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RESUMO: O estudo das relações entre os atributos físicos do solo é mecanismo importante
no monitoramento da compactação. O objetivo do trabalho foi estudar o desdobramento das
correlações em efeitos diretos e indiretos, por meio da análise de trilha, de atributos físicos
sobre a resistência à penetração de um Latossolo Amarelo. O trabalho foi realizado na
Fazenda Experimental Chã-de-Jardim, Areia, PB. As amostras, total de 24, foram coletadas
na camada de 0,0-0,2 m, em uma parcela experimental de 35 × 35 m. Os atributos físicos
analisados foram: densidade do solo, umidade, textura, além da resistência à penetração. As
variáveis foram submetidas à análise de trilha, considerando a resistência à penetração como
variável básica e a densidade do solo, umidade e silte+argila como variáveis explicativas. A
densidade do solo foi o único atributo que se correlacionou diretamente com a resistência à
penetração, com efeitos bem superiores aos demais atributos físicos do solo analisados. A
umidade do solo e as frações texturais não apresentaram correlações significativas com a
resistência à penetração de forma direta ou indireta. A densidade do solo foi o atributo que
mais influenciou a resistência a penetração de forma direta. O efeito da umidade e da textura
na resistência à penetração é indiretamente influenciado pela densidade do solo.
PALAVRAS-CHAVE: compactação do solo, densidade do solo, textura do solo
PHYSICAL ATTRIBUTES PATH ANALYSIS OF PENETRATION RESISTANCE IN
A YELLOW LATOSOL
ABSTRACT: The study of the relationship among soil physical properties is a crucial
mechanism for soil compaction monitoring. The objective of this work was to study
correlations decomposition in direct and indirect effects of physical attributes on penetration
resistance in a Yellow Latosol using path analysis. The study was conducted in a Yellow
Latosol, in the Experimental Farm Chã-de-Jardim, Areia, Paraiba state. The samples, 24 in
total, were collected at 0.0-0.2 m, in an experimental plot of 35 × 35 m. The analyzed physical
attributes were: bulk density, soil moisture, texture, beyond the penetration resistance. The
variables were subjected to path analysis, considering the penetration resistance as basic
variable and bulk density, soil moisture and silt + clay as explanatory variables. Soil bulk
density was the single attribute that correlated directly with the penetration resistance, with
superior effects to other analyzed soil physical properties. Soil moisture and textural fractions
showed no significant correlations with directly or indirectly penetration resistance. Soil bulk
density was the attribute that most influenced the directly penetration resistance. The moisture
and texture effects on penetration resistance are indirectly influenced by soil density.
KEY-WORDS: soil compaction, bulk density, soil texture
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INTRODUÇÃO
A compactação do solo pelo uso de práticas inadequadas de manejo resultam
diretamente em aumento na densidade do solo, diminuição do teor de umidade e aumento da
resistência à penetração (AMPOORTER et al., 2010; HAN et al., 2011), sendo um fator
altamente influenciado pela textura (RIBON; TAVARES FILHO, 2008). Segundo
Dalchiavon et al. (2011), em consequência destas alterações sofridas nos atributos físicos do
solo e formação de camadas compactadas, pode haver redução na penetração das raízes no
solo, alterando o equilíbrio na proporção de gases do solo e a disponibilidade de água e
nutrientes às plantas.
Devido às relações encontradas entre os componentes físicos do solo, o estudo
associativo e conhecimento dos fatores de causa e efeito entre estes atributos são de
fundamental importância para escolha do sistema de preparo mais adequado ao crescimento e
desenvolvimento das culturas. A compactação, que envolve relações entre diversos atributos
estruturais do solo, é influenciada, principalmente, pela umidade do solo (HAN et al., 2011,
GAO et al., 2012) e textura (RIBON; TAVARES FILHO, 2008; AMPOORTER et al., 2010),
sendo a densidade do solo e a resistência à penetração atributos diagnósticos desse
movimento mecânico (FREITAS et al., 2011; GAO et al., 2012).
A resistência à penetração é um dos principais indicadores para o diagnóstico da
compactação e há um esforço para entender quais os atributos físicos do solo que mais
influenciam a variação da resistência a penetração no campo (VAZ et al., 2011). Algumas
relações já estão estabelecidas na literatura (ROBOREDO et al., 2010; SILVEIRA et al.,
2010), tais como as correlações positivas e negativas encontradas frequentemente para
densidade e umidade do solo, respectivamente. No entanto, as correlações encontradas para
estes atributos são realizadas entre pares de variáveis, ou seja, a correlação de uma variável
com a outra, apontando um coeficiente linear direto entre as mesmas.
O coeficiente de correlação linear simples indica que há relação linear entre duas
variáveis, e a mudança de uma implica mudança constante no valor médio de outra variável,
positiva ou negativamente. No entanto, uma vez que na ciência do solo os fatores ambientais
relacionam-se de maneira interativa e complexa, o estudo da correlação simples torna-se
insuficiente (PACHECO; CANTALICE, 2011), e pode está sendo utilizada incorretamente na
identificação de correlações para construção de modelos de predição ou funções de
pedotransferências, por exemplo.
Uma técnica bastante eficiente para o estudo do efeito de uma variável em outra, é
análise trilha, que fornece valores, denominados de coeficiente de trilha, que medem a relação
linear direta de uma variável sobre a outra, no contexto de causa e efeito (PACHECO;
CANTALICE, 2011; SILVA et al., 2013) pelo desdobramento das correlações. Esta
estratégia permite conhecer qual a contribuição que outras variáveis exerceram dentro do
efeito total (correlação) de uma variável explicativa a resposta, quando estas são analisadas
conjuntamente (SILVA et al., 2013).
Sabendo que em física do solo, por se tratar de uma esfera da ciência do solo que
envolve muitas relações estruturais, que dependem umas das outras, o conhecimento das
relações entre propriedades físicas e mecânicas do solo pode contribuir no desenvolvimento
de funções de pedotransferência (IMHOFF et al., 2004), que permitam estimar outras
propriedades do solo de difícil mensuração (SUZUKI et al., 2008). No entanto, é necessário
se conhecer ao certo à proporção que um determinado atributo exerce sobre o outro.
Dentro deste contexto, nos estudos de física do solo, a resistência à penetração é
considerada uma variável indicadora de compactação e resistência ao crescimento de raízes,
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podendo ser utilizada como diagnóstico de degradação, sendo uma variável altamente
dependente da textura, umidade e densidade, o que justifica os estudos detalhados na variação
deste atributo no campo (PACHECO; CANTALICE, 2011).
O objetivo deste trabalho foi estudar, por meio da análise de trilha, o desdobramento
das correlações em efeitos diretos e indiretos de atributos físicos do solo sobre a resistência à
penetração em um Latossolo Amarelo.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no período de agosto de 2010 a maio de 2011, na Fazenda
Experimental Chã-de-Jardim, Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da
Paraíba, município de Areia (Figura 1), localizado na microrregião do Brejo Paraibano, sob as
coordenadas geográficas 6º 58' 12" S e 35º 42' 15" W. Segundo a classificação de Köppen, o
clima é As’, quente e úmido com chuvas de outono-inverno com precipitações médias anuais
de 1.200 a 1.400 mm (sendo que mais de 75% destas estão concentradas no período de março
a agosto), temperatura média anual oscilando entre 22 e 26 ºC e umidade relativa do ar entre
75 e 87%.

Figura 1. Mapa do município de Areia (b), Paraíba, Brasil (a), local do experimento.
A área em estudo vinha sendo utilizada sob intervalos de cultivos nos últimos 25 anos
e no momento da amostragem estava sob pousio após colheita de milho. No último cultivo, no
caso o milho, o preparo do solo foi realizado de forma convencional, com uma aração e uma
gradagem, na profundidade de 0,0-0,2 m. A semeadura foi realizada manualmente e não
houve adubação na cultura.
O estudo foi conduzido em área experimental de Latossolo Amarelo (EMBRAPA,
2006), cuja granulometria e a classificação textural se encontram na Tabela 1. As amostras,
em número total de 24, foram coletadas na camada de 0,0-0,2 m, em uma parcela de 35 × 35
m, instalada exclusivamente para coleta dos dados, amostrados de forma aleatória dentro da
parcela.
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Tabela 1. Granulometria e classificação textural da área experimental, Fazenda Chã-doJardim, Areia, PB.
Areia
537

Silte
----------------------- g kg-1 ----------------------77
argilo-arenosa

Argila
386

Os atributos físicos analisados foram: densidade do solo (DS) (Mg m-3), umidade
gravimétrica (US) (kg kg-1), textura (g kg-1), além da resistência mecânica à penetração (RP)
(MPa). Anéis metálicos de volume conhecido (90,5 cm3) foram utilizados na coleta de
amostras não deformadas para determinação da densidade do solo. As amostras foram
coletadas e transportadas até o Laboratório de Física do Solo do Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal da Paraíba, onde foi determinado o teor de umidade através do
método padrão da estufa e realizadas as análises texturais pelo método do densímetro,
conforme metodologia da EMBRAPA (1997). Para coleta dos dados de resistência mecânica
à penetração foi utilizado um penetrômetro de impacto modelo IAA/Planalsucar, com
metodologia sugerida por Stolf (1991).
Na Figura 2 apresenta-se um diagrama causal previamente estabelecido, considerandose a resistência à penetração (RP) como variável básica; a seta unidirecional indica efeito
direto de cada variável explicativa sobre a variável básica; a seta bidirecional representa a
interdependência entre duas variáveis explicativas, cuja magnitude é quantificada pela
correlação.

Figura 2. Diagrama causal com indicação dos efeitos diretos (p) das variáveis explicativas
sobre a variável básica resistência à penetração (RP), e correlação (r) entre variáveis
explicativas: densidade do solo DS (1), quantidade de silte+argila (S+A) (2) e umidade do
solo (US) (3).
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Portanto, para a análise de trilha, foram consideradas a RP com variável dependente e
a DS, (silte+argila) S+A (PACHECO; CANTALICE, 2011) e US, como variáveis
explicativas.
Antes de proceder à estimação dos coeficientes de trilha, foi realizado diagnóstico de
multicolinearidade da matriz de correlações entre as variáveis explicativas segundo critério
proposto por Montgomery e Peck (1981), que é baseado no número de condição (NC), que
consiste na razão entre o maior e o menor autovalor da matriz de correlações, em que: NC <
100 – multicolinearidade fraca; 100 < NC < 1000 – multicolinearidade moderada a forte; NC
> 1000 – multicolinearidade severa. Ademais, Montgomery e Runger (2008) relatam que a
presença de multicolinearidade também pode ser facilmente verificada pela magnitude dos
fatores de inflação da variância (FIV), que são os elementos diagonais da inversa da matriz de
correlações, de modo que se qualquer VIF exceder 10, então a multicolinearidade será um
problema.
As análises de trilha dos atributos físicos do solo sobre a resistência à penetração, bem
como o diagnóstico de multicolinearidade, foram realizados utilizando a função pathanalysis()
do pacote biotools versão 1.1 (SILVA, 2014), software R versão 3.0.2 (R CORE TEAM,
2014).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise estatística descritiva para a DS, S+A, US e RP são apresentados na Tabela 2.
Segundo a classificação de Warrick e Nielsen (1980), que considera o coeficiente de variação
baixo (CV<12%), média (12<CV<62%) e alta (CV>62%), apenas os valores de RP
apresentaram variação média, os demais apresentam variação baixa, corroborando com os
obtidos por diversos autores (CAVALCANTE et al., 2011; SANTOS et al., 2012) quando
analisaram o coeficiente de variação de atributos físicos do solo.
Tabela 2. Análise estatística descritiva (n = 24) para DS, S+A, US e RP em Latossolo
Amarelo.
Variável descritiva
Média
Desvio padrão
Mínimo
Máximo
CV (%)
Classificação (CV)

DS
Mg m-3
1,31
0,09
1,12
1,43
6,60
Baixa

S+A
g kg-1
463,12
26,68
411,62
522,73
5,76
Baixa

US
kg kg-1
24,36
2,61
19,80
29,64
10,72
Baixa

RP
MPa
1,75
0,25
1,32
2,28
14,46
Média

CV - coeficiente de variação (%)

Os valores do CV para os atributos DS, S+A e US foram considerados baixos de
acordo com a classificação de Warrick e Nielsen (1980), não ultrapassando 10 %. Santos et al.
(2012) verificaram valores semelhantes para DS quando estudaram variabilidade espacial de
atributos físicos do solo e afirmam que para este atributo não são comuns valores superiores a
10 % de CV, mesmo com as variações importas pelo manejo. Cavalcante et al. (2011) em
trabalho sobre variabilidade espacial de atributos físicos do solo sob diferentes usos e
manejos, verificaram valores semelhantes aos da Tabela 2 para CV da US. No entanto, em
ambos os trabalhos (SANTOS et al., 2012; CAVALCANTE et al., 2011) foram verificados
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valores de CV próximos a 50% para RP e a 20% para silte e argila, discordando dos valores
da Tabela 2 para estes atributos.
Os valores elevados de CV para RP podem ser observados em diversos trabalhos
(CHAVES et al., 2012; CAVALCANTE et al., 2011), e o fato deste atributo apresentar alta
variação pode estar associado à dependência que seus valores apresentam dos demais
atributos físicos do solo. Variações na DS e US em determinado sistema de manejo,
principalmente aqueles que sofrem influência do tráfego, podem exercer grandes variações na
RP. O fato do S+A e a RP apresentarem valores inferiores ao encontrado em outros trabalhos
pode estar relacionado à condição de revolvimento do solo da camada em estudo na ocasião
do preparo solo, que pode ter homogeneizado a área experimental culminando na quebra da
estrutura do solo, refletindo em baixos CV para todos os atributos analisados.
Altos CV para RP, superiores aos da Tabela 2, podem ser observados nos trabalhos
realizados por Chaves et al. (2012) e Cavalcante et al. (2011), que estudaram a variação dos
atributos físicos em diversos sistemas de manejo. No trabalho de Chaves et al. (2012), por
exemplo, pode-se verificar CV dez vezes maior para RP em relação a DS. Portanto, diferente
dos sistemas de manejo que mantém a estrutura do solo preservada, o revolvimento por
ocasião do preparo foi determinante para que a área experimental apresentasse
homogeneidade com relação aos atributos físicos do solo.
Com relação aos valores máximos de RP obtidos na área experimental, verificou-se
que foram próximos a 2,20 MPa (2,28 MPa). Embora não haja consenso na literatura sobre
um limite crítico de RP que seja universalmente restritivo ao desenvolvimento radicular, por
este atributo ser dependente da textura do solo, o valor de RP = 2,0 MPa (BLAINSKI et al.,
2008; TORMENA et al., 2002) tem sido frequentemente utilizado como crítico para o
crescimento das plantas. Com base nos valores máximos de RP da Tabela 2, pode-se verificar
que a área apresenta pontos que podem restringir o desenvolvimento radicular das plantas.
Na Tabela 3 é apresentado o resultado da análise de trilha da RP em função da DS,
S+A e US, em que o diagnóstico de multicolinearidade revelou número de condição (NC) de
3,10, o que não constitui problema para a análise de trilha, conforme critério de Montgomery
e Peck (1981), que consideram multicolinearidade fraca para valores de NC menores que 100.
Além disso, os valores dos fatores de inflação da variância (FIV) foram de 1,35, 1,19 e 1,21,
para DS, S+A e US, respectivamente, menores que 10, conforme critérios de Montgomery e
Runger (2008). Portanto, o efeito adverso da multicolinearidade está contornado, o que
permitiu a interpretação adequada dos coeficientes de trilha. Segundo Coimbra et al. (2005),
quando o efeito adverso da multicolinearidade não é superado, pode causar uma
superestimativa dos efeitos diretos das variáveis explicativas sobre a variável resposta,
comprometendo a interpretação dos resultados.
Os coeficientes de trilha dos atributos físicos (DS, S+A e US) estudados sobre a RP
são apresentados na Tabela 3. O modelo de análise de trilha adotado explicou 91% (R2) das
variações na RP. As variáveis, em ordem decrescente, que apresentaram maior correlação
com a variável básica (RP) foram: DS, S+A, e US. Observa-se que a DS apresentou maior
efeito direto (0,89) sobre a RP, com coeficiente positivo, indicando que o aumento da
densidade contribuiu para a elevação da RP. Já os efeitos diretos da US (0,05) e S+A (0,11)
não apresentaram efeitos significativos na RP, fato observado pelos valores de seus
coeficientes, que ficaram abaixo do efeito da variável residual (0,28), eliminando a
possibilidade de uma análise e interpretação dos efeitos desses atributos sobre a RP de forma
direta.
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Tabela 3. Análise de trilha da variável básica (RP) sob as estimativas dos efeitos diretos
(diagonal) e indiretos das variáveis explicativas: DS, S+A e US.
Atributo
DS
S+A
US
Efeito Total
DS
0,89
0,03
0,01
0,94
S+A
0,29
0,11
-0,01
0,40
US
0,31
-0,01
0,05
0,35
Coeficiente de determinação (R²) = 0,91
Efeito da variável residual (pE) = 0,28
-------------- Diagnóstico de Multicolinearidade -------------FIV
1,35
1,19
1,21
NC = 3,10
Diagnóstico: fraca
FIV - fator de inflação da variância; NC - número de condição.

Vários trabalhos (SILVEIRA et al., 2010; VAZ et al., 2011) demonstraram relação da
RP com a US de forma inversamente proporcional, ou seja, um aumento da RP do solo estaria
associado necessariamente a uma queda nos valores de US. No entanto, alguns desses
trabalhos apresentam uma relação não linear entres estas variáveis (VAZ et al., 2011), o que
não é considerado na análise de trilha, já que se trata de uma análise de relações lineares.
Estas relações não lineares entre a RP e US podem ser observadas nos modelos apresentados
por Busscher (1990) e Silveira et al. (2010).
O efeito direto dos conteúdos de S+A foi baixo, inferior a variável residual. Embora a
literatura mencione o efeito da textura na RP, as diferenças granulométricas parecem exercer
influência significativa apenas quando são analisadas em diferentes classes texturais, como
mostra os resultados obtidos por Lima et al. (2013), que estudou o efeito de três diferentes
classes texturais na RP e observou diferenças significativas dentro destas classes,
evidenciando o efeito da textura nos valores de RP. Portanto, as variações impostas pela
variabilidade espacial da área experimental (Tabela 2) na textura, não afetou a RP a ponto de
poder ser observada no efeito direto do coeficiente de trilha apresentado pelo atributo S+A.
Os efeitos indiretos das variáveis S+A e US via DS foram baixos (0,03 e 0,01,
respectivamente), apresentando valores bem inferiores à variável residual. Já o efeito da DS
via S+A e US (0,29 e 0,31, respectivamente) foram ligeiramente maiores que a variável
residual. No entanto, bem inferior ao efeito direto da DS, o que demonstra que a DS dominou
a correlação com RP.
De acordo com a análise de trilha da Tabela 3, a DS foi o atributo físico do solo que
apresentou maior correlação direta com a RP, relação positiva. Roboredo et al. (2010)
encontraram correlação positiva (r = 0,91) quando estudaram RP e densidade do solo,
afirmando que a primeira aumenta com a elevação da segunda. A RP está diretamente
correlacionada com vários atributos e condições estruturais do solo, dentre eles a densidade
(SILVEIRA et al., 2010).
Benedetti et al. (2010) avaliaram RP em diferentes sistemas de uso do solo
correlacionando os valores com os de densidade e concluíram que a resistência à penetração
foi altamente influenciada pela densidade do solo. Altos valores de densidades do solo
reduzem os espaços vazios, aumentando a resistência mecânica dos solos e, em consequência,
prejudicam o desenvolvimento do sistema radicular das culturas (RIBON et al., 2008).
Em trabalho especifico com a técnica da análise de trilha em atributos físicos do solo e
matéria orgânica sobre a RP, Pacheco e Cantalice (2011) concluíram que a DS foi o atributo
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mais importante e também o único que apresentou coeficiente de trilha com valor superior ao
do efeito da variável residual, confirmando seu efeito direto, com mesmo sinal, sobre RP,
concordando com os resultados encontrados neste trabalho. Portanto, os solos mais densos
tendem a apresentar maiores valores de RP, e nestas condições experimentais, sem qualquer
ou mínima influência de outros atributos físicos do solo.
CONCLUSÕES
A densidade do solo foi o atributo que mais influenciou na resistência à penetração de
forma direta.
O efeito da umidade e da textura na resistência à penetração é indiretamente
influenciado pela densidade do solo.
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