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Questão 1 
A) 
1 - Melhora a aeração do solo. Facilitando o crescimento inicial das plantas por 
deixar o solo menos compactado na camada mais superficial do solo. 
 
2 – Auxilia no controle de alguns insetos-pragas e ervas daninhas iniciais. 
Durante o revolvimento, alguns insetos que empupam ou se abrigam no solo 
esperando um novo ciclo da cultura, são expostos aos inimigos naturais 
(pássaros, por exemplo) e às condições adversas do ambiente. Favorece o 
estabelecimento inicial da cultura implantada, livrando inicialmente da 
competição com ervas daninhas. 
 
3 – Incorporação de vegetação espontânea e restos culturais – possibilitando 
uma “adubação residual” a partir da decomposição e disponibilização desses 
materiais, além de contribuir para uma maior retenção de umidade, devido o 
aumento no teor de matéria orgânica no solo. 
 
 
B) 
1 – Desorganização da vida do solo - Traz para a superfície organismos que 
viviam ao abrigo da luz e das variações climáticas bruscas e, ao mesmo tempo, 
enterrando outros seres que vivem na superfície. 
 
2 – Problemas de compactação dos solos – devido principalmente às freqüentes 
operações podem se formar camadas sub-superficiais que prejudicam o 
aprofundamento das raízes das plantas e a infiltração de água. 
  
3 – Desestruturação e erosão dos solos – devido a pulverização dos solos que 
normalmente ocorre, estes ficam mais susceptíveis à erosão, tanto pelo 
escorrimento superficial das águas (devido a baixa infiltração, decorrente da 
compactação), como também pela ação dos ventos. 
 

 

Questão 2 
 
a) A área deve receber preparo do solo (aração e gradagem), semeadura uniformes e 
adubação. O delineamento experimental deve ser em blocos casualizados (DBC). 
 
b) Os tratamentos devem ser: 
- sempre "no limpo"; 
- sempre em competição e 
- tratamentos com diferentes épocas livres de competição (10, 20, 30, 40, 50, 60... dias). 



c) Deve ser analisado: 
1. Identificação de espécies daninhas. 
2. Densidade de plantas daninhas. 
3. Massa seca das plantas daninhas em diferentes etapas do ciclo (associadas a 
tratamentos). 
4. Altura das plantas de girassol. 
5. Diâmetro dos capítulos. 
6. Peso de 100 sementes. 
7. Índice de área foliar. 
3. Produção final da cultura do girassol. 
 

 

 


