) Sementes de feijão ou girassol, que não estejam muito velhas e, portanto, que não 

estejam com a capacidade de germinação comprometida; 

f) Regador e água. 

 

4. PROCEDIMENTOS: 

a) Deve-se programar o experimento, pois o mesmo demanda de duas a três semanas para 

apresentar algum resultado visual. É necessário escolher um local iluminado pela luz solar na janela 

da sala de aula, ou na escola, onde possam ficar os vasos durante o desenvolvimento do 

experimento. 

b) Identifique os vasos que serão utilizados no experimento (Figura 1). 
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Figura 1. Identificação dos vasos com as etiquetas. Foto: Jéssica Karolina Fernandes 

Cordeiro. 

 

c) No vaso escolhido para o “solo poroso” preencher 70% do mesmo com solo não 

compactado (Figura 2). Sugere-se executar esta etapa em um local externo na escola, para evitar 

sujar a sala de aula. 

 

 

Figura 2. Vaso de planta médio sendo preenchido com solo 

não solo não compactado. Foto: Jéssica Karolina Fernandes 

Cordeiro 

 

d) No vaso escolhido para ser compactado, deve-se adicionar finas camadas de solo e ir 

socando o mesmo até que esse fique compacto (Figura 3). Esta operação deve ser feita com o solo 

molhado, pois irá facilitar a desagregação do solo, e perda da porosidade natural do solo. Seguir 

fazendo a compactação até completar o mesmo volume do solo não compactado. Sugere-se executar 

esta etapa em um local externo na escola, para evitar sujar a sala de aula. 
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Figura 3. Processo de compactação do solo no vaso com o auxílio de um martelo 

de cozinha (esquerda) e aparência do solo já compactado (direita). Foto: Jéssica 

Karolina Fernandes Cordeiro. 

 

e) Preencher os primeiros 3 cm de ambos os vasos com solo poroso (Figura 4). Esta 

camada é importante para permitir a semeadura mesmo no solo compactado. 

 

 

Figura 4. Preenchimento dos 5 cm superficiais do vaso com 

solo poroso (não compactado). Foto: Jéssica Karolina 

Fernandes Cordeiro. 
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f) Semear o mesmo número de sementes em ambos os vasos e regar (Figura 5). Deve-se 

tomar cuidado para não encharcar o solo. 

 

  

Figura 5. Semeadura na superfície dos vasos, cobrindo levemente com solo e 

irrigação. Foto: Jéssica Karolina Fernandes Cordeiro. 

 

g) Deve regar as plantas com frequência pelo menos uma vez por dia, principalmente se a 

temperatura do ambiente estiver elevada. Não deve manter o solo encharcado, mas apenas úmido. 

Os vasos devem permanecer em local arejado e bem iluminado, como ao lado de uma janela. Ao final 

de duas a três semanas já se observa o resultado (Figura 6), com melhor crescimento das plantas no 

solo não compactado. 

 

 

Figura 6. Resultado do experimento mostrando que as plantas cresceram mais no solo 

poroso (esquerda) do que no solo compactado (direita). Foto: Jéssica Karolina Fernandes 

Cordeiro. 
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5. QUESTÕES E SUGESTÕES 

a) O que é compactação do solo? 

b) Quais as consequências da compactação do solo para as plantas no meio rural e nas 

cidades? 

c) Quais poderiam ser as causas da compactação do solo no meio rural e nas cidades? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS PROFESSORES 

6.1. O QUE É A COMPACTAÇÃO DO SOLO 

O solo tem como função servir como substrato para o crescimento de plantas e por isso esse 

quando não funciona adequadamente por qualquer alteração que sofra influencia diretamente no 

crescimento, desenvolvimento e produtividade das culturas. Letey (1985, citado por SÁ e SANTOS 

JÚNIOR, 2005) divide os fatores que influenciam o crescimento de plantas em fatores diretos e 

fatores indiretos. Os fatores que afetam diretamente o crescimento vegetal é o conteúdo de água no 

solo, a taxa de difusão de oxigênio, a temperatura e a resistência mecânica que o solo oferece a 

emergência das plantas e ao desenvolvimento radicular. O autor também cita fatores que afetam 

indiretamente o crescimento das plantas sendo estes densidade do solo, a textura, a estrutura, a 

estabilidade de agregados e a disposição e tamanho dos poros. Assim tanto os fatores diretos como 

os indiretos são influenciados pelo grau de compactação do solo. 

A compactação do solo é definida como diminuição do volume de solo pela aplicação de força 

mecânica. Está é causada por ações antrópicas em meio urbano e rural. Os fatores que causam 

compactação podem ser classificados em externos e internos. O tráfego de veículos, animais ou 

pessoas são responsáveis pelas forças externas. Os ciclos de umedecimento e secagem, 

congelamento e degelo e expansão e contração da massa do solo respondem pelas forças internas 

(REICHERT et al., 2007). Ou seja, a compactação é o processo pelo qual as partículas de solo e 

agregados são rearranjados, resultando no decréscimo do espaço poroso e aumento da densidade 

do solo (HAMZA e ANDERSON, 2005, citados por SÁ e SANTOS JÚNIOR, 2005). 

De forma simples pode-se comparar o solo com uma esponja, a qual também é um meio 

poroso. Se a esponja for pressionada irá diminuir o espaço poroso da mesma, assim como o solo. 

Porém, a esponja é elástica e irá retornar à condição de porosidade inicial depois de cessada a 

pressão. O solo, ao contrário, não é elástico e não irá retornar imediatamente à sua condição inicial 

de porosidade. 

SÁ e SANTOS JÚNIOR (2005) citam que a compactação do solo é diferente de 

adensamento, pois o adensamento (rearranjo de partículas e agregados) ocorre de forma natural no 

processo de formação do solo, diferente da compactação que rearranja a estrutura através de ações 

antrópicas. 

 

6.2. COMPACTAÇÃO DO SOLO NO MEIO RURAL 

No meio rural a compactação do solo é causado por máquinas e implementos agrícolas e 

tráfego de animais de criação (bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, etc.). Para KOCCHANN et al. 
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(2000) o processo de compactação no meio agrícola resulta da ação de forças mecânicas oriunda do 

tráfego de máquinas e/ou do pisoteio de animais sobre o solo que aproximam as partículas unitárias 

de solo pela expulsão do ar de da água reduzindo então o volume total do solo e por consequência a 

redução da porosidade. Além disso, a ação da água de percolação no perfil do solo transporta 

partículas dispersas (soltas), promovendo a aproximação e a dispersão das partículas unitárias, 

rearranjando a estrutura, obstruindo poros e consequentemente concentrando o volume por unidade 

de solo. 

A compactação do solo é danosa para desenvolvimento dos vegetais, pois altera fatores 

como: 

a) Em solos compactados a quantidade de água prontamente disponível para planta diminui 

devido à deterioração da estrutura do solo (SILVA E KAY, 1997, citados por SÁ e SANTOS JUNIOR, 

2005). Explicando melhor, a compactação diminui a movimentação e o armazenamento de água pelo 

solo, pois cria uma camada muito densa de solo onde a água não infiltra o que aumenta o 

escorrimento superficial (erosão); 

b) O desenvolvimento radicular e emergência plântulas são afetados pela compactação do 

solo, pois o solo compactado exerce resistência mecânica sobre as raízes plantas e também diminui 

a aeração (baixa taxa de difusão do O2). 

Segundo Sá e Santos Júnior (2005), em sistema convencional de preparo, o revolvimento 

excessivo do solo pode causar compactação em subsuperfície (conhecido por “pé de arado” ou “pé 

de grade”) (Figura 7), o qual impede o desenvolvimento radicular ao longo do perfil de solo. 

 

 

Figura 7. Solo cultivado com soja no município de Araruna 

(PR). Observa-se a camada superior solta (A) na qual 

predomina o sistema radicular, e a camada inferior compactada 

(B) conhecida como “pé de grade”. Foto: Marcelo Ricardo de 

Lima. 

 

A 

B 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Além disso, o solo descoberto e pulverizado sofre com o impacto da gota da chuva e/ou com 

o peso de implementos e máquinas agrícolas que causam o selamento superficial do solo sendo uma 

barreira para a germinação das plantas. 

Para REICHERT et al. (2003, citado por REICHERT et al., 2007) o sistema radicular é o 

primeiro componente da planta a sentir os efeitos da compactação. Um solo pode ser quimicamente 

bom, mas, ocorrendo a compactação, as plantas não se beneficiam adequadamente dos nutrientes 

disponíveis, uma vez que o desenvolvimento de novas raízes fica prejudicado e é nelas que ocorre a 

maior taxa de absorção. Além disso, com a compactação, diminuem os espaços livres do solo e, 

consequentemente, a quantidade de O2 disponível na rizosfera sendo limitante para o 

desenvolvimento das plantas. 

Assim um solo ideal para o crescimento de desenvolvimento de plantas pode ser comparado 

a uma esponja que mantém sua estrutura (macro e microporos) para reservar água e estocar ar, além 

disso, permite o desenvolvimento radicular e a emergência de plantas sem exercer barreiras. 

 

6.3. COMPACTAÇÃO DO SOLO NO MEIO URBANO 

Em áreas urbanas o processo de compactação do solo é causado pelos processos 

envolvidos na urbanização dos terrenos. Segundo PEDRON et al. (2004) as principais funções 

desempenhadas pelos solos no meio urbano são: suporte e fonte de material para obras civis, 

sustento das agriculturas urbanas, suburbanas e de áreas verdes, meio para descarte de resíduos e 

armazenamento e filtragem de águas pluviais. Os autores ainda afirmam que, para que o solo 

desempenhe cada uma destas funções, determinadas propriedades pedológicas devem ser 

funcionais e em ressonância com outras propriedades externas ao solo. Por exemplo, a propriedade 

do solo “porosidade” determina a taxa e o volume total de água que o solo pode reter durante uma 

chuva, retardando e diminuindo o pico de vazão dos cursos de água. O processo de urbanização 

pode compactar o solo, diminuindo a porosidade e a infiltração de água, aumentando o escorrimento 

superficial, de modo que um volume maior de precipitação escorre mais rapidamente para os cursos 

de água, aumentando o pico de vazão e o potencial de enchentes. Assim processo de urbanização 

sem planejamento em relação ao recurso solo acentua as alterações morfológicas, a compactação e 

a erosão. 

Segundo SCHLEUB et al. (1998, citados por PEDRON et al. 2004) o conhecimento do solo é 

fundamental, por exemplo, para determinar as condições para o desenvolvimento de plantas, 

situação do lençol freático e capacidade de suporte de obras civis. 

Segundo PEDRON et al. (2004) a compactação dos solos em áreas urbanas ocorre em dois 

estágios: a) toda a área é compactada com a finalidade de facilitar o tráfego de equipamentos, 

descarga de materiais, pavimentação do terreno e as condições para construção das fundações do 

prédio; b) quando a obra encontra-se finalizada, pelo tráfego sem controle de veículos e pedestres 

sobre as áreas verdes. 

Para SCHULER (2000, citado por PEDRON et al., 2004) a compactação do solo urbano 

(Figura 8) dificulta a implantação e manutenção de jardins devido à restrição ao desenvolvimento 
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radicular e redução na absorção de água e nutrientes pelas plantas, e aumenta o escorrimento 

superficial devido à menor taxa de infiltração de água no solo, aumentando o processo erosivo. 

 

 

Figura 8. Solo que foi degradado e compactado na área 

urbana de Curitiba (PR). Foto: Nerilde Favaretto. 

 

6.4. PREVENÇÃO E REMEDIAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO 

Observando como a compactação do solo afeta as propriedades de forma negativa a 

pergunta a se fazer é como evitar ou remediar o processo de compactação? 

Segundo CAMARGO (1983, citado por MACHADO, 2003) a compactação do solo pode ser 

evitada da seguinte maneira nas áreas de cultivo agrícola ou florestal: 

a) Não trafegar ou cultivar o solo muito molhado; 

b) Realizar o preparo do solo quando este estiver friável; 

c) Controlar o tráfego de tratores fixando-se os rastros ou as vias de deslocamento na 

lavoura; 

d) Planejar as operações fitossanitárias nas lavouras, para evitar deslocamentos frequentes 

sobre o solo; 

e) Usar pneus mais largos, com baixa pressão, rodados duplos ou esteiras, para distribuir 

melhor a massa dos equipamentos sobre o solo; 

f) Usar implementos apropriados para o máximo cumprimento da tarefa. 

Havendo certeza de compactação, como remediar? Nas lavouras convencionais, a 

descompactação pode ser feita utilizando-se escarificadores e subsoladores (Figura 9). Em qualquer 

situação, para remediar ou evitar a compactação o agricultor deve reformular o seu sistema de 

produção. É importante o uso de rotações de culturas, incluindo adubos verdes ou coberturas verdes 

com sistema radicular agressivo capaz de atravessar camadas compactadas simultaneamente 

adicionam nitrogênio no solo, favorecendo a cultura principal. 

Nas áreas urbanas o planejamento de uso do solo, uso adequado do solo e manter as áreas 

verdes são fatores fundamentais para remediar o processo de compactação. 
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Figura 9. Uso de equipamentos de hastes para realizar a descompactação mecânica do solo. 

Fotos: arquivo do Programa Solo na Escola/UFPR. 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação da experiência pode ser feita a partir de algumas perguntas: 

a) Os alunos conseguiram concluir o experimento? 

b) Os alunos responderam as questões corretamente ou tiveram muita dificuldade? 

c) Os alunos conseguiram discutir cada pergunta formulada entre eles e/ou entre o 

professor? 

d) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do 

professor? 
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