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'tema plantio direto 0 acumulo de P proximas da superficie, nos diferentes sistemas, 
superffcie decorre de duas aplic8t;6es 

fosfatados, Flsica do Solo 

Em maio de 1996, apas a colheita das culturas de 

ver§o, {oram co/etadas amostras de solo nas profundidades 
7 todos os sistemas, 0 valor de K 0-10 em, 10-20 em e 20-30 em, Para densidade de solo, 
rvado na camada 0-5 em (Tabela 15) fol usada 0 metoda do torrao parafinado; para estabilidade 
onsiderado critico (120 mg dm-3) para de agregado, 0 metodo via umida: para granulometria, 0 

olvimento das especies cult/vadas n21 metodo da pipeta; e para porosidader 0 metoda de mesa de 
1995), Nessa avalial'iio, 0 teor de K tensao. Todos sao apresentados no Manual de Metodos de 
s sistemas /I (144 mg dm"!, /11(142 Analises de Solo (Embrap., 1979!, 
7 dm<~), na camada 0-5 cm~ mantevs A seguir serao apresentados a/guns dados sabre 
registrada antes do inlcia desse densidade de solo, estabilidade de agregados e porasidade. 
(. 0-20 em (138 mg dm 3). Os resultados de densidade de s%~ de tamanho de 
'aclivel (Tabela 15), nBS eamadas de particulas na c/asse de agregado >4,76 mm e de diametro 
,; mais elevado no sistema IV do que media de partfculas encontram~se nas Tabelas 16 a 18. 

ISSG pode ser reflexo da ave/a preta 

9C8, que foram pastejadas de dUBS a o.••id.titJ titJ .01. 
esse perioda de estudo; ponanto, 
m mais esse e/ementa do que as Nessa ava/iar;8o s6 houve diferent;as signifieativas 
~ usadas somente para produ9lio de entre as medias dos diferentes sistemas de prodUr;80 
te desse elemento deve ter retornado estudados (Tabels f5) par. densidade de solo na camada 
ISlduos vegetal's. 20-30 cm, 0 sistema 11/ (1,38 g cm") apresentou maior 
Wr de K traeavel, na eamada 0-5 em valor do que a sistema IV (1,34 9 em 3) para densidade de 
'(1), toi 2,6 a 3,3 vezes maior que a so/a. Essa diferenr;8 entre a densidade de solo niio e 
, na eamade 10-20 em Ide 39 a 72 agronomicamente relevante. Deve ser levado em 

~ do verificado cern P extralve/~ considera<;lio que as sistemas I, 1/ e 11/ 580 mistos, OU seja, 

mula de K trocavel nas eamades continham parce/as que foram pastejadas durante () 
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