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O Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos (SBSA) ocorreu no período de 01 a 03 de Outubro de 2014 

em Presidente Prudente-SP, no auditório Espaço Solarium, Campus II da Unoeste. O evento foi realizado 

pela Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, pelo Grupo de Pesquisa Agropecuária do Oeste Paulista – 

GPAGRO e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Durante o I Simpósio Brasileiro de 

Solos Arenosos foi determinado que o evento será itinerante e realizado a  cada dois anos. A candidatura 

para organizar o II SBSA em 2016 foi feita pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial. O evento será realizado 

em Maringá-PR.  

 

Sobre o tema 

Os solos arenosos, presentes em grande parte do território brasileiro, apresentam severas 

limitações físicas, químicas e hídricas para a maioria das espécies de plantas cultivadas, pois são frágeis 

estruturalmente, de baixa fertilidade e com reduzida capacidade de retenção de água. Além disso, são solos 

com alta suscetibilidade à erosão, o que limita a capacidade de uso. No entanto, quando manejados 

adequadamente, utilizando práticas conservacionistas adequadas e sustentáveis, se tornam produtivos e 

economicamente viáveis. 

 

Objetivo do evento 

Proporcionar aos participantes novas e diferentes visões, perspectivas e inovações com relação ao 

uso e manejo sustentável dos solos arenosos. Para isso, foram realizadas palestras, e apresentação de 

painéis relacionados ao tema do evento. 
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ADUBAÇÃO NITROGENADA ANTECIPADA E EM COBERTURA NA CULTURA DO 
FEIJÃO APÓS GRAMÍNEA FORRAGEIRA  
 
Tiago A. Catuchi1,4; Rogerio P. Soratto2; Amarildo Francisquini Junior3; Wellington E. X. Guerra3; 

Carlos S. Tiritan4; Elton A. Aranda5; Diego Henrique Hespanhol5 

 
1 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta do feijoeiro cultivado no SSD a doses de 
N em cobertura, em razão da adubação nitrogenada realizada antecipadamente na gramínea 
forrageira cultivada para produção de sementes. Foi adotado o delineamento experimental em 
blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas 
foram constituídas por cinco formas de manejo da dose de 150 kg ha-1 de N na gramínea 
forrageira U. humidicola cv. Llanero (0-0 (testemunha); 150-0; 0-150; 100-50 e 50-100 kg ha-1 de 
N), respectivamente, 42 dias após o corte de uniformização e no pré-emborrachamento 
(diferenciação floral). As subparcelas foram compostas por doses de N (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de 
N) aplicadas em cobertura quando as plantas de feijão encontravam-se com cinco folhas 
trifolioladas. A antecipação da adubação nitrogenada na fase de pré-emborrachamento 
(diferenciação floral) da gramínea forrageira promoveu maior teor de N nas folhas e produtividade 
de grãos da cultura do feijão em sucessão. Contudo, independentemente da antecipação de N na 
forrageira, a cultura do feijão em sucessão respondeu a aplicação de N em cobertura. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Entre os nutrientes classificados como essências para as plantas, o nitrogênio (N) é o que possui o 

manejo mais difícil, por apresentar grande dinâmica no sistema solo-planta (Santos et al, 2003). 

Em sistema de semeadura direta (SSD), em campos de produção de sementes de gramíneas 

forrageiras, devido ao elevado aporte de palhada residual da colheita das sementes, que 

consequentemente, eleva a atividade microbiológica dos solos, alterando não somente o ciclo do 

N no solo, tornando-o menos disponível para as plantas em um determinado período, como 

também o fluxo de perdas (Kluthcouski et al., 2006). Em alguns casos a antecipação da adubação 

nitrogenada, em relação às recomendações convencionais, pode ser mais eficiente no aumento da 

produtividade das culturas agrícolas anuais. Sá (1999) relata que adubação nitrogenada 

antecipada também promove a antecipação da imobilização do N pela massa microbiana do solo, 

fazendo com que o N fique disponível justamente na fase em que é mais requerido pela cultura. A 

prática de antecipação da adubação nitrogenada na gramínea de cobertura pode minimizar os 

mailto:tiago@unoeste.br
mailto:soratto@fca.unesp.br
mailto:xguerra1@hotmail.com
mailto:tiritan@unoeste.br
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efeitos do processo de imobilização do N (Sá, 1999) e deixar este elemento prontamente 

disponível para a cultura sucessora, como o feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), após a 

senescência das plantas forrageiras e mineralização da palhada (Soratto, 2011). Também pode 

favorecer a proteção do N aplicado dos eventos de perda ocasionados por lixiviação de N em 

forma nítrica (Sangoi et al, 2003) e volatilização (Duarte et al, 2007), pois quando o N é aplicado 

sobre palhada senescente aumenta o fluxo de perda de NH3 por volatilização em razão do 

favorecimento da atividade da enzima urease (Contin, 2007).  Neste contexto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a resposta do feijoeiro cultivado no SSD a doses de N em cobertura, em razão 

da adubação nitrogenada realizada antecipadamente na gramínea forrageira cultivada para 

produção de sementes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em área localizado na Estância Paraíso, município de Santo Anastácio 

(SP), entre novembro de 2012 a junho de 2013. O solo da área é classificado como Latossolo 

Vermelho Amarelo, textura média-arenosa, cujas características do mesmo se encontra na Tabela 

1. Foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados, em esquema de parcelas 

subdivididas, com quatro repetições. As parcelas foram constituídas por cinco formas de manejo 

da dose de 150 kg ha-1 de N na gramínea forrageira U. humidicola cv. Llanero (0-0 (testemunha); 

150-0; 0-150; 100-50 e 50-100 kg ha-1 de N), respectivamente, 42 dias após o corte de 

uniformização e no pré-emborrachamento (diferenciação floral). As subparcelas foram compostas 

por doses de N (0, 50, 100 e 150 kg ha-1 de N) aplicadas em cobertura quando as plantas de feijão 

encontravam-se com cinco folhas trifolioladas. A fonte de N utilizada, tanto na forrageira quanto 

para cobertura no feijão, foi o nitrato de amônio. Cada parcela foi demarcada com 6 m de largura 

por 18 m de comprimento, com uma área total de 108 m2. As subparcelas tinham 6 m de largura 

por 4,5 m de comprimento. Foram semeadas 10 fileiras de feijão espaçadas em 0,45 m. Quando as 

forrageiras atingiram a sua maturidade fisiológica, foi realizada a ceifa das plantas, com posterior 

colheita das sementes. Em seguida, foi realizada a aplicação de dessecante na soqueira das 

forrageiras, e a palhada remanescente na área (10 t ha-1 em média) foi triturada em partículas de 5 

cm, com auxilio de triturador mecânico. Logo na sequência, a semeadura da cultura do feijão 

comum cv. IPR 139 foi realizada em SSD. No dia 01/04/2013 foi realizada a semeadura, com 

regulagem da semeadura para distribuir 15 sementes viáveis por metro linear, com espaçamento 

entre linhas de 0,45m, utilizando adubação de semeadura com o fertilizante formulado 08-28-16 

na dosagem de 280 kg ha-1. Por ocasião do florescimento pleno da cultura, foram coletadas 10 
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plantas por unidade experimental, cortando-as rente à superfície do solo, em seguida foram 

submetidas à lavagem com água destilada, sendo posteriormente colocadas para secagem em 

estufa de ventilação forçada de ar a 65 ºC por 72 horas, após foram pesadas. Após a maturidade 

fisiológica dos grãos foram colhidas manualmente as plantas contidas em quatro fileiras centrais 

da parcela por 3,5 m de comprimento. Após esta operação, as plantas foram secas ao ar 

naturalmente, em seguida foram trilhadas e os grãos foram pesados e posteriormente foi 

calculada a produtividade de grãos, em kg ha-1, corrigido para teor de água de 130 g kg-1. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância. As médias dos tratamentos de densidade 

populacional foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os efeitos das doses 

de N em cobertura na cultura do feijão foram avaliados mediante análise de regressão polinomial. 

 

Tabela 1. Características químicas do solo, nas profundidades 0-20 e 20-40 cm, determinadas 

antes da instalação do experimento (julho 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve efeito apenas das doses de N em cobertura no matéria seca da parte aérea do feijoeiro 

(Tabela 2). O ajuste de equação indicou maior produção de matéria seca  com dose estimada de 

102 kg ha-1 de N. Esta resposta, esta relacionada com a maior disponibilidade de N que 

proporcionou maior teor de N nas folhas (Tabela 2). O N aumenta o índice de área foliar e, 

consequentemente, a taxa fotossintética das plantas, elevando o acúmulo de matéria seca (Taiz e 

Zeiger, 2009). O teor de N nas folhas foi afetado apenas pelos fatores isolados (Tabela 2). As 

formas de manejo de N antecipado nos tratamento 0-150 e 50-100 kg ha-1 de N foram superior 

aos tratamentos 0-0 e 150-0 kg ha-1 de N e não diferindo da forma de manejo 100-50. Este efeito 

indica disponibilização do N aplicado na forrageira para cultura do feijão subsequente, com 

maiores efeitos no teor de N nas folhas do feijoeiro quando toda ou parte da adubação foi 

realizada no pré-emborrachamento da forrageira, ou seja, mais próximo do período de cultivo da 

cultura do feijão em sucessão. Quando se realiza a adubação na fase inicial da cultura da 

forrageira (150-0 ou 100-50 kg ha-1 de N), este nutriente proporciona maior crescimento 

vegetativo da mesma, aumentando a quantidade de palhada produzida, porém com maior relação 

Profundidade pH(CaCl2) M.O. P(resina) H+Al K+ Ca2+ Mg2+ SB CTC V 

cm  g dm-3 mg dm-3 __________________ mmolc dm-

3__________________ 
% 

0-20 5,5 17,3 18,4 17,6 4,0 20,7 11,6 36,4 54,1 67 
20-40  5,3 12,1 16,2 23,9 2,1 19,8 7,1 28,3 53,8 53 
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C/N. Já quando o N é aplicado na fase de pré-emborrachamento, proporciona a produção de 

palhada com menor relação C/N, aumentando a disponibilização de N para a cultura subsequente. 

A produtividade de grãos da cultura do feijão foi influenciada pela forma de aplicação do N 

antecipado, doses de N em cobertura e pela interação entre este dois fatores (Tabela 2).  Houve 

aumento linear da produtividade de grãos com o aumento das doses de N em cobertura 

independentemente da formas de antecipação de N na gramínea forrageira precedente (Tabela 3). 

De maneira geral, foram observadas maiores produtividades de grãos do feijoeiro quando se 

aplicou maiores doses de N na fase de pré-emborrachamento (diferenciação floral) da forrageira 

(0-150 e 50-100 kg ha-1 de N), o que está relacionado com os maiores teores de N nas folhas 

(Tabela 2). Esta antecipação da adubação nitrogenada na gramínea forrageira pode ter minimizar 

os efeitos do processo de imobilização e deixado este elemento mais prontamente disponível para 

a cultura do feijão, após a mineralização da palhada (Soratto, 2011). A elevada demanda de N para 

se obter boas produtividades no sistema de cultivo do feijão em sucessão a plantas de cobertura 

gramíneas está relacionada com a demanda de N pelos microrganismos para decomposição dos 

restos culturas remanescentes (Leite e Galvão, 2008).  

 

Tabela 2. Matéria seca de 10 plantas do feijoeiro, no florescimento, teor de nitrogênio no tecido 

foliar de feijão e produtividade de feijão em razão de formas de manejo de adubação nitrogenada 

antecipada na forrageira (MA) em interação com doses de N aplicadas no feijoeiro (DN). 

Tratamento Matéria seca (g planta-

1) 
Teor de N (g kg-1) Produtividade (kg ha-1) 

MA (kg ha-1)    
0-0 58,7a 37,9b 2.642c 

150-0 60,2a 41,0ab 2.771c 
0-150 67,0a 43,7a 2.968ab 

100-50 63,9a 42,7ab 2.834bc 
50-100 65,4a 44,8a 3.224a 

DN (kg ha-1)    
0 53,3 35,8 2.526 

50 65,8 42,0 2.864 
100 68,1 44,7 2.980 
150 65,1 45,9 3.180 

Regressão (1) (2) (3) 
Interação MA x DN 0,88ns 1,43ns 4,53* 

CV (%) 22,0 16,1 6,3 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna para o fator MA, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. * e ** significativos a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente; ns: não significativo. 
(1)

 y 

= 53,545 + 0,3076x -0,0015x
2
 (R² = 0,99*); 

(2)
y = 35,699 + 0,1462x -0,0005x

2
  (R² = 0,99*); 

(3)
y = 2576 + 4,1593x (R² = 

0,95**).  Equações de regressão calculadas a partir das médias de doses de N aplicadas em cobertura no feijoeiro. 
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Tabela 3. Desdobramento da interação significativa entre formas de manejo de adubação 

nitrogenada antecipada na forrageira (MA) em interação com doses de N aplicadas no feijoeiro 

(DN), para produtividade de grãos do feijoeiro. 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna para o fator MA, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  * e ** significativos a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F, respectivamente; ns: não significativo.  

Equações de regressão calculadas a partir do desdobramento de doses de N dentro de cada forma de manejo de 

adubação nitrogenada antecipada na forrageira. 

 

CONCLUSÃO 

A antecipação da adubação nitrogenada na fase de pré-emborrachamento (diferenciação floral) da 

gramínea forrageira promoveu maior teor de N nas folhas e produtividade de grãos da cultura do 

feijão em sucessão. Contudo, independentemente da antecipação de N na forrageira, a cultura do 

feijão em sucessão respondeu a aplicação de N em cobertura. 
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RESUMO: O maracujá é comercializado predominantemente de duas formas: fruta fresca para 
consumo “in natura” e suco de fruta. O objetivo deste trabalho foi estudar a adubação NPK na 
produtividade de maracujazeiro, em solo arenoso. O delineamento experimental utilizado foi de 
blocos ao acaso, num esquema fatorial fracionado 43 x 0,5, sendo 4 doses de nitrogênio (200; 400; 
800 e 1600 Kg-1/Ha-1/ano-1); 4 doses de fósforo ( 200,400; 800 e 1600 kg-1/Ha-1/ano-1); e 4 doses de 
potássio (100; 300; 500 e 700 kg-1/Ha-1/ano-1). Não houve diferença significativa para nenhuma 
das características avaliadas da produção de maracujazeiro amarelo. Em relação a produtividade 
por hectare independente da dose de NPK, observou-se uma excelente produção media variou de 
41,61 a 44,58 toneladas. Para a variável de números de frutos também não encontrou resposta a 
adubação. A espessura de casca e comprimento de frutos não foi influenciada pela adubação, 
possivelmente estas duas características respondem a genótipo do fruto e não à nutrição aplicada 
as plantas de maracujazeiro. O diâmetro e massa de frutos não apresentaram diferença 
estatística. Uma das características mais importante no maracujá amarelo é o seu rendimento de 
polpa, contudo, no experimento não observou-se efeito da adubação mineral, por causa que este 
variável é dependente da polinização artificial das flores. A produtividade do maracujazeiro 
amarelo não foi influenciada pela adubação NPK. O solo arenoso da região Oeste de São Paulo é 
excelente para produção da cultura. 
Palavras-chave: Passiflora edulis Sims, Nutrição Mineral, Nitrogênio, Fósforo, Potássio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O maracujazeiro é uma frutífera muito cultivada e apreciada sob diversas formas nas 

mais variadas regiões do Brasil (SÃO JOSÉ & CONCEIÇÃO; 2011). O maracujá é comercializado 

predominantemente de duas formas: fruta fresca para consumo “in natura” e suco de fruta 

(BRUCKNER & PICANÇO; 2001). A adubação mineral do maracujazeiro é essencial para elevar a 

produtividade e melhorar a qualidade das plantas. O nitrogênio tem função estrutural na planta, 

sendo fundamental para o crescimento vegetativo e produção (Kliemann et al., 1986; 

Baumgartner, 1987), estimulando o desenvolvimento de gemas floríferas e frutíferas. Assim, na 

sua falta o crescimento é lento, o porte é reduzido, com presença de ramos finos e em menor 

mailto:rodrigomaruki@hotmail.com
mailto:willtakata@gmail.com
mailto:jcreste@unoeste.br
mailto:narita@apta.sp.gov.br
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número (MARTELETO, 1991). O potássio está presente na planta na forma iônica, atuando como 

ativador enzimático e participando de vários processos (Malavolta et al., 1989). A deficiência desse 

nutriente reduz o peso da planta e a produção de frutos, além de interferir na qualidade dos frutos 

e do suco. Apesar de o maracujazeiro absorver pouco fósforo, este é um nutriente importante nos 

processos de armazenamento e transferência de energia. A região Oeste de São Paulo é 

caracterizada na sua maioria por solos arenosos e de pouca fertilidade. O maracujazeiro pode ser 

cultivado na maioria das regiões tropicais e subtropicais, entretanto, os solos mais indicados são 

os arenosos, profundos e bem drenados (EMBRAPA, 2012). Deste modo, este projeto tem como 

objetivo estudar o efeito da adubação com nitrogênio, fósforo e potássio sobre o desenvolvimento 

das plantas de maracujazeiro e seus efeitos sobre a produtividade e qualidade dos frutos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no campo em área experimental do Polo Regional da Alta 

Sorocabana, pertencente à APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) localizada no 

município de Presidente Prudente na região Oeste do Estado de São Paulo localizada a 460 m de 

altitude, cujas coordenadas geográficas são: Latitude 22º 07’ 04”.8 S e longitude 51º 23’ 01”.5 O. O 

experimento foi conduzido durante o período da safra de produção (2012/2013) em um Argissolo 

Vermelho Amarelo. A cultivar plantada foi maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims.) cv. Sul-

Brasil Afruvec, cujas mudas foram formadas e desenvolvidas em estufa experimental da APTA.  A 

calagem foi realizada antes do plantio, em sulco de acordo com a análise do solo, com calcário, 

com PRNT de 80%, visando elevar a saturação por bases (V%= 80). O fósforo, na forma de 

superfosfato triplo (44% P2O5), foi aplicado em dose única na cova de plantio, juntamente com os 

micronutrientes (50 g de FTE BR 12/ planta). O delineamento experimental utilizado foi de blocos 

ao acaso, em esquema fatorial fracionado 43 x 0,5, sendo quatro doses de nitrogênio (200; 400; 

800 e 1600 Kg-1/Ha-1/ano-1); quatro doses de fósforo ( 200,400; 800 e 1600 kg-1/Ha-1/ano-1); e 

quatro doses de potássio (100; 300; 500 e 700 kg-1/Ha-1/ano-1). O maracujazeiro foi plantado no 

espaçamento 3,30 m x 2,0 m (1515 plantas/ha) com parcela útil de 39,6 m², constando- se de seis 

plantas úteis.  A parcela foi constituída por três fileiras, num total 18 plantas, sendo 6 plantas em 

cada fileira, sendo a parcela total de 118,8 m², ocupando uma área total 3801,6 m² (576 

plantas/ha-1). O nitrogênio foi fornecido, na forma de nitrato de amônio (34% N), e o potássio 

como cloreto de potássio (60% K2O), foi aplicado em cobertura mensalmente a partir do plantio no 

campo; em doses crescentes acompanhamento o desenvolvimento das plantas para minimizar as 

perdas por lixiviação no solo. As amostragens de solo foram realizadas antes e final da colheita nos 
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meses de Fevereiro e Junho nas duas safras, coletando-se o solo na profundidade de 0--20 cm 

(uma amostra de cada lado das seis plantas úteis), formando-se uma amostra composta por 

tratamento. A análise foliar foi realizada nos meses de Fevereiro e Junho, coletando a quarta folha 

(duas folhas/ planta útil) a partir da extremidade, de ramos medianos sem frutos, obteve-se uma 

amostra composta por tratamento. Após o beneficiamento das amostras, procederá a análise 

química para determinação dos teores de nutrientes. A produtividade que foi obtida refere-se às 

colheitas realizadas duas vezes por semana, no período de Fevereiro/2013 a Julho/2013 (safra 1), 

coletando-se dados sobre: produtividade/ha-1; peso médio dos frutos, nº frutos/parcela. E com 

relação à qualidade dos frutos foram coletados nos meses de os dados referentes: comprimento; 

diâmetro, espessura da casca; concentração de polpa, casca, suco e total de STT (º Brix). Os dados 

obtidos serão analisados, submetidos à análise de variância (teste F) e regressão polinomial para o 

nível de significância de p<0,01; 0,05 ou 0,10 %. Os resultados que apresentarem interação serão 

analisados pela superfície de resposta para os nutrientes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Produtividade, em t ha-1 e kg planta-1, no de frutos totais, espessura da casca, 

comprimento do fruto, diâmetro do tronco, massa do fruto e rendimento de polpa de 

maracujazeiro amarelo submetida a doses de N, P2O5 e K2O - 1 safra Área 1. 

       

Fator Dose Produtividade No frutos Esp.casca Comp  Dia  MFru     Rend   

  (Kg planta-1) (t ha-1) totais (mm) (cm) (cm) (g) (%)   

 150 28,74 43,54 828 7,20 106 18,51 204 41,53   

N 300 29,43 44,58 816 7,34 106 17,46 217 42,31   

 600 28,40 43,02 793 7,98 107 17,65 215 41,55   

 1200 27,92 42,30 801 7,45 106 17,87 209 43,10   

Efeito  NS NS NS NS NS NS NS NS   

            

 200 27,47 41,62 755 7,41 105 17,93 214 41,67   

P 400 28,89 43,77 808 7,49 106 18,40 214 40,51   

 800 29,16 44,17 850 7,57 107 17,86 206 42,90   

 1600 28,96 43,88 827 7,50 107 17,30 210 43,31   

Efeito  NS NS NS NS NS NS NS NS   

            

 100 27,99 42,40 815 7,45 107 17,77 206 43,06   

K 300 29,27 44,35 851 7,29 106 17,68 207 42,12   

 500 28,62 43,37 795 7,45 105 17,83 216 42,62   

 700 28,60 43,33 777 7,78 106 18,20 216 40,58   

Efeito  NS NS NS NS NS NS NS NS   

            

CV(%)  8,39 7,49 8,30 6,30        2,54          6,70   6,66 6,05   
L: efeito linear; Q: efeito quadrático; NS: p > 0,05; *: 0,001 < p < 0,05; **: p < 0,001 
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Não houve diferença significativa para nenhuma das características avaliadas da 

produção de maracujazeiro amarelo. Em relação a produtividade por hectare independente da 

dose de NPK, observou-se uma excelente produção media variou de 41,61 a 44,58 toneladas. Para 

a variável de números de frutos também não encontrou resposta a adubação. A espessura de 

casca e comprimento de frutos não foi influenciada pela adubação, possivelmente estas duas 

características respondem a genótipo do fruto e não à nutrição aplicada as plantas de 

maracujazeiro. O diâmetro e massa de frutos não apresentaram diferença estatística. Uma das 

características mais importante no maracujá amarelo é o seu rendimento de polpa, contudo, no 

experimento não observou-se efeito da adubação mineral, por causa que este variável é 

dependente da polinização artificial das flores.  

 

CONCLUSÕES 

A produtividade do maracujazeiro amarelo não foi influenciada pela adubação NPK. 

O solo arenoso da região Oeste de São Paulo é excelente para produção da cultura. 
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RESUMO: A textura do solo pode determinar a disponibilidade de potássio (K) para as plantas. Foi 
dado continuidade à dois experimentos de longa duração em solos com diferentes texturas, um 
com textura média (21% de argila) e outro com textura argilosa (68% de argila), com o objetivo de 
avaliar o efeito de diferentes doses de adubação potássica sob a produtividade de soja. Os 
experimentos foram conduzidos em Botucatu/SP, no ano safra de 2013/14, sob um regime hídrico 
bastante abaixo da média histórica para a região. Foram aplicadas 7 doses de K (0, 30, 60, 90, 120, 
150, e 180 kg ha-1 de K2O)  a lanço na semeadura da soja utilizando cloreto de potássio (KCl).  
Devido à baixa precipitação hídrica, a produtividade da soja foi bastante prejudicada. O efeito 
salino do KCl e a relação antagônica entre o K, cálcio (Ca) e magnésio (Mg) foram prejudiciais em 
doses menores do que as observadas em trabalhos conduzidos sob as mesmas áreas 
experimentais, mas sob condição de maior ocorrência de chuvas. A produtividade da soja foi 
maior no solo de textura média do que no solo argiloso, possivelmente devido ao menor 
movimento do K no solo argiloso, resultando em maior concentração na camada superficial do 
solo, e consequente maior efeito salino para as raízes da soja. O solo de textura média, 
possivelmente apresentou menor resistência à penetração do que o solo argiloso, sendo esse mais 
um motivo para a menor produtividade em solo de textura argilosa em condição de déficit hídrico. 
Palavras-chave: Cloreto de potássio; Latossolo; Salinidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O potássio (K) é um nutriente altamente móvel no solo, e consequentemente, grande 

quantidade desse nutriente pode ser perdida por lixiviação. O tipo de solo pode afetar a lixiviação 

de K, uma vez que a capacidade de troca de cátions aumenta de acordo com o aumento do teor 

de argila (MALAVOLTA, 1985; MIELNICZUK, 2005), dessa forma quanto menos K livre na solução 

do solo menor é a perda de K por lixiviação (ROSOLEM et al., 2010).  

A textura também afeta a lixiviação de K devido à capacidade de armazenamento e 

drenagem de água no perfil do solo. O pequeno tamanho das partículas da fração argila 

proporciona maior retenção de água e menor drenagem nos solos argilosos do que nos solos 

arenosos (NACHABE, 1998). 

Devido às perdas de K por lixiviação e à grande exportação desse nutriente pelas culturas, o 

consumo de fertilizantes potássicos tem sido elevado. Contudo, excessivas aplicações de potássio 
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no solo podem reduzir a absorção de magnésio e cálcio, devido à ação antagônica entre esses 

nutrientes. Enquanto que a aplicação de fertilizantes potássicos é uma prática comum, as 

aplicações de magnésio são raras, e por isso a deficiência desse nutriente pode ser agravada, 

principalmente quando há aplicação de doses altas de K (DING et al., 2008). 

 A alta salinidade do principal fertilizante potássico, o cloreto de potássio (KCl), é outro fator 

que deve ser considerado na tomada de decisão da forma de aplicação, a lanço ou no sulco de 

semeadura, e na dose de KCl aplicado. A salinidade reduz o potencial osmótico da solução do solo, 

afetando o crescimento de raízes, e consequentemente a absorção de água e nutrientes 

(MARSCHNER, 1997). 

 O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da aplicação anual de diferentes doses de 

cloreto de potássio aplicado em cobertura, na produtividade da cultura da soja em dois solos, com 

diferente classe textural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O trabalho foi conduzido sob dois experimentos de longa duração, instalados desde o ano 

de 2000, na Fazenda Experimental Lageado da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu 

(UNESP/FCA), no município de Botucatu, SP (22º51' S, 48º26' W e altitude média de 780 m). O 

clima da região é caracterizado como mesotérmico úmido e do tipo Cwa segundo classificação de 

Köppen, com precipitação média anual em torno de 1450 mm (CEPAGRI). A figura 1 contém os 

dados de temperatura e precipitação, coletados no ano safra 2013/14, e também a média 

histórica de precipitação mensal da região. 
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Figura 1. Temperatura e precipitação média mensal no ano safra 2013/14, e precipitação média 

histórica para o município de Botucatu/SP. 
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 Os solos das áreas experimentais são classificados como Latossolo Vermelho distroférrico 

(EMBRAPA, 1999), com relevo plano a suave ondulado, e diferem entre si quanto à textura, sendo 

um com textura média (210 g kg-1 de argila), e o outro com textura argilosa (680 g kg-1 de argila). A 

distância entre as duas áreas experimentais é de aproximadamente 1000 m. 

 O delineamento experimental adotado para cada área experimental foi o de blocos ao 

acaso, com quatro repetições, sendo que os tratamentos foram compostos por sete doses de K, 

aplicadas anualmente desde o ano 2000 (0, 30, 60, 90, 120, 150, e 180 kg ha-1 de K2O). As parcelas 

possuem as seguintes dimensões; 8,0 m de comprimento por 6,0 m de largura, e área útil de 24 

m2. 

 As duas áreas são conduzidas sob Sistema Semeadura Direta (SSD) e foram semeadas no 

dia 12/11/2013 com a cultivar de soja BMX Potência RR, utilizando-se 19,5 sementes por metro 

com 80% de germinação e espaçamento entre linhas de 0,45 m. A aplicação das doses de K foi 

feita manualmente e à lanço em área total no dia da semeadura, com cloreto de potássio (KCl). A 

colheita foi realizada no dia 08/04/2014 aos 149 dias após a semeadura. Após a colheita mecânica, 

foi determinado o peso de grãos e em seguida amostras de grãos foram colocadas em estufa de 

aeração forçada a 105 ºC para correção da produtividade considerando o teor de 13% de 

umidade. 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância. Utilizou-se análise de regressão, e 

foram adotadas as equações significativas até 5% de probabilidade pelo teste F, com os maiores 

coeficientes de determinação (R2), utilizando-se o software SigmaPlot 10.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A baixa precipitação hídrica durante a condução do experimento, com um total de apenas 

300 mm foi bem abaixo da média histórica (Figura 1) e da exigência hídrica para a cultura da soja, 

que varia entre 450 e 700 mm de acordo com o ciclo de cada cultivar (DOORENBUS; KASSAM, 

1979), e resultou em uma baixa produtividade de grãos de soja. 

Ao contrário do observado na produtividade de vários cultivos anteriores nas mesmas 

áreas (STEINER, 2014), a produtividade de soja neste presente estudo foi maior no solo de textura 

média do que no solo de textura argilosa (Figura 2). 

 A resposta às doses de K também foi inédita para as duas áreas experimentais, pois em 

trabalhos anteriores foi possível realizar um ajuste quadrático, estabelecendo uma crescente 

produtividade até as doses próximas de 90 kg ha-1 K2O (STEINER, 2014), ou no caso da 

produtividade de crambe que teve seu máximo na dose de 150 kg ha-1 K2O no solo de textura 
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média (ROSOLEM; STEINER, 2014). No presente estudo, foi necessário utilizar uma equação do 

tipo Weibull de quarto parâmetro para alcançar o melhor ajuste dos dados obtidos, 

correspondendo aos coeficientes de determinação de 97 e 99% para os solos de textura média e 

argilosa, respectivamente. 

 Os resultados observados foram provavelmente diferentes dos já obtidos na mesma área 

experimental devido à condição climática atípica que ocorreu no ano safra 2012/13, caracterizado 

pela baixa precipitação acumulada. Uma vez que a precipitação foi baixa, a movimentação do K 

para camadas subsuperficiais foi bem menor do que o esperado, e a alta concentração do KCl nas 

primeiras camadas do solo pode ter prejudicado o sistema radicular das plantas de soja devido ao 

efeito salino desse fertilizante, afetando o crescimento e produtividade das plantas 

(MASCARENHAS et al., 1976), em doses bem abaixo da dose máxima aplicada.  Além disso, a 

relação K:Mg e K:Ca, pode ter sido ainda mais afetada com a alta concentração do K, reduzindo a 

produtividade da soja (DING et al., 2008; ROSOLEM et al., 2010). 

 

Doses de K (kg ha
-1 K

2
O)

0 30 60 90 120 150 180

P
ro

d
u
ti
v
id

a
d
e
 (

k
g
 h

a
-1

)

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Textura Média Textura Argilosa  

Figura 2. Produtividade de grãos de soja em função de doses de K em dois solos, com diferente 

classe textural.  

 

 Apesar da baixa lixiviação proporcionada pela baixa precipitação, o efeito salino pode ter 

sido menor no solo de textura média do que no solo argiloso, pois o solo de textura média 

apresenta uma drenagem maior, resultando em maior produtividade da soja. Mas há também a 

hipótese de que o menor impedimento à penetração de raízes no solo de textura média permitiu 

o desenvolvimento de um sistema radicular profundo, capaz de absorver maior quantidade de 

água (BUTTERY et al., 1998). 
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 A maior produtividade observada na dose 30 e entre a dose 30 e 60 kg ha-1 K2O, podem ser 

atribuídas ao fato de que o K não só é responsável por processos vitais na planta como também 

por aumentar a tolerância ao déficit hídrico. O K mantém a pressão de turgor nos estômatos e 

reduz a transpiração das plantas em condição de déficit hídrico (HU; SCHMIDHALTER, 2005).  Já as 

doses maiores que 60 kg tiveram efeito negativo na produtividade da soja devido ao efeito salino. 

As parcelas que não receberam aplicação de K já são cultivadas desde o ano 2000 sem aplicação 

deste nutriente, o que resultou em uma grande deficiência de K para as plantas. 

 

CONCLUSÕES 

 Em condição de baixa precipitação hídrica, a adubação potássica anual resulta em maior 

efeito salino e consequente menor produtividade de soja com doses acima de 30 e de 60 kg ha-1 

K2O para solos de textura média e argilosa, respectivamente. 
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RESUMO: A utilização de sistemas agrossilvipastoris ou sistemas de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) na Região Noroeste do Estado de São Paulo têm se mostrado como alternativa 
interessante para uma produção agropecuária sustentável, propiciando benefícios ambientais, 
pela conservação da água e do solo, econômicos, pela diversificação de atividades dentro da 
propriedade e sociais, pela manutenção do homem no campo. O trabalho foi desenvolvido no sítio 
São Luiz, no distrito de Simonsen, município de Votuporanga, SP, em uma área com sistema 
agrossilvipastoril e implantada com três manejos de solo (tratamentos): completo (preparo 
convencional do solo, calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem); intermediário (sem preparo, 
calagem e gessagem) e básico (sem preparo e calagem). O solo foi manejado em julho de 2009 e 
em janeiro de 2010, foi realizado o plantio de eucalipto sobre os terraços e milho em consórcio 
com Urochloa brizantha cv. Marandu, entre os terraços. Constatou-se que os três manejos do solo 
não diferiram entre si (p<0,05) em relação ao diâmetro médio ponderado, macroporosidade, 
microporosidade e porosidade total do solo, no entanto, o manejo básico propiciou a menor 
densidade do solo na camada de 0,05-0,20 m, e os três manejos do solo mantiveram a densidade 
do solo abaixo do nível considerado crítico. 
Palavras-chave: eucalipto, sistemas integrados, manejo do solo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  A utilização de sistemas agrossilvipastoris ou sistemas de ILPF na Região Noroeste do 

Estado de São Paulo têm se mostrado como alternativa interessante para uma produção 

agropecuária sustentável, propiciando benefícios ambientais, pela conservação da água e do solo, 

econômicos, pela diversificação de atividades dentro da propriedade e sociais, pela manutenção 

do homem no campo. 

  Os sistemas de ILPF podem ser classificados em quatro modalidades distintas, segundo 

Balbino et al. (2011): integração lavoura-pecuária (ILP) ou agropastoril, sistema de produção que 

integra os componentes agrícola e pecuário em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área e 

no mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos; integração pecuária-floresta (IPF) ou silvipastoril, 

sistema de produção que integra os componentes pecuário (pastagem e animal) e florestal, em 

mailto:isadalto@hotmail.com
mailto:wanderborges@iac.sp.gov.br
mailto:vanda.bazzo@saev.com.br
mailto:marcovrech@hotmail.com


Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
23 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

consórcio; integração lavoura-floresta (ILF) ou silviagrícola, sistema de produção que integra os 

componentes florestal e agrícola pela consorciação de espécies arbóreas com cultivos agrícolas 

(anuais ou perenes); e ILPF ou agrossilvipastoril, sistema de produção que integra os componentes 

agrícola, pecuário e florestal em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, de forma 

harmônica, constituindo um mesmo sistema, de tal maneira que haja benefícios para ambas as 

atividades (SALTON et al., 2001), podendo ser uma alternativa vantajosa para o produtor rural, 

uma vez que abre oportunidades para diversificação das atividades econômicas na propriedade, 

especialmente com a inserção do componente florestal que pode gerar renda extra ao produtor 

na forma de madeira ou energia e, ao mesmo tempo, poderia criar micro clima favorável para a 

pastagem, que se manteria verde por mais tempo na entressafra e proporcionaria condições de 

bem estar animal (TRECENTI et al., 2008). 

  O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações físicas em um Argissolo sob três manejos 

de solo e cultivado em sistema agrossilvipastoril, em Votuporanga, SP. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em um Argissolo (100 g kg-1 de argila), no Sítio São Luiz, 

localizado no distrito de Simonsen, município de Votuporanga, SP, em 10 ha, sobre pastagem 

degradada, a qual fez parte do “Projeto de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em 

Microbacias Hidrográficas no Subtrópico Brasileiro e no Cerrado Sul Matogrossense - MAPA”. 

Foi realizada amostragem do solo para fins de fertilidade na camada de 0-0,20 m em março 

de 2009 e a análise apresentou os seguintes valores médios: M.O: 17,0 g kg-1; pH (CaCl2): 4,5; P 

(resina): 5 mg dm-3; K: 1,9 mmolc dm-3; Ca: 9 mmolc dm-3; Mg: 4 mmolc dm-3; V: 37 %. 

Realizou-se uma penetrometria até 0,60 m na área em março de 2009, amostrando-se dez 

pontos aleatórios da área, e se constatou resistência do solo a penetração superior a 2,0 Mpa na 

camada de 0,16-0,20 m. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições, 

com parcelas de aproximadamente 1,0 ha, utilizando-se três diferentes manejos de solo 

(tratamentos):  

- Completo: preparo convencional do solo através de aração, gradagem e subsolagem; 

aplicação de 3000 kg ha-1 de calcário magnesiano em superfície com posterior incorporação; 

aplicação de 1200 kg ha-1 de fosfato natural reativo com posterior incorporação; aplicação de 1000 

kg ha-1 de gesso agrícola em superfície; aplicação de 100 kg ha-1 de cloreto de potássio em 

superfície; 
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- Intermediário: sem preparo de solo; dessecação da pastagem original com 6 L ha-1 de 

glyfosate (produto comercial); aplicação em superfície de 1000 kg ha-1 de calcário magnesiano e 

1000 kg ha-1 de gesso; 

- Básico: sem preparo de solo; dessecação da pastagem original com 6 L ha-1 de glyfosate 

(produto comercial); aplicação em superfície de 1000 kg ha-1 de calcário magnesiano. 

O manejo do solo foi realizado em julho de 2009, com apoio da patrulha agrícola de 

Votuporanga. 

Realizou-se o plantio de eucalipto no dia 08/01/2010 sobre os terraços com uma população 

de 287 plantas ha-1, no espaçamento de 2,5 m entre plantas. Foram utilizadas duas espécies de 

eucalipto: C. citriodora e E. urograndis, plantadas alternadamente, uma linha de cada espécie, 

sobre os terraços. 

No dia 19/01/2010 foi semeado a cultura do milho entre os terraços, no espaçamento de 

0,8 m entre linhas. No dia seguinte foi semeada uma linha de Urochloa brizantha cv. Marandu na 

entrelinha do milho, utilizando-se 10 kg ha-1 de sementes com 10 % em peso de superfosfato triplo 

para facilitar a distribuição no sulco de semeadura. 

Todos os insumos utilizados foram doados por empresas parceiras do projeto. 

Após a colheita do milho, a área permaneceu em pousio, e em janeiro de 2011 realizou-se 

a entrada de bovinos de corte na área, que permaneceram em sistema de pastejo contínuo até o 

abate. 

Em abril de 2014 realizou-se amostragem de solo indeformada para determinação de 

macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo, retirando-se dois 

pontos por parcela, nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,20 m. As análises foram realizadas conforme 

metodologia proposta por Kiehl (1979), Leamer e Shaw (1941) e Vomocil (1965), utilizando-se 

anéis de aproximadamente 100 cm3.  

Para a determinação da estabilidade de agregados, coletaram-se duas amostras simples 

por parcela para formar uma amostra composta, nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,20 m. A coleta 

foi feita com auxílio de enxadão, sem destruição dos torrões, que foram acondicionados em sacos 

de plástico e, posteriormente, secados ao ar. No preparo das amostras, os torrões foram 

desmanchados manualmente, tomando-se cuidado para não destruir os agregados. Em seguida 

foram tamisados em peneiras de 6 mm e 4 mm, e os agregados retidos na menor peneira foram 

selecionados para a análise laboratorial via úmida (Embrapa,1997).  
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Para a determinação da distribuição das classes de agregados, foi utilizado o tamisamento 

via úmida, com o aparelho preconizado por Yoder (1936), que foi calibrado para funcionar durante 

10 min, com 30 oscilações por minuto. 

Para a separação entre as classes de agregados determinaram-se as seguintes classes: > 4,0 

mm; entre 4,0-2,0 mm; entre 1,0-0,50 mm; entre 0,50-0,25 mm; < 0,125 mm. Após a separação 

das classes de agregados calculou-se o diâmetro médio ponderado (DMP, em mm), conforme 

Kemper & Chepil (1965). 

Os dados foram submetidos ao teste F e realizado o teste de Tukey (p<0,05), para 

comparação das médias, com o uso do programa computacional Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os diferentes manejos adotados não diferiram entre si (p <0,05) em relação à 

macroporosidade, microporosidade, porosidade total e densidade do solo na camada de 0-0,05 m 

(Tabela 1) e ao diâmetro médio ponderado (Tabela 2). No entanto, na camada de 0,05-0,20 m, o 

manejo básico do solo propiciou a menor densidade do solo e diferiu do manejo completo, que 

apresentou a maior densidade (Tabela 1), evidenciando que a semeadura direta pode ser uma 

alternativa interessante para manejo físico de solos arenosos da região do estudo. 

 

Tabela 1. Atributos físicos do solo avaliados nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,20 m, Votuporanga, 

SP, 2014. 

Manejo do solo 
M µ PT DS 

---------------- m3 m-3 ---------------- kg dm-3 

  Camada de 0-0,05 m  

Completo 0,0361 0,2762 0,3123 1,61 

Intermediário 0,0538 0,2713 0,3251 1,54 

Básico 0,0552 0,2862 0,3414 1,57 

DMS 3,11296 5,32342 7,94613 0,20070 

CV (%) 22,30 6,64 8,44 4,42 

Camada de 0,05-0,20 m  

Completo 0,0575 0,2930 0,3505 1,62 a 

Intermediário 0,0375 0,3323 0,3697 1,58 ab 

Básico 0,0448 0,3264 0,3712 1,52 b 

DMS 3,02240 2,93116 5,25759 0,09120 

CV (%) 22,48 3,20 5,01 2,01 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). M = macroporosidade; µ 

= microporosidade; PT = porosidade total; DS = densidade do solo. 
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Tabela 2. Distribuição de tamanho de agregados estáveis em água nas camadas de 0-0,05 e 0,05-

0,20 m, Votuporanga, SP, 2014. 

Manejo do 

solo 

4 2 1 0,5 0,25 <0,25 DMP 

------------------------------------- % ------------------------------------- mm 

  Camada de 0-0,05 m 

Completo 66,60 10,88 2,11 1,24 1,83 17,32 3,73 

Intermediário 83,05 7,66 0,76 0,46 0,63 7,46 4,41 

Básico 60,54 12,72 3,55 2,12 3,31 17,76 3,51 

DMS 60,86 16,90 6,47 3,36 6,09 30,30 2,39 

CV (%) 30,09 56,18 104,62 91,48 109,70 74,02 21,28 

 Camada de 0,05-0,20 m  

Completo 80,86 5,73 0,80 0,64 1,60 10,37 4,25 

Intermediário 48,53 9,82 2,15 1,66 4,27 33,58 2,82 

Básico 68,53 10,40 2,70 1,94 2,38 14,04 3,82 

DMS 37,90 8,34 2,79 2,43 4,66 35,18 1,75 

CV (%) 19,90 33,43 51,35 59,54 58,61 63,05 16,69 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). M = 

macroporosidade; µ = microporosidade; PT = porosidade total; DS = densidade do solo. 

 

 Nenhum manejo do solo propiciou teores de macroporosidade superior a 0,10 m3 m-3. De 

acordo com Vomocil e Flocker (1961), valores de macroporos inferiores a 0,10 m3 m-3 constituem 

limitação ao crescimento radicular, e segundo Camargo e Alleoni (1997), os macroporos são os 

caminhos preferenciais para o crescimento das raízes e a diminuição desses prejudica o 

desenvolvimento radicular das plantas. 

Somente o manejo intermediário do solo, na camada de 0,05-0,20 m, propiciou valores de 

microporosidade superior a 0,33 m3 m-3, novamente evidenciando que a semeadura direta pode 

ser uma alternativa interessante para manejo físico de solos arenosos da região do estudo, e todos 

os valores de porosidade total mostraram-se abaixo de 0,50 m3 m-3, sendo que Azevedo e 

Dalmolin (2006) preconizam níveis de microporosidade acima de 0,33 m3 m-3 e valores de 0,50 m3 

m-3 como limite inferior de porosidade total, para o solo agrícola ideal.  

Segundo Reichert et al. (2003), para solos Franco Arenosos, a densidade crítica do solo, 

quando o intervalo hídrico ótimo é igual a zero, varia entre 1,7 e 1,8 g cm-3, no entanto, nos três 
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manejos do solo e nas duas camadas avaliadas, a densidade do solo apresentou valores entre 1,52 

e 1,62 g cm-3. 

 

CONCLUSÕES 

A semeadura direta pode ser uma alternativa interessante para o manejo físico de solos 

arenosos para a região do estudo; 

  Os três manejos do solo mantiveram a densidade do solo abaixo do nível considerado 

crítico. 
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RESUMO: A utilização de sistemas agrossilvipastoris ou sistemas de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) na Região Noroeste do Estado de São Paulo têm se mostrado como alternativa 
interessante para uma produção agropecuária sustentável, propiciando benefícios ambientais, 
pela conservação da água e do solo, econômicos, pela diversificação de atividades dentro da 
propriedade e sociais, pela manutenção do homem no campo. O trabalho foi desenvolvido no sítio 
São Luiz, no distrito de Simonsen, município de Votuporanga, SP, em uma área com sistema 
agrossilvipastoril e implantada com três manejos de solo (tratamentos): completo (preparo 
convencional do solo, calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem); intermediário (sem preparo, 
calagem e gessagem) e básico (sem preparo e calagem). O solo foi manejado em julho de 2009 e 
em janeiro de 2010, foi realizado o plantio de eucalipto sobre os terraços e milho em consórcio 
com Urochloa brizantha cv. Marandu, entre os terraços. Constatou-se que a utilização de uma 
adubação adequada e da gessagem melhoram as características químicas de solos arenosos da 
região do estudo.  
Palavras-chave: eucalipto, sistemas integrados, manejo do solo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

  A utilização de sistemas agrossilvipastoris ou sistemas de ILPF na Região Noroeste do 

Estado de São Paulo têm se mostrado como alternativa interessante para uma produção 

agropecuária sustentável, propiciando benefícios ambientais, pela conservação da água e do solo, 

econômicos, pela diversificação de atividades dentro da propriedade e sociais, pela manutenção 

do homem no campo. 

  Os sistemas de ILPF podem ser classificados em quatro modalidades distintas, segundo 

Balbino et al. (2011): integração lavoura-pecuária (ILP) ou agropastoril, sistema de produção que 

integra os componentes agrícola e pecuário em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área e 

no mesmo ano agrícola ou por múltiplos anos; integração pecuária-floresta (IPF) ou silvipastoril, 

sistema de produção que integra os componentes pecuário (pastagem e animal) e florestal, em 

consórcio; integração lavoura-floresta (ILF) ou silviagrícola, sistema de produção que integra os 

componentes florestal e agrícola pela consorciação de espécies arbóreas com cultivos agrícolas 

(anuais ou perenes); e ILPF ou agrossilvipastoril, sistema de produção que integra os componentes 

mailto:isadalto@hotmail.com
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agrícola, pecuário e florestal em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, de forma 

harmônica, constituindo um mesmo sistema, de tal maneira que haja benefícios para ambas as 

atividades (SALTON et al., 2001), podendo ser uma alternativa vantajosa para o produtor rural, 

uma vez que abre oportunidades para diversificação das atividades econômicas na propriedade, 

especialmente com a inserção do componente florestal que pode gerar renda extra ao produtor 

na forma de madeira ou energia e, ao mesmo tempo, poderia criar micro clima favorável para a 

pastagem, que se manteria verde por mais tempo na entressafra e proporcionaria condições de 

bem estar animal (TRECENTI et al., 2008). 

  O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações químicas em um Argissolo sob três 

manejos de solo e cultivado em sistema agrossilvipastoril, em Votuporanga, SP. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em um Argissolo (100 g kg-1 de argila), no Sítio São Luiz, 

localizado no distrito de Simonsen, município de Votuporanga, SP, em 10 ha, sobre pastagem 

degradada, a qual fez parte do “Projeto de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários em 

Microbacias Hidrográficas no Subtrópico Brasileiro e no Cerrado Sul Matogrossense - MAPA”. 

A análise do solo na camada 0-0,20m apresentou os seguintes valores médios: M.O: 17,0 g 

kg-1; pH (CaCl2): 4,5; P (resina): 5 mg dm-3; K: 1,9 mmolc dm-3; Ca: 9 mmolc dm-3; Mg: 4 mmolc dm-3; 

V: 37 %. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições, 

com parcelas de aproximadamente 1,0 ha, utilizando-se três diferentes manejos de solo 

(tratamentos):  

- Completo: preparo convencional do solo através de aração, gradagem e subsolagem; 

aplicação de 3000 kg ha-1 de calcário magnesiano em superfície com posterior incorporação; 

aplicação de 1200 kg ha-1 de fosfato natural reativo com posterior incorporação;aplicação de 1000 

kg ha-1 de gesso agrícola em superfície; aplicação de 100 kg ha-1 de cloreto de potássio em 

superfície; 

- Intermediário: sem preparo de solo; dessecação da pastagem original com 6 L ha-1 de 

glyfosate (produto comercial); aplicação em superfície de 1000 kg ha-1 de calcário magnesiano e 

1000 kg ha-1 de gesso; 

- Básico: sem preparo de solo; dessecação da pastagem original com 6 L ha-1 de glyfosate 

(produto comercial); aplicação em superfície de 1000 kg ha-1 de calcário magnesiano. 
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O manejo do solo foi realizado em julho de 2009, com apoio da patrulha agrícola de 

Votuporanga. 

Realizou-se o plantio de eucalipto no dia 08/01/2010 sobre os terraços com uma população 

de 287 plantas ha-1, no espaçamento de 2,5 m entre plantas. Foram utilizadas duas espécies: C. 

citriodorae e E. urograndis, plantadas alternadamente uma linha de cada espécie sobre cada 

terraço. 

No dia 19/01/2010 foi semeada a cultura do milho entre os terraços, no espaçamento de 

0,8 m entre linhas. No dia seguinte foi semeada uma linha de Urochloa brizantha cv. Marandu na 

entrelinha do milho, utilizando-se 10 kg ha-1 de sementes com 10 % em peso de superfosfato triplo 

para facilitar a distribuição no sulco de semeadura. 

Nas áreas com os manejos completo e intermediário, na semeadura do milho utilizou-se 

450 kg ha-1 do adubo formulado 06-19-10 com 6,3 % Ca + 6,6 % S + 2,2 % Mg + 0,1 % B + 0,1 % Cu 

+ 0,15 % Mn + 0,3 % Zn, e no manejo básico, utilizou-se 350 kg ha-1 do adubo formulado 08-28-16 

+ 0,3 % Zn, sendo esta a adubação de semeadura padrão utilizada pela maioria dos produtores da 

região. As adubações de cobertura foram realizadas no estádio de 3 a 4 folhas, utilizando-se 345 

kg ha-1 do adubo formulado 20-05-20 com 4,5 % S + 0,1 % B + 0,05 % Cu + 0,3 % Zn no manejo 

completo e 215 kg ha-1 do adubo formulado 30-00-20 nos manejos intermediário e básico, e 

também no estádio de 5 a 6 folhas, com a aplicação de 200 kg ha-1 de sulfato de amônio nos três 

manejos.  

Todos os insumos utilizados foram doados por empresas parceiras do projeto. 

Após a colheita do milho, a área permaneceu em pousio, e em janeiro de 2011 realizou-se 

a entrada de bovinos de corte na área, que permaneceram em sistema de pastejo contínuo até o 

abate. Na pastagem não foi utilizada adubação ou aplicação de corretivos em superfície. 

  Em abril de 2014 foi realizada amostragem de solo nas profundidades de 0-0,05 e 0,05-0,20 

m, tomando-se três sub-amostras por parcela. As três sub-amostras (amostras simples) foram 

homogeneizadas em uma amostra composta. 

  As amostras foram analisadas quimicamente para determinação de pH, bases trocáveis, 

alumínio e hidrogênio extraíveis, fósforo assimilável, conforme metodologia proposta por Raij et 

al. (2001). 

Os dados foram submetidos ao teste F e realizado o teste de Tukey (p<0,05), para 

comparação das médias, com o uso do programa computacional Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2002). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação à matéria orgânica, o manejo de solo intermediário foi o que propiciou maiores 

teores na camada de 0-0,05 m de profundidade (Tabela 1). O aumento de matéria orgânica do 

solo (MOS) em solos não revolvidos decorre da diminuição da taxa de decomposição microbiana 

da MOS no solo pela diminuição da temperatura e aeração, o aumento da cobertura do solo e o 

não fracionamento e incorporação dos resíduos vegetais (POTES et al., 2010).  

Na camada de 0,05-0,20 m, o manejo completo e o intermediário não diferiram entre si (p 

<0,05), em relação aos atributos químicos avaliados. 

O manejo básico propiciou os menores valores de pH, maior acidez potencial e menor 

saturação por bases,  nas duas camadas avaliadas, e diferiu do manejo completo. O manejo básico 

também propiciou os menores teores de cálcio e magnésio na camada superficial (0-0,05 m) e 

diferiu do tratamento intermediário, evidenciado a importância da utilização de uma adubação 

adequada e também da utilização da gessagem em solos arenosos da região do estudo.  

O manejo intermediário propiciou aumentos nos valores de pH e nos teores de Ca, P e K, 

em relação ao teores iniciais, corroborando com Santos et al. (2011), que citaram que os teores de 

Ca, de matéria orgânica, de P e de K do solo são afetados positivamente pelos sistemas de 

produção com integração de lavoura e pecuária. 

 

Tabela 1. Atributos químicos do solo avaliados nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,20 m, 

Votuporanga, SP, 2014.  

Manejo de solo 

P 
(Resina) 

MO 
pH 

(CaCl2) 
K Ca Mg  H+Al V 

mg dm-

3 
g dm-3 

  
-------------mmolc dm-3------------- (%) 

  Camada de 0-0,05 m 
Completo 4,19 16,18 b 5,32 a 1,14 15,25 ab 6,39 a 16,18 b 58,51 a 
Intermediário 6,52 19,59 a 5,49 a 2,38 18,30 a 6,95 a 14,99 b 64,53 a 
Básico 4,07 15,30 b 4,40 b 2,00 9,91 b 2,78 b 23,91 a 38,45 b 

DMS 5,73 2,89 0,54 1,70 6,74 0,73 6,91 12,83 

CV 40,26 5,88 0,04 32,10 16,12 4,72 13,05 8,26 

  Camada de 0,05-0,20 m 
Completo 11,77 13,79 a 5,49 a 1,16 17,92 4,26 14,63 b 61,60 a 
Intermediário 22,10 14,75 a 4,83 ab 2,89 12,20 4,54 24,39 a 42,57 ab 
Básico 10,24 11,53 b 4,27 b 1,27 9,15 2,87 26,78 a 33,30 b 

DMS 52,11 1,81 0,77 4,37 10,50 3,96 8,52 23,88 

CV 122,77 4,70 5,47 85,41 27,78 35,23 13,46 18,06 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05. 
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CONCLUSÕES 

 A utilização de uma adubação adequada e da gessagem melhoram as características 

químicas de solos arenosos da região do estudo. 
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RESUMO: O uso de estratégias que permitam maior eficiência no manejo de pastagens tropicais, 
através de um maior aproveitamento do potencial de produção das plantas forrageiras, requer a 
compreensão de seu comportamento morfofisiológico em resposta a adubação. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a composição química bromatológica da Brachiaria brizantha cv. Xaraés 
submetidas a cinco dosagem de fósforo (0, 60, 120, 180 e 240 kg ha -1) e cinco doses de potássio 
(0, 30, 60, 90 e 120 kg ha -1), no período de 12 meses, na instituição APTA- Polo Regional da Alta 
Sorocabana, em Presidente Prudente/SP, solo classificado como Argissolo Vermelho – Amarelo de 
textura arenosa/argilosa. Para a determinação da composição química bromatológica,  realizou-se 
o corte em uma altura aproximadamente de 10 cm do solo, e submedidas a um fracionamento em 
lâminas de planta inteira e colmo, em seguida foram secas em estufa e moídas. Posteriormente 
foram analisadas, determinando-se os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra 
detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), matéria mineral da planta inteira (MMPI) e 
massa seca dos colmos (MSC). A utilização de adubação fosfatada e potássica não afetaram a 
composição química bromatológica no primeiro corte; no segundo corte houve interferência 
apenas na análise de matéria mineral da planta inteira, havendo valores superiores com a 
dosagem de 120 kg ha -1 de potássio. E com a dosagem de 120 kg ha -1 de potássio, com 0, 60 120, 
180 kg ha -1 de fósforo. 
Palavras-chave: Brachiaria Brizantha cv. Xaraés,  
 

 

INTRODUÇÃO 

As demandas por forragem para a alimentação da pecuária de corte e leite são crescentes 

durante todo o ano. Mas alguns fatores, como a falta de manejo, tanto do rebanho como da 

pastagem comprometem o fornecimento para o consumo animal. O manejo inadequado 

conduzem à degradação do solo, levando a limitações tanto pela compactação como pela perda 

da fertilidade. A pastagem representa a base da alimentação bovina no Brasil (MACHADO et al., 

2011).  

De acordo com Benett (2009) a adubação fosfatada pode ter um papel importante para a 

atividade pecuária, minimizando a ocorrência da degradação, mantendo boa produção de 

biomassa e conseqüentemente, aumentando o retorno financeiro da atividade.  
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O fósforo é um nutriente importante para o desenvolvimento das plantas, sendo 

imprescindível para a realização dos processos metabólicos. A grande maioria das forrageiras hoje 

disponíveis no mercado brasileiro, sobretudo do gênero Brachiaria destaca-se pela adaptação à 

baixa ou, pelo menos, média disponibilidade de fósforo. Entretanto essas espécies apresentam 

potencial de resposta à adubação a este nutriente (BONFIM-SILVA et al., 2012).  

Rosolem, Vicentini e Steiner (2012) observou que o suprimento de potássio às plantas 

dependeu mais do fertilizante recém-adicionado do que do efeito residual de adubações 

anteriores no cultivo de Brachiaria ruziziensis (Syn. Urochloa ruziziensis). 

Demicinis et al. (2010) estudando dosagens de adubações com nitrogênio e potássio em 

Brachiaria humidicula, observaram que as aplicações demonstraram efeito significativo para as 

idades de rebrota e adubação na produção de matéria seca. O objetivo do presente trabalho foi o 

de avaliar a composição química bromotológica da Brachiaria brizantha cv. Xaraés submetidas a 

dosagens de fósforo e potássio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido por um período de 12 meses no setor de Ovinocultura 

da APTA - Pólo Regional da Alta Sorocabana, em Presidente Prudente/SP, o solo é classificado 

como Argissolo Vermelho-Amarelo – Eutrófico, textura arenosa/média, relevo ondulado + 

Argissolos Vermelhos-amarelos eutróficos, pouco profundos (EMBRAPA, 1999). 

A correção de acidez do solo e adubação de implantação, exceto para o fósforo e potássio, 

foi realizado de acordo com a recomendação de adubação para o Estado de São Paulo (IAC, 1996). 

A semeadura foi realizada com a densidade de 8 kg de sementes por hectare de (Syn. Brachiaria) 

brizantha cv. Xaraés, distribuídas uniformemente em cada parcela. As parcelas foram de 4m2 

(2,0m x 2,0m), distribuídas em delineamento experimental de blocos casualizados, com 4 

repetições. 

 Os tratamentos realizados consistiram de cinco doses de fósforo (P2O5 kg ha-1): 0, 60, 120, 

180 e 240 e cinco doses de potássio (K2O kg ha-1): 0, 30, 60, 90 e 120, com as combinações serão 

totalizados 25 tratamentos em um total de 100 parcelas. As fontes utilizadas para o fósforo e para 

o potássio foram respectivamente o superfosfato triplo e o óxido de potássio. A adubação 

fosfatada e potássica foi realizada em dose única no momento da semeadura. A adubação de 

cobertura foi realizada somente a nitrogenada utilizando-se a ureia como fonte de nitrogênio 

sendo a dose total de 150 kg de N ha ano-1 e parcelada em três vezes no período chuvoso 

(dezembro, janeiro e fevereiro). 
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As variáveis avaliadas foram a composição químico bromatológica da planta inteira e colmo 

do capim Xaraés. Para determinação da composição químico bromatológica, a amostragem foi 

realizada em um quadrado de 0,5 m2 representativa de cada parcela, sendo o corte em uma altura 

de aproximadamente 10 cm do solo, o restante da parcela foi cortada e descartada. As amostras 

de forragem colhidas foram fracionadas em lâminas foliares verdes, colmo verdes (colmo + bainha 

foliar) e material morto (perfilhos mortos e folhas mortas), posteriormente pesado, seco e 

novamente pesado.  

A partir da participação dos componentes lâmina foliar, colmo e material morto na massa 

seca total de cada amostra colhida, foi estimado a biomassa de cada um dos componentes no 

dossel forrageiro.  

Após secagem as amostras foram moídas, e posteriormente analisadas, determinando-se os 

teores da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA), matéria mineral da planta inteira (MMPI), matéria mineral do colmo 

(MMC), massa seca da planta inteira (MSPI) e massa seca dos colmos (MSC), segundo métodos 

descritos por Silva e Queiroz (2002). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e 

as médias foram comparadas pelo Teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o 

programa estatístico ASSISTAT (SILVA, 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de análise bromatológica da Brachiaria brizantha cv. Xaraés submetidos à 

suplementação de fósforo e potássio, referentes ao primeiro corte da pastagem indicam que 

todos os parâmetros avaliados não apresentaram diferenças significativas entre si. 

A análise da fibra em detergente neutro na planta inteira (FDNPI) e a análise da fibra em 

detergente neutro no colmo (FDNC) evidenciaram o tratamento com a dosagem de 120 kg ha-1 de 

fósforo possibilitou maior incremento nesta variável. Para as dosagens de potássio o tratamento 

com 60 kg ha-1 e o tratamento sem a adição do nutriente obteve melhores respostas. 

A análise da fibra de detergente ácido na planta inteira (FDAPI) o tratamento com a dosagem 

60 kg ha-1 de fósforo uma melhor variável, em contra partida o tratamento sem adição do 

potássio obteve melhores resultados. Já a análise da fibra de detergente ácido no colmo (FDAC) 

indicou a dosagem de 120 kg ha-1 melhor para está variável, e para o potássio a dosagem de 90 kg 

ha-1. 
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Podemos observar que os valores de proteína bruta da planta inteira (PBPI), foi maior no 

tratamento com a dosagem de 240 kg ha-1 de fósforo, para a dosagens de potássio o tratamento 

sem adição do nutriente houve um melhor desempenho. 

A proteína bruta do colmo (PBC), matéria mineral da planta inteira (MMPI), matéria mineral 

colmo (MMC), apontaram que o tratamento de dosagem de 60 kg ha-1 de fósforo possibilitou 

incrementos de 5% em relação à dosagem 0. Para as dosagens de potássio o tratamento sem a 

adição do nutriente, obteve um melhor desempenho em relação ao PBC e MMPI, já para o MMC a 

dosagem de 60 kg ha-1 foi a melhor. 

A massa seca da planta inteira (MSPI), foi maior no tratamento com 60 kg ha-1 de fósforo, 

para a dosagem de potássio o tratamento sem a adição do nutriente resultou uma melhor 

variável. A análise de matéria seca colmo (MSC) evidenciou a dosagem 60 kg ha-1 de fósforo com 

sendo a superior, e para o potássio a dosagem de 90 kg ha-1 gerou melhor resposta. 

 

Tabela 1. Análise bromatólogia do primeiro corte de Brachiaria brizantha cv. Xaraés submetidos à 

suplementação de fósforo e potássio no momento do plantio. 

Dosagem P FDNPI FDNC FDAPI FDAC PBPI PBC MMPI MMC MSPI MSC Significância  

0 64,644 65,942 35,386 38,109 8,038 9,631 9,631 9,3 29,344 32,331 NS 

60 60,832 65,669 37,024 40,513 6,455 10,173 10,173 10,222 30,87 34,954 NS 

120 68,264 69,335 34,314 40,627 7,452 9,487 9,487 8,982 30,562 33,287 NS 

180 67,635 68,773 35,711 40,024 7,974 9,639 9,639 9,088 29,511 34,558 NS 

240 67,840 69,174 35,219 40,042 8,126 9,056 9,050 8,780 29,889 34,700 NS 

Dosagem K 
           0 65,395 71,214 36,276 40,587 7,820 9,928 9,928 9,321 30,819 34,592 NS 

30 65,471 68,243 35,888 40,643 7,472 9,173 9,173 9,313 29,313 34,201 NS 

60 67,563 66,523 35,408 39,139 7,374 9,541 9,541 9,477 29,091 31,973 NS 

90 64,605 66,62 34,764 41,700 7,752 9,698 9,698 9,018 30,181 35,727 NS 

120 66,183 66,293 35,318 37,247 7,626 9,647 9,647 9,242 30,771 33,338 NS 

Média MG 65,843 67,779 35,531 39,863 7,609 9,794 9,597 9,274 30,035 33,966 
 CV% 14,5 13,46 18,81 12,69 18,43 15,38 18,81 24,39 8,34 19,94 
  

Em relação ao segundo corte da Brachiaria brizantha cv. Xaraés, os resultados de análise 

bromatológica evidenciam que todos os parâmetros avaliados não apresentaram diferenças 

significativas entre si (Tabela 2). 
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Tabela 2. Análise bromatólogia do segundo corte de Brachiaria brizantha cv. Xaraés submetidos à 

suplementação de fósforo e potássio no momento do plantio. 

Dosagem P FDNPI FDNC FDAPI FDAC PBPI PBC MMC MSPI MSC Significância 

0 62,437 72,722 37,915 41,573 10,564 10,477 10,394 23,598 29,803 NS 

           60 64,833 73,893 37,727 40,013 10,170 10,560 9,494 23,023 29,281 NS 

120 65,916 72,273 39,269 37,669 10,106 10,038 9,934 23,507 29,941 NS 

180 65,907 72,895 38,678 42,049 10,869 11,458 10,228 23,083 31,152 NS 

240 65,798 73,936 37,610 39,784 10,850 11,458 11,041 23,335 29,076 NS 

Dosagem K 
          0 66,110 72,507 40,431 39,569 10,589 10,251 9,120 23,324 30,522 NS 

30 63,383 72,519 37,182 39,346 10,449 10,376 10,242 23,548 31,988 NS 

60 66,162 74,214 37,397 39,157 10,608 11,235 9,632 23,157 29,477 NS 

90 65,576 74,196 39,215 41,713 10,130 11,025 10,492 23,327 28,556 NS 

120 63,660 72,282 36,973 41,303 10,785 10,923 11,606 23,190 28,710 NS 

Média MG 64,978 73,144 38,240 40,218 10,512 10,762 10763,000 23,309 29,851 
 CV% 8,3 7,39 12,41 16,7 17,2 17,9 22,49 6,34 15,68 
  

Os resultados do trabalham evidenciam que a maioria das variáveis estudadas não 

responderam na composição químico bromatológica de Brachiaria brizantha cv. Xaraés com 

dosagens de fósforo e potássio. Discordando de Teles et al. (2011), que observaram que doses de 

NPK proporcionaram incrementos nos teores de proteína bruta – PB, das folhas de Brachiaria 

brizantha.  

Os tratamentos não apresentaram diferenças significativas em relação à dosagem 0 (sem 

aplicação de adubos fosfatados e potássicos). Possivelmente, devido o solo utilizado no 

experimento já apresentar uma quantidade de nutrientes suficientes para Brachiaria brizantha cv. 

Xaraés. Consequentemente, a adubação realizada não proporcionou benefícios na resposta da 

análise química bromatológica do capim, na avaliação do primeiro e segundo corte.  

 

CONCLUSÕES 

A utilização de adubação fosfatada e potássica na Brachiaria brizantha cv. Xaraés não afetou 

a composição químico bromatológica no primeiro corte da pastagem. No segundo corte, houve 

interferência apenas na análise de matéria mineral da planta inteira, havendo interação e 

resultando em valores superiores, com a dosagem de 120 kg ha-1 de fósforo com 30 kg ha-1 de 

potássio. E com a dosagem de 120 kg ha-1 de potássio, com 0; 60; 120; 180 30 kg ha-1 de fósforo. 
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RESUMO: A soja Glycine max (L.) cultura asiática é importante oleaginosa cultivada mundialmente. 
Assim, objetivou o estudo em diferentes épocas e doses de aplicação de boro, este é responsável 
para melhorar a fecundação além de impedir o abortamento de flores e vagens. A pesquisa 
ocorreu entre os meses de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, por meio do sistema PD, na 
Fazenda Santa Isabel, no município de Santo Anastácio (SP). Testado em três blocos com 12 
parcelas, cada bloco de 5 x 2,5 m, nas fases V5, R1 e R5 aplicada quatro doses diferentes. Os 
tratamentos foram distribuídos em 4 blocos com 12 tratamentos cada um dividido em 3 partes 
(V4, R1 e R5) e usados 4 tratamentos (0,5 kgha-1, 1 kgha-1, 1,5 kg ha -1 e 2 kg ha-1) de cada bloco por 
vez, as aplicações foram executadas em 3 fases vegetativas diferentes. A primeira aplicação de 
boro ocorreu dia 12/12/2012 com os seguintes tratamentos: T1 - 0,5 kg ha-1; T4 – 1,0 kg ha-1; T7 – 
1,500 kg ha-1 e T10 – 2,000 kg ha-1. Nos quatro blocos. A segunda aplicação de boro ocorreu dia 
08/01/2013 com os seguintes tratamentos: T2 – 0,5 kg ha-1, T5 – 1,0 kg ha-1, T8 – 1,5 kg ha-1 e T11 
– 2,0 kg ha-1. Nos quatro blocos. Dia 20/01/2013 ocorreu a terceira aplicação de boro, com os 
seguintes tratamentos: T3 – 0,500 kg ha-1, T6 – 1,000 kg ha-1, T9 – 1,500 kg ha-1 e T12 – 2,0 kg ha-1. 
Nos quatro blocos. Logo, na análise foliar, considerando a época da aplicação, ocorreram 
diferenças na concentração de boro. Assim a fase R5 foi a que teve o maior acúmulo de boro nas 
folhas em todas as doses testadas. 

Palavras-chave: Glycine max (L.), Plantio direto, Análise foliar. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A Soja pertence à classe Dicotiledônea, ordem Rosale, família Leguminosae, subfamília 

Faboidaea, gênero Glycine, espécie: Glycine max (L.). A produção mundial de soja da temporada 

2013/2014 deve totalizar 188,7 milhões de toneladas. 

O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América) manteve a projeção 

de produção dos Estados Unidos em 83,2 milhões de toneladas, como o maior produtor mundial. 

Em segundo lugar o Brasil, os brasileiros devem produzir 75 milhões de toneladas na safra 

2011/12 (CONAB). 

           Para beneficiar o sistema de plantio direto, as espécies de cobertura de solo no inverno 

devem proteger o solo e melhorar as suas características físicas, químicas e biológicas para a 

cultura seguintes. Além disto, devem incrementar o suprimento de nitrogênio (N) e o rendimento 
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mailto:teles.8@hotmail.com
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de grãos. As principais características agronômicas das espécies que apresentam potencial de uso 

na região Sul do Brasil foram descritas por Monegat (1991), Santos, Reis (2001) e BARNI ET al. 

(2003). 

Resultados demonstram que cerca de 80-90% da compactação do solo o potencial ocorre 

logo após as primeiras entradas de máquinas na área (MEEK et al., 1988; BLACKWELL et al., 1989). 

Com isso, as modificações na estrutura do solo podem levar à redução de água disponível para as 

plantas ou má aeração do solo (VOORHEES, 1983), com a diminuição da produtividade das 

culturas. Segundo Lal et al. (1989), a compactação em sistemas de mínima movimentação do solo 

ainda pode contribuir com parcialmente com as possíveis reduções de produtividade das culturas 

nesse sistema.  

A quantificação e a compreensão dos impactos do sistema sobre a qualidade física do solo 

são fundamentais no desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis (DEXTER, YOUNGS, 

1992). A estrutura do solo pode ser alterada principalmente pelas práticas de manejo, 

influenciando a produtividade das culturas por meio da disponibilidade de água, na difusão de 

oxigênio, resistência do solo e à penetração das raízes.  

Como vantagens, o SPD diminui a erosão, melhora os níveis de fertilidade do solo, 

principalmente de fósforo, mantém ou aumenta a matéria orgânica, proporciona redução dos 

custos de produção, permite a diminuição de maquinas e implementos pesados nas áreas, 

possibilitando que as diferentes culturas sejam implantadas nas épocas indicadas e, finalmente, 

proporciona estabilidade na produção e melhoria de vida do produtor rural e da sociedade.      

Foi Warington em 1923, que sugeriu que o boro seria essencial às plantas (RUSSEL, 1957). 

Esse elemento esta incluso no grupo dos micronutrientes, tendo sua deficiência no solo 

provocando uma queda de produtividade de muitas culturas, nas diferentes partes do mundo. No 

Brasil, segundo Malavolta (1981), já foi constatada deficiência de boro nas culturas de expressão 

econômica em pelos menos dez Estados da Federação. 

De um modo geral, solos originados de rochas maciças são sempre pobres em boro, 

excluindo-se as que contem quantidade considerável de turmalina, datolita e outros o contato 

com esse elemento. Ao contrario, solos originados de material clástico, calcário, especialmente 

argilas marinhas, são relativamente ricos no micronutriente boro (VINOGRADOV, 1959, citado por 

HOROWITZ, DANTAS, 1973). 

Em solos ácidos com baixo teor de matéria orgânica que é o reservatório desse 

micronutriente é representado pelos minerais contendo boro, os quais são vagarosamente 

intemperizados (REISENAUER ET AL, citado por VANDERLEY, 1984). 
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Segundo Berger, Trueog (1940), Brasil Sobrinho (1965) e Wear (1965), devido à baixa 

solubilidade dos micronutrientes, dos minerais contendo boro, o teor total desse elemento boro 

no solo não oferece exatidão na predição da fração disponível as plantas. 

Boro possui sua função fisiológica diferente dos outros micronutrientes, pois este aníon não 

foi identificado em nenhum composto ou enzima especifica. As principais funções atribuídas ao 

boro são: metabolismo de carboidratos e transporte de açucares através das membranas, síntese 

de ácidos nucleicos (DNA e RNA) e de fitohormônios, formação de paredes celulares e também 

divisão celular (Manoel Evaristo). O trabalho teve como objetivo avaliar fases diferentes e dose de 

aplicação do B via foliar na nutrição da cultura da soja, sistema de plantio direto de cultivo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização do experimento 

O trabalho foi implantado na fazenda Santa Isabel no município de Santo Anastácio, no 

Sistema de Semeadura Direta (SSD) entre os meses de novembro de 2012 a março de 2013, esta 

área já era cultivada nesse sistema há 7 anos, com as culturas Soja - milho safrinha. Nos 20 dias 

antes do plantio foi utilizada a dessecação da área onde possuía resto de culturas e algumas 

plantas daninhas, utilizando Glifosato, com a intenção de se ter um bom plantio sem plantas 

invasoras. O plantio se iniciou em 13/11/2012. Logo, o estaqueamento do experimento foi feito no 

dia 10/12/2012.  

O cultivar utilizado foi SYNGENTA VMAX TOP; peneira 5,5 com 62 kg/ha-1, com a adubação 

no plantio do fertilizante 02-20-10 + 11 % CA + 7% S aplicando 248 kg/ha1. 

A Análise de solo (tabela1) foi utilizada para as aplicações de calcário, gesso, adubação. 

 

Tabela 1: Análise química de solo 

pH MO P K Ca Mg Al H+Al SB V  

CaCl2 g/dm³ mg/dm
³ 

mmolc/d
m³ 

mmolc/dm
³ 

mmolc/dm
³ 

mmolc/d
m³ 

mmolc/d
m³ 

mmolc/dm
³ 

% 

5.7 20 8 1,9 19 5 0 17 26 59 

Fe Mn Zn Cu B 

mg/dm
³ 

mg/d
m³ 

mg/d
m³ 

mg/d
m³ 

mg/d
m³ 

 26 32,5 2 1,4 0,37 
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Tabela 2: Valores Limites  

Teor P resina K Ca Mg V% B Cu Fe Mn Zn 

M.Baixo 0,6 0,7   0-25      

Baixo 7-15 0,8-
1,5 

0-3 0-4 26-50 0-0,20 0-0,20 0-4,0 0-12 0-0,5 

Médio 16-40 1,6-
3,0 

4-7 5-8 51-70 0,21-
0,60 

0,30-
0,8 

5,0-
12,0 

1,3-5,0 1,3-
5,0 

Alto 41-80 3,1-
6,0 

> 7 > 8 71-90 > 0,60 > 0,8 > 12,0 >5,0 > 5,0 

M.Alto > 80 > 6,0   > 90        

 

Doses e épocas dos tratamentos 

O delineamento foi em blocos em esquema fatorial 4x3 com 12 tratamentos, cada bloco foi 

dividido em 3 partes, ou seja, foram usados 4 tratamentos de cada bloco por vez. Fatorial 4x3, em 

diferentes épocas e doses de aplicação. 

 

ÉPOCAS  DOSES DE BORO   

 0,5 kgha-1 1 kgha-1 1,5 kgha -1 2 kgha-1 

V4 T1 T4 T7 T10 

R1 T2 T5 T8 T11 

R5 T3 T6 T9 T12 

 

Avaliações realizadas 

Foram realizadas as avaliações foliares buscando um aumento significativo de reserva de 

boro nas folhas, retirando 10 trifólios de cada tratamento, logo em seguida foram levadas e 

lavadas em 3 tipos de água (água com detergente, água corrente  e água destilada), retirando 

qualquer tipo de resíduo dos trifólios, assim esperou - se a secagem natural. Por fim foram 

colocadas as amostra na estufa, logo após a secagem foram moídas e levadas para que a análise 

fosse feita. 

Nas avaliações das variáveis, foram contadas vagens por planta, retiradas e selecionadas 10 

plantas de cada tratamento da linha central, descontando 1m de cada ponta da linha. Contaram-

se as vagens e logo após debulhou-se deixando apenas as sementes. A produtividade pôde ser 

avaliada, retirando as 2 linhas ao lado da linha central, debulhando- se as vagens e fazendo uma 

contagem de 1000 grãos . Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, através 
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do programa computacional Sistema de Análise de Variâncias - SISVAR (FERREIRA, 2011), sendo as 

médias comparadas pelo teste regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da testemunha para a fase V4 (Tabela 3) na dosagem de 0,5 kgha-1 houve um aumento de 

3,5% de teor de boro baseado na analise foliar.  Da testemunha para a fase R1 na dosagem de 0,5 

kgha-1 houve um aumento de 94% de teor de boro baseado na analise foliar. 

Comparando a fase R5 com a testemunha na dosagem de 0,5 kgha-1 houve um aumento de 

256 % de teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha para fase V4 na dosagem de 1 

kg.ha-1 ouve um decréscimo de 72,9% de teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha 

para fase R1 na dosagem de 1 kgha-1 houve um aumento de 49% de teor de boro baseado na 

analise foliar. Da testemunha para fase R5 na dosagem de 1 kg.ha-1 houve um aumento de 330% 

teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha para a fase V4 na dosagem de 1,5 kgha-1 

houve 5% teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha para a fase R1 na dosagem de 1,5 

kgha-1 houve 31% teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha para a fase R5 na 

dosagem de 1,5 kgha-1 houve 408% teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha para a 

fase V4 na dosagem de 2 kgha-1 houve 12% teor de boro baseado na analise foliar. Da testemunha 

para a fase R1 na dosagem de 2 kgha-1 houve 66% teor de boro baseado na analise foliar. Da 

testemunha para a fase R5 na dosagem de 2 kgha-1 houve 318% teor de boro baseado na analise 

foliar. Podemos observar que na fase R5 em todas as doses há um maior acumulo de boro, pode-

se dizer que nesta fase por as vagens já estarem definida houve um acumulo de boro nas folhas, 

onde as necessidades maiores desse micronutriente seriam na fase vegetativa porque o boro 

ajuda no pegamento dos frutos. 

 

Tabela 3- Análise química Foliar em 4 doses de boro em 3 fases vegetativas da planta, mais a 

testemunha.  

ÉPOCAS    DOSES DE BORO   

 0,5 kgha-1 1 kgha-1 1,5 kgha-1 2 kgha-1 

V4 44,0 Ab 31,0 Ab 45,0 Ab 47,6 Aa 
R1 82,6 Ab 63,3 Ab 60,0 Ab 70,6 Aa 
R5 151,6 Aa 140,3 Aa 173,6 Aa 135,3 Aa 

TESTEMUNHA 42,5    
Letras maiúsculas diferem Linhas e letras minúsculas diferem colunas, teste scotts-knott a 5%. 
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 Na Tabela 4, não houve diferença significativa em nenhum tratamento, porém na dose de 

0,5 kgha-1 a fase que teve um maior valor foi a de R1, comparando com a testemunha houve um 

aumento de 48% na produção.  Comparando a testemunha com a fase V4 na dosagem de 1 kgha-1 

houve um aumento de 37% na produção. Comparando a testemunha com a fase R1 na dosagem 

de 1,5 kgha-1 houve um aumento de 60% na produção. Comparando a testemunha com a fase v4 

na dosagem de 2 kgha-1 ouve um aumento de 33 % na produção. Observa-se que mesmo não 

dando diferenças significativas para a produção com as aplicações de boro nas fases vegetativas e 

reprodutivas houve um aumento considerável na produção. 

 

Tabela 4- produção em 4 doses de boro em 3 fases vegetativas da planta, mais a testemunha. 

ÉPOCAS   DOSES DE BORO   

 0,5 kg.ha-1 1 kg.ha-1 1,5 kg.ha-1 2 kg.ha-1 

V4 1060,3 Aa 1154,0 Aa 1061,0 Aa 1118,0 Aa 
R1 1247,3 Aa 1051,3 Aa 1348,6 Aa 1009,0 Aa 
R5 1066,0 Aa 857,0 Aa 932,3 Aa 1047,6 Aa 
Letras maiúsculas diferem Linhas e letras minúsculas diferem colunas, teste scotts-knott a 5%. 

 

Na Tabela 5, não houve diferença significativa comparando o peso de 1000 grãos, apenas na 

dosagem de 1,5 kg.ha-1 na fase V4 houve um aumento de 10%, nas demais os resultados foram 

iguais ou abaixo do peso da testemunha.  

 

Tabela 5-  peso de 1000 grãos com 4 doses de boro em 3 fases vegetativas da planta, mais a 

testemunha. 

ÉPOCAS  DOSES DE BORO   

 0,5 kgha-1 1 kgha-1 1,5 kgha-1 2 kgha-1 

V4 160,0 Aa 156,6 Aa 176,6 Aa 156,6 Aa 
R1 166,6 Aa 163,3 Aa 153,3 Aa 156,6 Aa 
R5 156,6 Aa 153,3 Aa 153,3 Aa 146,6 Aa 

TESTEMUNHA 160    
Letras maiúsculas diferem Linhas e letras minúsculas diferem colunas, teste scotts-knott a 5%. 

 

Na Tabela 6, não houve diferenças significativas entre as doses e épocas de aplicação, porem 

houve um aumento de 21% na fase V4 nas dosagens de 1,5 kgha-1 e para a dosagem de 2 kgha-1 o 

aumento foi de 19%, comparada a testemunha, Já os demais resultados foram iguais ou abaixo. 
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Tabela 6-  vagens/planta em 4 doses de boro em 3 fases de vegetativas da planta. 

ÉPOCAS   DOSES DE BORO   

 0,5 kgha-1 1 kgha-1 1,5 kgha-1 2 kgha-1 

V4 43,7 Aa 58,4 Aa 74,0 Aa 73,0 Aa 
R1 55,1 Aa 64,8 Aa 64,8 Aa 54,2 Aa 
R5 48,4 Aa 52,8 Aa 60,2 Aa 49,3 Aa 
Letras maiúsculas diferem Linhas e letras minúsculas diferem colunas, teste scotts-knott a 5% 

 

CONCLUSÕES 

A fase R5 foi a que teve o maior acúmulo de boro nas folhas em todas as doses testadas e 

mesmo não dando diferenças significativas entre os tratamentos obteve um aumento na produção 

considerável. 
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RESUMO 
Atualmente, têm-se buscado modelos de produção agrícola mais sustentáveis, que garantam a 
produção e dependam cada vez menos de insumos externos. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar alguns parâmetros microbiológicos de um argissolo vermelho amarelo (12-15% de 
argila) sob plantio direto e convencional, além de consórcio com capim. O experimento foi 
instalado em uma área agrícola do câmpus II da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, em 
oito faixas de aproximadamente 1250m2. Os tratamentos foram: Plantio direto (PD); plantio 
convencional (CONV); consórcio com forrageira (Urochloa brizantha cv MG-4) no plantio direto; 
consórcio com forrageira (Urochloa brizantha cv MG-4) no plantio convencional. Foram feitas 
análises de respiração do solo (emissão de CO₂) e atividade enzimática (desidrogenase). As coletas 
foram feitas em novembro de 2013 (início da safra de verão – sorgo e soja), em fevereiro de 2014 
(final da safra de verão) e em junho de 2014 (início da safrinha - milho). Os resultados obtidos 
foram submetidos a análise de variância e teste Tukey a 5% de probabilidade. De forma geral, a 
respiração do solo (emissão de CO₂) foi significativamente maior no sistema convencional do que 
no plantio direto, provavelmente devido ao revolvimento do solo. Já a atividade enzimática foi 
maior no plantio direto, provavelmente por causa da maior estabilidade do solo nesse sistema. A 
atividade enzimática também foi significativamente maior onde havia a presença de capim, em 
consórcio com milho. O sistema plantio direto e a consorciação entre espécies proporcionam 
menores emissões de CO2 e maior atividade enzimática no solo.  
Palavras-chave: integração lavoura-pecuária; plantio direto; indicadores biológicos 
 

 

INTRODUÇÃO 

As características biológicas do solo, juntamente com as propriedades químicas e físicas, 

interferem ativamente na produtividade e qualidade de produtos agropecuários. Os 

microrganismos – principalmente fungos e bactérias, através de seus processos fisiológicos 

(BRANDÃO, 1992) – exercem um importante papel na biologia do solo, sendo fundamentais na 

ciclagem de nutrientes e acúmulo de matéria orgânica. A atividade dos microrganismos pode ser 

influenciada por diversos fatores (ARAÚJO et al., 2008). 

Atualmente, no Brasil, vem se desenvolvendo o conceito da Integração Lavoura-Pecuária. 

Pode-se defini-lo como sendo uma integração de atividades agrícolas e pastoris conduzidas em 

uma mesma área, de modo que se tenham benefícios para os dois tipos de atividades. A iLP pode 
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ser implantada com vários objetivos, como recuperação de pastagens degradadas e produção de 

alimentação animal. Além disso, o sistema pode contribuir para a melhoria da fertilidade do solo, 

maior independência de insumos externos, diminuição de custos e diversificação da renda. 

(ALVARENGA & NOCE, 2005; OLIVEIRA et al., 2013). 

O sistema plantio direto se difundiu largamente pelo Brasil nos últimos trinta anos, bastante 

aceito pelos agricultores, sendo um modo de uso do solo adaptável aos diferentes níveis 

tecnológicos e recursos financeiros das propriedades rurais (CRUZ et al, 2002). O sistema plantio 

direto, depois de implantado e conduzido adequadamente pode trazer melhorias para o solo e 

maiores produtividades. 

 O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade microbiológica, utilizando-se dois indicadores 

dessa atividade em um argissolo vermelho amarelo sob manejo convencional e plantio direto, 

consorciado ou não com pastagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em um argissolo vermelho amarelo (12-15% de argila) numa 

área experimental do Curso de Agronomia, localizada no Campus II, da Universidade do Oeste 

Paulista – UNOESTE, em Presidente Prudente, SP, em oito parcelas de aproximadamente 1250m² 

(área total de 1ha), cada uma com um tratamento diferente. A metade das parcelas (quatro) foi 

cultivada em sistema plantio direto, e a outra metade em sistema convencional. Ambas as 

metades tiveram o consórcio capim (Urochloa brizantha cv MG-4) com milho safrinha, no outono 

de 2013. Na safra de verão, foi feito o cultivo de soja e sorgo, intercalados nas parcelas. Na 

safrinha de 2014, foi cultivado o milho. 

Foram feitas três coletas de solo. A primeira, em novembro de 2013 (fase inicial da safra 

13/14); a segunda em fevereiro de 2014 (senescência da safra 13/14) e a última em junho de 2014 

(fase inicial do milho safrinha). A coleta foi feita na profundidade de 20cm, com um trado, em três 

pontos de cada parcela. Em seguida, as amostras foram levadas ao laboratório de fitopatologia da 

UNOESTE, onde se procederam as análises. 

Para a determinação da respiração, uma porção de cada amostra foi acondicionada em 

frascos herméticos, junto com um bécker contendo solução de NaOH, e ficaram fechadas por 24 

horas. Em seguida, foi feita a leitura da condutividade elétrica e um cálculo para determinar a 

emissão de CO₂.  

Na determinação da desidrogenase, foram pesados 5g de solo (em duplicata por amostra) 

em tubos de ensaio, e adicionados solução de tetrazólio 1% e substrato (glicose). Também foi feito 
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um branco por amostra, com tampão tris 0,1M ao invés de tetrazólio. As amostras ficaram 

incubadas no escuro em estufa a 30°C, e depois adicionado metanol para leitura em 

espectrofotômetro a 530nm.   

Os dados obtidos foram submetidos ao teste de análise de variância e teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O solo com plantio direto apresentou menor valor de respiração microbiana (emissão de 

CO₂), quando compactado ao manejo convencional (Tabela 01). Isso pode ser explicado pelo maior 

revolvimento de solo no modelo convencional, o que favorece a respiração dos microrganismos.  

 

Tabela 01. Respiração microbiana (mg CO2/Kg de solo) e atividade enzimática (absorbância a 

530nm) em argissolo vermelho amarelo, em Pres Prudente, SP. 

 
RESPIRAÇÃO MICROBIANA 

(mg CO2/Kg) 
ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

(absorbância) 

PLANTIO DIRETO 4,033 b 0,0304 a 
PLANTIO CONVENCIONAL 5,661 a 0,0205 b 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 

Resultado semelhante foi encontrado por D’Andréa et al. (2002), onde solos com plantio 

direto sem relatos de perturbação apresentaram menor respiração microbiana do que solos em 

manejo convencional ou com histórico de gradagem.  

 A presença do capim no sistema proporcionou maior respiração microbiana no sistema 

convencional do que no plantio direto. No entanto, onde não havia consórcio, os dois sistemas de 

manejo testados não tiveram diferença quanto à emissão de CO2. Não houve diferença 

significativa de atividade enzimática entre o plantio direto e o convencional, no sistema com 

capim. No entanto, naquelas áreas sem a braquiária no sistema, o plantio direto apresentou uma 

atividade de enzimas significativamente maior (Tabela 02).  

 

Tabela 02. Valores de respiração e atividade enzimática em relação ao sistema de manejo adotado 

e consórcio ou não com Urochloa brizantha cv MG-4. 

 CONSORCIADO  SEM CONSÓRCIO 

 RESP (mg 
CO2/kg) 

ENZIMA (abs a 
530nm) 

 
 

RESP (mg  
CO2/kg) 

ENZIMA (abs a 
530nm) 

PD 4,065 b 0,031 a  4,00 a 0,029 a 
CONV 6,56 a 0,028 a  4,76 a 0,013 b 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
51 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

CONCLUSÃO 

 O sistema plantio direto e a consorciação entre espécies proporcionam menores emissões 

de CO2 e maior atividade enzimática do solo.  
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RESUMO: O sistema de integração lavoura pecuária proporciona aos agricultores uma maior 
lucratividade e aproveitamento das áreas, com todos os benefícios que a integração pode 
proporcionar. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a atividade microbiana no solo após 
revolvimento mecânico seguidos de diferentes manejos de adubação e correção do solo e reflexos 
na produtividade da soja. O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de 
Ciências Agrárias da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. O experimento a campo foi 
desenvolvido na Fazenda Experimental da universidade, A área de 6 ha foi dividida em parcelas de 
179 m por 33 m, nos quais receberam o tratamentos químico: a) calcário, b) calcário mais 
gessagem, c) calcário com gesso mais aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio, d) calcário, 
gesso, com aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, e) controle. Os mesmos 
tratamentos se repetiram, mas com a adição de um controle físico realizado por um equipamento 
de subsolagem conhecido por mata broto. Foram retiradas amostras periódicas, nos meses de 
janeiro, abril e junho de 2014, para avaliações das características microbiológicas do solo como 
análise da enzima desidrogenase, respiração do solo e biomassa microbiana. Foram estimadas a 
quantidade total produzida em cada tratamento e em seguida transformada em sacas-1 ha-1. Os 
dados obtidos no experimento foram submetidos à análise de variância (ANOVA). As médias foram 
comparadas por meio do teste de Tukey (P<0,05). A avaliação da respiração do solo serviu para 
mostrar o estado real da perturbação do solo após as praticas manejo, principalmente onde se 
revolveu o solo. A atividade enzimática foi maior nas áreas sem revolvimento do solo e onde se 
aplicou o calcário, mostrando que existe interação desta atividade com a correção do solo. 
Palavras-chave: Soja, fertilidade, integração lavoura pecuária. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema de integração proporciona aos agricultores uma maior lucratividade e 

aproveitamento das áreas, com todos os benefícios que a integração pode trazer, ela também 

necessita de um maior planejamento de manejo, já que normalmente se desenvolve mais de uma 

atividade, e o conhecimento dos sistemas a serem adotados consequentemente tem que serem 

mais aprimorados, em muitas propriedades para que o sistema de integração funcione com êxito, 

são simplificados para evitar problemas na execução (MACHADO et al., 2011). A substituição dos 

tratos culturais utilizados nos sistemas tradicionais, pela utilização de um sistema mais complexo, 

gera impactos no solo e no ambiente, este impacto que podem ser, de forma positiva ou negativa, 

depende da situação que a área sujeita ao manejo se encontra (VILELA et al., 2011). 
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Segundo Pulrolniket al. (2011), a integração lavoura-pecuária pode elevar o aumento da 

produção das pastagens e da produção de grãos, mais para isso é necessário a utilização de 

cultivares e insumos modernos, promovendo assim juntamente com a integração um aumento na 

eficiência do uso desses insumos, o que eventualmente resultaria em um menor uso de insumos 

para a produção desejada. Os microrganismos se enquadram como bioindicadores na qualidade 

do solo, pois a atividade biológica que exercem é altamente concentrada nas primeiras camadas 

do solo, na profundidade entre principalmente nas camadas mais superficiais do solo, de 0-10 ou 

de 10-20 cm. 1 a 30 cm (BARROS, 2012). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia e no laboratório de Microbiologia 

da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. O experimento a 

campo foi desenvolvido na Fazenda Experimental da universidade, localizada no município de 

Presidente Bernardes – SP, de outubro de 2013 a maio de 2014. A área de 6 ha foi dividida em 

parcelas de 179 m por 33 m, que receberam o tratamentos químico: a) calcário, b) calcário mais 

gessagem, c) calcário com gesso mais aplicação de nitrogênio, fósforo e potássio, d) calcário, 

gesso, com  aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes, e) controle. Os mesmos 

tratamentos se repetiram, mas com a adição de um controle físico realizado por um equipamento 

de subsolagem conhecido por mata broto. Cada parcela possuiu uma área de 5900 m2.  

Em outubro de 2013 foi realizado o plantio da soja na área experimental, foram semeadas 

17 sementes por metro linear. As sementes utilizadas eram da variedade BMX Potência RR, da 

empresa Semegrão Brasmax®, sendo utilizados 10 sacos de 40Kg-1, cada. Aplicou-se 200 ml-1saco 

do inseticida Cropstar; além de 150 g-1 saco de Profol NiCoMo (% p/p - Co – 2,4; Mo-26,0; Ni-1,2) e 

o inoculante turfoso: 180g-1 saco, além de 330Kg ha-1 do adubo 04-30-10, conforme análise de 

solo. No ciclo V3, em novembro de 2013, foi aplicada uma dose do inoculante liquido Gelfix5 

(Bradyrizobium elkanii), com 1,33L ha-1, com auxilio de pulverizador com vazão ajustada para 330L 

de calda ha-1. No início de dezembro, foi realizada a adubação de cobertura, aplicando 100Kg ha-1 

de KCl, conforme a análise de solo.  

Foram retiradas amostras periódicas, nos meses de janeiro, abril e junho de 2014, na 

profundidade de 0 a 20 cm, para avaliações das características microbiológicas do solo como 

análise da enzima desidrogenase, respiração do solo, biomassa microbiana. Em outubro de 2013, 

antes da semeadura da soja, retirou-se amostras do solo para avaliação dos parâmetros 

microbiológicos, encontrando-se os seguintes valores médios: biomassa microbiana- 436,2 mg de 
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C.kg de solo-1 ;respiração do solo- 9,98 mg de CO2 kg de solo-1 e atividade da enzima 

desidrogenase  0,072 (A530nm) por g de solo.  

A respiração do solo foi avaliada segundo Alef e Nanipieri (1995). Cada amostra foi 

subdividida em quatro sub-amostras de 50g. Estas foram homogeneizadas e mantidas dentro de 

frascos herméticos. Sobre a superfície do solo, em cada frasco foi colocado um becker de 50 ml 

contendo 40 mL de solução de NaOH 0,5 mol L-1. Os frascos ficaram incubados pelo período de 48 

horas. Para avaliar a retenção de CO2 na solução, utilizou-se o método condutimétrico (Rodella; 

Saboya, 1999) com leituras de condutividade na solução de NaOH a cada 24 horas, empregando-se 

um condutivímetro HI99301 (Hanna instruments). A quantidade de CO2 produzida pela respiração 

foi calculada utilizando-se fórmula definida por Rodella e Saboya (1999) e os resultados foram 

expressos em mg de C-CO2 g-1 h-1. As avaliações da biomassa e respiração foram realizadas em 

duplicata. Para a análise de BMS foi utilizada a metodologia descrita por Ferreira et al. (1999). Para 

a avaliação da atividade da enzima desidrogenase foi estimada segundo Van Os e Ginkel (2001).  

No início de março de 2014, foi realizada a colheita da soja, coletando quatro pontos em 

cada tratamento e em cada ponto de coleta, eram coletadas dez plantas de soja para averiguar a 

produção e realizar a estimativa de produtividade para cada tratamento e assim para toda a área 

experimental. Posteriormente com auxílio de colheitadeira toda a área foi colhida. Foram 

estimadas a quantidade total produzida em cada tratamento e em seguida transformada em 

sacas-1 ha-1. Após isto a área foi cultivada com pastagens e no mês de maio foram introduzidos 

animais no sistema. Os dados obtidos no experimento foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA). As médias foram comparadas por meio do teste de Tukey (P<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise geral do experimento, representada pelos valores de F encontrados na análise 

estatística (Tabela 1), revela que apenas biomassa microbiana não proporcionou diferenças 

significativas na avaliação do solo durante o experimento. O revolvimento do solo foi importante 

para alterações significativas (p<0,01) nos valores de respiração e atividade enzimática no solo. 
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Tabela 1. Valores de F nos diferentes parâmetros microbiológicos avaliados no experimento. 

Fonte de variação Biomassa Respiração Desidrogenase 

Revolvimento (R) 0,14 15,5** 11,1** 
Adubação (A) 0,82 1,47 2,90* 
Epoca (E) 42,9** 9,36** 8,00** 
R x A 0,92 5,26** 0,62 
R x E 0,69 25,1** 2,19 
A x E 1,12 3,27** 2,79** 
R x A x E 1,58 4,70** 0,52 

CV 57,8 29,3 42,0 
*significativo a 5% e ** significativo a 1% 

 

O revolvimento do solo realizado no início do trabalho refletiu significativamente no 

aumento da respiração do solo na primeira avaliação efetuada em janeiro (Tabela 2), entretanto 

esse valor foi reduzido na última avaliação, mostrando com isto que o efeito foi transitório da 

prática do revolvimento do solo. 

Valores elevados de respiração nem sempre indicam condições desejáveis, já que uma alta 

taxa de respiração pode significar, em curto prazo, liberação de nutrientes para as plantas e, em 

longo prazo, perda de carbono orgânico do solo para a atmosfera (D’ANDRÉA et al., 2002). 

 

Tabela 2. Efeito do revolvimento físico na respiração do solo (mg de CO2 kg de solo-1) durante os 

meses de avaliação do experimento 

Revolvimento Janeiro Abril Junho Média 

Sim 19,3 a 14,5  15,6 b 16,6  
Não 11,4 b 12,8  18,1 a 14,1 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (p<0,05). 

 

Com relação ao acompanhamento da respiração nos diferentes tratamentos ao longo dos 

meses avaliados observou-se que não ocorreram mudanças significativas, com exceção da redução 

da atividade respiratória no tratamento com calcário na avaliação efetuada em abril (Tabela 3). 

Mas, na avaliação dos tratamentos dentro do sistema sem revolvimento do solo apresentaram 

variações significativas (Tabela 2). 
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Tabela 3. Efeito das diferentes formas de adubação/correção do solo na respiração do solo (mg de 

CO2 kg de solo-1) durante os meses de avaliação do experimento.  

Adubação/correção Janeiro Abril Junho Média 

Testemunha 16,5 15,5 a 14,4 15,5 
Calcário 16,2 9,93 b 17,4 14,5 
Calcario + gesso 15,3 11,8 ab 17,6 14,9 
Calcário + gesso+ NPK 15,7 15,9 a 18,2 16,6 
Calc+gesso+NPK + micro 12,9 14,9 a 16,4 14,8 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (p<0,05). 

 

A avaliação da atividade enzimática mostrou que na média geral o sistema sem 

revolvimento inicial do solo proporcionou melhores resultados neste parâmetro (Tabela 4). Pode 

ser observado que o aumento neste indicador foi crescente ao longo do sistema quando não se 

revolveu o solo. O uso do calcário no solo também se destacou como de melhor desempenho para 

aumento da atividade microbiana estimada por este parâmetro (Tabela 5).  

 

Tabela 4. Efeito do revolvimento físico na atividade da desidrogenase no solo (A 530 nm) durante 

os meses de avaliação do experimento. 

Revolvimento Janeiro Abril Junho Média 

Sim 0,024 b 0,092 0,068 b 0,061 b 
Não 0,072 a 0,097 0,130 a 0,099 a 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (p<0,05). 

 

Tabela 5. Efeito da adubação e correção na atividade da desidrogenase no solo (A 530 nm) 

durante os meses de avaliação do experimento 

Adubação Janeiro Abril Junho Média 

Testemunha 0,057 0,066 0,060 b 0,061 b 
Calcário 0,065 0,087 0,193 a 0,116 a 
Calcario + gesso 0,041 0,103 0,114 ab 0,086 ab 
Calcário + gesso+ NPK 0,049 0,080 0,059 b 0,063 ab 
Calc+gesso+NPK + micro 0,026 0,136 0,068 b 0,077 ab 
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente (p<0,05). 

  

A respiração e atividade da enzima desidrogenase no solo tem sido correlacionado com os 

valores de pH e matéria orgânica no solo (PEREIRA et al., 2013). Essas atividades microbiológicas 

podem contribuir para interpretação do estado funcional do solo nos diferentes ecossistemas 

(MATSUOKA et al., 2003; BARETTA et al., 2008). Foi encontrado que áreas que receberam calcário 

no solo apresentaram maiores valores de atividade enzimática (Tabela 5).  
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 O fator revolvimento do solo dentro do experimento, pode ter sido responsável pelos 

valores elevados encontrados na respiração no início do estudo (Tabela 3). Este aumento pode 

também refletir em perdas do carbono orgânico do solo e consequentemente baixa eficiência da 

biomassa microbiana (Gama-Rodrigues, 1999). Em sistemas com baixas concentrações de matéria 

orgânica no solo o revolvimento do mesmo pode levar a perdas de temporária de carbono 

orgânico o que pode ser prejudicial para o equilíbrio desse sistema. 

 Os ecossistemas que são perturbados pelo manejo podem perder de forma temporária o 

equilíbrio da biomassa microbiana e também do carbono orgânico e que após a colheita os 

resíduos orgânicos depositados no solo tende a restabelecer em parte este equilíbrio (Perez et al., 

2004). Foi observado que na coleta de junho os valores de atividade enzimática no solo foram 

maiores na maioria dos tratamentos o que pode ser reflexo dos resíduos que foram deixados no 

solo pela soja e pelos resíduos animais. 

 

CONCLUSÕES 

A avaliação da respiração do solo serviu para mostrar o estado real da perturbação do solo 

após as praticas manejo, principalmente onde se revolveu o solo. A atividade enzimática foi maior 

nas áreas sem revolvimento do solo e onde se aplicou o calcário, mostrando que existe interação 

desta atividade com a correção do solo. 
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RESUMO: Devido a carência de recomendações, o estudo da adubação de brotações de eucalipto 
em segundo ciclo produtivo é importante, pois este sistema pode reduzir até 40% do custo de 
produção da cultura. Objetivou-se assim, avaliar o efeito de doses da primeira adubação de 
brotações de eucalipto no sistema talhadia, sobre os atributos químicos do solo na profundidade 
de 0,20 a 0,40 m, em solo com baixa fertilidade no cerrado brasileiro. O experimento foi 
conduzido em Três Lagoas - MS, num Neossolo Quartzarênico Órtico, típico álico. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com 5 repetições, dispostos em esquema fatorial 2x4, 
sendo: com um ou dois brotos de eucalipto em segundo ciclo produtivo; e quatro doses de 
fertilizante (0, 50, 100 ou 200% da quantidade recomendada (200 kg ha-1 da fórmula 06-30-06 
enriquecida com 1,5% Cu + 1,0% Zn) para o plantio de mudas), aplicadas logo após a definição dos 
brotos. Utilizou-se o clone I-144 no espaçamento de 3x2,5 m. Os maiores teores de nutrientes no 
solo foram geralmente obtidos quando se optou pela condução de um broto por cepa, indicando 
assim maior exigência nutricional ao se conduzir dois brotos por cepa de eucalipto. O incremento 
nas doses da primeira adubação aumentou os teores de P, K, S-SO4, Cu e Zn, assim como a H+Al, 
SB e a CTC do solo na profundidade de 0,20-0,40 m, apesar da baixa precipitação pluvial que 
ocorreu após esta adubação mineral.  
Palavras-chave: Eucalyptus urograndis, sistema talhadia, cerrado brasileiro. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O manejo de florestas por talhadia apresenta como grande vantagem à alta taxa de 

crescimento inicial das brotações, comparada com o plantio de mudas de eucalipto. Isto se deve à 

presença de um sistema radicular já estabelecido que facilita a absorção de água e nutrientes e 

serve como fonte armazenadora de reservas orgânicas e inorgânicas e, ao estímulo do 

crescimento promovido pelo desbalanço hormonal, especialmente aquele gerado devido ao corte 

da planta. Contudo, a queda de produtividade do primeiro para o segundo ciclo produtivo tem 

sido frequentemente observada, e a deficiência de nutrientes minerais é uma das possíveis causas 

deste fato, considerando que alguns agricultores aplicam a mesma adubação de plantio ou não 

adubam. Sendo assim, o objetivo desde trabalho foi avaliar o efeito de doses da primeira 
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adubação nos atributos químicos do solo e desenvolvimento de uma ou duas brotações de 

eucalipto no sistema talhadia, em solo com baixa fertilidade no cerrado brasileiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em fundo agrícola administrado pela Cargill Agrícola S/A, em 

Três Lagoas - MS, com latitude de 20º 45’ Sul e longitude de 51° 40’ Oeste e com altitude de 

aproximadamente 320 m. No solo da área experimental havia antes do primeiro ciclo produção do 

eucalipto, pastagem degradada. O solo da área experimental é um Neossolo Quartzarênico Órtico 

típico álico, segundo a classificação da Embrapa (2006). Antes da instalação do experimento, 

realizou-se o primeiro corte mecanizado do eucalipto a 10 cm da superfície do solo, em dezembro 

de 2012. A definição dos brotos de eucalipto foi em abril de 2013, selecionando os brotos mais 

vigorosos. Com base na análise de solo (Tabela 1) e na exigência da cultura do eucalipto, dois 

meses antes da colheita (no dia 17 de outubro de 2012) do eucalipto do primeiro ciclo produtivo 

ou rotação, realizou-se a calagem e a gessagem na área experimental. Aplicou-se 2 t ha-1 de 

calcário dolomítico (PRNT = 88%) com o intuito de se elevar a saturação por bases a 60%, a lanço 

em área total e sem incorporação deste corretivo. Após a calagem, foram aplicados 700 kg ha-1 de 

gesso (com 14% S e 17% Ca), ao lado da linha de plantio em faixa e sem incorporação.   

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 8 tratamentos e 5 

repetições, dispostos em um esquema fatorial de 2x4, sendo: com um ou dois brotos de eucalipto 

em segundo ciclo produtivo; e quatro doses de fertilizante mineral (0, 50, 100 ou 200% da 

quantidade recomendada para o plantio de mudas). Recomendação da primeira adubação: 200 kg 

ha-1 da fórmula 06-30-06 enriquecida com 1,0% Ca + 3,0% S + 1,0% Mg + 1,5% Cu + 1,0% Zn, 

aplicadas logo após a definição dos brotos. Foi utilizado o clone I-144 (Eucalyptus urograndis), que 

é o mais plantado na região, no espaçamento de 3x2,5 m. Cada parcela útil é composta por 36 

plantas, distribuídas em seis linhas com seis plantas cada.  

A análise química do solo da área experimental foi determinada antes da instalação do 

experimento e sete meses após a definição dos brotos de eucalipto, segundo metodologia 

proposta por Raij et al. (2001) e os resultados da primeira avaliação foram os seguintes: 4 mg dm-3 

de P (resina); 3,0 mg dm-3 de S-SO4, valores de B (água quente), Cu, Fe, Mn e Zn (DTPA), 

respectivamente de 0,23; 0,50; 24,00; 2,60 e 0,60 mg dm-3, 11 g dm-3 de MO; pH em CaCl2 de 4,0; 

teores de K, Ca, Mg, H + Al e Al, respectivamente de 0,4; 1,0; 1,0; 25 e 9 mmolc dm-3, valores de SB 

e CTC, respectivamente de 2,4 e 27,0 mmolc dm-3, saturação por bases de 7,4% e saturação por 

alumínio 79%. Observou-se assim que o solo é ácido, apresenta baixo teor de matéria orgânica e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
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teores de macro e micronutrientes deficientes, ou seja, abaixo do considerado adequado para o 

bom desenvolvimento do eucalipto. Ressalta-se que níveis de fertilidade, como deste solo, são 

comumente encontrados na região de Três Lagoas – MS, que apresenta uma grande área plantada 

com a cultura do eucalipto.  

Os resultados foram analisados através de análise de variância e teste de Tukey a 5% de 

probabilidade para comparação de médias do número de brotos e regressão para doses da 

adubação, utilizando-se o programa SISVAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na profundidade do solo de 0,20-0,40 m, sete meses após a definição dos brotos de 

eucalipto, os teores de P e K e o valor de H+Al foram superiores quando se optou pela condução 

de um broto por cepa, assim como ocorreu na camada arável.  

Ao se conduzir um broto por cepa também houve maiores valores de CTC e teores S-SO4, B, 

Cu e Mn no solo, o que demonstra que houve maior absorção destes nutrientes pelos dois brotos 

por cepa, e confirma a importância desta camada subsuperficial para nutrição do eucalipto que 

apresenta sistema radicular profundo e vigoroso. Por outro lado, o valor de pH foi superior 

quando havia dois brotos por cepa de eucalipto, o que pode ser atribuído a absorção de S-SO4, a 

qual libera OH-  no solo, este ânion se concentra nesta camada do solo por ser mais móvel no solo, 

ainda mais em solo de textura arenosa como o da área experimental.  

Os teores de P, K, S-SO4, Cu e Zn, assim como a H+Al, SB e a CTC, aumentaram linearmente 

na profundidade de 0,20-0,40 m no solo com o incremento das doses da primeira adubação (200 

kg ha-1 da fórmula 06-30-06 + 1,0% Ca + 3,0% S + 1,0% Mg + 1,5% Cu + 1,0% Zn). Logo, infere-se 

que a textura arenosa deste solo tenha propiciado lixiviação para esta camada do solo, mesmo 

tendo ocorrido baixa precipitação pluvial após a primeira adubação que foi aplicada em superfície 

no solo.  

Para o valor de pH houve ajuste a função quadrática com o ponto de máximo valor sendo 

alcançado com aplicação de 78,5 kg ha-1 da formulação de adubo mencionada acima. Não foi 

constatada influência da primeira adubação na V% e m% e nos teores de M.O., Ca, Mg e Fe, em 

função deste formulado não ter ação corretiva, ter baixo teores de Ca e Mg e do solo apresentar 

alto teor de Fe.  
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CONCLUSÕES 

Os maiores teores de nutrientes no solo foram geralmente obtidos quando se optou pela 

condução de um broto por cepa, indicando assim maior exigência nutricional ao se conduzir dois 

brotos por cepa de eucalipto.  

O incremento nas doses da primeira adubação aumentou os teores de P, K, S-SO4, Cu e Zn, 

assim como a H+Al, SB e a CTC do solo na profundidade de 0,20-0,40 m, apesar da baixa 

precipitação pluvial que ocorreu após esta adubação mineral e devido ao fato das plantas de 

eucalipto consumirem as reservas de nutrientes oriundas das raízes do cultivo anterior.  
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RESUMO: A cana-de-açúcar apresenta grande expansão territorial e por ser uma cultura 
permanente acaba sendo cultivada como um monocultivo, acarretando problemas de pressão de 
patógenos, entre eles os nematoides. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicação de 
duas estirpes de Bacillus subtilis como controle biológico de nematoides em cana-de-açúcar 
(genótipos RB72454 e RB867515) comparando com o controle químico convencional. O solo 
utilizado no experimento proveniente da Usina Alto Alegre – Presidente Prudente apresentava 
histórico de infestação de nematoides. Encontrou-se em média 220 nematoides a cada 100g de 
solo.  O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Campus II da Unoeste, com quatro 
repetições. Os tratamentos conduzidos foram: Carbofuran, B. subtilis AP-3 em vinhaça, B. subtilis 
A3-5 em vinhaça, B. subtilis AP-3 em água, B. subtilis A3-5 em água, Vinhaça pura e Controle. Aos 
206 dias com auxílio de uma sonda o solo de cada vaso foi coletado, identificado e levado ao 
laboratório para análise de nematoides, foram retiradas as partes aéreas para análise de massa 
seca, e raízes das plantas. O tratamento com Bacillus subtilis AP-3 e A3-5 obtiveram controle dos 
nematoides de forma semelhante ao tratamento químico com carbofurano. A variedade 
RB867515 proporcionou aumento da massa seca da parte aérea nos tratamentos com as 
rizobactérias. 
Palavras-chave: Bacillus subtilis, Pratylenchus, Saccharum. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar vem sendo cultivada na maioria das vezes como um monocultivo, 

causando alguns problemas de pressão de pragas, entre eles os nematoides, que causam grande 

dano ao sistema radicular das plantas, tornando-os deficientes, diminuindo a produtividade 

agrícola (BARROS et al., 2010).  

Os nematoides usualmente mais encontrados em cana-de-açúcar são Meloidogyne 

incognita, Meloidogyne javanica e Pratylenchus zeae (DINARDO-MIRANDA et al., 2003).  

A aplicação de nematicidas diminui o número de nematoides, contribuindo assim para 

um melhor desenvolvimento das plantas, aumentando a sua produtividade na ordem de 15% para 

variedades suscetíveis (DINARDO-MIRANDA et al., 1996), porém a utilização de nematicidas nem 

sempre têm sido satisfatórias, evidenciando assim necessidades de pesquisas na área (BARROS, et 

al., 2000).  
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A bactéria Bacillus subtilis é habitante natural do solo, produz enzimas e fitohormônios 

que proporcionam benefícios para as plantas, é descrita como promotora de crescimento de 

plantas, com produção de antibióticos como: bulbiformina, micosubtilina, bacilomicina, bacilizina, 

funginicina, os quais tem ação na inibição de fitopatógenos (ARAÚJO, 2008; SILVEIRA, 2001; 

ARAÚJO; HUNGRIA, 1999). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicação de duas estirpes de Bacillus 

subtilis como controle biológico de nematoides do gênero Meloidogyne em cana-de-açúcar 

(genótipos RB72454 e RB867515) comparando com o controle químico convencional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O solo utilizado no experimento foi coletado da Usina Alto Alegre – Unidade Floresta – 

Presidente Prudente, de uma área com histórico de infestação de nematoides. O solo foi coletado 

até a profundidade de 40 cm, apresentando o seguinte perfil de fertilidade pH em CaCl2=4,5; 

M.O.= 8 g dm-3; P = 7 mg dm-3; K = 1,6 mmolc dm-3; Ca = 13 mmolc dm-3; Mg = 4 mmolc dm-3; H+Al 

= 16 mmolc dm-3; Al = 2 mmolc dm-3; SB = 19 mmolc dm-3; CTC = 35 mmolc dm-3; V% = 54%; M%= 

10%. Após a coleta foram retiradas quatro amostras e levadas ao laboratório de Microbiologia da 

Unoeste para identificação de espécies de nematoides e contagem populacional. Encontrou-se em 

média 360 nematoides a cada 100g de solo, sendo 220 nematoides Pratylenchus zeae. 

O solo foi peneirado em malha grossa e acondicionado em vasos de 10 dm3.  com 0,4 m de 

comprimento, 0,3 m de diâmetro inferior e 0,35 m de diâmetro superior. Foi utilizada no 

experimento a vinhaça coletada na Usina Alto Alegre. 

Foram utilizadas no experimento as estirpes AP-3 e A3-5 de Bacillus subtilis, as quais foram 

multiplicadas no laboratório de Microbiologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, por 

sete dias, a 28°C em meio sólido de ágar nutriente. Após este período as células foram raspadas e 

transferidas para 10 mL de água esterilizada a qual foi agitada com objetivo da completa 

dissolução da bactéria, formando uma suspensão homogênea com concentração de 1,0X108 

células por mL para cada estirpe de bactéria. Esta suspensão foi utilizada para o tratamento após 

dissolução em água, onde 1 mL desta suspensão homogênea foi transferida para um erlenmeyer 

com 50 mL de água esterilizada, formando os tratamentos Bacillus subtilis AP-3 em água e Bacillus 

subtilis A3-5 em água.  

Para constituição do outro tratamento para avaliação da vinhaça foram retiradas uma 

alíquota de 1 mL da suspensão de cada estirpe, que foi transferida para 50 mL de vinhaça que 

previamente teve o pH elevado para 6,0 e esterilizada, que serviu como meio de cultura para 
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desenvolvimento destas bactérias. Após a inoculação foram levadas ao agitador orbital por cinco 

dias. Constituindo os tratamentos B. subtilis AP-3 em vinhaça e A3-5 em vinhaça.  

O controle químico utilizado no experimento, como forma de comparação, foi viabilizado 

pelo uso nematicida Carbofurano (Furadan 350 SC), para isto foi preparada uma solução com 3 mL 

do produto comercial para cada 30 mL de água, correspondendo a dosagem de 5 L ha-1, 

recomendada pelo fabricante. 

Os tratamentos conduzidos foram: Carbofuran, B. subtilis AP-3 em vinhaça, B. subtilis A3-5 

em vinhaça, B. subtilis AP-3 em água, B. subtilis A3-5 em água, Vinhaça pura e Controle (apenas 

água). Foram utilizadas duas variedades de cana-de-açúcar a RB867515 e RB72454 que são 

suscetíveis a ação de nematoides (DINARDO-MIRANDA, 2003). O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizados com quatro repetições. Foi desenvolvido em casa de vegetação 

localizada no Campus II da Unoeste.  

Foram abertos dois sulcos nos vasos que no momento do plantio receberam as canas 

cortadas em toletes contendo apenas uma gema e o tratamento de 1 mL do respectivo 

tratamento (químico ou biológico) diretamente no sulco.  

Aos 206 dias com auxílio de uma sonda o solo de cada vaso foi coletado, identificado e 

levado ao laboratório para análise de nematoides das raízes pelo método descrito por Coolen e 

D’Herde (1972). As plantas foram fracionadas em parte aérea, sendo determinados sua massa 

seca após secagem em estufa.  

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo programa SISVAR, sendo 

utilizados o teste Skott-Knott a 5% para comparação das médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A infestação de nematoides Pratylenchus zeae nas raízes foi menor para os 

tratamentos carbofurano, B. subtilis AP-3 e A3-5 nos dois genótipos avaliados, provocando 

reduções na ordem de 74; 70 e 62% respectivamente no genótipo RB72454 e reduções de 66; 60 e 

55% no genótipo RB867515 quando comparadas ao tratamento controle (Tabela 1). O tratamento 

com vinhaça acarretou maior infestação de nematoides nos dois genótipos de cana-de-açúcar 

utilizados no experimento (Tabela 1), este fato pode ser explicado por Lordello (1986), que 

constatou que a adição de potássio aumenta a ovoposição de fêmeas de nematoides, 

consequentemente aumentando a população final destes nematoides.  
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Tabela 1. Formas ativas de nematoides dos gêneros Meloidogyne e Pratylenchus encontrados nas 

raízes ao final do experimento referente aos genótipos RB72454 e RB867515. 

 Formas ativas de nematoides por 50 g de raiz 

 Pratylenchus spp. 

Tratamentos RB72454 RB867515 

Carbofurano 130,0 a 160,0 a 
AP-3 150,0 a 192,0 a 
A3-5 190,0 a 216,0 a 
AP-3 vinhaça 370,0 b 350,0 b 
A3-5 vinhaça 450,0 c 450,0 c 
Vinhaça 906,6 d 900,0 d 
Controle 500,0 c 480,0 c 
1. Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott (5%). 

A massa seca da parte aérea foi maior para os tratamentos B. subtilis AP-3 e A3-5 e B. 

subtilis A3-5 com vinhaça na variedade RB867515. Para a variedade RB72454 os tratamentos não 

diferiram estatisticamente entre si (Tabela 2). Em relação aos tratamentos na variedade RB72454 

eles não diferiram estatisticamente entre si. Na variedade RB867515 o tratamento com B. subtilis 

AP-3 e A3-5 e A3-5 com vinhaça proporcionaram um maior crescimento da parte aérea das plantas 

(Tabela 10). Assim como constatado por Araujo e Marchesi (2009) a aplicação de B. subtilis 

aumentou a biomassa da parte aérea em tomateiro. A aplicação de vinhaça não proporcionou 

aumento de biomassa da parte aérea por plantas parasitadas por nematoides (PEDROSA et al., 

2005). 

A variedade RB72454 apresentou uma maior massa do sistema radicular no 

tratamento com Carbofuran e B. subtilis AP-3. Já na variedade RB867515 os tratamentos que 

proporcionaram um maior desenvolvimento de massa do sistema radicular foram Carbofuran, B. 

subtilis AP-3 e B. subtilis A3-5 em vinhaça (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Massa fresca do sistema radicular e massa seca da parte aérea dos dois genótipos 

utilizados no experimento.  

 Massa raízes (g planta -1) Massa seca parte aérea (g planta -1) 

Tratamentos RB72454 RB867515 RB72454 RB867515 

Carbofurano 101,6 a 109,3 a 22,6 a 23,5 b 
AP-3 122,4 a 101,1 a 29,1 a 44,9 a 
A3-5 70,0 b 76,5 b 22,1 a 38,6 a 
AP-3 vinhaça 72,3 b 85,7 b 33,1 a 19,9 b 
A3-5 vinhaça 63,4 b 117,5 a 21,4 a 32,3 a 
Vinhaça 79,9 b 73,4 b 22,2 a 25,6 b 
Controle 81,7 b 67,5 b 20,3 a 24,8 b 
Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott (5%). 
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CONCLUSÕES 

O tratamento com Bacillus subtilis AP-3 e A3-5 obtiveram controle dos nematoides de 

forma semelhante ao tratamento químico com carbofurano. A variedade RB867515 proporcionou 

aumento da massa seca da parte aérea nos tratamentos com as rizobactérias. 
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RESUMO: Realizou-se ensaio experimental para avaliar a decomposição da palhada de capim-
marandu (Brachiaria Brizantha cv. Marandu) em sistema de integração com soja, na região do 
Arenito Caiuá, Noroeste do Paraná. As amostras de capim-marandu foram coletadas antes da 
dessecação com glifosato. Estas foram secas em estufa e posteriormente colocadas em saquinhos 
de nylon (20 x 20 cm), com malha de 2 mm, para distribuição no campo após semeadura da soja. 
Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso, com cinco repetições e oito períodos 
de avaliação da decomposição de palhada: 7, 14, 28, 42, 56, 84, 112 e 129 dias. A constante de 
decomposição (k) do capim-marandu foi de 0,0096 e o tempo de meia-vida (t1/2) da palhada foi 
74,46 dias. Após 129 dias da colocação dos saquinhos na área experimental, 55% da palhada de 
capim-marandu havia sido decomposta. 
Palavras-chave: Brachiaria brizantha, ILP, tempo de meia-vida 
 

 

INTRODUÇÃO 

A formação Arenito Caiuá corresponde a 16% da área do Paraná e está localizada na região 

Noroeste do Estado. Os solos predominantes na região são os Latossolos Vermelhos distróficos e 

os Argissolos vermelhos distróficos (BHERING et al., 2008), com granulometria 

predominantemente arenosa, baixa capacidade de retenção de água, alta friabilidade e alta 

susceptibilidade a processos erosivos. Além disso, apresentam baixa fertilidade natural bem como 

uma capacidade de troca de cátions altamente dependente da matéria orgânica (FERRARI NETO, 

1991).  

A maior parte do noroeste do Paraná é explorada com pastagens, mas nos últimos anos 

observa-se interesse por parte de alguns produtores e principalmente de cooperativas pelo cultivo 

da soja na região do Arenito Caiuá, particularmente em sistemas de integração lavoura-pecuária 

(ILP). Contudo, a produção de soja na região, ainda apresenta risco de frustração de safra em anos 

secos ou de má distribuição de chuvas, aumentando ainda mais a importância de se adotar o 

sistema de plantio direto, com produção de quantidade adequada de palhada.  

Os benefícios do sistema plantio direto estão ligados à definição de espécies com elevada 

produtividadede de fitomassa para cobertura de solo. As taxas de decomposição dos materiais de 
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cobertura dependem da natureza do material vegetal, do volume, da fertilidade do solo, do 

manejo da cobertura e das condições climáticas, como pluviosidade e temperatura.  

Assim, é fundamental avaliar a decomposição da palhada de forrageiras utilizadas nos 

sistemas de ILP uma vez que isto afeta diretamente a cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, 

teor de matéria orgânica do solo, e consequentemente a produção da cultura subsequente. Por 

outro lado a velocidade de decomposição dos resíduos também irá determinar a quantidade de 

palhada que deverá ser produzida antes do plantio da soja, e consequentemente até quando a 

área poderá ser pastejada pelos animais antes de ser vedada para o crescimento da forrageira.  

Realizou-se ensaio experimental para avaliar a decomposição da palhada de capim-marandu 

(Brachiaria Brizantha cv. marandu) em sistema de integração com soja, em Paranavaí/PR, região 

do Arenito Caiuá. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação se deu em experimento de integração de soja (Glicine max, variedade BMX 

Potência) com braquiária (Brachiaria brizantha cv. Marandu), instalado na Estação Experimental 

do IAPAR em Paranavaí. Segundo Köppen, o clima é subtropical (Cfa) com precipitação de 1500 

mm anuais. O solo é um Latossolo Vermelho distrófico de textura arenosa/média. Os tratamentos, 

instalados em 2012, foram dispostos em blocos ao acaso, com cinco repetições e são: (1) 

pastagem perene; (2) lavoura de soja no verão + pastagem no inverno; (3) lavoura de soja em dois 

verões + pastagem em dois anos; e (4) lavoura de soja em dois verões + pastagem em quatro anos 

consecutivos. A avaliação de decomposição da palhada foi realizada nos tratamentos 2, 3 e 4, 

totalizando 15 parcelas experimentais.  

O capim-marandu foi semeado no dia 04/04/2013, em função do atraso na colheita da soja. 

Seu acúmulo matéria seca foi de 3.200 kg/ha, sendo afetado pela ocorrência de geadas, e não 

sendo possível o pastejo pelos animais.  As amostras de capim foram coletadas antes da 

dessecação com glifosato, utilizando-se quadros de amostragem (1m2), para posterior secagem 

em estufa a 60ºC, por 72 horas. 

Para avaliação da decomposição da palhada de capim-marandu as amostras secas em estufa 

foram colocadas em saquinhos de nylon (20 x 20 cm), com malha de 2 mm. A quantidade de 

amostra colocada em casa saquinho foi proporcional à massa seca produzida por área.  

Os saquinhos foram distribuídos na área experimental no dia 21/10/2014, após a semeadura 

da soja. Utilizou-se delineamento experimental de blocos ao acaso, com 5 repetições e 8 períodos 

de avaliação. As coletas dos saquinhos foram feitas aos 7, 14, 28, 42, 56, 84, 112 e 129 dias após a 
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distribuição no campo. A última coleta (129 dias) foi realizada no dia da colheita da soja. Após 

cada coleta os saquinhos foram secos em estufa a 60ºC para posterior pesagem. 

A determinação da decomposição da palhada foi feita por diferença de peso, onde a 

porcentagem do material remanescente no saquinho foi calculada com base na quantidade total 

inicial. Determinou-se a constante de decomposição (k), obtida pela equação de primeira ordem: 

At = A0 e-kt, em que At é a concentração do substrato remanescente em qualquer tempo t, e o 

cálculo da meia vida (t1/2) da palhada, pela seguinte equação: ln [(A0/2)/A0] = - Kt1/2, em que t1/2 = 

0,693/k (PAUL; CLARK, 1989). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após 129 dias da colocação dos saquinhos na área experimental, no momento da colheita da 

soja, observou-se que havia em média 45% de resíduo remanescente, ou seja, 55% da palhada de 

capim-marandu foi decomposta ao longo do ciclo da soja (Tabela 1). Considerando o valor inicial 

de matéria seca de capim-marandu produzida na área (3.200 kg ha-1), após a colheita da soja 

restaram na área cerca de 1440 kg ha-1 de matéria seca de palhada sobre o solo. Visualmente foi 

possível notar que o solo estava bastante descoberto no momento da colheita da soja. 

Através da determinação da constante de decomposição (k) do capim-marandu em função 

dos diferentes períodos de coleta, que apresentou valor médio de 0,0096, calculou-se o tempo de 

meia-vida (t1/2) da palhada (Tabela 1). Determinou-se que são necessários 74,46 dias para que 50% 

da palhada de capim-marandu seja decomposta, nas condições do presente estudo. 

 

Tabela 1. Períodos de avaliação, perda de palhada e constante de decomposição (k) do capim-

marandu em sistema integrado de produção de soja da região do Arenito Caiuá. 

Período 
(dias) 

 Coleta Amostra Inicial 
(g) 

Perda Palhada 
(g) 

Perda de Palhada 
(%) 

k 
7 28/10/13 15,28 1,67 ± 0,26 10,96  0,0147 

14 04/11/13 15,19 1,83 ± 0,32 12,09 0,0088 

28 18/11/13 15,18 2,88 ± 0,64 18,99 0,0059 

42 02/12/13 15,24 5,28 ± 0,71 34,68 0,0079 

56 16/12/13 15,07 5,23 ± 1,21 34,81 0,0076 

84 13/01/14 15,10 7,22 ± 1,59 49,91 0,0137 

112 10/02/14 15,20 8,37 ± 1,08 55,05 0,0074 

129 27/02/14 15,32 8,43 ± 1,54 55,01 0,0065 

Média     0,0096 
±: Desvio padrão da média para n = 15 
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Na região do Arenito Caiuá, bem como em outras regiões do Brasil, a persistência da palhada 

é afetada pelas condições de precipitação e temperaturas elevadas, podendo levar a uma rápida 

decomposição da fitomassa depositada sobre o solo (CALEGARI et al., 1993). No presente estudo 

pode-se observar que as maiores taxas de decomposição ocorreram nas amostras coletadas nos 

meses de outubro de 2013 e janeiro de 2014, em períodos de maior pluviosidade e temperatura 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1. Precipitação, temperatura máxima e temperatura mínima durante o período de 

realização do ensaio experimental (21/10/2013 a 27/02/2014). 

 

De acordo com Lopes et al. (1987), a produção de 1, 2 e 4 t ha-1 de matéria seca de resíduo 

vegetal cobrem, respectivamente, cerca de 20%, 40% e 60-70% da superfície do solo. Estes 

autores também concluíram que são necessárias, pelo menos, 7 t ha-1 de matéria seca de palhada 

para cobertural total da superfície do solo, sendo essencial que a palhada esteja uniformemente 

distribuída na área. 

 

CONCLUSÕES 

Nas condições deste ensaio experimental, a decomposição da palhada foi considerada 

rápida e elevada. Acredita-se que devemos preconizar maior acúmulo de palhada antes da 

semeadura da soja na região do Arenito Caiuá. Isto implica na semeadura do pasto em época 
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correta, manejo eficiente do pastejo e vedação do pasto por período que permita acúmulo de 

matéria seca suficiente para boa cobertura do solo. 
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RESUMO: Na safra 2012/13 o setor sucroalcooleiro nacional processou 588,9 milhões de 
toneladas de colmos, tendo o Estado de São Paulo como o maior produtor, participando com 56% 
do total (330,7 milhões de toneladas), numa área de 4,4 milhões de hectares, com a produtividade 
média em torno 74,8 t ha-1. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de duas 
variedades plantadas em Argissolo Vermelho - Amarelo, o experimento foi conduzido em blocos 
delineados ao acaso com quatro repetições por variedade, e conduzido nos anos de 2009 a 2012, 
foram realizadas três colheitas durante o período, As variedades cultivadas fora RB 85–5453 e SP 
84–2025 e as variáveis utilizadas nos tratamentos foram: atura de plantas, diâmetro de colmo 
produtividade por metro linear  corte da cana foi manual e depois de colhido as amostras de cada 
parcela foram levadas ao laboratório para pesagem e mensurações. Para obtenção dos resultados 
os dados foram estaticamente analisados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os 
resultados obtidos durante o período de avaliação indicou que as duas variedades mostraram-se 
como boa opção para o cultivo nas condições edafoclimáticas de Votuporanga, SP 
Palavras-chave: Sacchharum spp, arenoso, diâmetro de colmo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar (Sacchharum spp.) é uma Poaceae semiperene. A sua importância para o 

Brasil é significante, pois é a principal matéria-prima para a produção do etanol utilizado pelos 

veículos automotores, além da sua destinação para a produção do açúcar, um dos principais 

produtos de exportação nacional.  

O Brasil é um dos países com maiores potenciais de produção de cana de açúcar e seus 

derivados. Visto que, possui condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento da cultura, 

uma vez que se trata de uma planta C4 com altas taxas fotossintéticas e alta eficiência de 

conversão radiante em energia química (BERNARDES, 1987).  

De acordo com dados da Conab (2014), na safra 2012/13 o setor sucroalcooleiro nacional 

processou 588,9 milhões de toneladas de colmos, tendo o Estado de São Paulo como o maior 

produtor, participando com 56% do total (330,7 milhões de toneladas), numa área de 4,4 milhões 

de hectares, com a produtividade média em torno 74,8 t ha-1. 
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No país a cultura é cultivada em vários tipos de solos que estão sob influência de diferentes 

climas, o que resulta em vários tipos de ambientes de produção desta cultura (DIAS et al., 1997). 

Ambientes estes que podem interferir na produção e maturação da cultura, tendo como principais 

fatores a interação edafoclimática, manejo da cultura e a cultivar escolhida (CESAR et al., 1987). 

De acordo com Delgado; Cesar (1977) solos argilosos com maior capacidade de retenção hídrica 

podem retardar a maturação da cana, por outro lado, em solos arenosos, mais permeáveis, a 

maturação pode ser antecipada e acelerada.  

Com isso, busca-se a utilização de cultivares adequadas e práticas culturais modernas a 

cada tipo de ambiente imposto sobre a cultura, possibilitando assim, aumentos consideráveis de 

produtividade (CAPONE, et al., 2011). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de duas variedades de cana-de-açúcar 

plantadas em Argissolo Vermelho - Amarelo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do 

Agronegócio de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, do Instituto Agronômico – IAC- 

Votuporanga-SP. O solo da área é Argissolo Vermelho Amarelo. 

Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com quatro repetições e dois tratamentos 

constituído de duas variedades comerciais (SP 84–2025 e RB 85–5453) o trabalho foi realizado 

entre os anos de 2009 e 2012 onde  colheita de forma manual exceto no ano de 2010 devido 

ocorrência de incêndio na área do experimento. 

O plantio da área foi realizado no ano de 2008 e os tratos culturais como, preparo de solo, 

adubação e controle de plantas daninhas foram os mesmos em todas as parcelas. 

Foram colhidos três metros de cada parcela anualmente após o plantio entre os anos de 

2009 a 2012. Os colmos foram cortados rente ao solo e pesados. O peso obtido foi extrapolado 

para calcular a produtividade em kg ha-1. Em seguida se utilizou dez plantas ao acaso para 

avaliações de altura de planta diâmetro de colmo.  

A avaliação de produtividade foi feita pela obtenção de massa (kg/m) de cada parcela, com 

balança, para atura de plantas utilizou uma trena graduada (m) e para diâmetro de colmo foi 

realizado por meio de paquímetro digital (mm). 

Os dados foram submetidos ao teste F e realizado o teste de Tukey (p<0,05), para 

comparação das médias, com o uso do programa computacional ESTAT, desenvolvido pelo 

Departamento de Ciências Exatas da FCAV/UNESP/Jaboticabal (Estat, 1997). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   Nos anos de 2009 e 2012 as duas variedades avaliadas não apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05) em relação às características avaliadas, no entanto, em 2011, a variedade 

RB 85 - 5453 apresentou diâmetro maior que a variedade SP 84 - 2025. Já, Capone et al. (2011), 

avaliaram quinze cultivares em Gurupi, TO, e constataram diferenças significativas para altura e 

produtividade para cana planta e cana soca. 

 As duas variedades apresentaram bom desenvolvimento em altura diâmetro e 

produtividade acima da média nacional que foi de 81293 kg ha-1, 77.798 ha-1, 68.289 ha-1, para os 

anos de 2009, 2011 e 2012, CONAB (2014), mostrando que as duas variedades são adequadas para 

as condições edafoclimáticas de Votuporanga, SP. 

 

Tabela 1. Características agronômicas de duas variedades comerciais de cana-de-açúcar, 

Votuporanga, SP. 

Variedades 
Anos de colheita 

2009             2011 
 

2012 

 
Altura de plantas (m) 

RB 85-5453 2,52 a 2,90 a 2,23 a 
SP 84-2025 2,51 a 2,78 a 2,11 a 

DMS 0,0856 0.4250 0,2745 

CV% 1,51 6,66 5,62 

 
Diâmetro do colmo (m) 

RB 85-5453 0,0303 a 0,0278 a 0,0239 a 
SP 84-2025 0,0289 a 0,0256 b 0,0236 a 

DMS 0,4303 0,1774 0,8716 

CV% 6,46 2,96 16,3 

 
Produtividade (kg ha-1) 

RB 85-5453 112983 a 143400 a 84950 a 
SP 84-2025 110950 a 113267 a 84333 a 

DMS 2,1208 7,8613 4,2301 

CV% 5,61 18,15 14,81 
Médias seguidas de letras iguais na coluna não se diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Os resultados obtidos após analise estatística comprovaram que apenas em 2011 a variedade RB 

85-5453 teve o seu diâmetro de colmo estatisticamente superior a variedade SP 84-2025.  

 

CONCLUSÕES 

As duas variedades mostraram-se como boa opção para o cultivo nas condições 

edafoclimáticas de Votuporanga, SP.    



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
77 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

REFERÊNCIAS 

BERNARDES, M, S. Fotossíntese no dossel das plantas cultivadas. In: Ecofisiologia da produção 
agrícola. Piracicaba: POTAFOS, p.13-48, 1987. 
 
CAPONE, A; JOSÉ LUI, J.J.; SILVA, T.R.; DIAS, M.A.R.; MELO, A.V. Avaliação do comportamento de 
quinze cultivares de cana-de-açúcar na Região Sul do Tocantins. Journal of Biotechnology and 
Biodiversity. v:72-80, 2011. 
 
CESAR, M.A.A.; DELGADO, A.A.; CAMARGO, A.P.; BISSOLI, B.M.A.; SILVA, F.C. Capacidade de 
fosfatos naturais e artificiais em elevar o teor de fósforo no caldo de cana-de-açúcar (cana-planta), 
visando o processo industrial, STAB: Açúcar, Álcool e Subprodutos, 6:32-38, 1987. 
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB.  Acompanhamento da safra brasileira de 
cana-de-açúcar. v.1, Brasília: Conab, 2013  
 
DIAS, F, L, F. Relação entre a produtividade, clima, solos e variedades de cana-de-açúcar, na Região 
Noroeste do Estado de São Paulo, Piracicaba. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de 
Plantas) - Universidade de São Paulo, 1997.  
 

 

 



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
78 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

EFEITO DO MANEJO QUÍMICO DO SOLO E DO USO DE ESCARIFICADOR NA 
COMPACTAÇÃO DO SOLO(1) 
 

Priscila Roberta Leme Zanfolin(2); Juliano Carlos Calonego3; Wellington Eduardo Xavier Guerra2; 
Carlos Sérgio Tiritan3; Edemar Moro3; Tiago Aranda Catuchi3; Amarildo Francisquini Junior2  

 
(1) 

Trabalho executado com recursos da Agrisus. Parte da dissertação de Mestrado da primeira autora(Bolsista 
CAPES/PROSUP); 

(2)
Discentedo programa de Pós-Graduação em Agronomia-Produção Vegetal.

(3)
Docentes do curso de 

Agronomia -UNOESTE.Rodovia RaposoTavares, km 572 – Bairro Limoeiro -CEP 19067-175 – Presidente Prudente 
SP.Fone: (18) 3229 2076. E-mail:pri_zanfolin@hotmail.com; juliano@unoeste.br; guerra1@hotmail.com; 
tiritan@unoeste.br; tiagocatuchi@hotmail.com; amarildofjunior@hotmail.com 

 
 
RESUMO: O manejo do solo, corrigindo suas deficiências físicas e químicas contribui para o 
aprofundamento do sistema radicular das culturas e o acesso à água. O experimento teve como 
objetivo avaliar o efeito do escarificador e do uso de adubos e corretivos na descompactação de 
solos em SSD e ILP. O experimento foi conduzido em área com histórico de pastagem, na Fazenda 
Experimental daUNOESTE, em Presidente Bernardes-SP, em um Argissolo Vermelho distroférrico.A 
área experimental foi dividida em dois talhões de 167 m de largura por 160 m de comprimento 
cada. Em outubro de 2013, um dos talhões foi manejado mecanicamente com escarificador, 
regulado para atuar até 30 cm de profundidade, ooutro não recebeu tratamento físico. Nessa 
ocasião, foram delimitados cinco piquetes dentro de cada talhão, as quais receberam cinco 
diferentes manejos químicos, sendo esses: 1- Sem adubação e sem calagem (testemunha); 2- Com 
aplicação de calcário; 3- Com aplicação de calcário+gesso; 4- Com aplicação de 
calcário+gesso+NPK; 5- Com aplicação de calcário+gesso+NPK+micronutrientes; As avaliações de 
Resistência à penetração foram realizadas em Maio de 2014, com a utilização do penetrômetro de 
impacto. Verificou-se que a utilização do escarificador, reduziu a compactação do solo em relação 
ao talhão não tratado fisicamente. Nos dois talhões, a testemunha do tratamento químico 
apresentou compactação mais acentuada, mostrando que o manejo químico com corretivos e 
fertilizantes promovem maior crescimento radicular das culturas, colaborando para a 
descompactação do solo.O manejo físico e químico colaboram para a descompactação do solo. 
Palavras-chave:Preparo mínimo, Integração Lavoura-Pecuária, Resistência à Penetração. 
 

 

INTRODUÇÃO 

São recorrentes os estudos visando uma agricultura que proporcione elevadas 

produtividades para atender a crescente demanda por alimento e para garantir os resultados 

positivos na balança comercial do país. Ao mesmo tempo, exige-se cada vez mais que esses 

aumentos da produção sejam alcançados por meio de atividades agrícolas com baixo impacto 

ambiental.    

A região do Oeste Paulista é considerada sócio-economicamente como uma das mais 

pobres do estado de São Paulo (OLIVETTE, 2006), sendo a atividade agropecuária a base da 

economia regional (SILVA; SPOSITO, 2007). Essa região, embora pertencentes ao bioma de Mata 

Atlântica (IBGE, 2010), está localizada em uma zona de transição, apresentando muitas 
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características do bioma Cerrado, que é atualmente a maior região produtora de grãos do Brasil. 

Porém, assim como na maior parte do Brasil Central, apresenta solo altamente intemperizado, 

com baixo teor de argila e com baixa fertilidade natural.  O solo de baixa fertilidade, a escassez de 

chuvas em grande parte do ano e a baixa retenção de água, devido aos reduzidos teores de 

matéria orgânica e argila, dificultam o cultivo tanto de lavouras como de pastagens, sendo comuns 

as baixas produtividades de grãos e forragens.  Esse cenário, em muitos casos, desestimula os 

investimentos no meio rural, agravando ainda mais os problemas químicos e físicos do solo, 

tornando-o cada vez menos produtivo. 

Portanto, torna-se necessário adotar estratégias visando aumentar a produtividade dessas 

áreas, sendo o Sistema Semeadura Direta (SSD) uma excelente e comprovada técnica de manejo 

para reduzir os riscos do cultivo de lavoura de grãos em condições edafoclimáticas não 

apropriadas. Nesse sistema privilegia-se a manutenção do solo coberto com palha, a rotação de 

culturas e a mínima mobilização do solo. Com isso, entre outros benefícios, reduzirá as altas 

temperaturas do solo e as perdas de água por evaporação, além do aporte de resíduos vegetais 

servir de fonte de C para aumentar os estoques de matéria orgânica (MOS). 

No entanto, em condições de clima tropical e em solos com baixos teores de argila, os 

desafios para o incremento da MOS são maiores, já que as temperaturas médias elevadas 

aumentam a atividade microbiana, e os baixos teores de argila reduzem a formação de agregados 

e limitam a interação entre a fração orgânica e mineral do solo, deixando a MO exposta e 

vulnerável à degradação, o que demanda um elevado e constante aporte de matéria seca (MS) e 

carbono (C) ao solo (ALVES et al., 2008). Nessas condições, as braquiárias podem assumir essa 

função, com alta produção de fitomassa aérea e radicular, principalmente em solos sem limitações 

físicas e químicas.  

Nesse sentido, a integração Lavoura-Pecuária (ILP) é uma opção promissora para manter os 

solos produtivos e agregar valor à terra, pois inclui plantas com aptidão edafoclimática para a 

região, como é o caso das braquiárias, e culturas graníferas com alto retorno financeiro. No caso 

da soja, mesmo não sendo recomendada para a região, devido aos riscos de déficit hídrico, as 

chances de sucesso podem aumentar com o aporte de matéria orgânica (MOS), com a 

conservação da água no solo, com as melhorias nas condições físicas, químicas e biológicas do 

perfil, e do crescimento das raízes em profundidade, principalmente em sucessão ao cultivo da 

braquiária, com alto aporte de resíduo vegetal da parte aérea e radicular, auxiliando na cobertura 

e estruturação do solo. 
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Apartir dessas premissas, levanta-se a hipótese de que, além do manejo físico do solo com 

escarificação, o manejo da fertilidade do solo pode auxiliar na redução da compactação do solo, à 

medida que favorece o crescimento das plantas tanto da parte aérea como radicular. Dessa forma, 

o objetivo desse trabalho foi o de verificar o efeito do preparo mínimo do solo com escarificadore 

do uso de adubos e corretivos na descompactação de solos em ILP, cultivados em SSD. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em novembro de 2013 e está sendo conduzido em área de 

pastagem extensiva na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em 

Presidente Bernardes-SP, em um solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico 

(EMBRAPA, 2006), com relevo suave ondulado e teor de argila na camada de 0-20 cm em torno de 

160 g ha-1. O clima da região de Presidente Prudente-SP, segundo a classificação de Köppen, é do 

tipo Cwa, com temperaturas médias anuais em torno de 25ºC e regime pluvial caracterizado por 

dois períodos distintos, um chuvoso de outubro a março e outro de baixa precipitação pluvial de 

abril a setembro. 

A área experimental, de 60225 m2, considerada homogênea por ter recebido sempre o 

mesmo manejo químico e físico do solo, e por ter sido ocupada sempre com pastagem, foi dividida 

em dois talhões de 167 m de largura por 160 m de comprimento cada. Em outubro de 2013, trinta 

dias antes do manejo do pasto e da semeadura da soja, um dos talhões foi manejado 

mecanicamente com escarificador, regulado para atuar a uma profundidade de 30 cm no perfil do 

solo. Já o outro talhão não recebeu manejo mecânico. Nessa ocasião, foram delimitados cinco 

piquetes de 32 m de largura por 167 m de comprimento dentro de cada talhão, as quais 

receberam cinco diferentes manejos químicos, sendo esses: 1- Sem adubação e sem calagem 

(testemunha); 2- Com aplicação de calcário; 3- Com aplicação de calcário+gesso; 4- Com aplicação 

de calcário+gesso+NPK; 5- Com aplicação de calcário+gesso+NPK+micronutrientes;  

Em agosto de 2013 foram retirados os animais da área para vedação do pasto. Em 

setembro foram aplicados os fertilizantes e corretivos de acordo com cada tratamento, nos 

talhões com e sem manejo com escarificador tipo matabroto. Os fertilizantes e corretivos foram 

aplicados a lanço. Nos tratamentos envolvendo o uso de calcário, utilizou-se o calcário 

dolomíticocom28,6% de CaO, 16,3% de MgO e PRNT de 84%,na dose de 1200 kg ha-1. Nos 

tratamentos com gessagem utilizou-se o gesso agrícola comas seguintes características 26% de 

CaO e 15% de S, na dose de 1000 kg ha-1. No tratamento com NPK utilizou-se o formulado 8–28–

16, na dose de 329 kg ha-1. Já nos tratamentos com micronutrientes, aplicou-se B e Zn, nas doses 
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de 1 e 2 kg ha-1, respectivamente.Após trinta dias do manejo mecânico e dos tratamentos 

químicos, ou seja, em outubro de 2013, fez-se a dessecação da pastagem com herbicida 

dessecante, glyphosate, na dose de 4 kg ha-1 do produto comercial. Com 15 dias após a 

dessecação fez-se a semeadura da soja, cultivar Potência, no espaçamento de 0,45 m entrelinhas e 

18 sementes por metro. Em fevereiro de 2014, foi realizada a semeadura a lanço da 

Urochloabrizantha cv Marandu (Braquiária brizantha), utilizando o equivalente a 3 kg ha-1 de 

sementes puras viáveis, por meio do implemento com distribuição pendular.Em Maio de 2014, as 

avaliações de compactação foram realizadas através da utilização do penetrômetro de 

impacto(STOLF et al., 1983; STOLF, 1991), com 4 avaliações por parcela.Para cada área, com e sem 

escarificação, os resultados de resistência à penetração de cada tratamento químico, foram 

comparados, dentro de cada profundidade, pelo desvio padrão da média. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tratamento químico do solo com corretivos e fertilizantes reduz a compactação do solo ao 

longo do perfil, com e sem escarificação (Figura 1). No tratamento testemunha (que não recebeu 

aplicação de fertilizantes e corretivos) a RP na área sem preparo com escarificador chegou a 

valores entre 4,5 e 4,8 MPa, nas camadas de 15 e 20 cm, respectivamente. Porém, com o uso de 

corretivos ou corretivos+fertilizantes, a RP foi reduzida para valores entre2,0 a 3,2, nessa mesma 

camada (Figura 1A). Já em área manejada fisicamente com escarificador, o tratamento 

testemunha também apresentou maior RP, com destaque para a profundidade de 15 cm, mas em 

geral a compactação do solo em área escarificada foi menor que em área não escarificada. A 

compactação do solo na ausência de corretivos e fertilizantes atingiu o máximo valor (a 15 cm de 

profundidade) com RP de 3,1 MPa, enquanto nessa mesma camada tratamentos com o uso de 

calcário ou calcário+gesso+NPK+micronutrientes proporcionaram RP de, aproximadamente, 1,4 

MPa (Figura 1B). 
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(A)                                                                                   (B) 

 

Figura 1. Resistência mecânica à penetração no perfil do solo em áreas sem (A) e com (B) manejo 

com escarificador, em função dos tratamentos químicos envolvendo: testemunha (sem adubação 

e calagem), aplicação de calcário, calcário+gesso, calcário+gesso+NPK e 

calcário+gesso+NPK+micronutriente 

 

CONCLUSÕES 

1- O manejo da fertilidade do solo auxilia na redução da compactação, tanto em área 

escarificada como não escarificada, porém os efeitos são maiores em área não escarificada. 

2- Entre os tratamentos envolvendo o uso de corretivos e corretivos+fertilizantes não houve 

diferença nos valores de RP, o que permite concluir que os efeitos na redução da compactação do 

solo são garantidos quando se faz no mínimo o uso de corretivos.  
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RESUMO: Solos arenosos ocupam uma grande área do território brasileiro, e atualmente passam 
por intensa ocupação, em especial nos locais de fronteira agrícola, sendo importantes no estado 
do Tocantins. A caracterização mais detalhada dos solos arenosos e de sistemas de produção 
agropecuária mais adequados para estes solos representam um grande desafio para a pesquisa 
neste estado. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a distribuição granulométrica de solos 
arenosos representativos, para definir critérios distintivos de classes de solos e subsidiar o 
planejamento de uso e o manejo sustentável destes. Foram escolhidos perfis na região de Guaraí, 
descritos, classificados e analisados conforme os procedimentos padrão. A dispersão foi feita com 
hidróxido de sódio 1 Mol/L e agitação mecânica lenta. As frações da areia foram separadas por 
tamisação. As frações argila e silte foram determinadas pelo método da pipeta. Os perfis descritos 
apresentaram distintos padrões de distribuição de areias nas curvas granulométricas. Os 
Latossolos apresentaram maior gradiente textural entre os horizontes superficiais e os mais 
profundos, e os Neossolos uma maior uniformidade e maior similaridade de distribuição de 
frações entre os perfis. Essas diferenças podem implicar em diferenças no comportamento fisico-
quimico desses solos, e assim direcionar a classificação e manejos diferentes. 
Palavras-chave: critérios de classificação, aptidão agrícola, sistemas de produção sustentáveis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Solos arenosos ocupam uma grande área do território brasileiro. Os Neossolos 

Quartzarênicos ocupam cerca de 20% da área do Bioma Cerrados, em especial nas áreas de 

fronteira agrícola (citação). Estes solos apresentam particularidades intrínsecas, mas têm sido 

tratados como um grupo indiviso e homogêneo. A atividade agropecuária e florestal nestes solos 

pode causar a rápida degradação das terras, pela ocorrência de erosão severa, de compactação, 

do aumento da coesão do solo em baixas e médias umidades e o carreamento de sedimentos para 

os cursos de água. Solos arenosos são aqui considerados os que apresentam até a profundidade 

de 150 cm as classes texturais areia, areia-franca e/ou franco-arenosa, discriminadas no Manual 

de descrição e coleta de solo no campo (Santos et al., 2013). No Bioma Cerrados, estes solos 

ocupam grandes áreas e atualmente passam por intensa ocupação, em especial nos locais de 

fronteira agrícola e com elevada participação na produção de grãos. Nestes solos, a maior parte do 

sistema radicular das plantas se encontra em uma camada arenosa, com todas as implicações 
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práticas desse fato, por limitações de nutrientes e água. Daí a necessidade de se identificar e 

avaliar de forma detalhada, especialmente quando a pressão de expansão das fronteiras agrícolas 

começa a adentrar em áreas onde essas classes taxonômicas de solos são predominantes ou têm 

expressão geográfica significativa. Ademais, a ocupação dos solos tem sido, em muitos casos, 

realizada utilizando-se sistemas de manejo preconizados para solos de textura média a muito 

argilosa de outras regiões do país. Franzmeier et al. (1960) e Rivers & Shipp (1972), trabalhando 

com solos textura leve, verificaram que a quantidade de água disponível  variou significativamente 

com a percentagem de areia muito fina e a percentagem de silte. Isto mostra que, mesmo de 

entro dos solos arenosos, há diferenças na retenção de água, influenciada pela composição 

granulométrica da fração areia. Além disso, vê-se a importância do fracionamento da areia em 

fração areia muito grossa, grossa, média, fina e muito fina, o que não tem sido utilizado para 

classificação desses solos. Já Silva et al. (2006) trabalhando com solos dos Cerrados observou 

diferenças na curva característica de retenção de água em dois Neossolos Quartzarênicos com 

predomínio de areia fina, maior retenção de água nessa classe de solo, que apresenta baixos 

percentuais de argila. Percebe-se entao que deveriam ser classificados de forma diferente, em 

niveis categoricos mais baixos, bem como receber manejo diferenciado. O estado de Tocantins é 

considerado a última fronteira agrícola do país, pois apresenta área agricultável total de 270.800 

km2, sendo que apenas 49,74% desta área estão com atividades agropecuárias (ESTADO DO 

TOCANTINS, 2010). Levantamentos de demandas de pesquisas para o estado, realizados pela 

Embrapa Pesca e Aquicultura e Sistema Agrícolas, juntamente com produtores, técnicos e 

representantes de instituições de fomento, ensino, pesquisa e extensão atuantes no estado têm 

apontado a falta de acesso a informações sobre tecnologias adaptadas para as condições 

edafoclimáticas do Tocantins como um dos principais entraves para a melhoria da produção e 

expansão da área plantada. Os solos de textura leve estão associados aos ambientes geológicos da 

zona de Sedimentação do Rio São Francisco, com 20.580,8 km², e a zona de Sedimentação do 

Parnaíba, com 92.257,2 km². Os Neossolos Quartzarênicos representam 16,81% da área do estado 

(IBGE, 2007). Estes solos encontram-se submetidos a diferentes tipos de usos dentre os quais os 

principais são: vegetação nativa (cerrado), agricultura, pecuária (pastagens nativas e plantadas), 

bem como, sob sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e suas variações. Segundo 

dados do IBGE (2006), no Tocantins apenas 107.153 hectares são cultivados utilizando o sistema 

de plantio direto na palha, possuindo ainda 3.483.387 hectares de pastagens naturais e pastagens 

degradadas. No Tocantins, as condições climáticas que compreendem chuvas de alta intensidade 

(de 1.600 a 2.100 mm/ano, em média, concentrados de novembro a abril) associadas a altas 
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temperaturas (de 25 a 29°C em média), podem potencializar as perdas da qualidade do solo, 

especialmente em condições de solos de textura leve. Assim, a caracterização mais detalhada dos 

solos do Tocantins, envolvendo os solos de textura leve, e a caracterização de sistemas de 

produção agropecuária existentes, bem como a proposição de cenários de manejo mais 

adequados para as condições edafoclimáticas do Tocantins, representam grandes desafios para a 

pesquisa neste estado. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo caracterizar a 

distribuição granulométrica de solos arenosos com vistas a definir um critérios distintivos de 

classes de solos arenosos e subsidiar o planejamento de uso e o manejo sustentável dos solos de 

textura leve e indicar a aptidão agrícola e sistemas de produção sustentáveis para o uso de solos 

de textura leve nas áreas de estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram escolhidos 6 perfis na região de Guaraí TO, descritos, classificados e analisados 

conforme os procedimentos padrão (Santos et al., 2013a e b) Foram coletadas amostras para 

análise granulométrica para cada horizonte pedogenético, em tripicata. A dispersão foi feita com 

hidróxido de sódio 1 Mol/L e agitação mecânica lenta (Donagemma et al., 2011; Almeida et al.; 

2012). As frações da areia foram separadas por tamisação. As frações argila e silte foram 

determinadas pelo método da pipeta. Para a separação das frações granulométricas foi feita uma 

adaptação da escala da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e do USDA – areia muito grossa 

(2,00-1,00 mm), areia grossa (1,00 - 0,50 mm); areia média (0,50–0,210 mm); areia fina (0,210 -

0,10 mm), areia muito fina (0,10-0,05 mm), silte (0,05 – 0,002 mm) e argila (< 0,002 mm).  Essas 

análises foram determinadas na Terra Fina Seca ao Ar (TFSA), e corrigidas com o fator de umidade 

(f) para Terra Fina Seca em Estufa (TFSE).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os perfis descritos apresentaram dominância das frações areia média e fina, com 

valores muito baixos das frações mais grosseiras. Os solos apresentaram distintos padrões de 

curvas granulométricas, conforme observado na Figura 1.  
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Figura 1. Curvas de distribuição granulométrica das frações dos perfis de solo. 

 

Os perfis (GP1 a GP3) apresentaram gradiente textural mais acentuado em relação aos 

perfis GP4 a GP6, com a redução das frações areia média e fina e concomitante incremento de 

areia muito fina, silte e argila em profundidade. Estes solos apresentam gradiente insuficiente 

para um Bt para seu teor de argila no horizonte A (1,80 para argila<150 g kg-1), porém já próximos 

deste limite (perfil GP2), o que indica a possibilidade de solos intermediários para Argissolos. Os 

perfis perfis GP4 a GP6 (Neossolos) apresentaram uma maior uniformidade de distribuição das 

frações em todo o perfil e uma similaridade bastante grande das curvas granulométricas. Há uma 

tendência de predomínio de areia fina nestes solos. 

 

CONCLUSÕES 

Os perfis descritos apresentam distintos padrões de distribuição de areias nas curvas 

granulométricas, além da variação absoluta nos teores das mesmas, entre os Latossolos e 

Neossolos. Os primeiros apresentam maior gradiente textural entre os horizontes superficiais e os 

Perfil GP1

0

10

20

30

40

50

-1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

a
 f

ra
ç

ã
o

GP1 - A1 - 0-10

GP1 - A2 - 10-20

GP1 - AB - 20-40

GP1 - BA - 40-74

GP1 - Bw1 - 74-120

GP1 - BW2 - 120-170

Perfil GP2

0

10

20

30

40

50

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 d
a
 f

ra
ç
ã
o

GP2 - A1 - 0-10 

GP2 - A2 - 10-22

GP2 - AB - 22-40

GP2 - BA - 40-70

GP2 - Bw1 - 70-110

GP2 - BW2 - 110-154

Perfil GP3

0

10

20

30

40

50

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 d
a
 f

ra
ç
ã
o

GP3 - A1 - 0 - 10

GP3 - A2 - 10-24

GP3 - AB - 24-45

GP3 - BA - 45-70

GP3 - Bw1 - 70-110

GP3 - Bw2 - 110-155

Perfil GP4

0

10

20

30

40

50

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 d
a
 f

ra
ç
ã
o

GP4 - A1 - 0-15

GP4 - A2 - 15-30

GP4 - AC - 30-55

GP4 - CA - 55-80

GP4 - C1 - 80-130

GP4 - C2 - 130-160

Perfil GP5

0

10

20

30

40

50

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 d
a
 f

ra
ç
ã
o

GP5 - A1 - 0-9

GP5 - A2 - 9-22

GP5 - AC - 22-39

GP5 - CA - 39-64

GP5 - C1 - 64-100

GP5 - C2 - 100-152

Perfil GP6

0

10

20

30

40

50

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Diâmetro Phi

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 d
a
 f

ra
ç
ã
o

GP6 - A1 - 0-10

GP6 - A2 - 10-29

GP6 - AC - 27-50

GP6 - CA - 50-78

GP6 - C1 - 78-122

GP6 - C2 - 122-156



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
88 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

mais profundos, ainda não suficiente para caracterizar um Bt, e os segundos uma maior 

uniformidade e similaridade de distribuição de frações entre os perfis. Estas características 

implicam que seu comportamento físico-químico deve apresentar diferenças significativas, a 

despeito das similaridades gerais dos perfis. Assim pode direcionar classificação e manejos 

diferentes. 
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RESUMO: Os solos de textura leve são encontrados em todo o Brasil, incluindo uma faixa do oeste 
da Bahia, e hoje são objeto de uso intensivo. No entanto, os estudos mais detalhados sobre a 
caracterização e classificação destes solos de dos sistemas de produção agrícola ainda são 
escassos e representam um grande desafio para a pesquisa nesta região. Este trabalho visou 
caracterizar a distribuição granulométrica de solos arenosos representativos, para estabelecer 
critérios distintivos de classes de solos e subsidiar o planejamento de uso e o manejo sustentável 
destes. Foram escolhidos perfis na região de Luis Eduardo Magalhães - BA, descritos, classificados 
e analisados conforme os procedimentos de rotina. A dispersão foi feita com hidróxido de sódio 1 
Mol/L e agitação mecânica lenta. As frações da areia foram separadas por peneiramento. As 
frações argila e silte foram determinadas por sedimenmtação, pelo método da pipeta. Os perfis 
descritos apresentaram distintos padrões de distribuição de areias nas curvas granulométricas. Os 
Latossolos apresentaram maior gradiente textural entre os horizontes superficiais e os mais 
profundos, e os Neossolos uma maior uniformidade e maior similaridade de distribuição de 
frações entre os perfis. Essas diferenças podem implicar em diferenças no comportamento fisico-
quimico desses solos, e assim direcionar a classificação e manejos diferentes. 
Palavras-chave: critérios de classificação, aptidão agrícola, sistemas de produção sustentáveis. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Os solos de textura leve são encontrados de sul a norte do país, ocupando uma extensa 

faixa, que vai do noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, sul do Piauí e do Maranhão e nordeste do Pará. No entanto, os estudos mais detalhados 

sobre a caracterização e classificação de solos arenosos no Brasil ainda são escassos. Estes se 

caracterizam por apresentar as classes texturais areia, areia-franca e/ou franco-arenosa, até a 

profundidade de 150 cm (Santos et al., 2013a). Os solos de textura leve ocupam grandes áreas e 

atualmente passam por intensa ocupação, em especial nos locais de fronteira agrícola e com 

elevada participação na produção de grãos, no bioma Cerrados. Conforme o Sistema Brasileiro de 

Classificação dos Solos (Santos et al., 2013a), as classes de solos predominantes neste Bioma 

compreendem os Neossolos Quartzarênicos, Latossolos (textura média) e Argissolos (textura 

arenosa/média). Tendo em vista os variados comportamentos, vulnerabilidades e potenciais de 

uso destes solos, cujos atributos distintivos não são adequadamente contemplados no Sistema 
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Brasileiro de Classificação dos Solos (Santos et al., 2013a), torna-se necessário a realização de 

estudos visando o avanço do conhecimento para o estabelecimento do seu potencial de uso 

sustentável. Nestes solos, a maior parte do sistema radicular das plantas se encontra em uma 

camada arenosa, com todas as implicações práticas desse fato, por limitações de nutrientes e 

água. Daí a necessidade de se identificar e avaliar de forma detalhada, especialmente quando a 

pressão de expansão das fronteiras agrícolas começa a adentrar em áreas onde essas classes 

taxonômicas de solos são predominantes ou têm expressão geográfica significativa. Ademais, a 

ocupação dos solos tem sido, em muitos casos, realizada utilizando-se sistemas de manejo 

preconizados para solos de textura média a muito argilosa de outras regiões do país com sistemas 

de cultivo agrícola já estabelecidos. Silva et al. (2006) observou diferenças na curva característica 

de retenção de água em dois Neossolos Quartzarênicos com predomínio de areia fina, 

comparados aos Latossolos. O que reteve maior conteúdo de água apresentou praticamente o 

dobro de porcentagem de argila, associado à presença de areia fina, justificando sua maior 

retenção de água. Na região oeste do Estado da Bahia, predominam solos arenosos derivados dos 

arenitos da formação Urucuia, excessivamente drenados e com capacidade de troca de cátions 

(CTC) menor que 5 cmolc kg-1, sendo que 80% da CTC pode ser atribuída à matéria orgânica. Outras 

observações realizadas em solos representativos da região (Latossolos de textura média com 

horizontes superficiais de textura arenosa), teores de óxidos de ferro extremamente baixos, e a 

predominância de caulinita na fração argila e ainda valores de densidade do solo (Ds) em torno de 

1,5 kg.dm-3 (Freitas et al., 2004), indicam tendência ao adensamento. Nos solos de textura arenosa 

e média do Oeste da Bahia, foram observados problemas de dispersão de argilas em razão de 

doses elevadas de calcário em sistema de manejo convencional (Freitas et al., 2004). Por outro 

lado, nessa mesma região, Marchão et al. (2009) estudaram o efeito da integração lavoura 

pecuária sobre as características físicas de um Latossolo textura média e observaram na 

profundidade de 0-5 cm aumento dos valores de RP em comparação com o Cerrado, porém 

menores que 2,5 MPa considerados limitantes. Os autores observaram na profundidade de 0 - 40 

cm um amento nos valores de RP variando de 2,00 a 3,00 MPa. Diante do exposto, este trabalho 

teve por objetivo caracterizar a distribuição granulométrica de solos arenosos com vistas a definir 

critérios distintivos de classes de solos arenosos e subsidiar o planejamento de uso e o manejo 

sustentável dos solos de textura leve e indicar a aptidão agrícola e sistemas de produção 

sustentáveis para o uso de solos de textura leve nas áreas de estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Foram escolhidos perfis na região de Luis Eduardo Magalhães - BA, descritos, classificados e 

analisados conforme os procedimentos padrão (Santos et al., 2013a e b). Foram coletadas 

amostras de 0-20 cm e 60-80 cm para determinação da composição granulométrica. A dispersão 

foi feita com hidróxido de sódio 1Mol/L e agitação mecânica lenta (Donagemma et al., 2011; 

Almeida et al.; 2012). As frações da areia foram separadas por tamisação. As frações argila e silte 

foram determinadas pelo método da pipeta. Para a separação das frações granulométricas foi 

feita uma adaptação da escala da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e da USDA – areia muito 

grossa (2,00-1,00 mm), areia grossa (1,00 - 0,50 mm); areia média (0,50–0,210 mm); areia fina 

(0,210 -0,10 mm), areia muito fina (0,10-0,05 mm), silte (0,05 – 0,002 mm) e argila (< 0,002 mm).  

Essas análises foram determinadas na Terra Fina Seca ao Ar (TFSA), e corrigidas com o fator de 

umidade (f) para Terra Fina Seca em Estufa (TFSE). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam uma concentração da distribuição granulométrica nas faixas da areia 

média e da fina, porém com diferenças marcantes entre os solos, condizente com as 

características do material de origem, o arenito Urucuia, que apresenta granulometria de areia 

mais fina. É possível observam um contínuo de variação entre os diversos solos amostrados, tanto 

na camada superficial (Figura 1), como no mais profundo (Figura 2).  

 

Figura 1. Curvas de distribuição granulométrica dos perfis de solo, na profundidade de zero a 20 

cm. 
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As diferenças mais marcantes estão entre os Neossolos e os demais Latossolos amostrados, 

mais visível no gráfico do horizonte superficial. No horizonte mais profundo, esta diferença 

também aparece, mas fica mais evidente a existência deste contínuo, com uma transição mais 

gradual entre as classes. Isso indica que os solos devem apresentar as características de interesse 

agronômico, como retenção de água e erodibilidade, associadas à granulometria, também em um 

contínuo na paisagem, porém com locais mais críticos. Os resultados apontam para a necessidade 

de um detalhamento nas análises para subsidiar a delimitação de classes, associadas a essas 

propriedades de interesse, de forma a definir critérios mais quantitativos de estabelecimento de 

capacidade de uso, com base na granulometria. Também sugere a presença de intermediários 

entre as duas classes de solo descritas, apontando para a necessidade de refinamento dos critérios 

de separação das mesmas, como aponta o gradiente textural em alguns perfis.  

 

CONCLUSÕES 

Os solos estudados apresentam predomínio das frações areia média e fina, porém com uma 

variação entre solos na forma de um contínuo, tendo com extremo mais arenoso os Neossolos. Os 

Latossolos apresentam maior variação de distribuições, sugerindo a presença de intermediários 

entre as classes.  

 

 

Figura 2. Curvas de distribuição granulométrica dos perfis de solo, na profundidade de 60 a 80 cm. 
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RESUMO: O preparo do solo interfere em seu comportamento físico, afetando o crescimento 
vegetal. Dessa forma, neste trabalho teve-se por objetivo avaliar o impacto de cinco sistemas de 
preparo do solo sobre a produtividade e o número de raízes tuberosas de batata-doce, em fase 
inicial da cultura. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com sete repetições. As 
parcelas foram constituídas pelos tratamentos preparo com aração e gradagem (PAG), preparo 
com aração, gradagem e confecção de leira (PAG+L), preparo reduzido (PR), confecção de leiras 
em área sem revolvimento prévio do solo (Leira) e preparo reduzido com palha superficial (PRCP). 
Aos 90 dias após o plantio da cultura, foram avaliados a produtividade total de raízes, o número 
total de raízes e o número de raízes pertencentes a quatro grupos de massa individual de raiz: 
menor que 100 g, entre 101 e 300 g, entre 301 e 500 g e maior que 501g. Como resultados, 
verificou-se que os sistemas de preparo do solo influenciaram as variáveis estudadas, sendo que 
nos preparos onde houve revolvimento do solo por meio do uso de grades, com confecção ou não 
de leiras, houve maior produção e número de raízes. Também foi observado que a maioria das 
raízes apresentou massa inferior a 301g. Conclui-se que o revolvimento do solo favorece a cultura 
da batata-doce. 
Palavras-chave: Ipomoea batatas; número de raízes; massa fresca. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A cultura da batata-doce é cultivada após intenso revolvimento do solo, promovido por meio 

do uso de arados e grades (ZERO; LIMA, 2005), embora Barrera (1986), na década de 1980, já 

recomendasse o plantio de batata-doce em sulco em solos arenosos, visto que a construção de 

leiras contribui para a perda da umidade do solo, podendo-se formar os camalhões durante as 

operações de capina e amontoa.  

Sabendo-se que, dentre os componentes do manejo, o preparo do solo é a atividade que 

mais influencia o comportamento físico do solo, por atuar diretamente na sua estrutura (VIEIRA; 

KLEIN, 2007), a utilização de práticas que promovam menor revolvimento do solo, como o preparo 

reduzido e plantio direto sobre palha, resulta em menor perda de solo por erosão hídrica, 

contribuindo ainda para a manutenção da umidade no solo. Como o sistema de manejo deve 

contribuir para a manutenção ou melhoria da qualidade do solo e do ambiente, favorecendo a 

obtenção de adequadas produtividades das culturas em longo prazo (COSTA et al., 2003), o estudo 

e a adoção de sistemas conservacionistas do solo tornou-se imprescindível. 

mailto:amarilis@apta.sp.gov.br
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Para Llanillo et al. (2006), o plantio direto, em relação ao preparo convencional do solo, 

apresenta vantagens nos níveis de matéria orgânica, na estabilidade de agregados, na 

compressibilidade e na condutividade hidráulica, mas oferece limitações quanto à densidade do 

solo e resistência à penetração das raízes. 

Estudos com plantas cujos órgãos comerciais são raízes ou tubérculos são escassos em solos 

sob plantio direto e os resultados obtidos são controversos. O principal argumento contra o 

sistema conservacionista é de que culturas de raízes e tubérculos são sensíveis à compactação do 

solo, à aeração inadequada ou à má drenagem e, desse modo, respondem favoravelmente ao 

sistema convencional de preparo do solo (HOWELER et al., 1993). Batata (FONTES et al., 2007), 

mandioca (OLIVEIRA et al., 2001) e batata-doce (AGBEDE, 2010) seriam algumas das culturas que 

se desenvolvem melhor em solos revolvidos. 

Assim, neste trabalho teve-se por objetivo avaliar o impacto de cinco sistemas de preparo do 

solo sobre a produtividade e o número total de raízes tuberosas de batata-doce em fase inicial de 

crescimento.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido na Agência Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA) – Polo 

Alta Sorocabana, em Presidente Prudente/SP, em 2014. O solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 2006), textura arenosa (960 g kg-1 de areia). 

A área experimental vinha sendo ocupada por pastagem perene de Urochloa decumbens há 

mais de cinco anos. A pastagem foi reformada por meio de preparo do solo em outubro de 2013, 

com uso de grades de disco e niveladora. A pastagem originada a partir do banco de sementes foi 

dessecada por meio do uso de glifosato. Um mês após a dessecação, a palha foi roçada.  

O experimento foi instalado em fevereiro de 2014. O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso, com sete repetições. As parcelas foram constituídas pelos tratamentos preparo 

com aração e gradagem (PAG), preparo com aração, gradagem e confecção de leira (PAG+L), 

preparo reduzido (PR), confecção de leiras em área sem revolvimento prévio do solo (Leira) e 

preparo reduzido com palha superficial (PRCP).  

Cada parcela experimental de 16,2 m2 apresentou três leiras/linhas distanciadas 0,9 m onde 

foram plantadas 20 ramas de batata-doce de 0,3 m cada, espaçadas a cada 0,3 m, o que 

correspondeu a 37.000 plantas ha-1. A variedade utilizada foi a Londrina. 

O plantio nos tratamentos com confecção de leiras com aproximadamente 0,35 m de altura, 

foi realizado com abertura manual de orifício com 0,08 m de profundidade, colocação vertical da 
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base da rama e enterrio também manual. Nos demais tratamentos, o sulco de plantio com cerca 

de 0,08 m de profundidade por aproximadamente 0,05 m de largura foi aberto com o auxílio de 

uma haste de bambu com ponta em forma de cone, com posterior colocação vertical da base da 

rama e enterrio manual da rama. A área útil foi constituída pela porção de solo que continha as 18 

plantas centrais da leira/linha do meio.   

Aos 90 dias após plantio, foram avaliados a produtividade total de raízes (raízes com massa 

igual ou superior a 40 g), o número total de raízes (massa igual ou superior a 40g) e os números de 

raízes pertencentes a quatro grupos de massa individual de raízes: menor que 100 g, entre 101 e 

300 g, entre 301 e 500 g e maior que 501g. 

As variáveis foram submetidas à análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey. Adotou-se 5% de probabilidade de erro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema de preparo de solo influenciou a produtividade e o número de raízes produzidas 

(Tabela 1). Os tratamentos com revolvimento do solo, PAG + L e PAG, resultaram em maiores 

produtividade e número de raízes que em área não revolvida (PRCP e PR). Leira não diferiu dos 

demais tratamentos quanto à produtividade, mas resultou em maior número de raízes que PRCP. 

Dessa forma, a produção de raízes é prejudicada pelos atributos físicos do solo nos sistemas onde 

não há utilização de grade aradora. A diferença de valores entre os tratamentos provavelmente 

está relacionada à possível variação na densidade de solo nos diferentes preparos de solo, como 

verificado em Rós et al. (2014).  

 

Tabela 1. Produtividade total de raízes, número total de raízes e números de raízes pertencentes a 

quatro grupos de massa individual de raízes, em função de diferentes sistemas de preparo do solo. 

Preparo 
de solo 

Produtividade 
de raízes* 

(t ha-1) 

Nº de raízes (1000 ha-1) 

Total* 
 

massa <100 
g* 

 

massa entre 
101 e 300g* 

massa 
entre 301 
e 500g* 

massa >501 
g* 

PAG + L 15,2 A 123,2 A 57,9 A 61,8 A 3,5 A 0,1 B 
PAG 16,9 A 104,6 A 41,0 AB 52,8 AB 8,4 A 2,6 A 
Leira 13,3 AB 97,9 AB 37,5 AB 55,7 A 4,5 A 0,4 AB 
PR 10,1 B 63,5 BC 23,1 B 31,2 B 7,0 A 2,2 AB 
PRCP 9,4 B 56,4 C 17,8 B 30,8 B 5,9 A 1,9 AB 
*Letras diferentes na coluna diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade de erro. 
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Em trabalho de Rós et al. (2013), onde foram comparados o preparo reduzido com sistema 

convencional (arado, grade e confecção de leiras), também foram verificados produtividade e  

número de raízes inferior em preparo reduzido em estágio inicial da cultura. De maneira 

semelhante, Agbede (2010) e Anikwe e Ubochi (2007) constataram que o plantio convencional  

resulta em maior produtividade de raízes tuberosas de batata-doce em relação ao plantio em solo 

não revolvido. 

Quanto à massa das raízes produzidas, verificou-se que a maioria das raízes encontra-se, aos 

90 dias após plantio, com massa inferior a 301g (Tabela 1). E, até esse valor de massa, o número 

de raízes em PAG + Leira foi maior que em PR e PRCP. 

O número de raízes entre 301 e 500g não variou entre os tratamentos. Mas o número de 

raízes com massa superior a 501 g foi maior em PAG que em PAG + Leira. A produção de raízes 

com massa superior a 501 g não é interessante, pois, até a época de colheita da cultura, cerca de 

180 dias após plantio, essas raízes provavelmente estarão com massa superior à desejada pelo 

consumidor.  

 

CONCLUSÃO 

A produtividade e o número de raízes tuberosas de batata-doce, obtidos em fase inicial da 

cultura, são influenciados pelo sistema de preparo do solo, sendo que os preparos onde há 

revolvimento do solo por meio do uso de grades, com confecção ou não de leiras, favorecem a 

cultura. 
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RESUMO: O objetivo do trabalho será verificar o efeito do escarificador no solo e do uso de 
corretivos e adubos na cultura da Uruchloa, antecedendo o cultivo da soja, visando melhorar o 
ambiente de produção em Sistema Semeadura Direta. O experimento está sendo conduzido em 
Presidente Bernardes-SP na Fazenda Experimental da UNOESTE. A área experimental, de 60225m2, 
foi dividida em dois talhões de 167m de largura por 160m de comprimento. Um dos talhões foi 
manejado com escarificador, na profundidade de 30 cm no perfil do solo. O outro talhão não 
recebeu manejo mecânico. Foram delimitados os cinco piquetes de 32m de largura por 167m de 
comprimento dentro de cada talhão, os quais receberam cinco manejos químicos, sendo: 1- 
Testemunha; 2 - Calcário; 3- Calcário+Gesso; 4- Calcário+Gesso+NPK; 5- Calcário+Gesso+NPK+ 
Micronutrientes. O experimento foi instalado seguindo o delineamento experimental em faixas, 
esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Os parâmetros avaliados serão: análise química de 
solo; análise do tecido vegetal; matéria verde e seca; aporte e persistência da palha; sistema 
radicular; produtividade de grãos e componentes de produção. Observando os dados parciais 
verificamos que no talhão sem manejo mecânico a melhor produtividade da soja foi com a 
aplicação de calcário com 2260 kg ha-1. E no talhão com manejo mecânico o melhor índice de 
matéria seca foi com a aplicação de calcário+gesso+NPK+micronutrientes com 12033 kg ha-1. 
Palavras-chave: Condições edafoclimáticas, matéria orgânica, produtividade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A região do Oeste Paulista é considerada socioeconomicamente como uma das mais pobres 

do estado de São Paulo (OLIVETTE, 2006), sendo a atividade agropecuária a base da economia 

regional (SILVA, SPOSITO, 2007). Essa região, embora pertencentes ao bioma de Mata Atlântica 

(IBGE, 2010), está localizada em uma zona de transição, apresentando muitas características do 

bioma Cerrado, que é atualmente a maior região produtora de grãos do Brasil. Porém, assim como 

na maior parte do Brasil Central, apresenta solo altamente intemperizado, com baixo teor de 

argila e com baixa fertilidade natural.  O solo de baixa fertilidade, a escassez de chuvas em grande 

parte do ano e a baixa retenção de água, devido aos reduzidos teores de matéria orgânica e argila, 

dificultam o cultivo tanto de lavouras como de pastagens, sendo comuns as baixas produtividades 

de grãos e forragens.  Esse cenário, em muitos casos, desestimula os investimentos no meio rural, 
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agravando ainda mais os problemas químicos e físicos do solo, tornando-o cada vez menos 

produtivo. 

Portanto, torna-se necessário adotar estratégias visando aumentar a produtividade dessas 

áreas, sendo o Sistema Semeadura Direta (SSD) uma excelente e comprovada técnica de manejo 

para reduzir os riscos do cultivo de lavoura de grãos em condições edafoclimáticas não 

apropriadas. Nesse sistema privilegia-se a manutenção do solo coberto com palha, a rotação de 

culturas e a mínima mobilização do solo. Com isso, entre outros benefícios, reduzirá as altas 

temperaturas do solo e as perdas de água por evaporação, além do aporte de resíduos vegetais 

servir de fonte de C para aumentar os estoques de matéria orgânica (MOS). 

No entanto, em condições de clima tropical e em solos com baixos teores de argila, os 

desafios para o incremento da MOS são maiores, já que as temperaturas médias elevadas 

aumentam a atividade microbiana, e os baixos teores de argila reduzem a formação de agregados 

e limitam a interação entre a fração orgânica e mineral do solo, deixando a MO exposta e 

vulnerável à degradação, o que demanda um elevado e constante aporte de matéria seca (MS) e 

carbono (C) ao solo (ALVES et al., 2008). Nessas condições, as braquiárias podem assumir essa 

função, com alta produção de fitomassa aérea e radicular, principalmente em solos sem limitações 

físicas e químicas. 

O objetivo deste trabalho será verificar o efeito da escarificação do solo e do uso de 

corretivos e fertilizantes no manejo da Urochloa brizantha cv. Piatã, antecedendo o cultivo da soja, 

visando melhorar o ambiente de produção da leguminosa e de forragem em Sistema Semeadura 

Direta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em novembro de 2013 e está sendo conduzido em área de 

pastagem extensiva na Fazenda Experimental da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, em 

Presidente Bernardes-SP, em um solo classificado como Argissolo Vermelho distroférrico. 

A área experimental, de 6.0225m2, foi dividida em dois talhões de 167m de largura por 160m 

de comprimento. Um dos talhões foi manejado com escarificador, na profundidade de 30 cm e o 

outro não recebeu manejo mecânico. Nessa ocasião, foram delimitados os cinco piquetes de 32m 

de largura por 167m de comprimento dentro de cada talhão, os quais receberam cinco manejos 

químicos, sendo: 1-Testemunha; 2-Calcário; 3-Calcário+Gesso; 4- Calcário+Gesso+NPK; 5-

Calcário+Gesso+NPK+Micronutrientes. O experimento foi instalado seguindo o delineamento 

experimental em faixas, em esquema fatorial 2x5, com quatro repetições. Os parâmetros 
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avaliados são: massa da matéria seca da pastagem (kg ha-1); produtividade de grãos da soja (kg ha-

1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados parciais analisados até o momento permitem verificar que, no talhão onde não foi 

feito o manejo do solo com o escarificador, a melhor produtividade da cultura da soja foi de 2.260 

kg ha-1, obtida em função do manejo químico de aplicação de calcário. A produtividade da soja foi 

prejudicada pela estiagem que ocorreu na região durante o final do ciclo da cultura. O melhor 

aporte de matéria seca da pastagem foi de 2.033 kg ha-1, obtido quando se aplicou calcário + gesso 

+ NPK no talhão com o manejo de solo com o escarificador. A pastagem foi beneficiada por 

suceder a cultura da soja, com aproveitamento do N, em conjunto com o tratamento 

antecipadamente aplicado, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Produtividade da Soja (kg ha-1) e Massa da Matéria Seca da Pastagem (kg ha-1), em 

função dos tratamentos antecipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Significativo ao nível de 5% de probabilidade; S.E – Sem Escarificador; C.E – Com Escarificador; 
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CONCLUSÕES 

Parcialmente, conclui-se que no talhão sem escarificação, a melhor produtividade da soja foi 

de (2.260 kg ha-1) com a aplicação de calcário. E o melhor aporte de matéria seca foi de (12.033 kg 

ha-1) com a aplicação de calcário + gesso + NPK em solo escarificado. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi de avaliar algumas propriedades físicas de um Latossolo 
Amarelo, cultivado sob manejo convencional e submetido ao uso de fontes orgânicas e adubação 
fosfatada com produção de feijão caupi (Vigna unguiculata Walp). O trabalho teve delineamento 
experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições por tratamento. Assim definidos: 
testemunha (T), adubação verde com feijão de porco (FP), esterco bovino (EB), esterco de galinha 
(EG), resíduo de agroindústria de mandioca (RA), na quantidade de 20 Mg ha-1 e adubação 
fosfatada (AF) na quantidade de 0,2 Mg ha-1. Para avaliar a ação dos tratamentos sobre a 
qualidade física do solo, foram coletadas amostras indeformadas na profundidade de 0-30 cm, 
para determinar os atributos físicos densidade do solo (Ds), macroporosidade (Mac.), 
microporosidade (Mic.), teor de matéria orgânica (M.O) e curva de retenção de umidade do solo 
(CRU). Para avaliar efeito dos tratamentos sobre a produtividade das culturas, foi utilizada a 
cultura do feijão caupi, Cultivar BR3 Traquateua. O manejo dispensado ao solo comprometeu os 
indicadores de qualidade física avaliados; o uso de esterco de galinha e adubação fosfatada 
melhoram a produtividade da cultura do feijão caupí. 
Palavras-chave: manejo do solo, curva de retenção de água no solo, solos amazônicos 
 

 

INTRODUÇÃO 

As pesquisas que envolvem estudos de manejo de solos devem identificar e desenvolver 

sistemas adaptados às condições edafoclimáticas, sociais e culturais da região. Quando se utiliza o 

solo e estes critérios são desconsiderados, há perdas dos indicadores de qualidade física do solo, 

com grandes prejuízos à produtividade das culturas. Nos trópicos, a adição regular de resíduos 

orgânicos ao solo contribuem para a conservação do solo e da água, promovendo principalmente 

a melhoria de sua estrutura. Condição que favorece a aeração e a infiltração de água, propiciando 

maior penetração do sistema radicular no perfil agrícola. O objetivo deste trabalho foi de avaliar 

algumas propriedades físicas de um Latossolo Amarelo cultivado sob manejo convencional e 

submetido ao uso de fontes orgânicas e adubação fosfatada, com a ação na produtividade do 

feijão caupi.  
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METODOLOGIA 

O trabalho foi conduzido na Estação Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, no 

município de Terra Alta, localizada na microrregião do Salgado, no Nordeste Paraense, sob um 

Latossolo Amarelo textura média, A área experimental estava sob alocalização das coordenadas 

geográficas 01º 07’ 30” S e 47º 52’30” W de Greenwich. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com parcelas de 5x10 m, 

distanciadas 1 metro entre si com quatro repetições e seis tratamentos. Assim definidos: 

testemunha (T), adubação verde com feijão de porco (FP), esterco bovino (EB), esterco de galinha 

(EG), resíduo de agroindústria de mandioca (RA) e adubação fosfatada (AF). As fontes orgânicas 

foram distribuídas a lanço na quantidade de 20 Mg ha-1 parceladamente nos anos de 2003 e 2004, 

para adubação fosfatada foi administrada a quantidade de 0,2 Mg.ha-1 distribuída parceladamente 

de duas vezes, 60 dias antes do plantio, nos anos de 2003 e 2004. Após a distribuição dos 

tratamentos nas parcelas, foi realizada a incorporação dos mesmos a 15 cm de profundidade com 

implemento de revolvimento. Foram determinados conforme EMBRAPA (1997) a densidade do 

solo (Ds), macroporosidade (Mac.), microporosidade (Mic.), teor de matéria orgânica (M.O) e 

curva de retenção de umidade do solo (CRU), nas tensões 6, 10, 33,100 e 1500 kPa, com os valores 

calculados através da equação de Van Genuchten, (1980) e ajustados no Software Oringin Versão 

7.0. A produtividade da cultura (Pc) foi determinada com grãos a 13% de umidade. Para análise 

estatística foi utilizado o teste de médias, comparadas pelo Teste de Duncan com P<0,05% de 

probabilidade, utilizando-se o programa SANEST. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ação nos tratamentos nos atributos físicos avaliados, não propiciou diferença estatística 

significativa (Tabela 1). Os valores de densidade de solo variaram entre 1,62 a 1,64 Mg.m-3 e 

segundo Reineart e Reichert (2001) os valores aqui encontrados, podem ser considerados como 

indícios de compactação. A macroporosidade variou de 0,13 m3.m-3 a 0,17 m3.m-3, são 

característica de solos em processo de degradação estrutural, pois de acordo com Moraes et 

al.(2006) estão abaixo de 0,20 m3.m-3. Condição que provoca redução na aeração, movimentação 

de água e penetração de raízes no solo (CULLEY et al.,1987). A microporosidade, com variação de 

0,19 a 0,22 m3.m-3 reflete o comportamento do manejo dispensado ao solo, proporcionando uma 

relação mac/mic abaixo de 3:1, preconizado por Kiehl (1979) como a ideal. 
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Tabela 1. Média de produtividade de feijão caupí; densidade do solo, macroporosidade, 

microporosidade e teor de matéria orgânica de um Latossolo Amarelo, no perfil de 0 a 30 cm de 

profundidade, submetido à adubações orgânica, química e verde. 

 
Tratamento 

Produtividade 
Densidade 

do solo 
Macroposidade Microporosidade 

Matéria 
orgânica 

kg.ha-1 g.cm
-3

 m
3

.m
-3

 g.kg-1 

T 240e 1,62a 0,17a  0,19c 7,0 a 

AF 448b 1,63a 0,13c  0,22a 10,7a 

EB 297c 1,63a 0,16ab 0,20bc 9,0 a 

EG 717a 1,64a 0,14bc 0,21ab 10,2 a 

RM 268d 1,63a 0,17a 0,20bc 10,0 a 

FP  261de 1,63a 0,15b 0,22a 10,3 a 
Médias nas colunas, seguidas por letras distintas diferem significativamente entre si,   

pelo Teste de Duncan com P<0,05% de probabilidade. 

 

O teor de matéria orgânica (M.O) no solo, apesar de ter recebido 20 Mg.ha-1 de cada 

tratamento, variou de 7,1 a 10,7 g.kg-1. O que segundo Ribeiro et al. (1999) são teores baixos, 

condição tributada ao manejo dispensado a área experimental e  velocidade de decomposição do 

material orgânico por ação dos microorganismos de solo. 

Quanto a produtividade da cultura (Pc), os melhores resultados foram obtidos por EG, 

seguido por AF, com médias de 717 kg.ha-1 e 448 kg.ha-1, respectivamente (Tabela 1), superiores a 

média nacional, que é de 317 kg.ha-1. (FILHO F., et al., 2005). Demonstrando assim, seu potencial 

de utilização no sistema de produção de grãos.  

O tratamento AF, obteve o maior resultado na umidade de saturação de -1 kPa com 

retenção de 13,27% a mais que a testemunha (Figura 1),. Condição que pode ser associada ao uso 

do fertilizante fosfatado, pois o mesmo age no desenvolvimento radicular dos vegetais. O que de 

acordo com Gatiboni (2003), tão logo haja decomposição destas raízes, será formada uma cadeia 

de bioporos, o qual constituirá um eficiente mecanismo de retenção e armazenamento de 

umidade no solo. 

 

 

 

 

 

    



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
107 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva característica de retenção de umidade de um Latossolo Amarelo, no perfil de 0-30 

cm de profundidade, submetido à adubações orgânica, química e verde. 

 

CONCLUSÕES 

         O manejo adotado comprometeu a qualidade das propriedades físicas no solo avaliado; 

         O esterco de galinha e adubação fosfatada proporcionaram as maiores produtividades à 

cultura; 

         O uso de esterco de galinha proporcionou aumento na produtividade da cultura acima do 

obtido com uso de fertilizante industrializado.  
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RESUMO: O papel desempenhado pela mesofauna nos processos do solo por serem seres 
sensíveis às mudanças torna-os bons indicadores da qualidade do solo. Este trabalho buscou 
avaliar a abundância e a riqueza da mesofauna em diferentes sistemas de produção e uso da terra. 
O estudo foi realizado em uma propriedade no Norte do estado do Paraná em duas épocas, onde 
foi avaliada a mesofauna em sete áreas distintas com o método de funil de Berlese, onde as 
amostras foram extraídas por sete dias e depois identificadas com estéreo microscópio, amostras 
de solo para análises químicas e para umidade também foram coletadas. Para as análises 
estatísticas foram utilizados os programas PAST para Riqueza, Shannon e Equitabilidade e o 
Statistica 7 para o teste de Kruskal-Wallis. Foram identificados 12 ordens, sendo que na primeira 
coleta os grupos Acari, Collembola, Coleoptera total, Symphyla, Diplura, Protura e Outros e os 
índices de Riqueza, Shannon e Equitabilidade apresentaram diferenças significativas a na segunda 
coleta apenas o grupo Não Identificado e o combinado Outros apresentaram diferenças 
significativas. A Mata Nativa foi o sistema mais diverso e com maior abundância seguida por P, PF, 
ILPF, F, CANA e ILP, esta diferença pode ser explicada pelo maior aporte de matéria orgânica e 
umidade mais alta nas áreas com menor impacto. Os sistemas de uso do solo afetam a diversidade 
e abundância da fauna. 
Palavras-chave: Fauna edáfica, manejo integrado, biologia do solo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 A fauna do solo é bastante conhecida por sua participação na decomposição da matéria 

orgânica (MO), formação de poros, galerias e descompactação do solo (R MB E et al., 2005). Suas 

comunidades são frequentemente usadas como indicadoras ambientais (PAOLETTI, 1999), pois são 

sensíveis a alterações nas formas de uso da terra (COSTA et al., 2004), e desempenham um 

importante papel na manutenção da fertilidade e produtividade do solo (BROWN et al., 2006). A 

mesofauna compreende os animais que possuem diâmetro corporal de 0,1 a 2,0 mm (AQUINO & 

CORREIA, 2005). 

 Os sistemas integrados de produção, em franca expansão no Brasil, incluem a integração-

lavoura-pecuária (ILP), e a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), estes sistemas favorecem a 

manutenção  e a diversidade da fauna edáfica (PORTILHO et al., 2011) mas pouco se sabe dos 

efeitos desses sistemas nas produções vegetais (PORFÍRIO-DA-SILVA, 2012) e também sobre a 
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fauna do solo. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a abundância e riqueza da 

mesofauna em diversos sistemas (incluindo sistemas integrados) de produção e de uso da terra. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado na fazenda Estância Jae no município de Santo Inácio, região Norte 

do estado do Paraná em duas épocas (outubro e janeiro). Foram amostradas sete áreas distintas: 

cana-de-açúcar (CANA); pastagem (P); integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF); plantio de 

Eucalyptus (F), integração lavoura-pecuária (ILP); pecuária-floresta (PF) e mata nativa (MN). Para a 

amostragem da mesofauna, utilizou-se o método de Funil de Berlese adaptado, com malha de 2,0 

mm (AQUINO et al., 2006). Para as áreas ILPF e PF foram realizadas 12 amostras e para os outros 

sistemas, 8 amostras por parcela, distantes 15 m entre si. Os funis foram levados ao extrator, onde 

permaneceram por 7 dias. Após extração, as amostras foram identificadas com estéreo 

microscópio e os animais quantificados e separados em táxons principais, os dados foram 

extrapolados para m² (Tabela 1). Também foram retiradas amostras de solo para umidade e 

análise química de rotina segundo Marques & Motta (2003). As ordens Diptera, Chilopoda, 

Pseudoescorpionidae, Aranae, Gastropoda, Diplura, Protura, Symphyla, Lepdoptera e Não 

identificados foram combinados para constituir o grupo Outros, devido ao baixo número de 

indivíduos encontrados. 

 Para o cálculo dos índices de Shannon, Equitabilidade (Pielou) e Riqueza, foi utilizado o 

Software PAST (HAMMER et al., 2001), e para avaliar a diferença estatística entre os sistemas 

avaliados, utilizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (devido à não uniformidade dos 

dados) e o programa Statistica 7 (STATSOFT, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em Outubro foram coletados 681 indivíduos de 12 grupos taxonômicos. Já em Janeiro, 

foram coletados apenas 283 indivíduos também de 12 grupos, porém em Outubro não foram 

coletados indivíduos de Aranae e Lepidoptera e em Janeiro coleta não foram encontrados 

indivíduos de Symphyla e Pseudoescorpionidae. Essa diferença de abundância pode ser devido à 

menor umidade do solo em Janeiro (após 35 dias sem chuva) que Outubro (Tabela 2), quando 

houve uma chuva forte um dia antes da coleta. 

 Na coleta de Outubro houve diferença significativa na abundância entre os sistemas apenas 

para os grupos Acari, Collembola, Coleoptera total, Symphyla, Diplura, Protura e Outros. Os índices 

de Riqueza, Shannon e Equitabilidade também apresentaram diferenças significativas pelo teste 
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de Kruskal-Wallis. Em Janeiro, apenas os grupos Não Identificados e Outros apresentaram 

diferenças significativas.  

 O grupo Acari foi o mais abundante na coleta de Outubro (Tabela 1), resultado também 

observado por Marçal (2009) no município vizinho, e por Zagatto (2014), que depois de Acari, 

Collembola foi o segundo grupo mais diverso, resultados de Ponta Grossa. Formicidae, Hemiptera 

e Coleoptera foram os seguintes grupos mais abundantes (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Número de indivíduos por m² dos grupos com abundância mais representativa nas áreas 

amostradas nas duas coletas. Out= outubruo; Jan= janeiro.  

 

Tabela 2. Propriedades químicas e umidade do solo nas duas coletas, em cada um dos sistemas de 

uso do solo em Santo Inácio-PR. CANA= cana-de-açúcar; P= pastagem; ILPF= integração lavoura-

pecuária-floresta; F= plantio de Eucalyptus; ILP= integração lavoura-pecuária; PF= pecuária-

floresta; MN=mata nativa; Out= Outubro e Jan= Janeiro.  

Sistema 
pH 

 CaCl 
pH  

SMP 

H+Al K Ca Mg 

P 

C  

Al 

Umidade 

cmolc dm-3 g dm-3  Out  Jan 

CANA 5,59 7,15 2,12 0,05 1,01 0,10 13,12 10,07 0,02 7,30 2,04 
P 6,04 7,26 1,98 0,10 1,71 0,35 10,26 11,15 0,00 8,45 2,59 
ILPF 5,86 7,16 2,11 0,07 1,66 0,41 17,79 10,35 0,01 10,52 4,85 
F 4,45 6,74 2,88 0,09 0,70 0,17 8,91 7,99 0,29 11,28 2,90 

ILP 5,65 7,11 2,20 0,04 1,59 0,24 12,46 8,81 0,01 11,59 4,19 
PF 5,43 7,13 2,17 0,05 1,42 0,46 9,15 6,74 0,03 9,80 3,69 
MN 5,54 6,87 2,66 0,20 3,53 0,63 3,83 17,56 0,05 14,86 4,15 

Sistema Época Acari Collembola Formicidae Coleoptera Hemiptera Outros Total 

Cana Out 149 25 124 0 0 0 298 
Jan 0 25 0 25 174 0 224 

P Out 1468 647 75 100 199 100 2589 

Jan 0 25 25 25 100 25 200 

ILPF Out 796 33 382 50 83 33 1377 
Jan 33 17 50 0 116 33 249 

F Out 473 149 274 0 0 0 896 
Jan 174 75 149 50 25 75 548 

ILP Out 174 50 25 0 0 0 249 
Jan 50 0 100 0 25 50 225 

PF Out 315 1211 116 50 66 0 1758 
Jan 83 17 166 17 33 66 382 

MN Out 5300 1319 1642 199 299 522 9281 
Jan 1667 572 2538 50 75 174 5076 

Total Out 8675 3434 2638 399 647 655 16448 

 
Jan 2007 731 3028 167 548 423 6904 
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 Na coleta de Janeiro, Formicidae foi o grupo, mais abundante, valores semelhantes foram 

encontrados por Marçal, (2009) na mesma época do ano em cultivo de Cana-de-açucar. Os valores 

de formicidae foram superiores aos encontrados na coleta de Outubro, sendo o único grupo com 

maior abundância em relação à Outubro, seguido de Acari, Collembola, Hemiptera e Coleoptera 

(Tabela 1).  

 MN foi o sistema mais diverso e com maior abundância nas duas épocas de coleta, 

seguidos por P, PF, ILPF, F, CANA e ILP (Tabela 1), esta diversidade pode estar relacionada a maior 

ciclagem de nutrientes, pois os maiores valores de K, Ca, Mg e C foram encontrados nesse sistema. 

Portilho et al., (2011) e Marçal, (2009) também obteve os maiores valores de C na Mata Nativa. 

 

CONCLUSÕES 

 Os sistemas de uso do solo influenciam a diversidade e a abundância da fauna. A maior 

riqueza e abundância da fauna está relacionada a menor influencia antrópica e à maior 

porcentagem de matéria orgânica e umidade presente na Mata Nativa, em ambas as coletas, mas 

significantemente maior em Outubro.  
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RESUMO: Nas últimas décadas, os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais críticos e 
frequentes, principalmente devido ao desmedido crescimento populacionais e ao aumento da 
atividade industrial. Com estes ingredientes, os problemas devido à ação antrópica têm atingido 
dimensões catastróficas, podendo ser observados por meio de alterações na qualidade do solo, do 
ar e da água. A mineralização de compostos orgânicos obtidos através da compostagem de 
resíduo industrial (RI) e fertilizante mineral (FM), incorporados ao solo para o cultivo da cultura da 
cana-de-açúcar. O experimento foi realizado em ambiente protegido (orquidário) da Universidade 
do Oeste Paulista. Para a composição dos tratamentos foi utilizado composto orgânico de um 
trabalho de dissertação de mestrado realizado na Unoeste, compostos esses feitos com resíduo 
industrial (RI), originado de uma empresa do setor de oleoquímica misturado a fertilizante mineral 
(FM)) devidamente caracterizado quimicamente antes da efetivação da mistura com o solo.Os 
resultados obtidos apresentam que tanto na porcentagem de resíduo, quanto nas doses o 
tratamento 4 (75 de L.E. e 25% de R.I.) ( 25% R.I e 75% L.E.) apresentaram melhores resultados no 
geral. 
Palavras-chave: cana-de-açúcar; torta de filtro; compostagem 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais 

críticos e frequentes, principalmente devido ao desmedido crescimento populacional e ao 

aumento da atividade industrial. Com estes ingredientes, os problemas devido à ação antrópica 

têm atingido dimensões catastróficas, podendo ser observados por meio de alterações na 

qualidade do solo, do ar e da água (FREIRE et al., 2000). 

Os resíduos industriais têm sido utilizados com êxito em plantações florestais, 

principalmente em regiões de clima temperado (GONÇALVES et al., 2000). 

Os microorganismos exercem papel fundamental no processo de transformação da 

matéria orgânica, representando um importante componente ecológico, pois são os responsáveis 

pela decomposição e mineralização de resíduos orgânicos como fonte de nutrientes e energia para 
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a formação e desenvolvimento de suas células, bem como, para síntese de substâncias orgânicas 

(GAMA-RODRIGUES & DE-POLLI, 2000). 

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a mineralização de 

compostos orgânicos obtidos através da compostagem de resíduo industrial (RI) e fertilizante 

mineral (FM), incorporados ao solo para o cultivo da cultura da cana-de-açúcar estimado sobre 

diferentes doses de torta de filtro recomendadas para a cultura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  O experimento foi realizado em ambiente protegido (orquidário) da universidade do 

oeste paulista, sobre bancadas confeccionadas de pranchas e cavaletes de madeira, os quais 

foram utilizados para a colocação dos copos depois de cheios com a mistura de solo e composto 

orgânico e as análises foram feitas no laboratório de análise química e física dos solos da 

Universidade 

  O composto orgânico utilizado para os tratamentos foram obtidos a partir de um 

trabalho de dissertação de mestrado realizado na Unoeste, sua composição é de resíduo 

industrial, originado de uma empresa do setor oleoquímico agregado ao lodo esgoto, da estação 

de tratamento de esgoto (ETE), feito suas correções necessárias, antes de sua utilização. 

  O solo que foi utilizado no experimento foi extraído de barranco e está disposto no 

orquidário da universidade, o mesmo teve sua composição química verificada antes da realização 

do trabalho, para só aí iniciarmos a mistura das substâncias. 

  Para iniciar o experimento foi triturado o resíduo industrial, com o auxílio 

improvisado de um almofariz e pistilo. O solo foi peneirado antes de ser feita homogeneização 

com o composto orgânico. O resíduo foi pesado em balança analítica, o solo foi medido, tomando 

como base o próprio recipiente a qual posterior ele foi acondicionado, que era recipiente plástico 

de 500ml. Em cada tratamento foi utilizado diferentes doses do composto, de acordo com a 

adubação feita com torta de filtro na cultura da cana-de-açúcar, na qual estimasse um valor de 40 

t/ha-1 subdivididas em parcelas e os cálculos foram feitos para conversão dos dados, depois de 

feito os cálculos de adubação, foram determinadas as seguintes doses 9 gramas, 18 gramas, 36 

gramas e 72 gramas, porém a quantidade de solo foi à mesma para todos os tratamentos.e quatro 

tratamentos com cinco repetições, foram 40 litros (40.000 ml). Cada tratamento recebeu um total 

de 20 copos de solo (latossolo vermelho), que foram colocados dentro de uma lata de medida, e 

transferidos para a betoneira, juntamente com o RI quantidade por época, multiplicado pelas 
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épocas, para sua homogeneização. O composto foi acondicionado em recipientes plásticos de 500 

ml (copos), adequadamente identificados. 

  Após a identificação e acondicionamento do resíduo, foram distribuídos em cima de 

uma mesa, protegidos dentro do orquidário, de forma a facilitar sua coleta para as análises. 

  Para facilitar a mineralização foi necessário regar o experimento, foi molhado  duas 

vezes por semana, todas as quarta e sábado os copos não tinham furos em sua base para 

escoamento, para não sofrer lixiviação de minerais. 

  As amostras foram coletadas aos 30 e 60 dias de compostagem, para análises 

químicas, de pH, M.O. e C. portanto, no total, foram coletadas 80 amostras em cada época.  Os 

tratamentos foram dispostos fileiras de copos e caracterizados por tratamento, o RI, e as sub-

parcelas correspondentes às épocas de amostragem, totalizando 20 parcelas experimentais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho visa de acordo com os resultados da mineralização, fornecer 

nutrientes e fazer as correções necessárias do solo para o cultivo da cana-de-açúcar.  

Para todos os tratamentos foram significativos em todos os elementos e 

parâmetros analisados porem na interação entre tratamento e épocas apenas o pH foi significativo 

sendo que os valores de M.O. e C total foram não significativos. 

Entre tratamentos os resultados em porcentagem do resíduo (mistura de R.I. e Lodo 

de Esgoto) para pH os melhores resultados foi uma interação entre os tratamentos de 25% e 50%. 

Já para o elemento M.O. a interação ficou entre o resultados de 25%  100% 

(testemunha) de R.I. Porem os resultados de C total foi idêntico aos de M.O. 

O fator  pH obteve um resultado significativa para 36 e 72  gramas . 

As melhores doses em relação aos tratamentos em todos os elementos analisados 

foram os com doses de 72 gramas, que representam as doses de 40 t ha-1. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos apresentam que tanto na porcentagem de resíduo, quanto 

nas doses o tratamento 4 (75 de L.E. e 25% de R.I.) ( 25% R.I e 75% L.E.) apresentaram melhores 

resultados no geral. 

Para cada elemento analisado houve diferenças sendo que para as analises de 

porcentagem da mistura foi significativo em tratamentos diferentes, já no tratamento por doses 
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baseados na adubação por torta de filtro o tratamento 4 com 72 gramas (40 t ha-1) foi o que 

apresentou melhor resultado em todos os elementos analisados.  
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RESUMO: O uso de plantas de cobertura (PC) e escarificação mecânica são alternativas para 
minimizar a compactação da camada superficial do solo em sistema de plantio direto (SPD). Assim, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de grãos de culturas em sucessão e as 
alterações na resistência do solo à penetração (RSP), após escarificação mecânica do solo e o 
cultivo de PC em SPD implantado há 12 anos. O trabalho foi desenvolvido em Selvíria, MS, em 
2012/13, em um Latossolo Vermelho, textura argilosa, com delineamento em blocos casualizados 
disposto em um esquema fatorial 5x2 para o arroz e o feijão, com quatro repetições. Os 
tratamentos foram constituídos pela combinação de cinco PC (pousio, Cajanus cajan, Crotalaria 
juncea, Urochloa ruziziensis e Pennisetum glaucum) com ou sem escarificação mecânica do solo. 
Após colheita do arroz e feijão, realizou-se a RSP, nas camadas de 0,00-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 
0,20-0,40 m. A escarificação e o cultivo de PC promoveram redução da RSP, na camada 0,00-0,20 
m, após cultivo do arroz; o guandú em SPD proporcionou redução da RSP até 0,40 m, após cultivo 
do feijão; a escarificação mecânica do solo e o cultivo anterior de guandu proporcionaram 
incrementos na produtividade do arroz; o cultivo anterior de crotalária e milheto com 
escarificação, seguida de cultivo do arroz, proporcionaram incrementos na produtividade do feijão 
“de inverno” em sucessão. 
Palavras-chave: plantas de cobertura, sistema de plantio direto, qualidade física do solo. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A compactação na camada superficial em sistema plantio direto (SPD) em fase transição é 

um grave problema para a qualidade do solo, pois modifica os fluxos de água e ar e na dinâmica de 

nutrientes do solo, promovendo a redução da produtividade das culturas agrícolas. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de grãos de culturas em sucessão e as 

alterações na resistência do solo à penetração, após escarificação mecânica do solo e o cultivo de 

PC em SPD implantado há 12 anos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em área experimental da UNESP – Campus de Ilha Solteira, 

localizada no município de Selvíria (MS), durante ano agrícola de 2012/13. O solo do local é do tipo 

Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa, com altitude de 335 m e precipitação anual de 

1.370 mm, temperatura média anual de 23,5oC e umidade relativa do ar entre 70 e 80% (média 

anual). Antes da instalação do experimento foi realizada uma caracterização química e física do 

solo em toda área experimental no dia 14/06/2012. Para análise química foi coletada uma amostra 

composta, originada de 20 amostras simples deformadas do solo, nas camadas estratificadas de 0-

0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. Já à análise física foram retiradas amostras indeformadas 

de solo em 10 pontos aleatórios, nas camadas supracitadas, por meio de anéis volumétricos com 

volume de 10-4 m-3. Aplicou-se em toda área experimental em 10/07/2012, 1.600 kg ha-1 de 

calcário dolomítico a lanço. O preparo com escarificador foi realizado em parte da área 

experimental (09/08/2012), antes da semeadura das PC, com escarificador de sete hastes à 

profundidade de trabalho de 0,35 m e largura da faixa de corte de 2,1 m. Nas partes escarificadas 

foi realizado uma gradagem niveladora. Todas as PC foram semeadas manualmente em 

14/08/2012, sem adubação, com uso de matraca e espaçamento entrelinha de 0,45 m. As 

densidades de sementes utilizadas para o guandu anão (60 kg ha-1), crotalária e milheto (30 kg ha-

1), Urochloa (12 kg ha-1). Todas as PCs foram dessecadas aos 68 dias após a semeadura (DAS) com 

os herbicidas glyphosate (1.440 g ha-1 do i.a.) + 2,4-D (670 g ha-1 do i.a.). Posteriormente foi 

realizada uma operação com triturador mecânico em todas PC. O delineamento experimental foi o 

de blocos casualizados disposto em um esquema fatorial 5x2 para o arroz e o feijão, com 4 

repetições. Os tratamentos foram constituídos pela combinação de cinco PC (pousio, Cajanus 

cajan, Crotalaria juncea., Urochloa ruziziensis e Pennisetum glaucum) com e sem escarificação 

mecânica do solo. Nos pousios permitiu-se o desenvolvimento da vegetação espontânea de 

plantas daninhas. A parcela experimental foi constituída de 7 m largura e 12 m comprimento. A 

RSP foi realizada após a colheita do arroz e do feijão, em três pontos aleatórios dentro de cada 

parcela, utilizando-se um penetrômetro modelo Falker (PenetroLOG), nas camadas estratificadas 

supracitadas. Nas mesmas camadas foram coletadas amostras para a determinação da umidade 

do solo, no momento da avaliação de RSP. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A emergência das plantas de arroz e do feijão ocorreram uniformemente no sexto dia após 

a semeadura (DAS). O florescimento pleno do arroz ocorreu aos 82 dias após a emergência das 

plantas (DAE) e do feijão aos 40 DAE. A colheita do arroz foi realizada aos 106 DAE e a do feijão 

aos 96 DAE. Durante o período de cultivo do arroz não houve problema com acamamento de 

plantas.  

Houve interações significativas para matéria seca da parte aérea (MSPA) das PCs, 

produtividade do feijão e resistência do solo a penetração (RSP), após a colheita do arroz (0,05-

0,10 m) e do feijão (0,00-0,05 e 0,05-0,10 m), apresentados na Tabela 2. 

Tanto após a colheita do arroz (4,16 MPa) e do feijão (1,37 MPa), verificou-se que a 

operação de escarificação reduziu a RSP (Tabela 1), na camada de 0,10-0,20 m, além disso, 

constatou que a mesma proporcionou incremento na produtividade do arroz (Tabela 1). Nas PCs, 

observou-se que o cultivo anterior de milheto reduziu a RSP na camada de 0,00-0,05 m, após 

colheita do arroz. Já o guandu reduziu a RSP na camada de 0,10-0,20 m, após colheita do feijão e 

proporcionou incremento na produtividade de grãos (5.614 kg ha-1) do arroz em relação ao 

milheto (4.154 kg ha-1) e Urochloa (4.284 kg ha-1). 

 

Tabela 1. Valores médios de resistência do solo à penetração (RSP), nas camadas estudadas, 

massa seca da parte aérea (MSPA) das PC (68 DAS), produtividade de grãos (PG) do arroz e feijão, 

após escarificação mecânica e biológica em SPD implantado há 12 anos, Selvíria, MS, 2012/13. 

 RSP PC Arroz Feijão 

 Arroz Feijã
o 

Arro
z 

Feijão Arroz Feijão Arro
z 

Feijã
o 

MSPA PG PG 

 0,00-0,05 m 0,05-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,40 m 68 
DAS 

colheit
a 

colheit
a 

 --------------------------------- (MPa) ----------------------------------------- Mg 
ha-1 

Kg ha-1 Kg ha-1 

 Escarificação do solo (E) 

Sem 0,43 0,23 3,38 1,24 5,40 a 1,70 a 3,72 2,42 10,0 4.539 
b 

1.649 

Com 0,38 0,20 4,11 0,72 4,16 b 1,37 b 3,52 2,35 10,4 5.091 a 1.947 
 Plantas de cobertura (PC) 

POU 0,37a
b 

0,15 4,29 1,03 4,57 1,47a
b 

3,42 2,40 8,0 5.000 
b 

1.761 

URO 0,47a
b 

0,24 3,67 1,03 4,37 1,49a
b 

3,49 2,37 10,6 4.284 c 1.763 

MIL 0,26 b 0,24 2,67 1,07 4,33 1,55a
b 

3,51 2,34 13,1 4.154 c 1.925 

CRO 0,41a 0,23 4,14 0,91 5,27 1,70 a 3,76 2,41 9,7 5.024 2.015 
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b b 
GUA 0,52 a 0,22 3,95 0,87 5,28 1,46 b 3,91 2,40 9,7 5.614 a 1.525 
 Valores de F 

E 1,01ns 3,96
* 

7,67
* 

188,42
* 

20,77
* 

35,62
* 

1,41n

s 
2,39n

s 
2,69ns 22,86* 18,97* 

PC 2,46* 4,96
* 

4,83
* 

4,15* 2,74ns 2,64* 1,30n

s 
0,25n

s 
52,22

* 
21,58* 6,02* 

ExPC 0,54ns 7,27
* 

3,60
* 

3,61* 2,09ns 1,16ns 0,74n

s 
0,83n

s 
28,46

* 
2,04ns 4,56* 

 DMS (5%) 

E -- -- -- -- 0,537
1 

0,109
4 

-- -- -- 236,56 -- 

PC 0,111
7 

-- -- -- -- 0,242
1 

-- -- -- 532,60 -- 

CV(%
) 

76,12 38,1
6 

38,5
0 

21,42 31,02 19,73 24,8
8 

10,8
4 

7,09 7,57 12,01 

ns
 não significativo e * significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. Médias seguidas de letras iguais na 

coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. DAS: Dias após a 

semeadura; POU- Pousio; URO-Urochloa ruziziensis; MIL-Milheto; CRO-Crotalária; GUA-Guandú; 

 

Em relação ao desdobramento da interação para o RSP após colheita do arroz, na camada 

de 0,05-0,10 m (Tabela 2), nas PC dentro de DM e DM dentro de PC, observou-se que o solo sob 

guandu (2,94 MPa) e milheto (1,98 MPa) com escarificação mecânica do solo, promoveu menor 

RSP, evidenciando que o manejo do solo com uso de cultivo anterior do guandú e o milheto 

associado a operação de escarificação mecânica do solo, estão proporcionando melhorias na RSP 

em curto prazo.  

Já o desdobramento da interação para RSP após colheita do feijão, na camada de 0,00-0,05 

m (Tabela 2), para PC dentro de DM, verificou-se que o guandú em SPD (0,16 MPa) e a crotalaria 

(0,19 MPa) e Urochloa (0,19 MPa) com escarificação promoveram redução da RSP, na DM dentro 

de PC, o destaque maior foi para o guandú em SPD e pousio com escarificação do solo que 

apresentaram menor RSP. 

Em relação ao desdobramento da interação para o RSP após colheita do feijão, na camada 

de 0,05-0,10 m (Tabela 2), nas PC dentro de DM, observou-se que as cinco PCs com escarificação 

promoveram menor RSP, evidenciando que o manejo do solo adotado com uso de PCs no periodo 

de primavera associado à operação de escarificação mecânica do solo proporcionaram melhorias 

significativas nos valores de RSP inferiores ao limite crítico para restrição do desenvolvimento do 

sistema radicular da maioria das plantas cultivadas (2,0 MPa). 

Analisando o desdobramento da interação para MSPA (Figura 1, A), para PC dentro de DM, 

verificou-se que o cultivo anterior de milheto (13,64 Mg ha-1), Urochloa (11,84 Mg ha-1) e guandú 
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(11,14 Mg ha-1) com escarificação e da crotalária (11,46 Mg ha-1) em SPD apresentaram maior 

produção de MSPA. Na DM dentro de PC, verificou-se que o solo sob milheto com e sem 

escarificação e sob crotalária em SPD proporcionaram maior produção de MSPA. 

 

Tabela 2. Desdobramento das interações para resistência do solo à penetração (RSP), na camada 

de 0,05-0,10 m (após cultivo de arroz) e 0,00-0,05 e 0,05-0,10 m (após cultivo de feijão), após 

escarificação, cultivo de PC, arroz e feijão em sucessão em SPD implantado há 12 anos. Selvíria, 

MS, Brasil, 2012/13. 

 RSP na camada de 0,05-0,10 m (MPa), após cultivo do arroz 

Escarificação Pousio Guandú Crotalária Urochloa Milheto 

Sem 4,53 A 4,95 a A 4,51 AB 3,18 B 3,35 a AB 
Com 4,04 AB 2,94 b AB 3,78 AB 4,14 A 1,98 b B 

DMS(5%) PC dentro de DM (1,1663); DM dentro de PC (1,6331); 

 RSP na camada de 0,00-0,05 m (MPa), após cultivo do feijão “de inverno” 

Escarificação Pousio Guandú Crotalária Urochloa Milheto 

Sem 0,16 B 0,16 b B 0,28 a A 0,30 a A 0,27 A 
Com 0,15 B 0,28 a A 0,19 b AB 0,19 b AB 0,21 AB 

DMS(5%) PC dentro de DM (0,0672); DM dentro de PC (0,0941); 

 RSP na camada de 0,05-0,10 m (MPa), após cultivo do feijão “de inverno” 

Escarificação Pousio Guandú Crotalária Urochloa Milheto 

Sem 1,32 a AB 1,02 a C 1,13 a BC 1,33 a AB 1,43 a A 
Com 0,75 b 0,72 b 0,69 b 0,72 b 0,71 b 

DMS(5%) PC dentro de DM (0,1702); DM dentro de PC (0,2383); 
Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha, não diferem estatisticamente pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. C.I. (Caraterização Inicial): Atributos químicos do solo da área experimental, antes da 

instalação do experimento; 

 

Com relação ao desdobramento da interação para produtividade do feijão (Figura 1, B), PC 

dentro de DM e na DM dentro de PC, observou-se que o cultivo anterior de crotalária (2.381 kg ha-

1) e milheto (2.158 kg ha-1) com escarificação proporcionaram incrementos na produtividade de 

grãos, evidenciando que o cultivo anterior de crotalaria e o milheto associado à escarificação 

mecânica do solo interagiram positivamente, proporcionando aumentos significativos na 

produtividade de grãos do feijão. 
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(A) (B) 

Figura 1. Desdobramento das interações para a produção de MSPA das PC (A) e produtividade de 

grãos do feijão (B), após DM e cultivo de PC, em SPD implantado há 12 anos. Médias seguidas de 

mesma letra minúscula, para PC dentro de DM (1,05 Mg ha-1 e 313,31 kg ha-1), e maiúscula, para 

DM dentro de PC (1,49 Mg ha-1 e 416,12 kg ha-1), não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade, CV (%) = 7,09 (a) e 12,01 (b), Selvíria, MS, Brasil, 2012/13. 

 

 Analisando o comportamento da RSP ao longo do perfil do solo até camada de 0,40 m 

(Figura 2, C), verificou-se que com ausência de escarificação do solo, após o cultivo do arroz que 

existe uma zona de compactação entre a camada de 0,08-0,20 m do solo. Destaque maior para o 

cultivo anterior de guandú com valor de RSP variando entre 6,3 a 7,5 MPa em relação a cultivo de 

Urochloa que apresentou menor valor de RSP, com variação entre 4,0 a 5,0 MPa nesta zona de 

compactação do solo. As demais PCs e o pousio apresentaram comportamento intermediário. 

Observando a Figura 2, D, observou-se que a escarificação proporcionou comportamento 

homogêneo em todas as PCs na RSP, inclusive no pousio escarificado, porém com ausência de 

camadas de compactadas. Os valores de RSP variaram entre 4,0 a 5,0 MPa entre as camadas de 

0,08 a 0,30 m, evidenciando que a operação de escarificação, após 7 meses, proporcionou redução 

da RSP do sistema radícular das PCs e do arroz, promovendo maior exploração de nutrientes, água 

e ar do solo estudado, refletindo em maior produção de MSPA do milheto (13,64 Mg ha-1), 

Urochloa (11,84 Mg ha-1) e guandú (11,14 Mg ha-1) e incremento na produtividade do arroz (552 

kg ha-1). 

Com relação ao comportamento da RSP ao longo do perfil do solo até camada de 0,40 m 

(Figura 2, E e F), observa-se que com e sem a presença da escarificação do solo todas as PCs 

apresentaram comportamento semelhante na avaliação de RSP em todas as cincos PC, com 

ausência de zonas de compactação do solo. Destaque maior para o cultivo anterior de guandú em 

SPD que apresentou menor RSP. Vale ressaltar que a valor da RSP foi superior a 2,0 MPa, após a 
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profundidade de 0,18 m na ausência de escarificação e 0,26 m com presença de escarificação. Os 

valores de RSP, após o cultivo do feijão foram bem menores que do arroz, evidenciando que a 

operação de escarificação, após um ano, refletindo em aumento em produtividade do feijão, e 

também, proporcionando melhorias na estruturação e agregação do solo, com destaque para o 

cultivo anterior de milheto (2.158 kg ha-1) e crotalária (2.381 kg ha-1) com escarificação. 

A umidade do solo (Figura 3, G, H, I, J) não interferiu em ambas as avaliações de RSP após 

colheita do arroz e do feijão, apresentando-se dentro do valor limite de 1/3 ou 33% abaixo da 

capacidade de campo do solo, segundo Kiehl (1979), considerado adequado para avaliação de RSP. 

    

(C) (D) (E) (F) 

Figura 2. Médias do comportamento da RSP para os dez tratamentos estudados, em 12 repetições 

por tratamento, até a profundidade de 0,40 m em SPD implantado há 12 anos, após escarificação, 

cultivo de PCs e arroz, sem (C) e com (D) escarificação mecânica do solo e do feijão sem (E) e com 

(F) escarificação mecânica do solo, Selvíria, MS, Brasil, 2013. 

 

 

    

(G) (H) (I) (J) 

Figura 3. Médias do comportamento da umidade gravimétrica do solo no momento da avaliação 

da RSP para os dez tratamentos estudados, em 12 repetições por tratamento, até a profundidade 

de 0,40 m, em SPD implantado, após escarificação, cultivo de PCs e arroz, Selvíria, MS, Brasil, 

2013. 



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
125 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

CONCLUSÕES 

 - A escarificação e o cultivo de PC promoveram redução da RSP, na camada 0,00-0,20 m, 

após cultivo do arroz; o guandú em SPD proporcionou redução da RSP até 0,40 m, após cultivo do 

feijão; 

- A escarificação mecânica do solo e o cultivo anterior de guandu proporcionaram 

incrementos na produtividade do arroz; 

- O cultivo anterior de crotalária e milheto com escarificação, seguida de cultivo do arroz, 

proporcionaram incrementos na produtividade do feijão “de inverno” em sucessão. 
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RESUMO: A capacidade de uso da terra constitui-se numa ferramenta básica para o seu 
planejamento, almejando-se uma eficiente conservação do solo. Efetuou-se o planejamento 
conservacionista do solo da propriedade CESP/PQ-E-RP-D-006 de Dracena (SP), pelos 
levantamentos: a) taxonômico, e b) da capacidade de uso da terra, visando-se sua auto-
sustentabilidade. O levantamento pedológico de reconhecimento foi efetuado conforme o 
Sistema Brasileiro de Classificação do Solo. Seguidamente, a classificação da capacidade de uso da 
terra foi efetuada conforme o manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de 
terras no sistema de capacidade de uso. As classes de solos mapeadas ao nível de família foram: 1) 
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico neofluvissólico, textura muito arenosa e errática, A fraco, 
epiálico – GXvd, representando 19,82 % da área (60,46 ha), 2) ARGISSOLO VERMELHO Distrófico 
abrúptico, A moderado, textura média-arenosa, epidistrófico – PVd, representando 40,35 % da 
área (123,10 ha), 3) NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura muito arenosa, A fraco, 
distrófico, epidistrófico – Rqo, representando 22,32 % da área (68,09 ha) e o 4) NEOSSOLO 
FLÚVICO Tb Distrófico típico, textura muito arenosa, A fraco, epidistrófico - RYbd, representando 
17,51 % da área (53,43 ha). As glebas de capacidade de uso da terra observadas foram: 1) 
subclasse VIIs, 2) unidade VIIs,c-1, 3) unidade VIIs,c-2, que devem ser usadas com culturas 
perenes, e 4) subclasse VIIIa,s, que deve ser usada somente para abrigo da fauna e flora silvestres, 
isto é, não deve ser utilizada para os propósitos agrícolas. Tais medidas constituem-se na base da 
auto-sustentabilidade da propriedade levantada. 
Palavras-chave: conservação do solo, capacidade de uso da terra, sustentabilidade agrícola 
 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento conservacionista do solo consiste na programação de um conjunto de 

recomendações a serem seguidas na exploração de uma propriedade agrícola, compatíveis com a 

capacidade de uso da terra. Objetiva-se especificar o elenco das práticas conservacionistas mais 

adequadas para a manutenção e/ou melhoria dos recursos naturais terrestres, entre eles o solo, a 

água e a vegetação, constituindo-se, portanto, num elemento fundamental para se alcançar a 

auto-sustentabilidade agrícola. 

O objetivo principal do levantamento pedológico ou taxonômico do solo é o de conhecer 

tanto a sua natureza como a distribuição de suas unidades pedológicas. Assim, sua caracterização 

morfológica e analítica deve ser a mais completa possível, a fim de permitir o enquadramento das 

mailto:ariadne2carvalho@gmail.com
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unidades de mapeamento em um sistema natural de classificação. Já a classificação técnico-

interpretativa agrupa as unidades pedológicas em classes de terras (glebas), quando são tomados 

por base atributos especificamente selecionados, que refletem também um específico 

comportamento agrícola dos solos em relação a um determinado objetivo (planta, solo, 

necessidade da água, etc.). Portanto, um levantamento pedológico ou taxonômico do solo, se 

convenientemente interpretado, servirá de base para distintas classificações técnico- 

interpretativas. 

A classificação da capacidade de uso da terra é do tipo técnica, ou interpretativa. Constitui-

se na base para o planejamento de uso da terra, visando conseguir aspectos racionais que 

envolvam o uso, o manejo e a conservação do solo. Tal classificação é simples e objetiva, 

traduzindo as possibilidades e limitações para a utilização agrícola das terras. Permite agrupá-las 

em quatro níveis categóricos: a) grupos, b) classes, c) subclasses, e d) unidades de capacidade de 

uso. Portanto, independentemente da precisão almejada, qualquer um desses níveis 

proporcionam diretrizes fundamentais para a execução do planejamento conservacionista do solo. 

O objetivo do presente é o de efetuar o planejamento conservacionista do solo da propriedade 

rural CESP/PQ-E-RP-D-006 do município de Dracena (SP), pela execução local do levantamento 

taxonômico e da capacidade de uso da terra, com vistas a se nortear diretrizes voltadas à sua 

auto-sustentabilidade, conforme preceitos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (LEPSCH et 

al., 1991). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Propriedade Rural CESP–PQ-E-RP-D-006 está situada no município de Dracena (SP), na 

margem direita do baixo Rio do Peixe, afluente do Rio Paraná. Dista em linha reta a 20,0 km da 

área urbana, e, pela SP 563, a 32,8 km. Possui uma altitude média de 294 m, tendo como limites as 

coordenadas geográficas: a) latitudes 21037’48’’S - 21039’06’’S, e b) longitudes de 51037’56’’W - 

51039’42’’W (OLIVEIRA et al., 1999, USDSG, 2014). Sua área total é de 305,08 hectares. O tipo 

climático regional é Aw, segundo critério de Köppen, caracterizado por apresentar-se como 

tropical úmido megatérmico, com temperaturas elevadas no verão chuvoso e com inverno seco. 

Apresenta um déficit hídrico anual de anual de 79 mm, ocorrente nos meses de março, abril, julho, 

agosto, setembro e dezembro. A formação geológica é dada por rochas sedimentares dos arenitos 

Bauru e Botucatu. Sua vegetação atual é composta de pastagens e pela cultura da cana-de-açúcar. 

O levantamento pedológico de reconhecimento do solo foi efetuado conforme as premissas 

do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (EMBRAPA, 2013). Para isso, tomaram-se um mapa-
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base planialtimétrico, publicado na escala planimétrica de 1:10000 e cotado de 20 em 20 m de 

desnível, assim como, as imagens do software Google Earth (USDSG, 2014). As análises físico-

químicas dos perfis de tradagens dos solos foram efetuadas na UNESP, Câmpus de Ilha Solteira, 

sendo: análise granulométrica (areia, silte argila), relação silte:argila, gradiente textural, P, MO, 

Ca+2, Mg+2, K+, H++ Al+3, Al+3, Soma de bases (S), CTC, saturação por bases e por alumínio (V% e 

m%), pH em água, cloreto de cálcio e cloreto de potássio e o delta pH.  

A classificação da capacidade de uso da terra, efetuada a partir do levantamento pedológico 

de reconhecimento do solo, foi procedida conforme Lepsch et al. (1991). Para cada gleba obtida, 

efetuou-se seu julgamento final, pela aplicação do método paramétrico de desvios, dos seguintes 

atributos: 1) risco de erosão laminar, 2) risco de erosão em sulcos superficiais, 3) risco de erosão 

em sulcos rasos, 4) risco de erosão em sulcos profundos (voçorocas), 5) risco de inundação, 6) 

profundidade efetiva, 7) textura, 8) permeabilidade, 9) pedregosidade, 10) caráter abrúptico, 11) 

produtividade aparente, 12) risco de seca, e o 13) risco de geada. Analisadas tais glebas, tanto em 

função do mesmo grau como da mesma natureza da limitação, pôde-se ao final, pelas intersecções 

comuns, efetuar a classificação final da capacidade de uso da terra, normalmente procedida ao 

nível de subclasses, ou de unidades de capacidade de uso da terra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento pedológico de reconhecimento do solo revelou a existência, no geral, de 

solos muito arenosos. As quatro classes de solos mapeadas ao nível de família foram: 1) 

GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico neofluvissólico, textura muito arenosa e errática, A fraco, 

epiálico – GXvd, representando 19,82 % da área (60,46 ha), 2) ARGISSOLO VERMELHO Distrófico 

abrúptico, A moderado, textura média-arenosa, epidistrófico – PVd, representando 40,35 % da 

área (123,10 ha), 3) NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico textura muito arenosa, A fraco, 

distrófico, epidistrófico –Rqo, representando 22,32 % da área (68,09 ha) e o 4) NEOSSOLO 

FLÚVICO Tb Distrófico típico, textura muito arenosa, A fraco, epidistrófico - RYbd, representando 

17,51 % da área (53,43 ha). Sobre eles, encontraram-se quatro glebas de capacidade de uso da 

terra, com as maiores limitações de uso, manejo e conservação do solo agrícola possíveis, que 

foram: 1) subclasse VIIs, 2) unidade VIIs,c-1, 3) unidade VIIs,c-2, e 4) subclasse VIIla,s. 

 

CONCLUSÕES 

A classificação da capacidade de uso da terra revelou, sobre os solos observados no 

levantamento pedológico prévio, quatro glebas: 1) subclasse VIIs, 2) unidade VIIs,c-1, 3) unidade 
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VIIs,c-2, e 4) subclasse VIIla,s. As respectivas recomendações de manejo e conservação dos seus 

solos visando a auto-sustentabilidade agrícola são:  

1) A subclasse VIIs ficou representada sobre o NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico (RQo) e o 

NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico (RYbd. Portanto, deve ser usada com culturas perenes, uma vez 

que as naturezas limitantes, que proporcionaram tal desvio, foram: 1) textura arenosa do solo, 

permeabilidade rápida d’água no seu perfil e produtividade aparente muito baixa.  

2) A unidade VIIs,c-1 ficou representada sobre o ARGISSOLO VERMELHO Distrófico (PVd). 

Portanto, deve ser usada com culturas perenes, uma vez que as naturezas limitantes, que 

proporcionaram tal desvio, foram: 1) permeabilidade rápida d’água no seu perfil, e 2) ao risco de 

seca, cuja deficiência hídrica é maior do que 3 meses. 

3) A unidade VIIs,c-2 ficou também representada sobre o ARGISSOLO VERMELHO Distrófico (PVd). 

Portanto, deve ser usada com culturas perenes, uma vez que as naturezas limitantes, que 

proporcionaram tal desvio, foram: 1) permeabilidade rápida d’água no seu perfil, e 2) 

produtividade aparente baixa, e 3) risco de seca, cuja deficiência hídrica é maior do que 3 meses. A 

única distinção dessa unidade, em relação à anterior, é o declive, que é classe D nessa (VIIs,c-2) e 

B naquela (VIIs,c-1), e 

4) A subclasse VIIIa,s ficou representada sobre o GLEISSOLO HÁPLICO Ta Distrófico (GXvd). 

Portanto, deve ser usada somente para abrigo da fauna e flora silvestres, isto é, não deve ser 

utilizada para os propósitos agrícolas. 
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RESUMO: A Formação Arenito Caiuá abrange extensa área no Noroeste do Paraná, onde se 
encontra degradação dos solos com pastagens e mandioca. Em experimento de integração lavoura 
e pecuária em Latossolo Vermelho distrófico de textura arenosa/média, objetivou-se avaliar a 
produção de mandioca após dessecação de pastagem de Brachiaria brizantha cv Marandu, 
comparando-se os tratamentos plantio convencional e cultivo mínimo. A braquiária foi dessecada 
e a mandioca plantada, em setembro de 2012; a mandioca foi podada em junho de 2013 e as 
raízes foram colhidas em dezembro desse ano. A  produtividade de raízes foi de 21,03 t ha-1 para o 
plantio convencional e de 25,11 t ha-1 para o cultivo mínimo, este sendo superior. Dos atributos 
físicos do solo avaliados, somente a macroporosidade na profundidade de 10 – 20 cm foi superior 
para o plantio convencional. O cultivo mínimo pode ser uma alternativa ao plantio convencional 
quando há palhada sobre o solo e o terreno não apresenta dificuldades como desnivelamentos, 
erosão ou trilhos de gado. 
Palavras-chave: preparo do solo, integração lavoura e pecuária, Brachiaria brizantha. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 A Formação Arenito Caiuá compreende área de 3,2 milhões de hectares e se caracteriza 

por solos de textura arenosa a média. Esses solos apresentam suscetibilidade à erosão e baixa 

fertilidade natural, exigindo manejo adequado para lavouras e pastagens.  

 Atualmente, o quadro geral é de sistemas com baixa sustentabilidade, em que alternativas 

para reverter o quadro podem ser sistemas de integração lavoura e pecuária, com vantagens da 

alternância dessas atividades. Princípios que devem ser observados são a cobertura permanente 

do solo e ciclagem de nutrientes promovida por diferentes espécies cultivadas. Isso resultaria em 

maiores produtividades vegetal e animal (SALTON, 2007).  

 A pecuária é o sistema predominante na região e atualmente se caracteriza, em boa parte, 

pela criação extensiva em pastagens com baixa ou nenhuma aplicação de insumos. A mandioca 

(Manihot esculenta Crantz) é uma das estratégias na reforma de pastagens, não em sistema 

integrado, mas em áreas degradadas. A integração dessas duas atividades depende de pastagens 
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bem manejadas e manejo do solo para mandioca que minimize as características de amplo 

espaçamento entre plantas que deixaria o solo exposto entre o plantio e o pleno desenvolvimento 

vegetativo e após a poda ou perda de folhas no fim do ciclo vegetativo. 

 Objetivou-se avaliar a produção de raízes de mandioca cultivada em plantio convencional e 

cultivo mínimo após dessecação de capim-marandu (Brachiaria brizantha cv Marandu), a fim de 

obter dados técnicos para adaptação e recomendação de manejo sustentável na integração 

lavoura e pecuária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 As avaliações da produção de raízes de mandioca e atributos físicos de Latossolo Vermelho 

distrófico textura arenosa (horizonte A)/média (horizonte B) foram realizadas em experimento de 

integração lavoura e pecuária no IAPAR, em Paranavaí. O clima é subtropical (Cfa) (KÖPPEN) com 

precipitação de 1500 mm anuais. Antes da implantação do experimento, foi realizada a análise 

química do solo (em 2011) com posterior calagem (1700 kg ha-1 de calcário calcítico) com 

incorporação e semeadura do capim-marandu, em fevereiro de 2012. Foi realizada nova análise do 

solo logo antes do plantio da mandioca, em agosto de 2012 (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise química de Latossolo Vermelho distrófico de textura arenosa/média. Paranavaí, 

2012.  

SB: soma de bases; T: capacidade de troca de cátions; V: saturação por bases; SAL: saturação por Alumínio; P e K: 

Melich I; Ca, Mg e Al: KCl M; pH: CaCl2 0,01 M; C: Walkley – Black. 

 

  Este trabalho avaliou dois tratamentos com oito repetições, em blocos ao acaso: (i) plantio 

convencional e (ii) cultivo mínimo, distribuídos em parcelas de 650 m2. 

A variedade de mandioca foi a IPR União, plantada em 28 de setembro de 2012. Antes do plantio, 

foram realizadas a dessecação da braquiária com glifosato (junho de 2012, com avaliação da 

matéria seca da palhada), as operações de gradagem pesada, aração com arado de aiveca e 

gradagem niveladora para o plantio convencional; para o cultivo mínimo, foi realizada apenas a 
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dessecação. O plantio foi realizado com plantadora de duas linhas, com espaçamento de 0,9 m 

entre linhas x 0,6 m entre plantas.  

 A adubação da mandioca foi em cobertura – 200 kg ha-1 de nitrato de amônio/ha, em 

novembro de 2012; foram realizadas capinas quando necessário. Em junho de 2013 foi realizada 

poda da mandioca e a colheita de quatro linhas de 10 m em cada parcela foi feita manualmente 

em dezembro de 2013, após uso de afofador para facilitar o arranquio nos dois tratamentos. 

Foram aferidas a produtividade, o estande final da cultura – plantas ha-1, número de raízes por 

planta e a massa seca das raízes pelo método da balança hidrostática (GROSSMAN; FREITAS,1950). 

 Amostras de solo indeformadas foram coletadas com anéis (5 cm de diâmetro e 5 cm de 

altura), nas camadas de 0 – 10;. 10 – 20 e 20 – 40 cm de profundidade, determinando-se a 

macroporosidade (60 hPa), a microporosidade, a porosidade total e a densidade do solo 

(CLAESSEN, 1997). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso e os dados submetidos à 

análise de variância seguida de deste de médias T, a 5 % de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados para número de plantas ha-1 e número de raízes por planta não foram 

significativamente diferentes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultados de mandioca em sucessão a capim-marandu (Brachiaria brizantha cv 

Marandu). Paranavaí, 2013. 

Médias com letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste T, a 5 % de significância. 

 

 O cultivo mínimo apresentou maiores produtividade de raízes frescas e massa seca ha-1 . O 

fato de haver revolvimento do solo e incorporação da palhada da pastagem não resultou em 

vantagem ao desenvolvimento das plantas no plantio convencional. Os atributos físicos do solo 

logo após a implantação da cultura (Tabela 3) demonstraram que a macroporosidade na 

profundidade de 10 – 20 cm foi superior no plantio convencional, sem diferenças nas demais 

variáveis. A maior produtividade do cultivo mínimo pode ser em função da proteção física 

proporcionada pela palhada, que à época do preparo do solo apresentava 4,6 t de massa seca ha-1, 
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formando uma barreira que reduz a perda de água por evaporação e escorrimento superficial e 

eventuais diferenças de temperatura no solo, garantindo maior armazenamento de água no solo. 

 

Tabela 3. Densidade do solo (DS), macroporosidade (Macro), microporosidade (Micro) e 

porosidade total (Ptotal) de Latossolo Vermelho distrófico textura arenosa/média após plantio de 

mandioca em plantio convencional e cultivo mínimo. Paranavaí, 2012.  

 

Médias seguidas de letras distintas nas colunas, dentro de uma mesma profundidade, diferem entre si pelo teste T, a 

5 % de significância. 

  

 Otsubo et al. (2008), em Argissolo Vermelho de textura arenosa, avaliaram preparo 

convencional (aração e duas gradagens) realizado sobre área de pousio e três modalidades de 

cultivo mínimo feitas após mucuna-cinza (Stizolobium cinereum), sorgo granífero (Sorghum 

bicolor) e milheto (Pennisetum americanum), semeados após preparo convencional, dessecados 

em floração plena e manejados com rolo-faca. Na produção de raízes de mandioca em sucessão a 

essas culturas, o cultivo mínimo foi superior em produtividade, matéria seca e teor de amido. 

 Pequeno et al. (2007), em Latossolo Vermelho distrófico de textura franco argilo-arenosa, 

avaliaram o plantio direto, cultivo mínimo (escarificador com rolo nivelador) e preparo 

convencional (arado de aivecas seguido de gradagem niveladora) em quatro ciclos de mandioca 

(após três anos consecutivos de soja em plantio direto). A produtividade de raízes foi maior para o 

preparo convencional em relação aos outros tratamentos. Os autores argumentaram que a pouca 

ou inexistente mobilização do solo pode resultar em condições físicas desfavoráveis às plantas.  

 Os resultados dos diferentes trabalhos indicam que o desenvolvimento de sistemas 

conservacionistas para mandioca devem ser regionalizados, levando em consideração as 

condições edafoclimáticas. O cultivo mínimo apresenta características interessantes, como manter 
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o solo coberto por maior período e a diminuição das operações mecanizadas. Para sua aplicação 

em sucessão à pastagem, é importante que se tenha quantidade significativa de palhada e não 

haja dificuldades ao plantio da mandioca, como erosões e trilhos de gado. Portanto, é necessário 

que seja adotado em áreas de pastagem bem manejada, pois a sustentabilidade das áreas de 

lavouras será maior, quando comparado com o sistema de reforma de pastagem degradada. 

  

CONCLUSÕES 

 O cultivo mínimo resulta em maior produtividade de raízes de mandioca, podendo ser uma 

alternativa ao plantio convencional em solo da Formação Arenito Caiuá, quando se faz sua 

implantação em área com cobertura vegetal do solo proveniente de pastagem de capim-marandu 

bem manejada. 
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RESUMO: Sistemas de manejo conservacionistas que têm o intuito de evitar o desgaste ou a 
degradação do solo vêm sendo difundidos na agricultura. O experimento foi realizado no Centro 
Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, do 
Instituto Agronômico - IAC, em Votuporanga, SP. O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados com três repetições, com parcelas de aproximadamente 1,0 ha, utilizando-se 
dois sistemas de produção (tratamentos): ILP e SSD. Os parâmetros avaliados na cultura da soja 
foram: altura de inserção da primeira vagem, altura de plantas, estande final ha-1 e número de 
vagens planta-1, amostrando-se cinco plantas aleatórias de cada parcela, e produtividade de grãos 
ha-1, amostrando-se 6 m nas duas linhas centrais de cada parcela. As avaliações foram realizadas 
no momento da colheita da soja. Constatou-se que a cultura da soja apresentou comportamento 
semelhante nos dois sistemas de produção nas condições edafoclimáticas do estudo. 
Palavras-chave: Glycine max, produção sustentável, produtividade 

 

 

INTRODUÇÃO 

Sistemas de manejo conservacionistas que têm o intuito de evitar o desgaste ou a 

degradação do solo vêm sendo difundidos na agricultura. Entre esses sistemas estão: o sistema de 

semeadura direta (SSD), que exclui as práticas de revolvimento do solo, permitindo o acúmulo de 

material vegetal na superfície, sobre o qual será semeada ou plantada a cultura seguinte (BERTIN 

et al., 2005) e o sistema de integração lavoura-pecuária (ILP), no qual a pastagem aproveita a 

correção do solo e a adubação residual aplicados na lavoura, que por sua vez se beneficia do 

condicionamento físico do solo e da palhada proporcionados pela pastagem (VILELA et al., 2003). 

No sistema de ILP, por meio da consorciação de duas gramíneas, a forrageira tem a função 

de fornecer alimento para a exploração pecuária, a partir do final do verão até início da primavera, 

e, posteriormente, de formação de palhada, para o cultivo da cultura produtora de grãos, em 

sistema plantio direto (BORGHI; CRUSCIOL, 2007). Esse sistema pode vir a ser uma alternativa para 

o agricultor ou agropecuarista, visto que em muitas regiões do Brasil o cultivo de safrinha tem 
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mailto:marcovrech@hotmail.com
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apresentado insucesso, face à baixa disponibilidade hídrica e irregularidade na precipitação pluvial 

no período outono/inverno (ZANINE et al., 2006). 

O consórcio de culturas produtoras de grãos e forrageiras tropicais é possível, graças ao 

diferencial de tempo e espaço, no acúmulo de biomassa entre as espécies (KLUTHCOUSKI; 

YOKOYAMA, 2003). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de soja em diferentes ambientes de 

produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio 

de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, do Instituto Agronômico - IAC, estabelecido no município 

de Votuporanga (SP) a 20º20'S de Latitude, 49º58'W de Longitude e 510 m de altitude, em um 

Latossolo Vermelho eutrófico de textura arenosa (Prado et al., 1999; Embrapa, 2006). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com três repetições, 

com parcelas de aproximadamente 1,0 ha, utilizando-se dois sistemas de produção (tratamentos): 

ILP e SSD. 

Na área com o sistema de ILP, em 04/01/2012 foi semeado milho cultivar DB 710 HX, 

utilizando-se 300 kg ha-1 do adubo formulado 08-28-16 e no dia 23/01/2012 fez-se a primeira 

adubação de cobertura, com 180 kg ha-1 do adubo formulado 20-00-20, e em 30/01/2012 a 

segunda adubação de cobertura com 250 kg ha-1 de sulfato de amônio. A semeadura da Urochloa 

brizantha cv. Marandu foi realizada na entrelinha do milho, em 24/01/2012, utilizando-se 12 kg ha-

1 de sementes com VC 52, juntamente 130 kg ha-1 de super fosfato simples, para facilitar a 

semeadura. Após a colheita do milho, a área ficou em pousio para formação da pastagem e em 

junho de 2013 os animais entraram na área e permanecem na área conforme disponibilidade de 

forragem até outubro de 2013. 

A área com o SSD foi cultivada com amendoim na safra 2008/09 em sistema convencional 

na primeira safra e sorgo, em SSD sobre a resteva do amendoim. Na safra 2009/10 foi semeado 

milho em SSD sobre a palhada do sorgo na primeira safra, e para não deixar a área em pousio, foi 

realizada a semeadura de Crotalaria juncea em SSD no dia 07/06/10. Na safra 2010/11 foi 

semeado milho em SSD sobre a palhada da C. juncea na primeira safra e C. juncea em SSD sobre a 

palhada de milho na segunda safra. Na safra 2011/12 foi semeada soja em SSD sobre a palhada de 

C. juncea na primeira safra e sorgo em SSD sobre a palhada de soja na segunda safra. Na safra 

2011/12 foi semeado o milho híbrido 2B 710 HX em SSD sobre a palhada de soja na primeira safra, 
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no dia 04/01/2012, utilizando-se 300 kg ha-1 do adubo formulado 08-28-16 e no dia 23/01/2012 

fez-se a primeira adubação de cobertura, com 180 kg ha-1 do adubo formulado 20-00-20, e em 

30/01/2012 a segunda adubação de cobertura com 250 kg ha-1 de sulfato de amônio, e na segunda 

safra foi semeado sorgo em SSD sobre a palhada do milho. Na safra 2012/13 foi semeada soja 

cultivar IAC Foscarin 31 em SSD sobre a palhada do sorgo na primeira safra, utilizando-se 300 kg 

ha-1 do adubo formulado 04-20-20, e sorgo cultivar IAC Santa Elisa na segunda safra, utilizando-se 

100 kg ha-1 do adubo formulado 08-28-16.  

Foi realizada amostragem do solo para fins de fertilidade nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,20 

e 0,20-0,40 m, em outubro de 2013. Os resultados da análise encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Atributos químicos do solo nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,20 e 0,20-0,40 m, 

Votuporanga, SP, 2013.  

Sistemas de P (Resina) MO pH (CaCl2) K Ca Mg H+Al Al V 

Produção mg dm-3 g dm-3  ------------- mmolc dm-3 ------------- (%) 

 0-0,05 m 

SSD 30 23 4,9 2,6 16 19 19 0 66 

ILP 17 23 4,9 1,6 34 22 23 0 70 

 0,05-0,20 m 
SSD 10 16 4,6 2,4 5 3 29 1 25 
ILP 5 18 4,8 1,4 17 10 30 0 47 

 0,20-0,40 m 
SSD 14 16 4,7 1,1 7 2 35 1 23 
ILP 2 17 4,6 1,1 6 2 40 3 20 

 

 Na safra 2013/14, para facilitar a operação de semeadura da cultura da soja, as áreas com 

SSD e ILP foram manejadas com trincha no dia 21/11/2013, para destruição da resteva de sorgo 

(áreas com SSD) e da pastagem (área com ILP). Após o manejo foram realizadas duas dessecações: 

a primeira com 4 L ha-1 do produto comercial (p.c.) de N-fosfonometil-glicina (glyfosate) e 0,08 L 

ha-1 do p.c. de carfentrazona - etilica e a segunda com 4 L ha-1 do p.c. de glyfosate, 80 g ha-1 do p.c. 

de flumioxazina, com exceção da área com ILP, que apresentava menor incidência de plantas 

daninhas tolerantes a glyfosate, e 0,5 % do volume da calda de óleo mineral. Também foi utilizado 

0,05 L ha-1 de cipermitrina para redução da população de lagartas e percevejos na área.  

A semeadura da soja foi realizada nos dias 04 e 05/12/2013, utilizando-se a 350 kg ha-1 do 

adubo formulado 04-20-20. A cultivar utilizada foi a P97R01 com um gasto de sementes de 20 

sementes m-1, e com o seguinte tratamento de sementes: 0,1 L 100 kg-1 de sementes de metalaxyl-

M + fludioxonil, 0,1 L 100 kg-1 de sementes de thiametoxam, 3 doses ha1 de inoculante (líquido) e 
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0,2 L ha-1 de fertilizante foliar com Co e Mo. Foi realizado todo o tratamento fitossanitário 

adequado para o bom desenvolvimento da cultura. 

Os parâmetros avaliados na cultura da soja foram: altura de inserção da primeira vagem, 

altura de plantas, estande final ha-1 e número de vagens planta-1, amostrando-se cinco plantas 

aleatórias de cada parcela, e produtividade de grãos ha-1, amostrando-se 6 m nas duas linhas 

centrais de cada parcela. As avaliações foram realizadas no momento da colheita. A produtividade 

foi obtida padronizando-se a umidade de grãos para 13%. 

Após a colheita da soja foi realizada uma amostragem para quantificação de palhada 

presente sobre o solo e se constatou 10800 e 7033 kg ha-1 de matéria seca, nas áreas com ILP e 

SSD, respectivamente. 

Os dados foram submetidos ao teste F e realizado o teste de Tukey (p<0,05), para 

comparação das médias, com o uso do programa computacional Assistat (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características agronômicas da cultura da soja avaliadas nos dois sistemas de produção 

encontram-se na Tabela 2.  

Constatou-se que não houve diferença significativa (p<0,05) em relação aos parâmetros 

avaliados, no entanto, deve-se salientar que a área com o SSD propiciou uma produtividade de 

grãos de 373 kg ha-1 superior ao sistema ILP, mesmo apresentando uma saturação por bases 

inadequada ao desenvolvimento da cultura na camada de 0,05-0,40 m (Tabela 1). 

A baixa produtividade de grãos foi influenciada pelas condições climáticas desfavoráveis ao 

desenvolvimento da cultura, com elevada evapotranspiração no mês de janeiro, conforme Figura 

1, prejudicando o florescimento da cultura, e consequentemente a produtividade de grãos, porém 

as produtividades foram superiores às encontradas por Lunardii et al. (2008) que avaliaram a 

influência de métodos e intensidades de pastejo de ovinos no rendimento da soja cultivada em 

dois espaçamentos entre linhas, em um sistema de integração lavoura-pecuária, e obtiveram 

produtividades variando de 934 +/- 375 a 1559 +/- 394 kg ha-1. 
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Tabela 2. Características agronômicas da cultura da soja, Votuporanga, SP, safra 2013/14. 

Sistemas de 
produção 

Altura de 
inserção (m) 

Altura de 
plantas (cm) 

Estande 
final ha-

1 

Número de 
vagens plantas-1 

Produtividade de grãos 
(kg ha-1) 

SSD 0,11 0,57 172221 28,13 2618 
ILP 0,10 0,53 166665 40,73 2245 

CV (%) 30,57 10,42 5,13 16,35 10,46 

DMS 7,31 13,03 45,75 12,77 577,16 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).  

 

 

 

Figura 1. Dados de evapotranspiração potencial (ETP), precipitação pluvial (PP) e temperatura 

média (T), em Votuporanga, SP, no período estudado, outubro de 2013 a junho de 2014. 

Fonte: CIIAGRO (2014) 

  

CONCLUSÃO 

  A cultura da soja apresentou comportamento semelhante nos dois sistemas de produção 

nas condições edafoclimáticas do estudo. 
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RESUMO: Os solos de climas tropicais e do bioma Cerrado, são característicos tendo um baixo teor 
de matéria orgânica e fosforo, consequentemente tendo um pH baixo. O presente trabalho teve 
por objetivo avaliar os atributos químicos de um solo em recuperação com adubo verde, calagem 
e pastagem. O monitoramento das alterações do solo foi realizado anualmente. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, constando de nove tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram: testemunha - solo exposto (sem manejo), mucuna-preta, guandu, aveia-preta 
e feijão-de-porco e B.decumbens. Em cada parcela foram coletadas amostras em cinco pontos 
para formar uma amostra composta. Avaliou-se no solo: cátions trocáveis, P, pH, acidez potencial 
(H + Al), soma de bases (SB), saturação por bases (V%), CTC. A mobilização do solo e a mobilização 
mais a adubação verde e o lodo de esgoto estão recuperando as propriedades do solo degradado, 
com comportamento semelhante entre elas após um ano de adoção. Os tratamentos adotados 
contribuíram positivamente para recuperação da área degradada. 
Palavras-chave: acidez do solo, pH, Matéria orgânica. 
 

 

INTRODUÇÃO 

As propriedades químicas do solo dos solos tropicais têm características peculiares do 

bioma Cerrado. O baixo teor de matéria orgânica e fósforo e baixo índice de pH do solo são as 

principais características (BONINI, 2012).  Essas características estão interligadas e são 

favorecidas pelo clima quente e úmido, proporcionando uma degradação muito rápida da matéria 

orgânica do solo. O principal desafio no manejo dos solos de cerrado é o enriquecimento e 

manutenção do conteúdo de matéria orgânica do solo.  

 Na recuperação de solos degradados, o desafio é maior ainda, devido a baixa resiliência 

desses solos e falta de material de regeneração desse solo. Vários estudos têm sido realizados com 

o objetivo de verificar quais os materiais (adubos verdes, adubação mineral, lodo de esgoto, 

escorias, resíduos da produção de celulose) adicionados ao solo que são mais eficientes no 

enriquecimento de matéria orgânica do solo. Com o aumento da matéria orgânica do solo, há uma 

elevação do pH e com isso uma maior disponibilidade de todos os nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento das plantas. Criando assim ambiente favorável para o desenvolvimento de 

organismos no solo que vão atuar na melhoria das qualidades químicas e físicas do solo. Com a 

mailto:fabriciofgp@hotmail.com
mailto:carolbonini@dracena.unesp.br
mailto:reges@dracena.unesp.br
mailto:bonini@tupa.unesp.br
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ação dos organismos do solo, há uma melhoria na estrutura do solo, pelo aumento dos agentes 

cimentantes e ação mecânica. A qualidade desses atributos propicia condições adequadas para o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas e para a manutenção da diversidade de organismos 

que habitam o solo (Doran & Parkin,1994). No solo, existem diversas inter-relações entre os 

atributos físicos, químicos e biológicos que controlam os processos e os aspectos relacionados à 

sua variação no tempo e no espaço. Assim, qualquer alteração no solo pode alterar diretamente 

sua estrutura e sua atividade biológica e, consequentemente, sua fertilidade, com reflexos nos 

agroecossistemas (Brookes, 1995). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos químicos de um solo em 

recuperação com adubo verde, calagem e pastagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, pertencente à 

Faculdade de Engenharia, Campus de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), no 

município de Selvíria, MS. A mesma está localizada na margem direita do Rio Paraná, 

apresentando as coordenadas geográficas de 510 22’ de longitude oeste de Greenwich e 200 22’ de 

latitude sul, com altitude de 327 metros.  

O solo da área de estudo foi classificado como Latossolo Vermelho distrófico (EMBRAPA, 

2006). Apresenta médias anuais de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar de: 1370 

mm, 23,50 C e 70-80 %, respectivamente (DEMATTÊ, 1980). Para a construção da usina 

hidroelétrica de Ilha Solteira, SP onde teve inicio nos anos 60. Foi removida uma camada de 8,6 

metros do perfil do solo original, sendo que o subsolo da área em estudo estava exposto desde 

1969 (ALVES; SOUZA, 2008). 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, constando de nove 

tratamentos e quatro repetições. A dimensão de cada parcela foi de 10 m x 10 m. Os tratamentos 

foram: 1 - SM/B: Solo mobilizado e ocorrência de vegetação espontânea, até 1999, após 

implantada Brachiaria decumbens; 2 - MP/B: Mucuna-preta (Stizolobium aterrimum Piper & Tracy) 

até 1999 após substituída por B. decumbens; 3 - G/FP/B: Guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp), até 

1994, após substituído por Feijão-de-porco e a partir de 1999 substituído por B. decumbens;4 - 

C+MP/B: Calcário + Mucuna-preta até 1999, após substituída por B. decumbens; 5 - C+G/FP/B: 

Calcário + Guandu até 1994, após substituído por Feijão-de-porco e a partir de 1999 substituído 

por B. decumbens; 6 - C+Ge+MP/B: Calcário + Gesso + Mucuna-preta até 1999 após substituída 

por B. decumbens;7 - C+Ge+G/FP/B: Calcário + Gesso + Guandu, até 1994, após substituído por 
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Feijão-de-porco e a partir de 1999 substituído por B. decumbens e, duas Testemunhas: 8 – SE: Solo 

exposto (sem técnica de recuperação) e 9 - MA: Vegetação nativa de Cerrado. 

As análises químicas do solo realizadas de acordo com a metodologia descrita por Raij & 

Quaggio (1983). As amostras para a análise química foram coletadas no mês de janeiro, no ano de 

2010, nas camadas de 0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40m Em cada parcela foram coletadas 

amostras em cinco pontos para formar uma amostra composta. 

Os dados foram analisados efetuando-se a análise de variância, e teste de Scott-Knott para 

as comparações de média no nível de 5 % de probabilidade. Foi usado o programa computacional 

SISVAR (FERREIRA, 2008). 

Tratamentos 
P resina M.O. pH K Ca Mg H + Al Al SB CTC V% 

mg dm
-3

 g dm
-3

 CaCl2 mmol dm
-3

    

    2010    

 0.00-0.10 m 

F 10.582* 14.301* 16.000* 2.179
*
 33.348* 7.419* 24.787* - 8.887* 33.321* 8.724* 

CV (%) 20.94 14.57 3.43 33.21 12.48 24.46 7.41 - 8.84 11.78 17.85 

 0.10-0.20 m 

F 1.008
ns

 8.800* 6.806* 2.250
ns

 9.492* 10.558* 15.142* 29.512* 7.432* 22.228* 32.196* 

CV (%) 32.39 15.71 3.96 12.92 28.29 25.76 8.38 29.91 7.39 17.53 15.48 

 0.20-0.40 m 

F - 11.176* 1x10
-9

* 1.000
ns

 6.360* 1.351
ns

 27.233* 51.857* 13.702* 2.313
ns

 3.312* 

CV (%) - 16.28 0.00 6.83 32.23 12.78 5.68 22.44 5.79 16.15 16.25 

Tabela 1. Teste F, DMS: Significativa diferença mínima 5% para as propriedades do solo estudado 

nos tratamentos estudados nas profundezas de 0,00-0,10; 0,10 a 0,20 e 0,20-0,40 m. 2010.  

F (dados transformados). *significativo a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de analise de variância e CV(%), e as medias dos tratamentos estão apresentados 

nas tabelas 1 e 2, respectivamente. As analises realizadas, obtiveram resultados satisfatórios, os 

valores médios para o fósforo na camada de 0,00-0,10m houve diferença significativa, no potássio 

nas camadas de 0,10-0,20m, nas camadas de 0,00-0,10 e 0,10-0,20m foram significativas para o 

magnésio e no cálcio todas as camadas se mostraram com valores significantes (Tabela 1). 

E para a matéria orgânica, nas camadas de 0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m, os valores 

médios deram diferença significativa em todas as camadas de solo estudadas. Para a potencial 

hidrogeniônico (pH), nas camadas de 0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m, houve diferença 

significativa em todas as camadas de solo estudadas. Mostrando que os tratamentos com adubos 

verdes podem influenciar fortemente na recuperação do solo. 
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Os dados deste experimento foram maiores quando comparados com os encontrados por 

Andrade Júnior (2004) que trabalhou em 2003/04 na mesma área experimental. E também 

mostram que o efeito é em todas as parcelas experimentais e não no tratamento com calcário 

e/ou calcário+gesso. Resultados semelhantes foram encontrados por KITAMURA (2007), CAMPOS 

(2006) e ANDRADE JÚNIOR (2004). 

 

CONCLUSÕES 

Os atributos químicos foram bons indicadores da qualidade do solo. O pH, a matéria 

orgânica, a acidez potencial, o carbono orgânico, o nitrogênio, a soma de bases, a CTC e a V%. 

Os tratamentos de recuperação do solo foram eficientes no processo de recuperação e 

atingiram até a camada de 0,20m. 

A instalação da B. decumbens na área desde 1999 proporcionou em todos os tratamentos 

de recuperação do solo o mesmo efeito nas propriedades químicas. 

Tratamentos 

P 
resina 

O. 
M. 

pH K Ca Mg H + Al Al SB CTC V% 

mg 
dm

3
 

gdm
3
 CaCl2 mmolc dm

-3
 % 

 2010 

 0,00-0,10 m 

SM/B 4 b 6  b 5,0  a 0,7  b 3  d 2  b 24  c 2  b 31,2  b 5,3  d 23  b 
MP/B 9  a 12  a 5,0  a 1,2  a 5  b 5  a 27  b 2  b 37,7  a 12,3  a 30  a 

G/FP/B 8  a 11  a 4,8  a 0,9  b 4  c 4  a 27  b 3  b 36,6  a 8,1  c 23  b 
C+MP/B 9  a 11  a 5,0  a 0,7  b 6  a 5  a 24  c 2  c 35,5  a 12,7  a 33  a 

C+G/FP/B 8  a 10  a 5,0  a 1,0 a 5  b 5  a 23  c 2  c 34,5  a 11,7  b 34  a 
C+Ge+MP/B 8  a 13  a 5,0  a 1,1  a 7  a 6  a 25  c 1  c 37,8  a 13,3  a 35  a 

C+Ge+G/FP/B 8  a 11  a 5,0  a 0,8  b 5  b 5  a 24  c 2  b 34,3  a 10,6  b 31  a 
MA 4  b 13  a 4,0  b 0,7  b 2  d 3  b 37  a 7  a 41,9  a 6,0  d 13  c 
SE 3  b 5  b 5,0  a 0,6  b 3  d 3  b 20  d 1  c 25,6  c 5,8  d 23   b 

 0,10-0,20 m 

SM/B 3 4  d 4,5  b 0,3 3  b 1  c 25  b 2  c 28,8  c 2,8  d 11  c 
MP/B 4 6  b 4,5  b 0,5 3  b 1  c 26  b 4  b 30,8  b 5,0  b 16  b 

G/FP/B 3 5  c 4,5  b 0,3 3  b 1  c 24  b 3  b 27,8  c 4,3  c 16   b 
C+MP/B 4 6  b 4,8  a 0,4 4  a 3  a 21  c 1  c 28,3  c 7,0  a 26  a 

C+G/FP/B 5 5  c 4,9  a 0,3 4  a 3  a 21  c 1  c 27,8  c 6,8  a 28  a 
C+Ge+MP/B 3 5  c 4,8  a 0,4 4  a 2  b 21  c 1  c 27,3  c 6,5  a 24  a 

C+Ge+G/FP/B 3 5  c 4,7  a 0,4 4  a 2  b 21  c 1  c 27,0  c 6,3  a 24  a 
MA 3 8  a 4,1  c 0,3 1  c 1  c 33  a 8  a 35,0  a 2,3  d 7  c 
SE 3 3  d 4,5  b 0,2 1  c 1  c 23  c 2  b 24,8  c 2,3  d 9  c 

 0,20-0,40 m 

SM/B 3 4  b 5,0  a 0,3 2  b 1 22  b 2  a 24,8  b 3,0 13  b 
MP/B 3 5  b 5,0  a 0,3 3  a 1 22  b 2  a 25,8  b 3,8 15  a 

G/FP/B 3 4  b 5,0  a 0,3 2  b 2 22  b 2  a 26,3  b 4,3 16  a 
C+MP/B 3 4  b 5,0  a 0,3 3  a 2 21  b 2  a 25,8  b 4,8 19  a 

C+G/FP/B 3 4  b 5,0  a 0,2 2  b 2 21  b 2  a 24,3  b 3,8 16  a 
C+Ge+MP/B 3 4  b 5,0  a 0,2 4  a 2 20  b 2  a 25,5  b 5,3 21  a 

C+Ge+G/FP/B 3 4  b 5,0  a 0,2 2  b 1 21  b 2  a 24,8  b 3,8 16  a 
MA 3 7  a 4,0  b 0,2 1  c 1 31  a 8  b 33,0  a 2,0 7  b 
SE 3 3  b 5,0  a 0,3 1  c 1 22  b 2  a 23,5  b 2,0 9  b 
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 Tabela 2. Valores médios de P, M.O., pH, K, Ca, Mg, H+, Al, Al, SB, CTC e V%, para os tratamentos 

estudados nas camadas de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. 

Médias seguidas por letras iguais nas linhas não diferem entre eles de acordo com o teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar a recuperação de pastagem degradada de Urochloa 
decumbens com a introdução da leguminosa Estilosantes Campo Grande, realizou-se um 
experimento em Andradina/SP, entre fevereiro de 2011 e junho de 2013. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 7x2x2, com quatro repetições. Foram 7 
tratamentos (controle Urochloa decumbens; dessecação parcial com 1,5 L ha-1 de glifosato; 
dessecação total com 3,0 L ha-1 de glifosato; plantio direto sem dessecação; escarificação do solo; 
gradagem rome e aração + gradagem), 2 esquemas de adubação (com ou sem fósforo) e 2 anos de 
avaliação. Independente do método, a introdução da leguminosa Estilosantes Campo Grande 
proporcionou aumento da produção de massa seca de pastagem.  
Palavras-chave: pastagem, fósforo, Stylosanthes spp. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A forma extrativista de exploração pecuária vem aumentando as áreas de pastagem 

degradada ou em processo de degradação, levando a queda acentuada na produtividade da 

mesma e consequentemente da produção de carne. O esgotamento da fertilidade do solo, devido 

à ausência de adubação, tem sido apontado como uma das principais causas desse panorama.  

A adubação nitrogenada apresenta custo elevado e exige adubações frequentes, podendo 

se tornar inviável economicamente e tecnicamente, dependendo do investimento tecnológico. No 

entanto, a reposição do nitrogênio é fundamental, pois é o elemento exigido em maior quantidade 

e o grande responsável pela qualidade da forragem. Portanto, é de suma importância buscar 

alternativas como a consorciação e desenvolver métodos de manejo do solo e da pastagem que 

permitam uma correta manutenção do sistema pastoril. 

Segundo Fernandes et al. (2005), acréscimos de produção de Urochloa decumbens em 

áreas consorciadas com Estilosantes Campo Grande superam as de áreas de cultivo solteiro sem 

adubação, apenas a partir do segundo ano de cultivo, em consequência à mineralização da 

matéria orgânica, gerando acréscimos de N ao solo na ordem de 60 a 80 kg ano-1. 
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O trabalho teve o objetivo de avaliar a produção de massa seca de forragem na 

recuperação da pastagem degradada de Urochloa decumbens cv. Basilisk com formas de 

introdução de Estilosantes Campo Grande e adubação fosfatada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em área experimental do Pólo Regional de Desenvolvimento 

Tecnológico dos Agronegócios- APTA, em Andradina, SP, entre fevereiro de 2011 e junho de 2013.  

O clima, conforme a classificação de Koppen é do tipo Aw, caracterizado pelas estações de 

clima quente e úmido com inverno seco. As médias anuais de temperatura e precipitação são, 

respectivamente, 23°C e 1150 mm. O solo da área experimental foi classificado como Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico, textura média (EMBRAPA, 1999).  

O experimento foi instalado no dia 02/02/2011 em uma área de 3.500 m2 de pastagem 

degradada de Urochloa decumbens cv. Basilisk estabelecida há cerca de dez anos, com baixa 

produção e reduzida infestação de plantas invasoras, onde foi introduzida a leguminosa 

Estilosantes cv. Campo Grande (Stylosanthes capitata 80% e S. macrocephala 20%). O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 7x2x2, com quatro 

repetições, perfazendo 7 tratamentos (controle Urochloa decumbens; dessecação parcial com 1,5 

L ha-1 de glifosato; dessecação total com 3,0 L ha-1 de glifosato; plantio direto; escarificação do 

solo; gradagem rome e aração + gradagem), 2 doses de fósforo (0 e 80 kg ha-1 de P2O5) e 2 anos de 

avaliação. 

A partir do mês de novembro a massa seca de forragem foi mensurada, quando a altura da 

pastagem atingia 30 cm, com quadrado de 1 m2, posicionado em pontos representativos e 

aleatórios de cada tratamento. O capim foi cortado a 10 cm de altura do solo obtendo-se a massa 

verde de forragem, totalizando 6 cortes no primeiro ciclo de avaliação, e 5 cortes no segundo 

ciclo, devido a menor precipitação observada naquele ano. Para obtenção da massa seca, as 

amostras foram secas em estufa de circulação forçada de ar a 65ºC por 72 horas, sendo 

posteriormente pesadas novamente, conforme descrição de Silva e Queiroz (2002). Os valores de 

massa verde no campo foram convertidos para tonelada de massa seca de forragem (MS) por 

hectare. Após cada coleta as parcelas experimentais foram pastejadas por no máximo um dia e 

meio de ocupação por animais da raça Nelore. 

Os resultados foram submetidos à ANOVA e teste de Tukey para a comparação múltipla de 

médias, a 5% de significância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de massa seca total (PMST) apresentou interação significativa entre as 

estratégias de introdução de Estilosantes Campo Grande e os anos de avaliação e entre a 

adubação fosfatada e os anos avaliados. Não foi observada interação entre tratamentos x adubo. 

A PMST variou de 10,7 t ha-1 a 17,1 t ha-1 e de 7,9 t ha-1a 11,6 t ha-1 no primeiro e segundo 

ano de avaliação, respectivamente, sendo que nos dois ciclos o pior tratamento foi o plantio direto 

e o melhor foi o que utilizou o preparo com gradagem rome. Para todos os tratamentos, o 

segundo ano apresentou menor produção de massa seca em relação ao primeiro ano, fato que 

pode estar relacionado a vários fatores, destacando-se a baixa precipitação verificada por ocasião 

do segundo ano de avaliação, em que houve atraso no início do período chuvoso, permitindo a 

realização de apenas cinco cortes, enquanto no primeiro ano foram seis cortes; ainda assim, 

dividindo as produções totais pelo respectivo número de cortes, a produção por corte no segundo 

ano continua muito inferior ao primeiro ano. Portanto, deve-se levar em conta que o primeiro ano 

de avaliação também foi favorecido pelo vigor inicial da leguminosa, que pode ter incrementado 

significativamente a produção de massa seca. Aroeira et al. (2005) também verificaram menores 

produções de massa seca no consórcio entre U. decumbens e estilosantes nos meses de 

precipitações e temperaturas mais baixas. 

A variação na PMST foi semelhante a verificada por Paciullo et al. (2003), avaliando a 

produção de massa seca em  pastagem de U. decumbens em monocultivo e consorciado, obteve 

produção acumulada em seis cortes de 8,9 t ha-1 e 12,9 t ha-1, respectivamente. Moreira et al. 

(2005) analisou duas espécies forrageiras (U. decumbens e capim jaraguá) adubados com doses de 

nitrogênio ou em consórcios com estilosantes, obtendo incremento médio entre os dois 

consórcios, de 42% e 25%, respectivamente, para a primeira e segunda colheitas, quando 

comparadas com as respectivas médias das produções das gramíneas solteiras adubadas.  

Analisando a produção média de massa seca entre os anos avaliados em função dos 

tratamentos, observou-se diferença significativa entre os mesmos. Os tratamentos dessecação 

total, dessecação parcial, gradagem rome e aração+gradagem se destacaram, com produções 

médias acima de 13,5 t ha-1.,Por sua vez, a pior média foi  no plantio direto, seguido do tratamento 

controle, com produções médias abaixo de 10 t ha-1. Os tratamentos em que houve dessecação, 

seja parcial ou total, favoreceram o desenvolvimento da leguminosa, cuja massa seca contribuiu 

significativamente para aumentar a produção total da forragem. Nos tratamentos gradagem rome 

e aração+gradagem, o revolvimento do solo pode ter favorecido a ciclagem de nutrientes. Michalk 

et al. (1998), obtiveram resultados semelhantes e melhores rendimentos de estabelecimento para 
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cultivares de Estilosantes e das gramíneas Cenchrus ciliaris e Urochloamos ambicensis semeadas 

em pastagem nativa,  sob modalidades de preparo de solo. Segundo os mesmos autores o preparo 

total do solo com aração e gradagem favorece a densidade de plantas de Estilosantes, entretanto 

o preparo mínimo com aplicação de fósforo proporciona o estabelecimento mais adequado do 

consórcio.  Segundo Nabinger (2001), o aumento da produção pode ser explicado pelo fato de que 

o nitrogênio age como fator controlador e promove o desenvolvimento das plantas, o que 

proporciona aumento da biomassa pela fixação de carbono. 

No tratamento plantio direto, as sementes do Estilosantes foram semeadas diretamente na 

pastagem, sendo que a germinação foi muito baixa, e as plântulas foram abafadas pelo capim já 

desenvolvido; por essa razão esse tratamento apresentou baixíssima participação da leguminosa, 

apresentando resultado semelhante ao verificado no tratamento controle, evidenciando o efeito 

supressor da U. decumbens sobre o desenvolvimento da leguminosa. 

 

CONCLUSÕES 

A introdução da leguminosa Estilosantes Campo Grande proporcionou aumento da 

produção de massa seca de pastagem, exceto em plantio direto.  
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Resumo: Os atributos físicos são ótimos indicadores da qualidade do solo e a matéria orgânica 
participa de todos os processos físicos, químicos e biológicos de recuperação. Este trabalho teve 
por objetivo verificar a relação entre as propriedades físicas do solo (taxa de infiltração de água no 
solo e estabilidade de agregados em água) eo teor de matéria orgânica de um Latossolo em 
recuperação com adubos verdes, calagem e gesso.O trabalho foi desenvolvidoem 2010, na 
fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão - FEPE, no município de Selvíria,MS.O solo estudado foi um 
Latossolo vermelho-escuro distrófico. Foram avaliadas as propriedades: estabilidade de agregados 
em agua representada pelo DMP (diâmetro médio ponderado) e matéria orgânica do solo, nas 
camadas 0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40m e taxa de infiltração de água no solo. Os dados foram 
analisados utilizando regressão linear. Com o maior acúmulo de matéria orgânica a taxa de 
infiltração foi melhor e o diâmetro médio ponderado dos agregados do solo respondeu ao maior 
acumulo de matéria orgânica.Com isso, conclui-se que quanto maior o acumulo de matéria 
orgânica no solo, melhor foi à recuperação das propriedades do solo estudadas. 
Palavras-chave:taxa de infiltração de água no solo, restauração ecológica, qualidade do solo. 
 

INTRODUÇÃO 

A qualidade física do solo merece destaque especial uma vez que temafetado bastante a 

qualidade química e biológica, já que umadepende da outra, ou seja, melhorando a qualidade 

física dedeterminado solo se está contribuindo indiretamente para amelhoria das suas condições 

biológicas e químicas (DEXTER,2004; ARAÚJOet al., 2007). 

Uma das formas de avaliar a qualidade do solo é por meio da verificação da infiltração 

etamanhos de agregados que existem no solo. Os agregados são importantes para a estruturação, 

pois estáveis potencializam a capacidade de armazenamento de água, diminuindo as perdas de 

partículas e nutrientes por processos erosivos e facilitam a proteção física e o acúmulo de matéria 

orgânica no solo (JASTROW et al., 1998). 

Quando ocorre a degradação da estrutura do solo, há modificações no arranjamento de 

suas partículas, provocando diminuição no tamanho dos poros, especialmente daqueles de 

tamanho maior (macroporos), o que leva à redução na área da seção transversal para o fluxo de 
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água, juntamente com percursos mais tortuosos para o movimento de fluido, afetando com isso o 

processo de infiltração (SOUZA; ALVES, 2003). 

A adição de várias fontes de matéria orgânica tem sido utilizada com o objetivo de 

melhorar as propriedades do solo. O fornecimento contínuo de material orgânico pela 

serrapilheira e, ou, por excreções radiculares, cujos subprodutos são constituídos por moléculas 

orgânicas em diversas fases de decomposição, atua como agente de formação e estabilização dos 

agregados, proporcionando melhor estruturação do solo (CAMPOS et al., 1995; CAMPOS &ALVES, 

2008).A interação entre a matéria orgânica do solo, a textura e a mineralogia definem a 

estabilidade e o tamanho dos agregados (ZINN et al., 2007). 

A estrutura do solo é representada pela agregação e tem sido definida como sendo o 

resultado da interação entre o tamanho, forma e arranjo das partículas sólidas e espaços porosos 

do solo, sendo altamente variável e associado aos fatores físicos, químicos e biológicos (LETEY, 

1991). O acúmulo de matéria orgânica do solo, que pode ser obtido pelo manejo adequado e pelos 

resíduos culturais acumulados na superfície, geralmente está associado a uma melhoria das 

condições físicas (REICHERT et al., 2011). 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação de teor de matéria orgânica e dos 

atributos físicos do solo (taxa de infiltração de água no solo e estabilidade de agregados em água) 

de um solo em recuperação com adubos verdes, calagem, gesso e pastagem em recuperação por 

17 anos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE), 

pertencente à faculdade de Engenharia, Campus de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), no município de Selvíria - MS. Está localizada na margem direita do Rio Paraná, 

apresentando as coordenadas geográficas de 51022’ de longitude oeste de Greenwich e 20022’ de 

latitude sul, com altitude de 327 metros. Apresenta médias anuais de precipitação, temperatura e 

umidade relativa do ar de: 1370 mm, 23,50 C e 70-80 %, respectivamente (DEMATTÊ, 1980).O solo 

da área de estudo foi classificado como Latossolo Vermelho-Escuro distrófico (DEMATTÊ, 1980), 

textura franco argilo-arenosa (KITAMURA, 2007). 

A usina Hidrelétrica de Ilha Solteira-SP teve o início de sua construção na década de 60, 

sendo que da área em estudo foi retirado solo para a terraplanagem e fundação da barragem, 

dando origem a uma área degradada, a qual é denominada de “área de empréstimo”. Foi 

removida uma camada de 8,6 metros do perfil do solo original, sendo que o subsolo da área em 
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estudo estava exposto desde 1969 (ALVES; SOUZA, 2008). Este solo vem sendo recuperado há 17 

anos, utilizando adubos verdes,vegetação espontânea instalada, correção do solo, gesso e 

pastagem. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, constando de nove 

tratamentos e quatro repetições. A dimensão de cada parcela foi de 10 m x 10 m.Os tratamentos 

foram: 1 - SM/B: Solo mobilizado e ocorrência de vegetação espontânea, até 1999, após 

implantada Brachiaria decumbens; 2 -MP/B: Mucuna-preta (Stizolobiumaterrimum Piper & Tracy) 

até 1999 após substituída por B. decumbens;3 - G/FP/B: Guandu (Cajanuscajan (L.) Millsp), até 

1994, após substituído por Feijão-de-porco e a partir de 1999 substituído por B. decumbens;4 -

C+MP/B:Calcário + Mucuna-preta até 1999, após substituída por B. decumbens; 5 -

C+G/FP/B:Calcário + Guandu até 1994, após substituído por Feijão-de-porco e a partir de 1999 

substituído por B. decumbens; 6 - C+Ge+MP/B: Calcário + Gesso + Mucuna-preta até 1999 após 

substituída por B. decumbens;7 -C+Ge+G/FP/B:Calcário + Gesso + Guandu, até 1994, após 

substituído por Feijão-de-porco e a partir de 1999 substituído por B. decumbens e, duas 

Testemunhas:8 – SE: Solo exposto (sem técnica de recuperação) e9 - MA: Vegetação nativa de 

Cerrado.  

No ano de 2010 foram avaliadas as seguintes propriedades do solo: o DMP (diâmetro 

médio ponderado) pela distribuição e estabilidade de agregados em água pela metodologia de 

Angers &Mehuys (2000). O teor de matéria orgânica foi determinado pelo método colorimétrico, 

pela metodologia descrita por Raij&Quaggio (1983), nas camadas de solode 0,00–0,10; 0,10–0,20 

e de 0,20–0,40 m, para o DMP e para a matéria orgânica forma utilizadas amostras indeformadas 

(torrões) e amostras deformadas, respectivamente. A taxa de infiltração de água usando o mini 

infiltrômetro de disco (ZANG, 1997).Os dados foram analisados pela equação de regressão linear, 

utilizando o Excell. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados analisados estão apresentados na figura 1. Na figura 1a a relação entre a materia 

organica e o DMP (camada de 0-0,010m) mostra que o incremento da materia orgânica 

influenciou positivamente no aumento dos agregados do solo. Na figura 1b e 1c (camada de 0,10-

0,20m e 0,20-0,40 m, respectivamente) obtiveram o mesmo comportamento. As equações de 

regressão linear e o coeficiente de correlação estao apresentadas nos graficos, respectivamente. 

Em relação aos tratamentos de recuperação, os valores de DMP mostram que esse solo 

está se recuperando, ou melhor, o DMP está semelhante ao encontrado para a vegetação nativa 
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do cerrado.E os tratamentos de recuperação com guandu e calcário+gesso+guandu foram 

semelhantes a testemunha vegetação nativa do cerrado. Resultados observados por Campos 

(2006) e Marchini (2011) que trabalharam em áreas degradadas semelhantes, concordam com os 

valores de DMP encontrados neste trabalho, mostrando que o aumento do acréscimo contínuo de 

material orgânico teve efeitos positivos no aumento da agregação do solo. 

A agregação do solo encontrado neste trabalho concordam com Camposet al. (1995) e 

Campos &Alves(2008) que verificaram uma maior estabilidade de agregados com o incremento de 

matéria orgânica do solo. Nota-se que na camada superficial onde o teor de matéria orgânica é 

maior, o DMP encontrado é maior em relação as demais camadas de solo estudadas, concordando 

com Zinnet al. (2007). 

Estudos realizados em 2008 e 2009 em mesma area experimental por Bonini e Alves 

(2010)verificaram que as propriedades físicas do solo responderam bem a adição de matéria 

orgânica do solo, com influencia positiva em todas as camadas de solo estudadas (0,00 - 0,10 e 

0,10 - 0,20 m).Resultados semelhante forma obtidos por REICHERT et al. (2011). 

A taxa de infiltração em relação a matéria orgânica do solo(figura 1d) teve correlação 

positiva, quanto maior o teor de materia organica, maior a infiltração de agua no solo. 

Concordando com Souza& Alves (2003) que verificou influencia na infiltração de agua no solo 

quando ocorre a degradação. Marchini (2011) afirma que em solo exposto, o baixo valor 

encontrado para a taxa de infiltração de água no solo e infiltração acumulada foi devido ao alto 

grau de degradação do solo, apresentando-se compactado. E na testemunha vegetação nativa do 

cerrado, com teor de material orgânico e cobertura vegetal mais abundante, maior infiltração.O 

incremento de materia organica influencia positivamnte a qualidade fisica do solo, fato este 

verificado por Colodro et al. (2007) e Suzuki et al. (2007). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-seque quanto maior o teor de matéria orgânica no solo, melhor foi à recuperação 

das propriedades físicas do solo estudado. Na camada superficial do solo houve um maior 

acumulo de matéria orgânica e consequentemente recuperação das propriedades físicas do solo 

até a camada de 0,20m. 
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Figura 1. Materia organica em relação a: (a) DMP (camada de 0-0,10m); (b) DMP (camada de 0,10-

0,20m); (c) DMP (camada de 0,20-0,40m);(d) taxa de infiltração de agua no solo. 
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RESUMO: Há grande utilização de vinhaça para suplementação nutricional e atrelado a doses de 
gesso é de grande importância, principalmente em culturas com alta exigência nutricional, como a 
alfafa. Assim, o trabalho teve como objetivos estudar a influência de doses de gesso e vinhaça no 
comportamento do S-SO no solo e os teores foliares de S na cultura da alfafa. O experimento foi 
conduzido na Embrapa Pecuária Sudoeste, no município de São Carlos-SP, em área de Latossolo 
Vermelho Amarelo distrófico sob pivô central. O experimento foi conduzido em DBC em esquema 
fatorial 3X5+2 com três repetições, sendo três doses de vinhaça disponibilizando a quantia 
equivalente (0, 100 e 150 kg ha-1 de K2O), cinco doses de gesso (0, 3, 6, 9 e 12 t ha-1) e mais dois 
tratamentos adicionais, 100 e 200 kg ha-1 de K2O na forma de KCl, todos os tratamentos foram 
adicionada em cobertura. Foi cultivada a alfafa, cultivar crioula, onde foram realizados quatro 
cortes de massa verde após pleno estabelecimento, no final do ciclo foram coletadas as amostras 
de solo. As amostras de tecido foram pesadas, secas, moídas e determinados teores de S, o solo 
após coletado foi seco, peneirado e analisado o teor de S-SO4. Os teores de S no tecido forma 
crescentes, com interação significativa e positiva entre o aumento de doses de vinhaça e de gesso, 
enquanto os teores de S-SO4 do solo foram crescentes com as doses de gesso e aumentaram até a 
profundidade de 30 cm. 
Palavras-chave: Fosfogesso, nutrição da alfafa, deslocamento de íons. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A intensa produção de vinhaça pela indústria sucroalcooleira tem exigido maiores estudos 

para a destinação correta deste resíduo (EPE, 2012). Através de dados da Conab (2014) foi 

estimado a produção de quase 400 milhões de litros de vinhaça para o ano de 2014, gerando 

resíduos com concentrações médias de K, Ca, Mg e MO, em torno de 4,9; 2,1; 0,5; 2,7 g L-1, 

respectivamente (LEITE, 1999). 

Atualmente é comum à aplicação de vinhaça sob áreas de cultivo da própria cana-de-açúcar, 

entretanto, outras finalidade podem ser estabelecidas, principalmente em plantas com alta 

exigência nutricional, principalmente de K que é disponibilizado em grandes quantidades (BASSO 

et al., 2013). Uma dificuldade no fornecimento de nutrientes pela vinhaça é a localização, uma vez 

que é aplicada na superfície do solo, uma alternativa é o uso de gesso agrícola (CaSO4.2H2O) que 

possui capacidade de deslocamento de cátions a camadas mais  profundas de solo (RAIJ, 1991). 
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Assim, o gesso pode oferecer uma alternativa para mobilidade de cátions, principalmente o 

K que é adicionado em grandes quantidades pela vinhaça, o gesso também fornece quantias 

consideráveis de S-SO4 ao solo, com rápido deslocamento ao longo do perfil do solo (ALVAREZ 

VENEGAS et al., 1999), melhorando a qualidade e quantidade de nutrientes para o cultivo 

especialmente em plantas de sistema radicular profundo, como no caso da alfafa, também 

atuando como “recuperador” de íons, reintroduzindo ao sistema pela ciclagem de nutrientes por 

meio da absorção radicular (MOREIRA et al., 2007).    

O trabalho teve como objetivos estudar a influência de doses de gesso e vinhaça no 

comportamento do S-SO no solo e os teores foliares de S na cultura da alfafa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na estação experimental da Embrapa Pecuária Sudoeste, no 

município de São Carlos-SP. O experimento foi conduzido sob Pivô Central, em um Latossolo 

Vermelho Amarelo distrófico, com as seguintes características químicas: pH em CaCl2 = 4,3; MO = 

27 g kg-1; P (resina) = 8,0 mg kg-1; K (resina)  = 1,8 mmolc dm-3; Ca (resina) 20,0 mmolc dm-3; Mg 

(resina) = 7,0 mmolc dm-3; Al (resina) 1,0 mmolc dm-3; H+Al (SMP) = 29,0 mmolc dm-3; V% = 50, B 

(água quente) = 0,12 mg kg-1.  

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 3X5+2 

com três repetições, sendo: três doses de vinhaça disponibilizando a quantia equivalente (0, 100 e 

150 kg ha-1 de K2O), cinco doses de gesso (0, 3, 6, 9 e 12 t ha-1) e mais dois tratamentos adicionais, 

100 e 200 kg ha-1 de K2O na forma de KCl, sendo os tratamentos todos adicionados em cobertura. 

As parcelas foram compostas por 8 linhas com 20 cm nas entre linhas, com 7 metros de 

comprimento, sendo que a alfafa foi cultivado segundo as recomendações do Sistema de 

Produção 1 (Embrapa, 2007), a cultivar utilizada foi a  Crioula, utilizando-se cerca de 20 kg ha-1 de 

sementes inoculada com a bactéria Rhizobium melilotta, estirpe SEMIA-116. 

Quando necessário foi aplicada a lâmina de 16,3 mm de água com pivô central a cada quatro 

dias. Foram realizados quatro cortes da alfafa com periodicidade de 30 dias, a partir do 

estabelecimento pleno da cultura. Após a coleta do material vegetal, o mesmo foi pesado para 

obtenção do peso fresco, posteriormente lavado em água deionizada, submetidas à secagem em 

estufa com circulação de ar à 65ºC por período de 48 horas, obtendo o peso seco, sub amostras 

foram moídas em moinho tipo Willey e em laboratório foram processadas e determinados os 

teores foliares de nutrientes (MALAVOLTA et al., 1997; EMBRAPA, 2009). 
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No final do ciclo da cultura foram abertas trincheiras em cada tratamento, nestas foram 

retiradas amostras de solo de 10 em 10 cm até um metro de profundidade. Após a coleta, o solo 

foi seco ao ar, sendo determinado pH, P e S disponíveis e os teores de K, Ca, Mg. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de tukey 5% de 

probabilidade. As análises de regressão foram ajustadas para estudar as relações entre as doses 

de K (vinhaça) e S (gesso) aplicadas ao solo e o teor na matéria seca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As doses de gesso e vinhaça influenciaram os teores de S na massa seca de parte aérea 

(MSPA) inclusive com interação significativa entre os fatores (Figura 1). Houve efeito quadrático 

das doses de gesso sobre o teor de S no tecido, com ponto de acúmulo máximo em torno de 8 t 

ha-1, para a dose 0 de vinhaça, assim, acréscimos aos teores foliares de S nas culturas estão 

diretamente relacionados ao fornecimento do nutriente dado pelo gesso, que contém teor 

mínimo de 13% de S (RAIJ, 2008). 

 

 

Figura 2 Relação vinhaça e gesso sobre o teor de S na matéria seca da parte aérea da alfafa 

cultivada em LATOSSOLO VERMELHO AMARELO distrófico (média dos quatro cortes). 

 



Simpósio Brasileiro de Solos Arenosos - SBSA 
160 

Colloquium Agrariae, v. 10, n.Especial 2, Out. 2014, p.01-171. ISSN: 1809-8215 

As doses isoladas de vinhaça, ou seja, na ausência de gesso proporcionaram alterações de 

pequena magnitude sobre o teor de S nas folhas. Os valores resultantes das interações foram mais 

nítidas em doses maiores, onde o efeito foi mais pronunciado, possivelmente, devido a melhoria 

no ambiente radicular em profundidade, proporcionado pelo gesso, como já citado por Moreira et 

al., (2007) que ressalta a importância dada principalmente em plantas de sistema radicular 

profundo, como o caso da alfafa. Os efeitos do gesso foram efetivos nas maiores doses de vinhaça, 

devido ao fornecimento de potássio as plantas uma vez que a aplicação isolada de gesso mostrou 

redução do K podendo ter limitado a absorção assim o desenvolvimento das plantas, uma vez que 

o elemento teve queda nos teores foliares ao se aplicar doses de gesso sem vinhaça. 

As alterações químicas no solo foram analisadas ao final do experimento, onde apesar da 

baixa mobilidade no solo (RAIJ, 1991), com aplicação de gesso houve um pequeno carreamento de 

Ca e Mg trocável, sendo mais pronunciado até camadas de 40 cm de profundidade. Os maiores 

efeitos foram em função do carregamento do K, mas como pode ser observado (figura 2) a 

distribuição do S foi amplamente influenciada pelas doses de gesso. 

 

Figura 3 Efeito das doses de gesso na profundidade de 0 a 1,0 m, sobre o teor de S disponível do 

solo com aplicação de 100 kg ha-1 de K2O na forma de KCl em cada corte da alfafa. 

 

Os aumentos nos teores de S-SO4 em profundidade é de grande importância, que além os 

efeitos diretos podem manifestar deslocamento de bases a camadas mais profundas, resultando 
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em aumento de volume de solo fértil, principalmente em culturas de sistema radicular profundo 

com o do caso de alfafa, além dos efeitos de redução do AL3+ (RAIJ, 2008). 

 

CONCLUSÕES 

O maior teor de S no tecido foi observado nas maiores dose de vinhaça e de gesso. 

Os teores S aumentaram até 40 cm de profundidade dado pelo aumento das doses de gesso. 

O aumento nos teores de S nas folhas está de acordo com a maior disponibilidade de S-SO4 e 

a melhor distribuição ao longo do perfil do solo. 
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RESUMO: A melhoria da rentabilidade dos sistemas de produção bovina baseia-se em aplicar 
novas tecnologias. O presente trabalho objetivou-se analisar os aspectos financeiros durante o 
processo de implantação do sistema de pastejo rotacionado em uma fazenda localizada no 
município de Jardim/MS. Realizou-se análise de custos baseando-se no aspecto financeiro relativo 
ao de implantação do sistema. Verificou-se que a rentabilidade de 15% representa um índice 
acima da média aceitável que é de 10%. Concluindo, então, que o sistema aplicado é eficiente. 
Palavras-chave: economia, agronegócio, rentabilidade. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O início do século XXI foi marcado por importantes mudanças na economia brasileira. Na 

área comercial, verificou-se uma grande abertura do país ao capital  do mercado externo, com  

quedas de tarifas e desregulamentação do mercado. Com essa  abertura comercial veio  a 

competição,  criando ao agronegócio  necessidades competitivas.  

A partir de então, os produtores rurais, indústria de processamentos e toda a rede de 

varejo tiveram que se estruturar, de maneira a produzir, comercializar, manter  eficiência, 

qualidade  e uma posição de crescimento. Para Simões (2004), somente com essa nova estrutura, 

que se desenhou com o novo agronegócio, é que o Brasil pode competir, tanto interna como 

externamente, com produtos de outros países, principalmente no setor da pecuária. 

A tendência de aumento de produção por meio de ganho de produtividade, em detrimento 

do aumento do rebanho, levou a uma adaptação dos sistemas produtivos na produção de bovinos. 

Tal adaptação calca-se na eficiência da produção, que está diretamente relacionada  à eficiência 

econômica 

A necessidade de ganhos de produtividade e aumento da rentabilidade é corroborada pela 

queda dos termos de troca dos pecuaristas nos últimos anos, ou seja, aumento do custo dos 

insumos e fatores de produção frente a uma queda no preço pago ao pecuarista. 

O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovino do mundo, pois tem, como principal 

vantagem, o fato de possuir grandes áreas de terras com baixo custo e clima favorável, enquanto 

outros países, com tecnologias mais avançadas, enfrentam custos de produção elevados por causa 
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de condições climáticas adversas às pastagens, alto preço das terras e elevada remuneração de 

mão de obra. 

 Para o IBGE (2013)  o Brasil é o quinto país do mundo em território, com 8,5 milhões de 

km2 de extensão, com cerca de 20% da sua área (174 milhões de hectares) ocupada por 

pastagens. Apesar de ser um país predominantemente tropical, possui uma grande variabilidade 

climática, refletindo nos regimes pluviométricos e, consequentemente, nos sistemas de produção 

pecuários. 

 O IBGE (2013) a firma que a maior parte do rebanho, em torno de 209 milhões de cabeças, 

é criada a pasto, estimando   que somente 3% do rebanho são terminados em sistema intensivo e 

que  as chuvas interferem, diretamente, na qualidade das pastagens, interferindo, portanto, na 

oferta do gado de região para região. 

Como a grande variedade de sistemas produtivos, em um país tão grande, também se  

reflete na diversificação dos produtos,  o Brasil  pode atender qualquer mercado no mundo, com 

carnes nobres e até com cortes de menor valor, sejam magras ou com maior teor de gordura, sob 

qualquer demanda de volume. 

Para tanto, a tecnologia aplicada à pecuária está, cada dia, mais presente no rebanho 

brasileiro. Aliada ao desenvolvimento de pesquisa nacional e especificamente relacionadas aos 

sistemas produtivos, ela está impulsionando os índices de produtividade dos animais e 

colaborando para uma pecuária cada vez mais eficiente e  sustentável. Os avanços são bastante 

visíveis, de forma que, ocupando, exatamente, a mesma área, o rebanho bovino brasileiro poderá 

facilmente dobrar com a implementação de ferramentas simples de manejo e tecnologia.  

Os grandes avanços com usos de novas tecnologias já estão sendo obtidos, pois, segundo 

IBGE (2013), o rebanho brasileiro de bovinos aumentou em 12,1% e a pecuária brasileira reduziu  

sua área de pastagens em 10,7% em dez anos. Desse modo  é lógico que sejam utilizadas práticas 

onde o volume  de produção ocupe, gradativamente, menos espaço.. 

Dessa forma, este trabalho se insere neste contexto, com o objetivo de fazer uma análise 

da eficiência econômico- financeira do sistema de produção bovino no setor de cria da fazenda 

Lagoa bonita- município de Jardim- MS, num processo de implantação de pastejo rotacionado. Os 

dados aqui citados referem-se ao ano de 2012 e foram coletados pelos pesquisadores junto ao 

proprietário da fazenda citada.  
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MÉTODOS 

Utilizou-se a teoria macroeconômica, que divide os custos de produção  fixos e variáveis. 

Os fixos são aqueles que estão relacionados a fatores de produção, e que não podem ser 

modificados em curto período de tempo.  Já os variáveis se  referem àquelas despesas associadas 

à utilização de insumos, que podem ter suas quantidades variando em curto espaço de tempo ou 

em um mesmo ciclo produtivo. 

 Para o Instituto de economia Agrícola de São Paulo (IEA), a classificação de custos deve ser 

efetuada, tendo em vista a tomada de decisão, possibilitando, dessa forma, melhor caracterização 

do perfil econômico da atividade. 

A classificação sugerida é: 

Receita total (RT) que é composta por todas as entradas monetárias, provenientes da 

venda de animais no sistema de produção. 

Custo Operacional efetivo (COE): corresponde aos desembolsos diretos para compra de  

insumos. 

Custo Operacional total (COT): encontra-se  somando ao COE a depreciação  linear de 

máquinas, benfeitorias,  pastagens e a remuneração da mão de obra familiar, quando houver. 

Custo total (CT): seu valor é determinado quando se soma ao COT a remuneração  do 

capital médio  empatado, ou seja, ao custo médio de oportunidade do capital. 

Margem Bruta (MB): que é a receita total, menos o COE. 

Margem líquida ( ML): RT – COT. 

Lucro (L): receita total, menos o custo total 

Taxa de retorno do capital: ML dividido, capital médio empatado. 

Lucratividade: Lucro dividido pela receita total X 100 

Rentabilidade: indica o percentual de remuneração do capital investido.  

 

RESULTADOS 

Na fazenda Lagoa Bonita, os animais eram criados exclusivamente a pasto, no sistema 

extensivo, até o ano de 2011.  Os dados aqui expostos são de 2012, ano em  que foi  implantada  a 

tecnologia de pastejo rotacionado. 

A fazenda possui um rebanho bovino de 1.343 cabeças, sendo 541 matrizes, 27 vacas 

gordas, 286 fêmeas desmamadas, 445 bezerros, 35 touros e 9 coroaras, representando dessa 

forma,   uma taxa de lotação de 1,09 UA/ha. 
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No ano de 2012, com o início da implantação de pastejo rotacionado,  a receita total 

obtida, com a venda  de gado comercial, foi de R$ 1.203.450,52, renda resultante  da venda de  

bezerros(as)  e  vacas  de descarte  proporcionando  à fazenda uma lucratividade de 50,75% , 

índice  considerado  bom pelo proprietário.  

Para uma melhor compreensão do  processo econômico  financeiro,  anexou-se  o relatório  

consolidado do ano de 2012  da Fazenda Lagoa Bonita-MS ,  referente ao  ano em  que foi 

implantado  o sistema do pastejo rotacionado.  

 

Relatório consolidado /2012 – Fazenda Lagoa Bonita 

Receitas   R$ 1.203.450,52 

Custo Operacional Total   R$     592.763,12 

Custo Operacional efetivo   R$     510.866,95 

Depreciações  R$       81.886,17 

Margem Bruta   R$     692.583,57 

Margem Operacional  R$     610.697,40 

Margem Operacional            (R$/ha) R$            350,98 

Custo Operacional 
Efetivo/@ 

 R$               41,31 

Custo Operacional Total/@  R$               47,93 

Custo do Bezerro   R$             393,02 

Preço Médio @   R$               97,32 

Produção Total  @   R$        12.365,81 

Produtividade @/ha/ano   R$                 6,38 

Lucratividade                  ( I/A)                   50,75% 

Rentabilidade  (I/Patrimônio – terra)                     14,88% 

Rentabilidade   (I/Patrimônio + terra)                      2,02% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme pesquisa e dados apresentados no consolidado. O indicador de lucratividade 

sinaliza que a tecnologia de pastejo rotacionado é eficiente no sistema de cria em geração de 

lucro, ainda considerando-se que os dados utilizados são do período em que a fazenda 

encontrava-se em estagio inicial de implantação de pastejo rotacionado.  
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RESUMO: Por ser bastante móvel no solo o potássio é facilmente lixiviado. O trabalho teve como 
objetivo estudar o efeito do uso da vinhaça e do gesso na lixiviação de potássio (K) em Neossolo 
Quartzarênico cultivado com Alfafa em casa de vegetação. O experimento foi conduzido em casa 
de vegetação na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos-SP, com Neossolo Quartzarênico (RQ) 
coletados nas camadas de 0-20, 21-40 e 41-60 cm de profundidade. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x3+3, com três repetições. Os tratamentos 
foram constituídos pelos fatores doses: 0, 150, 300 e 450 m-3 ha-1 de vinhaça e 0, 3 e 6 t ha-1 gesso 
e o tratamento adicional foi constituído por 150 mg kg-1 de K (KCl). Cento e vinte dias após a 
semeadura foram coletadas as raízes para determinação do volume em profundidade e o lixiviado 
para análise do teor de K a fim de verificar as perdas e a influência do gesso sobre a mobilidade 
desse nutriente no solo. O aumento do K lixiviado foi proporcional ao incremento das doses e 
vinhaça e gesso. Houve aumento no volume radicular em função da adição de vinhaça. Conclui-se 
que a lixiviação de K é diretamente proporcional a quantidade de K aplicado no solo e a aplicação 
de gesso em solo com alto teor de areia não diminui a lixiviação de K, devido à baixa influência do 
sistema radicular em camadas mais profundas do solo. 
Palavras-chave: Medicago sativa L., fertilidade do solo, solo arenoso. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre os nutrientes essenciais, o K é o nutriente mais requerido pela alfafa (RASSINI, 1998; 

MOREIRA et al., 2007). Os sais apresentam em geral alta solubilidade, podendo atingir 

concentrações bastante elevadas na solução do solo, o que permite também ocorrer, 

esgotamento por lixiviação e excesso de absorção pelas plantas (HAVLIN et al., 1999).  

A vinhaça, principal produto da destilação do álcool; devido ao alto conteúdo de matéria 

orgânica e nutrientes, especialmente potássio, é utilizada na fertirrigação dos canaviais (AZANIA et 

al., 2004). Quando depositada ao solo, pode promover uma melhoria inicial da fertilidade, porém, 

em quantidades elevadas pode ocorrer a lixiviação de vários íons para o lençol freático, em 

especial o nitrato e o potássio (SILVA et al., 2007). 

O gesso agrícola (CaSO2.2H2O) é um sal pouco solúvel em soluções aquosas, mas pode atuar 

sobre a força iônica da solução do solo, de maneira que haja contínua liberação do sal (íons Ca2+ e 

SO4
2-) para a solução por longos períodos de tempo, penetrando no subsolo (RAIJ, 1991). Apesar 
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de resultados mostrarem o alto poder de lixiviação de sais de K formando pares iônicos neutros 

(K2SO4
0) decorrentes da dissolução de gesso, ocasionando em grande mobilidade ao longo do 

perfil (RITCHEY et al., 1981; ALVAREZ VENEGAS et al., 1999), plantas com sistema radicular 

profundo, como o caso da alfafa (MOREIRA et al., 2007), podem funcionar como “recuperador” 

desses íons, reintroduzindo ao sistema, através da absorção radicular. 

O trabalho teve como objetivo estudar o efeito do uso da vinhaça e do gesso na lixiviação de 

potássio em Neossolo Quartzarênico cultivado com alfafa em condições de casa de vegetação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na Embrapa Pecuária Sudeste, em São 

Carlos-SP, com Neossolo Quartzarênico (RQ) coletados nas camadas de 0-20, 21-40 e 41-60 cm de 

profundidade, para o cultivo da alfafa. O solo foi seco ao ar (TFSA), destorroado e passado em 

peneira de malha de 2,0 mm, e posteriormente as camadas de solo foram sobrepostas em tubos 

de PVC com 25 cm de diâmetro e 60 centímetros de altura.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x3+3, com 

três repetições. Os tratamentos foram constituídos pelos fatores doses: 0, 150, 300 e 450 m-3 ha-1 

de vinhaça e 0, 3 e 6 t ha-1de gesso. O tratamento adicional (padrão de comparação) foi 

constituído por 150 mg kg-1 de K (MALAVOLTA, 1980) em combinação com as doses de gesso, 

sendo o cloreto de potássio (60% K2O), utilizado como fonte de K.  

A acidez do solo, na camada de 0-20 cm de profundidade, foi corrigida 30 dias antes do 

plantio, visando elevar o índice de saturação por bases ao valor de 80% (WERNER et al., 1997). A 

adubação de plantio foi realizada com base na recomendação de adubação para experimentos em 

casa de vegetação, de acordo com Malavolta (1980). A adubação foi calculada proporcional ao 

volume de solo correspondente à camada de 0-20 cm de profundidade, antes da aplicação da 

vinhaça. Após a aplicação da vinhaça, o solo foi incubado por 15-20 dias, e após esse período 

realizou-se a semeadura da alfafa. As sementes de alfafa cv. Crioula foram tratadas com solução 

contendo 0,01 mg L-1 de Co,  0,01 mg L-1 de Ni e de 0,1 mg L-1 Mo (MOREIRA et al 1997; MOREIRA 

et al, 2007). Foram selecionadas cinco plantas uniformes por tubo de PVC.  

A quantidade de água a ser reposta durante a condução do experimento foi obtida de 

acordo com a temperatura obtida no respectivo dia, com uso do termohigrometro de máxima e 

mínima, e de sensores (capsulas porosas) conectados através de um tubo flexível a uma pequena 

cuba transparente, que é o dispositivo para medir a quantidade de água (CALBO, 2005), instalado 

nos tubos a 0-20 e 41-60 cm de profundidade. A umidade foi mantida a 80% do volume total de 
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poros (VTP), sendo que no final do tubo foi colocado um recipiente para coletar o material 

lixiviado, caso esse valor exceda a capacidade de campo. 

Cento e vinte dias após a semeadura foram retiradas as raízes (0-20 cm, 21-40cm e 41-60 

cm) para determinação do volume em profundidade e coletado o lixiviado para análise do teor de 

K a fim de verificar as perdas e a influência do gesso sobre as perdas desse nutriente no solo. Os 

resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), teste F e as análises de regressão 

(p≤0,05) foram ajustadas para estudar as relações entre doses de   (vinhaça) e S (gesso). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 observa-se o efeito da vinhaça e do gesso sobre o conteúdo de K na solução do 

solo cultivado com alfafa. Com relação ao conteúdo de K lixiviado na coluna de solo, o aumento foi 

proporcional ao incremento das doses de vinhaça e gesso. Segundo Raij (1991), o gesso quando 

incorporado no solo dissocia liberando SO4
-, que induz a lixiviação de cátions trocáveis no perfil do 

solo, como o K+, Ca2+ e Mg2+. Porém, o mesmo pode aumentar o volume do sistema radicular, 

fazendo com que essa mobilidade seja compensada pela maior absorção pelas raízes. Como 

verificado na Figura 2, houve aumento no volume radicular com adição de vinhaça, porém, não 

houve efeito do gesso. Bianchi (2008), em trabalho realizado com colunas de solo, observou que o 

volume de raízes estava diretamente relacionado com a quantidade de vinhaça aplicada no solo. 

 

Figura 1. Efeito da vinhaça e do gesso sobre o conteúdo de K lixiviado em Neossolo Quartzarênico 

cultivado com alfafa em casa de vegetação. 
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Figura 2. Efeito da vinhaça e do gesso na produção de matéria seca de raízes da alfafa cultivada 

em Neossolo Quartzarênico em casa de vegetação. 

 

Os resultados demonstraram que adição de gesso (3 e 6 t ha-1) em solo com alto teor de 

areia (807 g kg-1 de 0-20 cm) pode influenciar negativamente a absorção de nutrientes, 

possivelmente, devido à lixiviação de íons para camadas mais profundas, com menor influência do 

sistema radicular, afetando negativamente a absorção de nutrientes.  

 

CONCLUSÕES 

A lixiviação de K é diretamente proporcional à quantidade do nutriente aplicado ao solo. 

A aplicação de gesso em solo com alto teor de areia não altera a lixiviação de K, devido à 

baixa influencia do sistema radicular em camadas mais profundas. 
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