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RESUMO GERAL 

PACHECO, L. P. O arroz de terras altas cultivado em sucessão a plantas de cobertura 
em sistemas de manejo do solo. 2009. 121 f. Tese (Doutorado em Agronomia: Produção 
Vegetal) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2009.1 
 

Estudou-se o efeito de plantas de cobertura na ciclagem de nutrientes, nos 
atributos químicos e físicos do solo, bem como, o desempenho do arroz de terras altas em 
dois sistemas de manejo do solo em Goiás. Os experimentos foram realizados em Santo 
Antônio de Goiás e Rio Verde, em delineamento de blocos casualizados e em faixas, 
respectivamente, com quatro repetições. As plantas de cobertura, semeadas em safrinha, 
foram as seguintes: Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, Pennisetum glaucum e B. 
ruziziensis + Cajanus Cajan e, como referência, pousio em sistema de plantio direto e 
pousio em sistema de preparo convencional. Em Rio Verde, todas as plantas de cobertura 
foram submetidas a dois sistemas de preparo do solo: sistema de plantio direto (SPD) e 
convencional (SPC). Avaliaram-se a produção de fitomassa (FS), taxa de cobertura do solo 
(TCS) e acúmulo e liberação de nutrientes pelas plantas de cobertura. No solo, avaliaram-
se os seguintes atributos físicos: densidade do solo, macroporosidade (Ma) e 
microporosidade (Mi) e resistência do solo à penetração (RP). Quanto aos atributos 
químicos, avaliaram-se os teores de matéria orgânica (MO), pH, fósforo (P), potássio (K), 
cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), capacidade de troca catiônica (CTC) e o N-
mineral - teores de nitrato (NO3

-) e amônio (NH4
+). Todos os atributos químicos e físicos 

foram avaliados nas camadas de 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm de profundidade do solo, 
exceto a RP e N-mineral, que foi até 40 cm e 15 cm de profundidade, respectivamente. No 
arroz semeado em sucessão as plantas de cobertura avaliou-se o estande, número de 
perfilhos e panículas, e produtividade de grãos. As maiores quantidades de fitomassa seca 
aos sessenta dias após a semeadura foram obtidos por P. glaucum (8495 kg ha-1 e 3619 kg 
ha-1, em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente), sendo a única espécie que 
se apresentava no estádio de florescimento. As espécies B. brizantha, B. ruziziensis e B. 
ruziziensis + C. cajan destacaram-se na produção de FS, TCS e acúmulo de nutrientes no 
final do período de entressafra. O SPC proporcionou os maiores níveis de Ma do solo na 
camada de 0 cm a10 cm de profundidade em Rio Verde. O P. glaucum destacou-se na 
redução da RP, enquanto, a B. ruziziensis solteira e consorciado com C. cajan destacaram 
na disponibilidade de P ao solo. Os maiores níveis de NO3

- e NH4
+ foram observados após 

a adubação de cobertura, aos 46 dias após a semeadura do arroz, com predominância de 
NO3

- na camada superficial do solo. A atividade da enzima Redutase de nitrato foi baixa 
nos estádios iniciais de crescimento do arroz, com valores máximos no período de maior 
disponibilidade de N-mineral. As maiores produtividades de arroz sob SPD foram obtidos 
sobre sob pousio em SPC, seguido de P. glaucum e B. ruziziensis em SPD.  

 

Palavras-chave: ciclagem de nutrientes, densidade do solo, porosidade, braquiárias, 
milheto, sistema de plantio direto, sistema de preparo convencional. 

                                                      
1 Orientador: Prof. Dr. Wilson Mozena Leandro. EA-UFG. 

Co-orientador: Dr. Pedro Luiz Oliveira de Almeida Machado. Embrapa Arroz e Feijão. 



 

 

GENERAL ABSTRACT 

PACHECO, L. P. The upland rice cropped in succession of cover crops in systems of 
soil management. 2009. 121 f. Thesis (Doctor in Agronomy: Crop Production) – Escola 
de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009.1 
 

Evaluated the efect of the cover crops in the nutrients recycling, physics and 
chemistry soil attributes, such as the development of the upland rice in two soil 
management systems in Goiás. The experiments were realized in Santo Antônio de Goiás 
and Rio Verde, in randomized blocks design and in  randomized tracks, respectly, with 
four repetitions. The cover crops, sowed in final season of the annual crops, were: 
Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, Pennisetum glaucum e B. ruziziensis + Cajanus Cajan 
and, with reference, the fallow in no-till (SPD) and conventional (SPC) systems. In Rio 
Verde, all the cover crops were submitted to two soil management systems: no-till (SPD) 
and conventional (SPC) systems. Evaluated the dry biomass (FS), soil coverage tax (TCS) 
and the nutrients accumulating and releasing by the cover crops. In the soil, evaluated the 
following physics attributes: density, macroporosity (Ma), microporosity (Mi) and soil 
resistant to penetrate (RP). About the soil chemistry attributes, evaluated the organic matter 
(MO), pH, Phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), aluminum 
(Al), CTC and N-mineral - tenor of nitrate (NO3

-) and amonium (NH4
+). Every chemistry 

and physics attributes were evaluated in the following layers: 0 cm to 10 cm and 10 cm to 
20 cm , except the RP and N-mineral, that was until 40 cm and 15 cm depht. In the upland 
rice, sowed in succession of the cover crops, was evaluated the stand of plants, perfilhos 
and panículas numbers, and grains productivity. The higher values of the dry biomass in 
the 60 days after the sowing was observed in P. glaucum (8495 kg ha-1 e 3619 kg ha-1, in 
Santo Antônio de Goiás and Rio Verde, respectly), the unique specie that was in the 
flowering stage. The species B. brizantha and B. ruziziensis and B. ruziziensis + Cajanus 
cajan destalked in FS production, TCS and the nutrients accumulate in the final of the off-
season. The SPC proportioned the higher levels of the soil Ma in the layer of 0 cm to 10 
cm in Rio Verde. The P. glaucum contributed to reduce the RP, while, the B. ruziziensis 
alone and in consortium with C. cajan contributed to increase the P disponibility. The 
highest levels of N-mineral (NO3

- and NH4
+) were observed after the top-dressing at 46 

days after sowing of rice, with a predominance of NO3
- in soil superficial layer. The 

enzyme activity of Nitrate reductase was low in the early stages of rice growth, with a peak 
during the greater availability of N-mineral into the soil. The higher upland rice 
productivity in fallow – SPC, following by the P. glaucum and B. ruziziensis in SPD.  
 

Key words: nutrient cycling, density, porosity, brachiaria, millet, no tillage, conventional 
tillage. 
 
 

                                                      
1 Adviser: Prof. Dr. Wilson Mozena Leandro. EA-UFG. 

Co-adviser: Dr. Pedro Luiz Oliveira de Almeida Machado. Embrapa Arroz e Feijão. 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

A demanda por alimentos no mundo têm sido crescente, em razão do aumento 

populacional acelerado nas últimas décadas, o que levou o homem à incorporação de áreas 

à agricultura e, sobretudo, buscar o aumento de produtividade das culturas. O manejo 

intenso das áreas agrícolas e as mudanças climáticas despertaram a preocupação da adoção 

de modelos de produção menos agressivos ao meio ambiente.  

O sistema de plantio direto (SPD) preconiza o revolvimento do solo apenas na 

linha de semeadura, uso de rotação de culturas e a semeadura de plantas de cobertura 

capazes de produzir fitomassa e melhorar os atributos do solo. Além do mais, esse modelo 

de produção visa aumentar a produtividade das culturas de forma menos impactante ao 

meio ambiente, comparado ao sistema de preparo convencional (SPC) (Aita & Giacomini, 

2003). Vários trabalhos de pesquisa observaram que o SPD auxilia na redução do processo 

erosivo, por meio da dissipação da energia cinética das gotas de chuvas, maior resistência 

do solo à desagregação e arraste de sedimentos pela água das enxurradas (Albuquerque et 

al., 1995), e também, pela maior infiltração de água através do perfil do solo (Stone & 

Silveira, 1999).  

A presença de plantas de cobertura no SPD pode proporcionar melhorias nos 

atributos químicos dos solos de Cerrado, por meio do aumento da matéria orgânica de 

qualidade (Carneiro et al., 2009), da ciclagem de nutrientes e da capacidade de troca 

catiônica (Torres et al., 2005; Crusciol et al., 2005; Boer et al., 2007; Carpim et al., 2007). 

Os atributos físicos do solo também são afetados, tais como, a redução da densidade 

subsuperficial (Guimarães & Moreira, 2001), resistência do solo à penetração (Carneiro et 

al., 2009) e o aumento da porosidade (Gonçalves et al., 2006). 

A ciclagem de nutrientes realizada pelas plantas de cobertura nos solos de 

Cerrado visa ao melhor aproveitamento no uso dos nutrientes dos solos (Torres et al., 

2008). Após a colheita das culturas anuais nos meses de janeiro a março, preconiza-se a 

semeadura de espécies que possam aproveitar as chuvas finais de verão para produção de 

cobertura, em que, suas raízes realizam a absorção de nutrientes remanescentes em 

camadas mais profundas no solo (Boer et al., 2007). 
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O arroz é uma cultura de grande importância, incluído na dieta alimentar da 

metade da população mundial (Ferreira et al., 2005). No Brasil, os cultivos dessa cultura 

têm sido realizados, na sua maioria, no sistema irrigado, através da inundação em 

tabuleiros. Todavia, esse sistema tem contribuído com grande impacto ambiental, devido à 

necessidade de grande quantidade de água e a liberação de gás metano para a atmosfera. 

Diante disso, o arroz de terras altas no Cerrado vem ganhando destaque na tentativa de 

produzir grãos de qualidade, com menor impacto sobre o meio ambiente. 

Apesar dos inúmeros benefícios ao cultivo de grãos em SPD, o arroz cultivado 

nesse sistema tem apresentado algumas dificuldades, principalmente nos primeiros estádios 

de desenvolvimento. Alguns pesquisadores mostraram que o crescimento inicial de plantas 

de arroz no SPD foi menor, comparado aos sistemas convencionais de cultivo (Stone et al., 

1980). A sensibilidade do arroz à compactação superficial do solo foi apontado como o 

principal motivo desse insucesso.  

Acredita-se que existam mais fatores interferindo no desenvolvimento inicial 

do arroz de terras altas em SPD. Ao considerar a grande necessidade de nitrogênio para o 

crescimento das plantas, sua assimilação durante a fase de plântula pode estar afetando o 

seu crescimento inicial (Araújo, 2005). Isso pode acontecer em razão à grande quantidade 

de nitrato (NO3
-) nos solos bem drenados, como o caso dos solos de Cerrado (Epstein & 

Bloom, 2006). O arroz é uma cultura originalmente de cultivo inundado e a fonte principal 

de nitrogênio nesse ambiente é o amônio (NH4
+). A baixa atividade das enzimas 

envolventes na assimilação do NO3
- nos estádios precoces de desenvolvimento pode estar 

comprometendo o crescimento do arroz de terras altas em SPD. Porém, o uso de plantas de 

cobertura com capacidade de disponibilizar quantidades significativas de NH4
+ após o seu 

manejo em SPD, pode contribuir para o melhor desenvolvimento inicial das plantas de 

arroz de terras altas no Cerrado. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de produção de fitomassa e a 

ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura durante a entressafra após a colheita da 

soja, bem como, os efeitos em alguns atributos físicos e químicos de dois Latossolos 

Vermelho distrófico de Goiás com diferentes manejos e o desempenho do arroz de terras 

altas semeado em sucessão.  



 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A ocupação do cerrado deu-se de forma mais intensa nas últimas décadas, 

aflorando a preocupação com a necessidade de práticas conservacionistas para a 

sustentabilidade do sistema agrícola. O uso de sistemas de manejo do solo, como o sistema 

de plantio direto (SPD), tem sido utilizado na tentativa de contribuir para o aumento da 

produtividade das culturas e redução dos custos de produção, bem como, minimizar os 

impactos da agricultura para o meio ambiente rural e urbano (Campos et al., 1995). 

Segundo a Conab (2009), o Brasil cultivou mais de 47 milhões de hectares com culturas 

produtoras de grãos na safra 2008/09, dos quais, mais de 25 milhões estiveram sob SPD 

(FEBRAPDP, 2009). 

O sistema de preparo convencional (SPC) preconiza o uso de implementos que 

realizam o revolvimento da camada superficial do solo para a semeadura das culturas 

anuais, enquanto, no SPD, tem-se o revolvimento do solo apenas na linha de semeadura 

(Saturnino, 2001), presença de fitomassa sobre a superfície do solo e a rotação de culturas 

(Kluthcouski et al., 2000). Essas práticas auxiliam na proteção do solo contra aos processos 

erosivos e problemas fitossanitários, notadamente doenças e plantas daninhas (Severino et 

al., 2006), além de aumentar a disponibilidade de nutrientes e de matéria orgânica no solo 

(Torres et al., 2005). A rotação de culturas ainda proporciona diversificação da atividade 

agrícola e econômica na propriedade rural.  

Pereira & Velini (2003) mostraram que mesmo no SPD é possível manter 

plantas daninhas problemáticas sob controle, desde que sejam empregados programas de 

rotação de culturas combinados com manejo e controle químico adequados. Stone & 

Silveira (1999) observaram melhor uso da água do solo pelas plantas de feijão em SPD, 

embora houvesse menor índice de compactação superficial do solo no SPC. Carneiro et al. 

(2009) apontaram que o SPD apresenta melhores condições para o crescimento da 

microbiota do solo, em razão da maior oferta de resíduos orgânicos e umidade, e menor 

variação da temperatura do solo. Torres et al. (2005) e Boer et al. (2007) encontraram 

2.1 SISTEMAS DE MANEJO DO SOLO NO CERRADO
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viabilidade na ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura em SPD, o que pode 

contribuir para o uso racional dos fertilizantes. 

Estudos têm demonstrado que o SPD no Cerrado apresenta alguns desafios. Os 

produtores dessa região têm encontrado dificuldade na produção e manutenção da 

fitomassa sobre a superfície do solo, em razão da elevada temperatura e atividade 

microbiológica na decomposição desses resíduos, o que dificulta o incremento de matéria 

orgânica no solo (Torres et al., 2005). Além do mais, a entressafra compreendida entre os 

meses de abril e setembro, período seco com altas temperaturas, têm dificultado o 

estabelecimento de plantas de cobertura para formação de palhada (Pacheco et al., 2008).  

O uso inadequado do SPD pode comprometer os recursos naturais e a 

produtividade das culturas, em razão da redução na qualidade dos atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo (Carneiro et al., 2009). O uso de plantas de cobertura 

semeado após a colheita das culturas anuais pode proporcionar melhorias nestes atributos, 

contribuindo para o uso mais eficiente da água e dos nutrientes, bem como, o aumento na 

produtividade das culturas (Falleiro et al., 2003). 

 

As plantas de cobertura utilizadas em SPD visam à proteção do solo contra 

erosão, além de contribuir para os acúmulos de matéria orgânica e nutrientes ao solo (Aita 

& Giacomini, 2006). Na região do Cerrado, o uso de plantas de cobertura tem sido mais 

utilizado em sucessão às culturas anuais, durante o período de entressafra, compreendida 

entre os meses de março e setembro, período seco com altas temperaturas, o que têm 

dificultado a formação de fitomassa (Boer et al., 2007). Pacheco et al. (2008) observaram 

que a semeadura das plantas de cobertura de forma mais precoce, após a colheita da cultura 

da soja, proporcionaram melhor desempenho das plantas de cobertura na produção de 

fitomassa, em razão do melhor aproveitamento das chuvas finais nos meses de abril e 

maio.  

A elevada taxa de decomposição dos resíduos vegetais após o manejo também 

tem dificultado a manutenção da fitomassa na superfície do solo (Crusciol et al., 2005; 

Boer et al., 2007; Torres et al., 2008). Alguns autores apontam que as plantas de cobertura 

para essa região precisam apresentar alta capacidade de produção de fitomassa e, 

2.2 USO DE PLANTAS DE COBERTURA EM SISTEMA DE     
PLANTIO DIRETO NO CERRADO 
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sobretudo, elevada resistência quanto à decomposição, o que está relacionado à proporção 

entre carbono e nitrogênio (Crusciol et al., 2005; Torres et al., 2005) ou nível de 

recalcitrância dos resíduos (Giacomini et al., 2003).  

As plantas de cobertura semeadas durante a entressafra, apresentam capacidade 

de realizar a ciclagem de nutrientes do solo, por absorver nutrientes em camadas 

subsuperficiais e, posteriormente, liberá-los nas camadas superficiais por meio da 

decomposição e mineralização dos seus resíduos (Torres et al., 2008). Todavia, Braz et al. 

(2004) apontam que há necessidade de sincronismo entre a liberação de nutrientes pelas 

plantas de cobertura e a demanda pela cultura em sucessão, o que pode estar relacionado à 

espécie e época de semeadura das plantas de cobertura, bem como, ao momento da 

dessecação de manejo. Carpim et al. (2008) destacam que o estádio de florescimento é o 

momento ideal para o manejo das plantas de cobertura, em razão do maior acúmulo de 

fitomassa e nutrientes. 

Existem várias espécies de plantas de cobertura recomendadas para uso no 

Cerrado, destacando-se algumas gramíneas e leguminosas. As gramíneas do gênero 

Brachiaria spp. destacam-se por apresentar hábito perene, elevada resistência ao déficit 

hídrico e elevada produção de fitomassa (Timossi et al., 2007). O milheto (Pennisetum 

glaucum) destaca-se pelo rápido crescimento inicial, tolerância ao déficit hídrico e elevado 

acúmulo de fitomassa (Boer et al., 2007). As leguminosas, como o feijão guandu (Cajanus 

cajan), destacam-se no fornecimento de nitrogênio às plantas, em razão da presença de 

simbiose com bactérias fixadoras do nitrogênio atmosférico (Aita & Giacomini, 2003). O 

C. cajan é uma leguminosa perene, com elevada resistência ao déficit hídrico (Amabile et 

al., 2000) e com potencialidades para ser utilizada em consórcio com as gramíneas para a 

formação de palhada no SPD.  

2.2.1 Milheto – Pennisetum glaucum  

O milheto (Pennisetum glaucum) tem sido uma planta de cobertura bastante 

utilizada em safrinha, em razão de seu crescimento rápido e elevada produção de fitomassa 

e ciclagem de nutrientes em condições de déficit hídrico. Estudo de Boer et al. (2007) no 

Cerrado goiano constataram o rápido crescimento dessa espécie, cuja cultivar ADR 500 

semeada em abril alcançou o estádio de 50% de florescimento aos 51 dias após a 
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emergência, com produção de fitomassa seca de 10.000 kg ha-1 e, com capacidade de 

acumular em sua parte aérea 122 kg ha-1, 17 kg ha-1, 417 kg ha-1, 76 kg ha-1 e 40  kg ha-1 de 

nitrogênio (N), fósforo (P),  potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), respectivamente.  

Estudos demonstram que a época de semeadura do milheto interfere na 

capacidade de produção de fitomassa. Torres et al. (2005), na região do Cerrado do 

triângulo mineiro, observaram que o P. glaucum foi capaz de acumular mais de 150 kg ha-1 

e 50 kg ha-1 de nitrogênio quando semeado em outubro e março, respectivamente. Esses 

resultados são possíveis ao considerar que as condições edafoclimáticas são distintas em 

cada época de semeadura, principalmente, a disponibilidade hídrica durante o crescimento 

das plantas. 

O elevado crescimento radicular do milheto pode auxiliar na descompactação 

do solo pela formação de canais preferenciais para o escoamento de água e crescimento de 

raízes das culturas anuais sucessoras. De acordo com Gonçalves et al. (2006) o uso de 

milheto para a descompactação em solos de cerrado é viável, obtendo em trinta dias 

elevada fitomassa e densidade de comprimento radicular em camadas compactadas de solo 

até 1,60 Mg m-3. Bordin et al. (2008) observaram que o milheto apresentou elevado 

crescimento radicular até a profundidade de 60 cm, principalmente quando procedeu-se a 

escarificação superficial do solo.   

De acordo com Torres et al. (2008), essa espécie apresenta alta resistência 

quanto à decomposição de seus resíduos, com tempo de meia vida da fitomassa na 

superfície do solo de até 131 dias após seu manejo, em razão à sua elevada relação C/N, o 

que pode resultar em maior persistência da palhada sobre o solo.  Todavia, o ciclo 

fenológico curto dessa espécie semeada em safrinha, na região do Cerrado, faz com que a 

decomposição e liberação de nutrientes da fitomassa iniciem-se de forma prematura em 

relação à época de semeadura das culturas anuais (Timossi et al., 2007; Pacheco et al., 

2008). Esta característica pode interferir na presença de fitomassa sobre o solo ao final do 

período de entressafra e no aproveitamento de nutrientes pelas plantas anuais em sucessão.  

2.2.2 Brachiaria spp. e Cajanus Cajan 

O uso de plantas de cobertura com hábito perene, que são capazes de suportar o 

estresse hídrico e alta luminosidade durante o inverno e primavera no Cerrado, como as 
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braquiárias (Brachiaria brizantha e B. ruziziensis), podem proporcionar significativo 

acúmulo de fitomassa e atrasar o início de sua decomposição em relação ao milheto 

(Pacheco et al., 2008). Segundo Timossi et al. (2007), as espécies do gênero Brachiaria 

destacam-se pela elevada adaptação a solos de baixa fertilidade, fácil estabelecimento e 

considerável produção de fitomassa durante o ano. Estas plantas de cobertura apresentam 

grande potencial na manutenção da fitomassa sobre o solo, em razão a sua relação C/N 

elevada, o que retarda sua decomposição e aumenta a possibilidade de utilização em 

regiões com temperaturas elevadas. 

Em estudos de Torres et al. (2005), a B. brizantha semeada no final de março e 

dessecadas aos 110 dias, não se destacou na produção de fitomassa e acúmulo de 

nitrogênio, com 2.100 kg ha-1 e 41 kg ha-1, respectivamente. O crescimento inicial dessa 

espécie é lento (Portes et al., 2000), entretanto, o hábito perene possibilita sua retomada de 

crescimento após o início das chuvas de em setembro, o que pode proporcionar aumento 

no acúmulo de fitomassa (Pacheco et al., 2008). 

Quanto à ciclagem de nutrientes, Menezes & Leandro (2004) observaram que o 

B. ruziziensis semeada no mês de dezembro na região do Cerrado apresentou acúmulo de 

240 kg ha-1, 30 kg ha-1, 406 kg ha-1, 64 kg ha-1 e 48 kg ha-1, de N, P, K, Ca e Mg, 

respectivamente, aos noventa dias após a semeadura. Todavia, o crescimento dessa espécie 

quando semeada na safrinha é diferente, em razão da presença do veranico durante a 

entressafra, o que resultaria em valores inferiores de fitomassa e nutrientes reciclados. 

Ao comparar o desempenho das B. decumbens e B. brizantha em relação ao P. 

glaucum, semeadas em março na região do Cerrado paulista, Timossi et al. (2007) 

observaram que as braquiárias foram mais eficientes na produção de fitomassa 

(aproximadamente 11.000 kg ha-1). Nesse mesmo estudo, o P. glaucum apresentou elevada 

produção de fitomassa aos 110 dias após a semeadura (10.500 kg ha-1), em plena 

entressafra, no qual, na ocasião da semeadura da cultura anual restavam apenas 3.200 kg 

ha-1 de fitomassa para o SPD.  Pacheco et al. (2008) também observaram elevada 

decomposição da fitomassa do P. glaucum durante a entressafra na região do Cerrado 

goiano, destacando que quanto mais precoce for realizado a semeadura dessa espécie na 

safrinha, maiores são as perdas de fitomassa por decomposição durante a entressafra.  

O feijão guandu (Cajanus Cajan) é uma leguminosa perene com 

potencialidades para ser utilizado como planta de cobertura no SPD, em razão de 

apresentar elevada resistência ao déficit hídrico e realizar a fixação biológica de nitrogênio 
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(Henriksen et al., 2002). Torres et al. (2005) mostraram que C. cajan alcançou 62 kg ha-1 

de N em sua fitomassa, aos 110 dias após a semeadura na safrinha. Menezes & Leandro 

(2004) ainda destacam que o uso excessivo de gramíneas nos sistemas de produção resulta 

em competição por N pelas plantas durante o processo de mineralização da matéria 

orgânica. 

Estudos demonstraram possibilidades nos incrementos em fitomassa, taxa de 

cobertura do solo de C. cajan, em razão de sua retomada no crescimento após as chuvas 

iniciais de primavera-verão (Bordin et al., 2008). Essa característica é importante para as 

plantas de cobertura no Cerrado, por reduzir o processo de mineralização e, sobretudo, 

possibilitar maior produção de palhada e acúmulo de nutrientes durante a entressafra para o 

SPD de culturas anuais em sucessão. 

A consorciação de espécies de Brachiaria spp. com leguminosas perenes, 

como o C. cajan, pode proporcionar elevada produção de fitomassa (Amabile et al., 2000) 

e acúmulo de N ao solo via fixação biológica (Henriksen et al., 2002). Gama-Rodrigues et 

al. (2007) mostraram que a introdução de leguminosas como plantas de cobertura elevaram 

a qualidade de seus resíduos, em razão do maior suprimento em N, P e Ca ao solo.  

Ao consorciar leguminosas e gramíneas, é possível obter fitomassa com 

relação C/N intermediária aquela das espécies em culturas solteiras. Essa característica 

favoreceria a maior velocidade de liberação de nutrientes ao solo após a dessecação das 

plantas de cobertura para semeadura das culturas anuais, o que possibilitaria redução da 

necessidade no uso de fertilizantes. Espindola et al. (2006) destacaram o potencial das 

leguminosas herbáceas perenes na liberação de nutrientes para as culturas sucessoras, em 

razão da composição química desses resíduos. Nesse estudo a liberação de nutrientes 

apresentou correlação com os níveis de celulose (r = -0,92), hemicelulose (r = -0,95) e 

relação C/N (r = -0,99). Além disso, Bordin et al. (2008) apontam o feijão guandu como 

planta de cobertura promissora na descompactação de camadas do solo, em razão ao seu 

sistema radicular agressivo. 

 

 

As áreas destinadas ao cultivo de culturas anuais no Brasil alcançaram 47,7 

milhões de hectares na safra 2008/09. A cultura da soja ocupou mais de 21,7 milhões de 

hectares, o que correspondeu a mais de 45% da área cultivada com grãos no país, com 

2.3 A CULTURA DO ARROZ NO BRASIL
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produção de 57 milhões de toneladas de grãos. Por sua vez, o milho com 14,1 milhões de 

hectares é a segunda cultura mais plantada, com produção de 50,1 milhões de toneladas. 

Por outro lado, a cultura do arroz com apenas 2,9 milhões de hectares e produção de 12,6 

milhões de toneladas de grãos, apresenta na região sul do país mais de 35% da área 

cultivada e 67% da produção brasileira de arroz. Nessa região há predominância do arroz 

irrigado por inundação, com produtividades médias de 7.000 kg ha-1 (Conab, 2009). 

Todavia, a expansão desse modelo de produção tem sido limitada pelo elevado custo e 

demanda de água para realizar a inundação dos tabuleiros. 

Na safra de 2008/09 a demanda de arroz em casca pelo Brasil foi de 12,95 

milhões de toneladas, ante 12,80 milhões da safra anterior (Conab, 2009), o que tem 

despertado a preocupação quanto à necessidade de aumento na produção nacional. O arroz 

de terras altas, cultivado em condições de sequeiro, tem sido apontado como alternativa 

para ampliar a produção, em razão dos menores impactos ambientais e menores custos em 

relação ao sistema inundado (Wander, 2006). 

A cultura do arroz apresenta grande difusão nas mais variadas regiões do Brasil, 

nas quais, sua importância social e econômica gera divisas e alimento para a população 

(Ferreira et al., 2005). O arroz de sequeiro, cultivado na sua grande maioria pelas regiões 

Centro-Oeste e parte do Norte, Nordeste e Sudeste do País, contribui com 2,7 milhões de 

toneladas, cerca de 26% da produção brasileira (Conab, 2009). Entretanto, com os 

freqüentes esforços da população, organizações governamentais e não-governamentais 

para reduzir o impacto ambiental advindo da agricultura, o arroz inundado apresenta cada 

vez mais restrições quanto ao uso da água, fazendo com que o arroz de sequeiro desponte 

como o principal caminho na tentativa de manter a produção de arroz do País de forma 

sustentável. 

Ao considerar que as culturas com maior difusão no Cerrado são o milho e a soja 

(Conab, 2009), têm-se um ciclo de monocultura, desfavorecendo os benefícios que a 

rotação de cultura traz ao sistema agrícola, como maior exploração dos perfis do solo 

(Costa et al., 2004), interupção dos ciclos biológicos de pragas e doenças, diversificação da 

meso e microfauna do solo (Gasparim et al., 2005). Viabilizar o cultivo do arroz de 

sequeiro em SPD pode se constituir em mais uma opção para a diversificação de culturas 

no Cerrado. 
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2.3.1 O arroz de terras altas em sistema de plantio direto no Cerrado 

A cultura do arroz de terras altas tem apresentado dificuldade quanto à 

semeadura direta no cerrado, principalmente, no seu crescimento inicial, fazendo com que 

sua grande maioria seja semeado em preparo convencional do solo. Um dos problemas 

encontrados no uso do SPD para o arroz de terras altas é a presença de compactação 

superficial, que prejudica o crescimento e o estabelecimento das plântulas. Kluthcouski et 

al. (2000) avaliando o desempenho do arroz em vários sistemas de cultivo, observaram que 

o solo em SPD por oito anos apresentou a menor média de produtividade de grãos, com 

redução de 31,55% em relação aos demais manejos (SPC e cultivo mínimo). Neste 

trabalho os autores apontaram a planta do arroz como sensível à baixa porosidade do solo, 

confirmando observações de Seguy & Bouzinac (1989), que relataram a sensibilidade desta 

gramínea à condição de baixa macroporosidade no solo, independente das condições 

hídricas do ano agrícola. Stone et al. (1980) obtiveram maiores produtividades de grãos do 

arroz nos sistemas de preparo de solo com maior revolvimento do solo (arado de aiveca), 

reforçando a necessidade de alta macroporosidade do solo. Guimarães e Moreira (2001) 

também apresentaram resultados que caracterizaram a alta sensibilidade dessa cultura ao 

adensamento do solo, mostrando redução no desenvolvimento da parte aérea e radicular 

com o aumento da densidade do solo. 

As plantas de cobertura apresentam potencial para descompactar camadas de 

solo, podendo contribuir para o melhor desenvolvimento do arroz em SPD. Em estudos de 

Gonçalves et al. (2006), o milheto destacou-se na capacidade de crescimento de raízes em 

camadas compactadas. Bordin et al. (2008) apontaram o milheto e o feijão guandu como 

alternativas para promover maior aeração dos solos.  

Pedrotti et al. (2001), ao trabalhar com o cultivo de arroz em diversos tipos de 

manejo (SPC e SPD, por oito anos) e rotação/sucessão de culturas, observaram que nos 

sistemas que apresentam revolvimento do solo, os valores de densidade do solo nas 

camadas de 0 cm a 10 cm, 10 cm a 20 cm e 20 cm a 30 cm foram, em geral, semelhantes 

quando comparados aos tratamentos que continham o SPD. Neste trabalho, em SPD, o 

azevém como planta de cobertura para o cultivo do arroz, proporcionou menores 

densidades na camada superficial do solo, destacando-se o efeito da matéria orgânica na 

estruturação do solo. 
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Abrão et al. (1979), ao estudar o efeito de diferentes sistemas de cultivo, 

mostraram que o SPD, em seu primeiro ano de instalação, acarretou em valores 

semelhantes de densidades de solo na camada 0 cm a 20 cm no perfil do solo, comparado 

aos SPC. Na camada de 20 cm a 40 cm, os valores de densidade de solo foram inferiores 

no SPC, em razão à subsolagem realizada neste tratamento. Por outro lado, a estabilidade 

de agregados no SPD foi sensivelmente maior comparado ao SPC, fazendo com que as 

perdas de solo via erosão fossem minimizadas. Esse comportamento é fator determinante 

para se chegar à sustentabilidade da produção agrícola. 

Fernandes et al. (1983), também estudando o efeito de três sistemas de preparo 

(SPC, escarificação e SPD, recém implantados) na densidade do solo, observaram que nas 

duas camadas mais superficiais, 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm no perfil, os tratamentos 

que continham revolvimento do solo mostraram menores valores dessa variável. A menor 

quantidade de macroporos no SPD foi o fator que mais contribuiu para esses resultados. 

Alguns estudos têm destacado que a presença de resíduos vegetais sobre a 

superfície do solo pode causar efeito alelopático sobre a cultura anual em sucessão, o que 

pode estar afetando o arroz de terras altas em SPD. A alelopatia é definida como o efeito 

inibitório ou benéfico, direto ou indireto, de uma planta sobre a outra, via produção de 

compostos químicos que são liberados no ambiente (Souza et al., 2006). Provavelmente, a 

conseqüência mais significativa da alelopatia seja a alteração da densidade populacional e 

do desenvolvimento das plantas.  

De acordo com Rice (1984), as diversas fases do ciclo do N são afetadas pela 

alelopatia, modificando as relações entre o N livre, a fixação de N e a adição de matéria 

orgânica. Souza et al. (2006) observaram que a presença de resíduos vegetais de B. 

decumbens reduziram a disponibilidade de N na forma de nitrato (NO3
-), em razão da ação 

inibitória dos resíduos vegetais no processo de nitrificação e a ocorrência de maior 

consumo dessa fração mineral pela sua incorporação à matéria orgânica do solo. Nesse 

mesmo estudo, observou-se que a presença de B. decumbens reduziu o crescimento de 

plantas de arroz, em razão da menor disponibilidade de N, e também, pela possibilidade da 

liberação de aleloquímicos tóxicos à cultura durante a decomposição dos resíduos vegetais. 

Outra observação importante nesse estudo foi que as concentrações de N e o crescimento 

do arroz apresentaram maiores reduções quando os resíduos de B. decumbens foram 

provenientes da estação chuvosa, o que pressupõe que tecidos vegetais vivos apresentam 

maiores possibilidades de liberar aleloquímicos ao solo. 
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Por outro lado, alguns autores mostraram viabilidade no uso do arroz em SPD. 

Essas controvérsias mostram que alguns fatores podem interferir no comportamento do 

arroz de sequeiro em SPD, ocasionando perdas na produção de grãos. Guimarães et al. 

(2006), ao estudar o cultivo do arroz de terras altas em SPD, em diferentes locais de 

instalação de ensaios, mostraram que houve diferença no comportamento das cultivares de 

arroz avaliadas. Com esse trabalho, mostra-se que as condições edafoclimáticas, cultivares, 

manejo, apresentam influências sobre o desempenho do arroz de terras altas sob SPD.  

Albuquerque et al. (1995) objetivando avaliar as alterações na densidade do 

solo submetido à sistemas de cultivo e de rotação de culturas por sete anos, mostraram 

semelhança desses valores entre o SPD e SPC até a profundidade de 16 cm no perfil do 

solo. Segundo os autores, no início de adoção do SPD ocorre um aumento na densidade do 

solo, porém, ao passar dos anos, com o maior incremento de matéria orgânica, a densidade 

pode vir a diminuir. Além do mais, Campos et al. (1995) mostraram que no SPD há maior 

ocorrência de agregados com maior diâmetro, resultando em melhorias na estruturação do 

solo e no crescimento radicular das plantas. 

No trabalho de Moura Neto et al. (2002), avaliou-se o desempenho de diversas 

cultivares de arroz de terras altas em sistema de SPC e SPD, sendo que no SPD o 

rendimento de grãos foi equivalente ao SPC, na condição de ocorrência de déficit hídrico. 

Entretanto, no ano de ocorrência de precipitações normais, observou-se que o arroz em 

SPD apresentou atraso no desenvolvimento em torno de cinco dias, devido a menor 

velocidade no processo germinação e de crescimento inicial das plantas de arroz. A 

presença de resíduos vegetais sobre o solo constituiu-se em possíveis barreiras contra ao 

processo de germinação das sementes.  

Olofintoye & Mabbayad (1980); Olofintoye (1989); Gassen & Gasssen (1996) 

apontam o arroz como uma cultura que apresenta dificuldade no crescimento na presença 

de camada compactada. No trabalho de Olofintoye & Mabbayad (1980), a adubação na 

ocasião da semeadura, principalmente com N, aumentou substancialmente a produtividade 

de grãos no arroz em SPD. Isso demonstra que a disponibilidade de N às plantas foi 

primordial para a obtenção de boas produtividades. É no âmbito da questão, que a 

necessidade de se encontrar plantas de cobertura que possam oferecer uma maior 

quantidade desse elemento via mineralização da matéria orgânica no solo, pode ser fator 

fundamental na tentativa de viabilizar o SPD na cultura do arroz de terras altas.  
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Bordin et al (2003) avaliando a influência de diferentes plantas de cobertura no 

solo sobre o arroz de sequeiro em SPD, mostrou que a Crotalaria juncea  proporcionou a 

maior produtividade de grãos, em torno de 2.424 kg ha-1, seguido de palhada de milheto 

(Pennisetum glaucum)  e feijão-bravo-do-ceará (Canavalia brasiliensis) com produção de 

2.245 kg ha-1 e 2.211 kg ha-1, respectivamente. A maior disponibilidade de N para as 

plantas, via mineralização da fitomassa pelos microrganismos do solo, foi apontado como 

o principal fator que contribuiu para esses resultados.  

2.3.2 O nitrogênio e a enzima Redutase do Nitrato no desempenho do 
arroz de terras altas 

A disponibilidade de nutrientes, principalmente N, também pode estar 

limitando o desenvolvimento inicial do arroz em plantio direto. De acordo com Soares 

(2004), a tentativa de se adaptar o arroz de terras altas em SPD torna-se importante, visto 

que os agricultores não estão dispostos a efetuar o revolvimento do solo. Segundo este 

autor, os entraves para o crescimento do arroz nesse sistema estão relacionados à adubação 

nitrogenada. A principal hipótese baseada em observações de Malavolta (1980), é a 

incapacidade de utilizar, na fase inicial do desenvolvimento, o N na forma  de  nitrato 

(NO3
-), predominante em SPD. 

Estudos de Wang et al. (1993), Kronzucker et al. (1997) e Araújo (2005) 

observaram que o arroz apresentou melhor desenvolvimento quando o N estava 

disponibilizado na forma de amônio (NH4
+), o que pode estar relacionado à baixa atividade 

da enzima redutase do nitrato (RN) na fase inicial de desenvolvimento da planta (Taiz & 

Zeiger, 2004). A RN é a primeira enzima na via de assimilação de NO3
- pelas plantas e 

apresenta-se, provavelmente, como a etapa limitante e reguladora desse processo (Epstein 

& Bloom, 2006). Essa enzima é considerada crucial para o crescimento, desenvolvimento e 

produção de proteína em plantas que utilizam o NO3
- como fonte principal de N (Souza, 

2005). 

O uso de plantas de cobertura que possam disponibilizar maiores quantidades 

de nutrientes via mineralização, especialmente o NH4
+, além de incrementar carbono ao 

solo, pode viabilizar a produção de arroz de terras altas em rotação com soja e milho, de 

maneira sustentável. Segundo Torres et al. (2005), com o aumento da matéria orgânica 
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têm-se possibilidades de aumento no aporte desse nutriente ao solo, beneficiadas pela 

introdução de plantas de cobertura durante a entressafra. 

Estudos realizados por Sá (1999) e D’Andreá et al. (2004) demonstraram que 

no SPD há maior disponibilidade de NO3
- no solo em relação ao SPC, principalmente, na 

camada superficial (0 cm a 10 cm). Segundo Araújo (2005), esse fato é atribuído ao maior 

pH, teor de matéria orgânica e bases trocáveis nessa camada, o que favorece a maior 

atividade de microrganismos nitrificadores no solo. 

Estudos de Souza et al. (2006) mostraram que resíduos culturais de B. 

decumbens reduziram o crescimento inicial de plantas de arroz em SPD, em razão da 

menor disponibilidade de N no momento de maior exigência da cultura. Esses mesmos 

autores destacam que no SPC os teores de NO3
- e NH4

+ são maiores comparados ao SPD, o 

que pode estar relacionado à inibição do processo de nitrificação por substâncias tóxicas e, 

também, a possibilidade de incorporação desses nutrientes à matéria orgânica durante a 

decomposição dos resíduos. 

2.3.3 A dinâmica do nitrogênio nos solos de Cerrado para o arroz de 
terras altas 

A dinâmica do N no solo e a capacidade de assimilação metabólica desse 

elemento pelas diferentes variedades de arroz parecem interferir no desempenho da cultura 

nos diferentes sistemas de cultivo (Araújo, 2005). Os solos tropicais, como é o caso dos 

Latossolos, são bem drenados e com alta macroporosidade, conferindo grande difusão de 

gases no solo, incluindo o oxigênio. Diante desse fenômeno, ocorre uma maior atividade 

microbiana, o que promove uma dinâmica maior do N do solo.  

Devido aos processos de nitrificação (Taiz & Zeiger, 2004), mediante a ação 

dos microrganismos do solo, o NH4
+ é metabolizado à NO3

-, com produção intermediária 

de nitrito (NO2
-). Esse fenômeno nos solos tropicais é mais intenso, devido à alta aeração, 

acarretando em predominância de NO3
- (Epstein & Bloon, 2006). 

Além da nitrificação, o N está sujeito a seguir outras vias no sistema solo-

planta-atomosfera. O N pode ser perdido para a atmosfera por volatilização, que 

compreende a perda desse elemento na forma de NH3 para atmosfera. Esse fenômeno 

ocorre com maior freqüência quando os fertilizantes nitrogenados, especialmente a uréia 

são aplicados em superfície, associado à baixa umidade relativa do ar. Port et al. (2003) 
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comprovaram o efeito da volatilização de N no uso de dejetos de suínos em SPD, rico em  

NH4
+. Com isso, poucas horas após a aplicação do dejeto já foram suficientes para 

significativa volatilização de NH3. Ainda no mesmo trabalho, o uso de aveia-preta como 

planta de cobertura do solo reduziu as emissões de NH3 para a atmosfera em relação à área 

em pousio. Isso evidencia a importância da introdução de plantas de cobertura no sistema 

produtivo para obtenção de melhor aproveitamento no uso de fertilizantes nitrogenados.  

Outro processo que pode ocorrer com o N no solo, é a desnitrificação, que se 

constitui na perda de NO3
- na forma de N2 para a atmosfera. Essa via acontece em 

ambientes anaeróbios, encontrados em solos inundados e compactados. Outros gases 

também são perdidos via volatilização, como o N2O e outros óxidos de nitrogênio. Além 

do mais, o NO3
-, por ser um ânion, pode ser lixiviado, tornando-se inacessível às plantas 

(Bredemeier & Mundstock, 2000). 

Diante disso, fica claro o complexo dinamismo do N no sistema solo – planta – 

atmosfera. As plantas que apresentam adequada capacidade de absorção e assimilação de 

N nas diferentes formas disponíveis no solo, pode resultar em maior desenvolvimento e 

produção de grãos. Contudo, estudos que possam elucidar o comportamento do N 

fornecido via fertilização e adubação verde no solo, assim como, analisar a assimilação 

desse nutriente pelas plantas, são importantes na tentativa de se encontrar melhores 

condições de introduzir o arroz no SPD. 

2.3.4 O metabolismo do nitrogênio nas plantas 

O metabolismo do nitrogênio na planta foi proposto por alguns autores, que 

procuraram identificar as possíveis rotas metabólicas seguidas pelo NH4
+ e o NO3

- 

absorvido pelas raízes.  Para a passagem do NH4
+ e NO3

- através da membrana da célula, 

há a presença de transportadores específicos para cada uma dessas formas de nitrogênio     

(Bredemeier & Mundstock, 2000; Epstein & Bloon, 2006). Para o NO3
-, após sua entrada 

na célula, há a formação de NO2
- no citosol, mediante a ação da enzima RN, e em seguida, 

convertido a NH4
+ no plastídeo, pela enzima redutase do nitrito (RNi). Nesse processo, há 

significativo gasto energético na forma de ATP e ferredoxina. O NH4
+, então, é 

incorporado em aminoácidos pelas enzimas sintetase da glutamina ou glutamina sintetase 

(GS) e sintase do glutamato ou glutamato sintetase (GOGAT), formando glutamina, 
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glutamato e outros aminoácidos e seus metabólitos (Crawford, 1995). Segundo Epstein & 

Bloon (2006) existe uma via alternativa na assimilação do amônio nos plastídeos, a via 

glutamato dehidrogenase (GDH), que forma glutamato usando NADH ou NADPH como 

redutor. Esses processos requerem grande necessidade de energia na forma de NAD(P)H, 

ATP ou Ferredoxina. As RNs encontradas nas plantas superiores são constituídas de três 

subunidades idênticas contendo três grupos prostéticos cada: a flavina adenina 

dinocleotídeo (FAD), o grupo heme e o complexo molibdênio. 

Alguns fatores regulam a atividade da RN, tais como os níveis de NO3
- nas 

plantas, a intensidade luminosa e os carboidratos atuam em nível de transcrição e tradução 

(Taiz & Zeiger, 2004). Conforme verificado por Kaiser & Huber (1994), uma modulação 

pós-traducional, mediante ação de fosforilação e desfosforilação da enzima RN também 

tem interferido em sua atividade. Essa regulação da atividade da RN possibilita um 

controle mais rápido de sua concentração na planta, comparado aos processos de síntese e 

degradação da enzima. A atuação da luz e dos carboidratos se dá pela estimulação da 

proteína fosfatase, que desfosforila vários resíduos de serina da proteína RN, promovendo 

sua ativação (Carvalho, 2005). 

No caso da absorção de NH4
+ pelas raízes, a planta não precisa da ação das 

enzimas RN e RNi, entrando diretamente na via assimilatória GS – GOGAT no 

cloroplasto, acarretando em menor gasto energético na assimilação do N. Além do mais, 

alguns autores descobriram que a assimilação de NO3
- é dependente da fotorespiração e da 

concentração de CO2 na folha (Bloom et al., 2002), pois com o aumento na fixação de CO2 

há competição de ferredoxina reduzida produzida na fotossíntese, que também é necessária 

para a ação da RNi.  

Além do fator de adaptação das plantas tropicais aos solos de cerrados, que 

contém maior quantidade de N na forma de NO3
-, os altos níveis de NH4

+ no interior da 

planta podem ser tóxicos, devido à capacidade desse composto de dissipar os gradientes de 

prótons trans-membranas. Isso faz com que algumas culturas tenham preferência em 

absorver NO3
- ao invés de NH4

+, mesmo tendo um maior gasto na assimilação de N 

(Epstein & Bloom, 2006). 

Assim, mediante a absorção de NO3
- pelo arroz de terras altas, a atividade da 

enzima RN nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura passa a ser preponderante 

para a assimilação de N para o crescimento da planta. Como o arroz possui um crescimento 
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inicial lento, um dos fatores que podem estar contribuindo para isso é a baixa atividade 

desta enzima nos primeiros dias após a germinação (Araújo, 2005). 

A enzima RN pode sofrer interferência do ambiente, principalmente do solo, 

como mostrado por Justino et al. (2006) que, avaliando o efeito do alumínio (Al+3) sobre a 

absorção e redução de NO3
-, em duas cultivares de arroz (uma suscetível e outra tolerante 

ao Al+3), observaram que houve redução na absorção de NO3
- apenas na cultivar suscetível. 

A atividade da enzima RN nas folhas foi maior na cultivar resistente, acarretando em maior 

assimilação do N e maior acúmulo de fitomassa pelas plantas. A tolerância do arroz ao 

Al+3 também já foi relatada por Mendonça et al. (2005). Isso mostra que, a resistência da 

planta ao Al+3 está relacionada à maior atividade desta enzima, reforçando sua importância 

na cultura do arroz para se atingir altas produtividades. 

Por outro lado, Machado et al. (2001) com o objetivo de identificar parâmetros 

que possam ser utilizados em programas de melhoramento genético em milho, observaram 

que a atividade da enzima RN não foi eficiente para discriminar as cultivares em estudo. 

Neste trabalho, o mecanismo de translocação de N e de fotoassimilados para os grãos e a 

relação fonte/dreno foram importantes para diferenciar a cultivar eficiente e não-eficiente. 

Diante disso, a interdependência de vários mecanismos metabólicos na absorção e 

assimilação do N é evidente, mostrando que, em alguns casos, a avaliação de apenas 

poucas variáveis que interferem nessas rotas no sistema solo – planta - atmosfera, não 

permitem detectar deficiência desses processos no crescimento das plantas.  

Contudo, estudar o comportamento do N no solo e sua interdependência com a 

atividade de importantes enzimas ligadas ao metabolismo (assimilação) do N na planta, 

como a RN, torna-se importante na tentativa de entender algumas deficiências do arroz 

cultivado no SPD, bem como o papel das plantas de cobertura no arroz de terras altas em 

SPD, quanto ao fornecimento de N. 
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3 PRODUÇÃO DE FITOMASSA, ACÚMULO E LIBERAÇÃO DE 
NUTRIENTES POR PLANTAS DE COBERTURA NA SAFRINHA 
EM LATOSSOLO VERMELHO DE CERRADO 

RESUMO 

Os estudos sobre plantas de cobertura que possam contribuir na produção de 
fitomassa, acúmulo e liberação de nutrientes, durante a entressafra no Cerrado, são fatores 
de grande importância na redução da erosão, além de contribuir para o uso mais eficiente 
de nutrientes na agricultura. O trabalho foi realizado em Santo Antônio de Goiás, GO e Rio 
Verde, GO, em Latossolo Vermelho distroférrico, no período de novembro de 2007 a 
outubro de 2008. O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, em 
esquema de parcelas subdivididas no tempo, com as plantas de cobertura avaliadas nas 
parcelas, e nas subparcelas, as épocas de coleta de fitomassa, com quatro repetições. As 
plantas de cobertura avaliadas foram: Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, Pennisetum 
glaucum e B. ruziziensis + Cajanus Cajan e, como referência, pousio. Para avaliação do 
acúmulo, decomposição e liberação de fitomassa seca e nutrientes, coletou-se amostras de 
tecido vegetal em seis épocas em Santo Antônio de Goiás e cinco épocas em Rio Verde, a 
partir da dessecação do P. glaucum, aos sessenta dias após a semeadura realizada em 
março de 2008. As demais plantas de coberturas não foram dessecadas. As maiores 
quantidades de fitomassa seca aos sessenta dias após a semeadura foi para o P. glaucum 
(8495 kg ha-1 e 3619 kg ha-1, em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente), 
sendo a única espécie que se apresentava no estádio de florescimento. Por outro lado, as B. 
brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C.cajan apresentaram elevado acúmulo de 
fitomassa (próximos a 6900 kg ha-1 e 4000 kg ha-1) e de nutrientes no final do período de 
entressafra (142 kg ha-1, 12 kg ha-1, 119 kg ha-1, 63 kg ha-1 e 34 kg ha-1) e (71 kg ha-1, 10 
kg ha-1, 51 kg ha-1, 32 kg ha-1 e 8 kg ha-1) de N, P, K, Ca, Mg em Santo Antônio de Goiás e 
Rio Verde, respectivamente. Os nutrientes acumulados em maiores quantidades foram o N 
(155 kg ha-1 e 116 kg ha-1) e K (126 kg ha-1 e 92 kg ha-1), em Santo Antônio de Goiás e Rio 
Verde, enquanto, na decomposição do P. glaucum, os nutrientes com maior liberação 
foram o P, K e N. As maiores relações C/N foram encontradas para o P. glaucum (61), 
enquanto, as menores foram observadas nas B. ruziziensis (20) e B. ruziziensis + C. cajan 
(19). 
 

Palavras-chave: braquiárias, milheto, feijão-guandu, decomposição, plantio direto e 
integração lavoura-pecuária. 

 

ABSTRACT 

BIOMASS PRODUCTION, NUTRIENT ACCUMULATE AND RELEASE BY COVER 
CROPS IN FINAL-SEASON IN RED LATOSSOL OF CERRADO 
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The studies of cover crops that could contribute in the biomass production, 
nutrient accumulate and release, during the off-season in Cerrado, it was important factors 
to decrease the erosion, besides in helps to efficient use of nutrients by annual crops. The 
work were realized in Santo Antônio de Goiás, GO and Rio Verde, GO, in Red Latossol 
(Oxisol), on period from november/2007 to october/2008. A randomized block design in a 
split-splot array in time, with cover crops in the main factor and vegetable tissues collect in 
the secondary factor. The cover crops evaluated were: Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, 
Penisettum glaucum e B. ruziziensis + Cajanus Cajan and a fallow treatment (weed 
plants). In the dry biomass and nutrient accumulation, decomposition and releasing, were 
collected vegetable tissues samples in six (Santo Antônio de Goiás) and five (Rio Verde) 
season, from the desiccation of P. glaucum, in sixty days after the sowing. The higher 
amount of dry biomass and nutrient accumulating in the sixty days after sowing was P. 
glaucum (8495 kg ha-1 e 3619 kg ha-1, in Santo Antônio de Goiás and Rio Verde). By the 
other side, B. brizantha, B. ruziziensis and B. ruziziensis + C. cajan showed higher biomass 
(nearly of 6900 kg ha-1 and 4000 kg ha-1) and nutrient accumulations in the final of the off-
season (142 kg ha-1, 12 kg ha-1, 119 kg ha-1, 63 kg ha-1 and 34 kg ha-1) and (71 kg ha-1, 10 
kg ha-1, 51 kg ha-1, 32 kg ha-1 and 8 kg ha-1) of N, P, K, Ca, Mg in Santo Antônio de Goiás 
and Rio Verde, respectly. The higher amount of nutrients accumulation were the N (155 kg 
ha-1 and 116 kg ha-1) and K (126 kg ha-1 and 92 kg ha-1), while, in the decomposition of P. 
glaucum, the nutrients with higher release were P, K and N. The higher C/N relations were 
found in the P. glaucum(61), while, the smaller were found in the B. ruziziensis (20) and B. 
ruziziensis + C. cajan (19). 
 

Key words:  Brachiaria, millet, guandu, decomposition, no-till, crop-livestock integration. 

 

 

A região do Cerrado destaca-se na produção de grãos, com mais de 50% da 

produção brasileira de soja e milho do Brasil (Conab, 2009), o que têm despertado a 

preocupação quanto ao uso de práticas conservacionistas do solo (Prior et al., 2004; 

Martins & Rosa Júnior, 2005). Em sistema plantio direto, os resíduos de plantas de 

cobertura podem visar tanto à proteção do solo contra erosão hídrica e acúmulo de 

carbono, como também ao fornecimento de nutrientes para as culturas comerciais (Aita & 

Giacomini, 2006). As plantas de cobertura semeadas durante a entressafra apresentam 

capacidade de absorver nutrientes em camadas subsuperficiais e, posteriormente, liberá-los 

nas camadas superficiais por meio da decomposição e mineralização dos seus resíduos 

(Torres et al., 2008), o que pode contribuir para uso eficiente de fertilizantes nas culturas 

anuais em sucessão.  

A entressafra na região do Cerrado é compreendida entre os meses de abril e 

setembro, período seco com altas temperaturas, o que têm dificultado o estabelecimento de 

plantas de cobertura para formação de palhada (Pacheco et al., 2008). Além do mais, a 

3.1 INTRODUÇÃO
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elevada taxa de decomposição dos resíduos vegetais após o manejo tem dificultado a 

manutenção da fitomassa na superfície do solo (Boer et al., 2007; Torres et al., 2008). 

Alguns autores apontam que as plantas de cobertura para essa região precisam apresentar 

alta capacidade de produção de fitomassa e, sobretudo, elevada resistência quanto à 

decomposição, o que está relacionado à proporção entre carbono e nitrogênio (Crusciol et 

al., 2005; Torres et al., 2005) ou nível de recalcitrância dos resíduos (Giacomini et al., 

2003). Carpim et al. (2008) destacam que o estádio de florescimento é o momento ideal 

para o manejo das plantas de cobertura, em razão do maior acúmulo de fitomassa e 

nutrientes. Braz et al. (2004) ainda apontam que há necessidade de sincronismo entre a 

liberação de nutrientes pelas plantas de cobertura e a demanda pela cultura em sucessão, o 

que pode estar relacionado à espécie e época de semeadura das plantas de cobertura, bem 

como, o momento da dessecação de manejo.  

O milheto (Pennisetum glaucum) é uma planta de cobertura bastante utilizada 

em safrinha, em razão de seu crescimento rápido e elevada produção de fitomassa e 

ciclagem de nutrientes em condições de déficit hídrico. Segundo estudo de Boer et al. 

(2007) no Cerrado goiano, o rápido crescimento dessa espécie, cuja cultivar ADR 500 

semeada em abril alcançou o estádio de 50% de florescimento aos 51 dias após a 

emergência, com produção de fitomassa seca de 10.800 kg ha-1 e, com capacidade de 

acumular em sua parte aérea 417 kg ha-1 de potássio. Torres et al. (2005), na região do 

Cerrado do triângulo mineiro, observaram que o P. glaucum foi capaz de acumular valores 

próximos a 150 kg ha-1 e 50 kg ha-1 de nitrogênio (N) quando semeado em outubro e 

março, respectivamente. De acordo com Torres et al. (2008), essa espécie apresenta alta 

resistência quanto a decomposição de seus resíduos, com tempo de meia vida da fitomassa 

na superfície do solo de 131 dias após seu manejo. Entretanto, o ciclo fenológico curto 

dessa espécie semeada na safrinha, na região do Cerrado, faz com que a decomposição e 

liberação de nutrientes da fitomassa iniciam-se de forma prematura em relação à época de 

semeadura das culturas anuais (Pacheco et al., 2008), o que pode interferir na presença de 

fitomassa sobre o solo e aproveitamento de nutrientes pelas plantas.  

 O uso de plantas de cobertura com hábito perene, que são capazes de suportar 

o estresse hídrico e alta luminosidade durante o inverno e primavera no Cerrado, como as 

braquiárias (Brachiaria brizantha e B. ruziziensis), podem proporcionar significativo 

acúmulo de fitomassa e atrasar o início de sua decomposição em relação ao milheto 

(Pacheco et al., 2008). Em estudos de Torres et al. (2005), a B. brizantha semeada no final 
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de março e dessecadas aos 110 dias, não se destacou na produção de fitomassa e acúmulo 

de N, com 2.100 kg ha-1 e 41 kg ha-1, respectivamente. O crescimento inicial dessa espécie 

é lento (Portes et al., 2000), entretanto, o hábito perene possibilita sua retomada de 

crescimento após o início das chuvas de verão em setembro, o que pode proporcionar 

aumento no acúmulo de fitomassa seca superior a 11.000 kg ha-1 (Timossi et al., 2007).      

A consorciação de espécies de Brachiaria spp. com leguminosas perenes, 

como o feijão guandu (Cajanus cajan), pode significar um incremento de fitomassa 

(Amabile et al., 2000) e N ao solo via fixação biológica (Henriksen et al., 2002). Torres et 

al. (2005) mostraram que o C. cajan alcançou 62 kg ha-1 de nitrogênio em sua fitomassa, 

aos 110 dias após a semeadura na safrinha.  Gama-Rodrigues et al. (2007) mostraram que a 

introdução de leguminosas como plantas de cobertura elevaram a qualidade de seus 

resíduos, em razão do maior suprimento em nitrogênio, fósforo e cálcio ao solo. Estudos 

demonstraram possibilidade de incrementos em fitomassa e taxa de cobertura do solo com 

uso de C. cajan, em razão de sua retomada no crescimento após as chuvas iniciais de 

primavera-verão (Bordin et al., 2008). Contudo, necessita-se de estudos que avaliem os 

potenciais no consórcio entre espécies de Brachiaria spp. e leguminosas perenes na 

produção fitomassa e, ao mesmo tempo, o acumulo de nutrientes que possam ser 

aproveitados pelas culturas anuais semeadas em sucessão, no Cerrado. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de plantas de cobertura na 

produção de fitomassa, acúmulo e liberação de nutrientes, durante o período de entressafra, 

em Latossolo Vermelho de duas localidades no Cerrado de Goiás. 

 

 

 

3.2.1 Experimento I 

O Experimento I foi instalado em Santo Antonio de Goiás, na Embrapa Arroz e 

Feijão (Fazenda Capivara - latitude 16° 28' 00'' S, longitude 49° 17' 00'' W e altitude 

823,00 m), de novembro de 2007 a outubro de 2008, em um Latossolo Vermelho 

distroférrico (Embrapa, 1999), com as seguintes características na camada de 0 cm a 20 

cm: 549 g kg-1, 106 g kg-1 e 345 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente; pH (CaCl2) 

5,2; 6,3 mg kg-1 de P (Mehlich 1); 0,2 cmolc dm-3 de K; 2,4 cmolc dm-3 de Ca; 0,7 cmolc 

dm-3 de Mg; 4,2 cmolc dm-3 de H+Al; 24,0 g kg-1 de matéria orgânica; 7,6 cmolc dm-3 de 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS
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CTC e 44,0 % de V. A área foi corrigida com a aplicação de 1,5 ton ha-1 de calcário 

dolomítico, antes da semeadura da soja na safra 2007/08. Quanto ao histórico da área, foi 

cultivada com rotação soja – pousio em sistema de plantio direto na safra 2005/06 e pousio 

– pousio em 2006/07. O clima, conforme classificação de Koeppen, é do tipo Cwa. As 

precipitações ocorridas durante a condução do experimento encontram-se na descritos na 

Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1.  Precipitação (mm) e temperatura média mensal (ºC) ocorrida em Santo 

Antônio de Goiás, durante a condução do experimento.  
 

A colheita da soja safra 2007/08 ocorreu no dia 22 de março de 2008, e no dia 

25 de março de 2008 realizou-se a semeadura das plantas de cobertura, em blocos ao 

acaso, em esquema de parcelas subdividas, com quatro repetições. As parcelas foram 

constituídas por quatro espécies de plantas de cobertura e pousio: 1) Brachiaria ruziziensis 

(10 kg ha-1 de sementes com valor cultural – Valor cultural - VC = 70%), 2) B. brizantha 

(10 kg ha-1, VC = 70%), 3) Pennisetum glaucum (milheto ADR300 - 13 kg ha-1), 4) B. 

ruziziensis + Cajanos cajan (5 kg ha-1 + 10 kg ha-1, respectivamente), 5) pousio (vegetação 

espontânea), com predominância de trapoeraba - Commelina benghalensis, buva - Conyza 

bonariensis e picão-preto - Bidens pilosa. As plantas de cobertura foram semeadas com 

uso de semeadora-adubadora de plantio direto, com espaçamento entrelinhas de 0,25 m, 

sem uso de fertilizantes. A área de cada parcela constituiu-se de 8 m x 16 m. As parcelas 

foram subdivididas no tempo e constituíram-se de cinco épocas de avaliação: zero dias, 15 

dias, 30 dias, 60 dias, 120 dias e 140 dias a partir da data de dessecação do P. glaucum na 

ocasião do seu florescimento, com uso do herbicida glyphosate (1468 g ha-1 e.a.) em 

22/05/2008, o que correspondeu a 60 dias, 75 dias, 90 dias, 120 dias, 180 dias e 200 dias 
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após a semeadura das plantas de cobertura. As demais plantas de cobertura não foram 

dessecadas, por não terem atingido o florescimento e apresentarem hábito perene, embora, 

as épocas de suas avaliações tenham tido início no momento da dessecação do P. glaucum. 

Avaliou-se a fitomassa seca das plantas de cobertura em todas as subparcelas, 

segundo metodologia proposta por Crusciol et al (2005), que consiste no uso de quadrado 

de ferro com dimensões 0,50 m x 0,50 m (0,25m2), no qual, a parte aérea e resíduos das 

plantas de cobertura foram coletados, com duas repetições por sub-parcela. Em seguida, 

foram submetidos à secagem em estufa com temperatura de 72 ºC, por três dias, e em 

seguida, pesados para obtenção da fitomassa seca. Esses resíduos foram submetidos a uma 

limpeza manual, sem uso de água, e triturados em moinho tipo Willey (malha de 2 mm), 

para posterior determinação das concentrações de N, P, K, Ca e Mg, de acordo com 

metodologias propostas por Nogueira et al. (2005). Para a determinação da relação C/N, a 

concentração de carbono total nos tecidos vegetais foi quantificada por método 

colorimétrico (Cantarella et al., 2001).  

Para descrever a decomposição e liberação de nutrientes ocorrida no P. 

glaucum, após sua dessecação aos sessenta DAS, os dados foram ajustados a um modelo 

matemático exponencial descrescente, descrito por Wieder & Lang (1982): PL=Po exp(-kt); 

no qual, PL é a quantidade de fitomassa e nutrientes existentes no tempo t (kg ha-1); Po é a 

fração de fitomassa e nutrientes potencialmente liberados (kg ha-1); e k é a taxa de 

liberação dos nutrientes (g g fitomassa-1). Com o valor de k, calculou-se o tempo de meia-

vida (T½ vida) da fitomassa e dos nutrientes remanescentes do P. glaucum, com uso da 

fórmula T½ vida = 0,693/k, proposta por Paul & Clark (1989). Para descrever o acúmulo 

de fitomassa e nutrientes ocorridas nos tratamentos B. brizantha, B. ruziziensis, B. 

ruziziensis + C. cajan e pousio, utilizou-se a equação polinomial linear: Pa=Po + ax, no 

qual, Pa é a quantidade de fitomassa e nutrientes existentes no tempo x (kg ha-1); a é taxa 

de acúmulo diária de fitomassa e nutrientes (kg dia-1). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, e, as médias, 

comparadas pelo teste Tukey, a 5 % de probabilidade. As equações de regressão foram 

obtidas com auxílio do software Sigma Plot, versão 7.0. 
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3.2.2 Experimento II 

O Experimento II foi instalado em Rio Verde, GO, no Centro Técnológico da 

COMIGO (latitude 17o47'30"S, longitude 50o57'44"W e altitude de 770 m), de dezembro 

de 2007 a outubro de 2008, em um Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999), 

com as seguintes características na camada de 0 cm a 20 cm: 420 g kg-1; 110 g kg-1; 470 g 

kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente; pH(CaCl2) 4,8; 4,2 mg kg-1 de P (Mehlich 1); 

0,14 cmolc dm-3 de K; 1,9 cmolc dm-3 de Ca; 0,4 cmolc dm-3 de Mg; 4,7 cmolc dm-3 de 

H+Al; 29,0 g kg-1 de matéria orgânica; 7,1 cmolc dm-3 de CTC e 32 % de V. Nas duas 

safras anteriores, 2005/06 e 2006/07, a área foi cultivada com soja no verão e milheto na 

safrinha, em sistema de plantio direto. As precipitações ocorridas durante a condução do 

experimento encontram-se na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2.  Precipitação (mm) e temperatura média mensal (ºC) ocorrida em Rio Verde, 
GO, durante a condução do experimento. 

 

A colheita da soja safra 2007/08 ocorreu no dia nove de abril, e, no dia dez de 

abril de 2008 semeou-se as mesmas plantas de cobertura do experimento I (quantidade de 

sementes semelhantes), exceto a B. brizantha, com delineamento em blocos ao acaso, em 

esquema de parcelas subdivididas no tempo, com quatro repetições. Nas parcelas testou-se 

as plantas de cobertura, semeadas manualmente, no espaçamento entrelinhas de 0,45 m, 

sem uso de fertilizantes. No tratamento pousio houve predominância de capim-timbete 

(Cenchrus echinatus). A área de cada parcela constituiu-se de 5 m x 10 m. Nas 

subparcelas, avaliaram-se cinco épocas de coletas de fitomassas: zero dias, 15 dias, 30 
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dias, 60 dias e 120 dias à partir da data de dessecação do P. glaucum na ocasião do seu 

florescimento, que ocorreu em 12/06/2008, o que correspondeu a 60 dias, 75 dias, 90 dias, 

120 dias e 180 dias após a semeadura das plantas de cobertura.  

As avaliações e análises estatísticas seguiram metodologias descritas no 

Experimento I. 

 

 

 

Os menores valores de FS foram observados em Rio Verde em decorrência da 

semeadura mais tardia e da baixa disponibilidade hídrica, que prejudicaram o crescimento 

das espécies de plantas de cobertura. Esses resultados concordam com Torres et al. (2005), 

no qual, o P. glaucum cultivado na região do Cerrado do triângulo mineiro, alcançou 3.600 

kg ha-1 de FS, cultivado no final do mês de maio e com baixo índice pluviométrico no 

período após a semeadura. 

Na produção de fitomassa seca (FS), houve efeito significativo na interação 

entre espécies de plantas de cobertura e épocas de avaliação, em Santo Antônio de Goiás, 

GO e Rio Verde, GO (Tabela 3.1).  

 
Tabela 3.1.  Análise de variância (valores de F) para os diferentes efeitos nas 

quantidades de fitomassa e nutrientes, em Santo Antônio de Goiás, GO, e 
Rio Verde, GO, no ano agrícola 2007/2008. 

 
Causa da variação Fitomassa Rel. C/N N P K Ca Mg 

Santo Antônio de Goiás, GO 

Plantas de cobertura 219,55** 59,14** 295,66** 228,85** 173,19** 68,30** 89,32** 

Época de amostragem 56,82** 68,95** 37,73** 29,08** 41,35** 97,05** 3,58* 

P. Cobertura (Época) 34,96** 6,86** 38,44** 47,01** 40,85** 43,49** 37,61** 

Rio Verde, GO 

Plantas de cobertura 23,47** 83,44** 29,15** 11,28** 66.14** 252,34** 156,72** 

Época de amostragem 72,43** 128,86** 18,35** 27,70** 79,29** 366,45** 92,91** 

P. Cobertura (Época) 49,53** 8,18** 33,02** 44,44** 132,67** 174,55** 106,60** 

* e ** significativos a 5 e 1%, respectivamente. 

 

O P. glaucum se destacou na produção de fitomassa aos sessenta dias após a 

semeadura (DAS) com produções superiores a 8.000 kg ha-1 de FS em Santo Antônio de 

Goiás e 3.600 kg ha-1 em Rio Verde (Tabela 3.2). Resultados semelhantes foram 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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encontrados por Crusciol & Soratto (2007), Pires et al. (2008) e Timossi et al. (2007) com 

produções próximas a 9.000 kg ha-1, na região do Cerrado. A cultivar ADR300 apresentou 

elevado crescimento durante a safrinha, em razão de apresentar rápida emergência, 

estabelecimento e acúmulo de fitomassa com as chuvas finais de verão. Estudo de Boer et 

al. (2007) demonstraram que o P. glaucum cultivar ADR500 apresentou capacidade de 

produção de 10.800 kg ha-1 de FS em Rio Verde, GO, com ocorrência de  precipitações 

regulares nos meses de abril e maio.  

 

Tabela 3.2. Fitomassa seca das plantas de cobertura, semeado após a colheita da soja na 
safra 2007/08 e avaliadas em cinco épocas em Santo Antônio de Goiás, GO, 
e Rio Verde, GO.  

 
Época** Mês Santo Antônio de Goiás, GO 

DAS   B. ruziziensis   B. brizantha P. glaucum* B. ruziziensis + 
C. cajan 

Pousio 

  Fitomassa seca (kg ha-1) 
60  Mai 2417 B 2100 B 8495 A 1555 BC 432 C 
75  Jun 5740 A 5577 A 6025 A 3625 AB 1527 B 
90  Jun 6085 A 6410 A 3890 B 3787 B 1615 C 
120  Jul 5928 B 11060 A 3745 C 5712 B 2502 D 
180  Set 5072 B 8925 A 3520 C 4908 B 1170 D 
200  Out 6965 B 11405 A 3378 C 7730 B 2505 C 
CV (%)  14,71 
  Rio Verde, GO 

 
 

B. ruziziensis P. glaucum* 
B. ruziziensis + C. 

cajan 
Pousio 

60  Jun 1053 B 3619 A 917 B 923 B 
75  Jun 2088 B 3385 A 1759 B 2195 B 
90  Jul 2922 A 2832 A 1953 B 3155 A 
120  Ago 3117 A 1805 B 2073 B 3214 A 
180  Out 6237 A 1613 C 4124 B 2892 BC 
CV (%)  13,64 

Médias seguidas por letras iguais nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
* Dia da dessecação do P. glaucum no florescimento: Santo Antônio de Goias (22/05/2008) e Rio Verde (12/06/2008).  
**DAS - Dias após a semeadura das plantas de cobertura: Santo Antônio de Goiás (25/03/2008) e Rio Verde 
(10/04/2008). 

 

A partir de 90 DAS, as espécies de Brachiaria superaram os resíduos culturais 

remanescentes da dessecação do milheto aos 60 DAS, alcançando a produção de FS de 

11.405 kg ha-1 para a B. brizantha (Santo Antônio de Goiás) e 6.237 kg ha-1 para B. 

ruziziensis (Rio Verde), no final do período de entressafra (200 DAS e 180 DAS, 

respectivamente). Esses resultados estão de acordo com Timossi et al. (2007) com 

produção de 11.000 kg ha-1 de FS de B. brizantha no final do período de entressafra. 

Segundo Portes et al. (2000), as espécies de Brachiaria spp. apresentam significativo 

acúmulo de fitomassa à partir de 45 DAS, o que, associado ao hábito perene (Pacheco et 

al., 2008), apontam essas espécies como alternativa para produção de fitomassa durante a 
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entressafra. A B. brizantha apresentou maior potencial de crescimento na estação seca em 

relação à B. ruziziensis, em Santo Antônio de Goiás, em razão de sua elevada tolerância ao 

estresse hídrico, o que concorda com resultados de Timossi et al. (2007) e Pacheco et al. 

(2008). O consórcio B. ruziziensis + C. cajan apresentou comportamento intermediário, 

semelhante ao uso de B. ruziziensis solteiro, exceto em Rio Verde, em que a rebrota da B. 

ruziziensis solteira possibilitou maiores acúmulos de fitomassa. 

A redução das FS das plantas de cobertura no período entre 120 DAS e 180 

DAS ocorreu em razão da baixa disponibilidade de água no solo, em decorrência ao déficit 

hídrico durante a entressafra. À partir de 180 DAS, as chuvais iniciais no mês de setembro 

proporcionaram acréscimos significativos de FS em todos os tratamentos, exceto o P. 

glaucum, pela rebrota das plantas de cobertura e germinação de plantas espontâneas.  

O pousio em Santo Antônio de Goiás apresentou as menores médias de 

fitomassa em quase todas as épocas, em razão do baixo crescimento da vegetação 

espontânea. Em Rio Verde a produção de FS no pousio foi inferior à B. ruziziensis aos 180 

DAS e igual à fitomassa remanescente de P. glaucum e B. ruziziensis + C. cajan, em razão 

da infestação de Cenchrus echinatus (capim-timbete) na área. O uso de pousio na região 

dos Cerrados têm sido conduta bastante comum na agricultura, o que pode resultar em 

quantidades insatisfatórias de fitomassa para um manejo conservacionista do solo, bem 

como, dificultar o manejo de plantas daninhas durante o ciclo de crescimento das culturas 

anuais (Pires et al., 2008).  

Quanto à decomposição (PL) dos resíduos culturais do P. glaucum em Santo 

Antônio de Goiás e Rio Verde após sua dessecação (Tabela 3.3), o tempo de meia vida 

(T½ vida) foi de 95 dias e 83 dias, respectivamente, inferiores aos resultados apresentados 

por Torres et al. (2008) na região do Cerrado (T½ vida de 115 dias). Essas diferenças estão 

associadas às variações climáticas de cada região de estudo (Boer et al., 2007) e, também, 

ao uso de cultivares com potenciais distintos na produção de frações de resíduos menos 

sensíveis aos agentes decompositores. Giacomini et al. (2003) observaram que as 

fitomassas das  plantas de cobertura apresentaram duas frações, uma lábil que está mais 

acessível à decomposição, e outra recalcitrante, com maior resistência aos agentes 

decompositores do solo. Por outro lado, as B. brizantha e B. ruziziensis + C. cajan, em 

Santo Antônio de Goiás, e B. ruziziensis e B. ruzizensis + C. cajan, em Rio Verde, 

apresentaram acúmulo de fitomassa seca de forma linear, o que contribuiu para que essas 

espécies superassem o P. glaucum, aos 200 DAS e 180 DAS, respectivamente. A elevada 
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resistência ao estresse hídrico e rebrota dessas espécies após o reinício das chuvas, 

contribuíram para o aumento em suas FS durante a entressafra, com possibilidades de se 

realizar a semeadura das culturas anuais em sistema de plantio direto com satisfatória 

presença de palhada sobre o solo. 

Tabela 3.3. Coeficientes das equações de regressão, Pa = Po + ax (acúmulo), PL = 
Poexp(-kt) (decomposição) e tempo de meia vida (T½ vida) da fitomassa das 
plantas de cobertura, semeadas após a colheita da soja na safra 2007/08 e 
avaliadas em cinco épocas em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, GO. 

 
Santo Antônio de Goiás, GO 

Plantas de cobertura 
 

Coeficientes das equações de regressão – Fitomassa seca 
 

 

 Po (kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. brizantha 1430,35 50,89 0,67* 
B. ruziziensis + C. Cajan 748,96 31,48 0,74* 

 Po (kg ha-1) 
 

k (g g FS-1 ) 
 

T½ (dias) 
 

 

P. glaucum 10809,97 0,0073 95 0,66* 
Rio Verde, GO 

 Po (kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis -1124,48 40,075 0,96** 
B. ruziziensis + C. Cajan -367,23 24,118 0,93** 

 Po (kg ha-1) 
 

k (g g FS-1 ) 
 

T½ (dias) 
 

 

P. glaucum 5993,63 0,0083 83 0,92** 
Significativo ao nível de 1%(**)  e 5%(*) de probabilidade respectivamente 

 

No acúmulo (Pa) e liberação (PL) de nutrientes, houve diferença significativa na 

interação entre os fatores plantas de cobertura e épocas de avaliação, em Santo Antônio de 

Goiás, GO, e Rio Verde, GO (Tabela 3.1). O P. glaucum apresentou os maiores valores de 

relação C/N em todas as épocas e locais de avaliações, o que pode ser explicado pela 

elevada taxa de crescimento do P. glaucum que lhe possibilitou atingir o estádio de 

florescimento aos 60 DAS, com relação C/N de 35 e iniciar a decomposição de seus 

resíduos de forma precoce às demais espécies (Tabelas 3.4 e 3.5). Boer et al. (2007) 

obtiveram resultados semelhantes para o P. glaucum cultivado na safrinha, com 50% de 

florescimento (relação C/N de 34), enquanto, Torres et al. (2008) observaram valores 

inferiores (relação C/N de 22) para o milheto P. americanum sin tiphoydes no 

florescimento, ambos na região dos Cerrados. Carpim et al. (2008), encontraram valores 

distintos de relação C/N de 18:1, 19:1 e 22:1 para o P. glaucum cultivar ADR300 cultivado 

na primavera na região do Cerrado do sudoeste goiano, nos estádios fenológicos de pré-

emborrachamento, pré-florescimento e início de florescimento.   



48 
 

 

Tabela 3.4. Relação C/N e nutrientes acumulados na fitomassa das plantas de cobertura 
semeadas em safrinha, após a colheita da soja – safra 2007/08, avaliados em 
seis épocas durante a entressafra, em Santo Antônio de Goiás, GO. 

 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
* Dia da semeadura das plantas de cobertura: Santo Antônio de Goiás (25/03/2008) 
**Dia da dessecação do P. glaucum no florescimento: Santo Antônio de Goias (22/05/2008). 

 

Em Santo Antônio de Goiás, ao considerar as espécies de Brachiaria spp., a B. 

brizantha apresentou maior relação C/N aos 200 DAS, em razão da menor capacidade de 

rebrota, e elevada presença de colmos em processo de suberificação. A B. ruziziensis e o 

consórcio B. ruziziensis + C. cajan apresentaram-se entre os menores valores de relação 

C/N nos dois experimentos ao final do período de entressafra, o que pode favorecê-las na 

liberação mais rápida de nutrientes ao solo após sua dessecação para semeadura das 

culturas anuais em rotação, concordando com Boer et al. (2007). Esses resultados são 

Plantas de 
cobertura 

Dias após a semeadura das plantas de cobertura* 

 60** 75 90 120 180 200 
 Relação C/N (CV: 12,01%) 
B. ruziziensis 25 B 27 B 30 B 34 AB 36 BC 34 C 
B. brizantha 24 B 28 B 29 B 38 AB 43 ABC 49 B 
P.glaucum 35 A 38 A 39 A 40 A 47 AB 61 A 
B. ruz.+ C. cajan 19 C 23 B 26 B 30 AB 33 C 32 C 
Pousio 13 D 26 B 27 B 30 B 50 A 31 C 
 Nitrogênio (kg ha-1) (CV: 12,45%) 

B. ruziziensis   58,7 B 140,8 A 130,2 A 113,9 B   96,3 B 155,9 A 
B. brizantha   52,0 B 123,0 AB 144,7 A 171,7 A 137,5 A 142,8 A 
P.glaucum 148,8 A   96,2 BC   61,5 BC   60,8 C   44,5 C   38,1 B 
B. ruz.+ C. cajan   45,6 B   85,5 C   88,7 B 125,4 B   95,7 B 149,0 A 
Pousio   16,3 C   37,9 D   35,0 C   34,0 D   17,9 D   35,8 B 
 Fósforo (kg ha-1) (CV: 16,67%) 
B. ruziziensis   8,6 B 11,0 B   9,7 B   6,4 B 9,7 A 12,4 A 
B. brizantha   8,0 B 12,8 B 10,5 B 14,7 A 8,1 A 13,5 A 
P.glaucum 35,1 A 27,1 A 13,5 A 13,3 A 8,1 A   6,9 B 
B. ruz.+ C. cajan   5,8 BC   7,9 BC   5,8 C   6,1 B 9,5 A 13,5 A 
Pousio   2,7 C   3,3 C   3,2 C   4,3 B 1,7 B   4,1 B 
 Potássio (kg ha-1) (CV: 15,18%) 
B. ruziziensis   40,3 B 78,8 A 91,1 A   84,6 B 60,4 B 118,9 A 
B. brizantha   25,2 B 88,8 A 87,7 A 143,8 A 90,6 A 126,6 A 
P.glaucum 135,1 A 80,6 A 59,6 B   55,5 BC 32,5 C   23,4 B 
B. ruz.+ C. cajan   27,0 B 58,0 B 59,4 B   80,7 B 58,0 B 119,9 A 
Pousio 5,1 C 24,5 C 27,7 C 29,7 C 20,6 C 26,8 B 
 Cálcio (kg ha-1) (CV: 16,92%) 
B. ruziziensis 16,1 B 31,9 A 53,5 A 39,7 A 46,9 A 63,37 B 
B. brizantha   8,2 BC 27,9 A 41,1 AB 39,6 A 52,1 A 91,29 A 
P.glaucum 55,4 A 31,1 A 27,2 B 22,7 B 21,0 B 17,67 C 
B. ruz.+ C. cajan   9,0 BC 27,5 A 28,8 B 32,6 AB 41,0 A 84,82 A 
Pousio   5,3 C 10,9 B 30,21 B 26,3 B 20,2 B 26,11 C 
 Magnésio (kg ha-1) (CV: 18,09%) 
B. ruziziensis   6,3 B 28,2 A 34,9 A 33,1 B 26,5 B 35,17 B 
B. brizantha 6,2 B 30,9 A 38,8 A 61,8 A 54,3 A 58,78 A 
P.glaucum 47,8 A 27,7 A 18,6 B 16,8 C 15,7 C 13,45 C 
B. ruz.+ C. cajan   6,4 B 19,4 A 20,5 B 27,6 B 24,4 B 34,68 B 
Pousio   1,8 B   6,5 B   7,5 C 12,1 C 7,6 D 14,51 C 
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explicados pelo elevado índice de rebrota e proporção entre folhas e colmos dessas 

espécies após as chuvas iniciais no mês de setembro. 

 
Tabela 3.5.  Relação C/N e nutrientes acumulados nas fitomassas das plantas de 

cobertura semeadas em safrinha, após a colheita da soja – safra 2007/08, 
avaliados em cinco épocas durante a entressafra, em Rio Verde, GO. 

 
Plantas de cobertura Dias após a semeadura das plantas de cobertura* 
 60** 75 90 120      180 
 Relação C/N (CV: 11,22%)  
B. ruziziensis 20 B 24 B 40 BC 37 C 35 B 
P.glaucum 36 A 40 A 52 A 61 B 67 A 
B. ruz.+ C. cajan 21 B 26 B 34 C 46 C 45 B 
Pousio 24 B 26 B 46 AB 71 A 58 A 
 Nitrogênio (kg ha-1) (CV: 18,10%) 

 B. ruziziensis 31,54 B 54,56 AB 54,68 AB 55,78 A 116,13 A 
P.glaucum 70,00 A 59,02 A 45,65 AB 26,01 B 13,54 C 
B. ruz.+ C. cajan 27,64 BC 41,24 B 40,93 B 31,88 B 71,53 B 
Pousio 22,95 C 49,83 AB 66,34 A 34,45 B 29,40 C 
 Fósforo (kg ha-1) (CV: 14,14%) 
B. ruziziensis 3,94 B 7,25 B 7,34 A 5,07 AB 10,41 A 
P.glaucum 11,57 A 10,02 A 6,68 AB 4,48 AB 2,33 B 
B. ruz.+ C. cajan 3,95 B 6,11 B 5,21 B 3,83 B 10,88 A 
Pousio 3,49 B 7,79 B 7,04 A 5,42 A 4,16 B 
 Potássio (kg ha-1) (CV: 9,68%) 
B. ruziziensis 22,31 B 31,67 B 48,15 AB 33,20 B 92,87 A 
P.glaucum 57,86 A 46,61 A 42,87 B 21,71 C 11,21 D 
B. ruz.+ C. cajan 18,48 B 23,93 C 33,60 C 24,71 C 51,59 B 
Pousio 17,80 B 31,44 B 53,00 A 42,10 A 27,40 C 
 Cálcio (kg ha-1) (CV: 7,83%) 
B. ruziziensis 9,20 B 18,81 A 21,87 A 20,47 A 53,80 A 
P.glaucum 22,60 A 21,09 A 19,23 A 12,72 B 8,95 D 
B. ruz.+ C. cajan 8,64 B 15,06 B 14,17 B 13,98 B 31,98 B 
Pousio 4,59 C 12,25 B 14,49 B 12,15 B 21,53 C 
 Magnésio (kg ha-1) (CV: 10,81%) 
B. ruziziensis 2,47 B 5,00 B 4,97 AB 10,21 A 11,59 A 
P.glaucum 7,32 A 6,77 A 5,59 A 4,34 C 1,82 D 
B. ruz.+ C. cajan 1,83 C 3,52 C 3,85 BC 4,19 C 8,45 B 
Pousio 1,65 C 2,33 D 3,27 C 6,43 B 2,89 C 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
* Dia da semeadura das plantas de cobertura: Rio Verde (10/04/2008). 
**Dia da dessecação do P. glaucum no florescimento: Rio Verde (12/06/2008). 

 

No acúmulo de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e 

magnésio (Mg), o P. glaucum destacou-se aos 60 DAS, em Santo Antônio de Goiás (149 

kg ha-1, 35 kg ha-1, 135 kg ha-1, 55 kg ha-1 e 48 kg ha-1, respectivamente) e Rio Verde (70 

kg ha-1, 12 kg ha-1, 58 kg ha-1, 23 kg ha-1 e 7 kg ha-1, respectivamente). Quanto ao N, 

Torres et al. (2005) e Boer et al. (2007), na região do Cerrado, observaram resultados 

semelhantes (55 kg ha-1e 121 kg ha-1, respectivamente). Quanto ao K, Boer et al. (2007), 

Torres & Pereira (2008) e Carpim et al. (2008) observaram valores superiores (417 kg ha-1, 
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218 kg ha-1 e 447 kg ha-1, respectivamente). Para o P, Boer et al. (2007), Torres et al. 

(2008) e Carpim et al. (2008) observaram valores semelhantes aos encontrados em Rio 

Verde (18 kg ha-1, 22 kg ha-1 e 25 kg ha-1, respectivamente). Os valores de Ca e Mg em 

Santo Antônio de Goiás foram superiores aos observados por Boer et al. (2007) e Torres et 

al. (2008), enquanto os observados em Rio Verde, foram inferiores. Os resultados 

apresentados nesse trabalho e dos demais autores citados demonstram que a capacidade de 

ciclagem de nutrientes dependem da cultivar, época de semeadura, e sobretudo, das 

condições edafoclimáticas de cada região de estudo.  

Os resultados demonstram que o P. glaucum apresenta rápida emergência e 

crescimento até aos 60 DAS (florescimento) na safrinha, enquanto, as espécies de 

Brachiaria spp. apresentam significativo acúmulo de nutrientes em sua fitomassa mais 

tardiamente, principalmente, após o reinício das chuvas nos meses de setembro e outubro. 

A partir de 75 DAS, as espécies de Brachiaria destacaram-se nas quantidades de nutrientes 

acumulados em suas fitomassas, sendo que, aos 200 DAS, em Santo Antônio de Goiás, as 

B. brizantha (143 kg ha-1, 14 kg ha-1, 127 kg ha-1, 91 kg ha-1 e 59 kg ha-1) e B. ruziziensis 

(156 kg ha-1, 12 kg ha-1, 119 kg ha-1, 63 kg ha-1 e 35 kg ha-1) acumularam de N, P, K, Ca e 

Mg, respectivamente, valores próximos aos acumulados pelo P. glaucum no início da 

entressafra, aos 60 DAS. Valores inferiores foram obtidos por Torres et al. (2008) e Torres 

& Pereira (2008), todavia, a B. ruziziensis foi dessecada antes do reinício das chuvas de 

verão, aos 110 DAS, o que eliminou o benefício ocasionado pela rebrota dessa espécie 

durante a entressafra.  

O uso da leguminosa C. cajan em consorcio com B. ruziziensis não possibilitou 

incremento no acúmulo de N, em comparação com o cultivo da gramínea solteira (Tabelas 

3.4 e 3.5). A elevada produção de fitomassa e também a elevada proporção de 

folhas/colmos na B. ruziziensis, fez com que a quantidade de nitrogênio acumulada não se 

alterasse. Estudos de Torres et al. (2008) observaram que a B. brizantha foram mais 

eficientes em acumular N do que o C. cajan, quando semeados no início do período 

chuvoso.  Todavia, estudos com populações e espaçamentos de plantas entre as espécies B. 

ruziziensis e C. cajan são necessários para avaliar o melhor arranjo para seus usos na 

produção de fitomassa e acúmulo de nutrientes para o sistema plantio direto. 

De acordo com resultados de Reis et al. (2001), os elevados valores de N 

acumulado pelas fitomassas de P. glaucum, B. brizantha e B. ruziziensis também podem 

ter sido influenciados pelas suas habilidades em se associarem às bactérias fixadoras de N, 
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com predominância das espécies de Herbaspirillun e Azospirillum. Segundo esses autores, 

esse processo pode contribuir com mais de 40% e 20% do N acumulado nas fitomassas de 

P. glaucum e Brachiaria spp., respectivamente. 

Os maiores valores no acúmulo de nutrientes em Santo Antônio de Goiás  

ocorreu pelos seguintes fatores: antecedência na semeadura das plantas de cobertura, 

fertilidade do solo mais favorável à disponibilidade de nutrientes às plantas, e também, 

pela maior precipitação ocorrida nos meses de maio e setembro, que proporcionaram 

melhor estabelecimento de plantas e rebrota das plantas de cobertura. Essas observações 

concordam com resultados obtidos por trabalho de Boer et al. (2007), no qual, o acúmulo 

de nutrientes por plantas de cobertura foi influenciado pela espécie e, sobretudo, as 

condições climáticas do estudo. 

Na análise de liberação de nutrientes pelo P. glaucum (Tabelas 3.6 e 3.7), em 

Santo Antônio de Goiás, as maiores taxas de liberação foram observados no P, K e N (T½ 

vida de 45 dias, 49 dias e 60 dias, respectivamente), seguidos de Mg e Ca (T½ vida de 63 

dias e 82 dias, respectivamente). Em Rio Verde, o P, N e K (T½ vida de 45 dias, 46 dias e 

48 dias, respectivamente), seguidos de Mg e Ca (T½ vida de 67 dias e 83 dias, 

respectivamente) foram os nutrientes com maior liberação. Boer et al. (2007) com 

ADR500, Torres et al. (2008) e Torres & Pereira (2008) com P. americanum sin tiphoydes, 

encontraram valores T½ vida de P, N e K superiores a 210 dias, 90 dias e 110 dias após a 

dessecação do milheto, respectivamente. A baixa meia-vida do K está relacionada ao fato 

desse elemento não estar associado a nenhum componente estrutural da célula (Taiz & 

Zeiger, 2004). Os resultados mostraram que a liberação de nutrientes do P. glaucum 

ocorreu de forma mais intensa nos primeiros sessenta dias após o manejo, seguido de outra 

fase menos sensível à decomposição.  Esses resultados podem ser explicados, segundo Aita 

& Giacomini (2003), em razão dos resíduos de plantas de cobertura apresentar frações 

mais sensíveis a decomposição (N e C da fração solúvel em água) e outra parte mais 

resistente aos agentes decompositores (lignina, e N e C da fração não solúvel em água). 

O Ca foi o nutriente que obteve menor liberação, em razão de ser um nutriente 

presente em constituintes estruturais da célula, entre eles a parede celular, além de ser co-

fator de algumas enzimas envolvidas na respiração das plantas, o que dificulta sua 

mineralização e liberação ao solo (Taiz & Zeiger, 2004). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Boer et al. (2007), enquanto Torres et al. (2008) observaram valores 

inferiores (T½ vida de 74 dias e 38 dias, respectivamente). A menor velocidade de 
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liberação dos nutrientes no presente trabalho pode ser explicada pelas diferenças nas 

condições climáticas (precipitação e temperatura), cultivares, época de semeadura e 

também, pelo não uso de sacolas de náilon (litter bags), no qual, a fitomassa coletada é 

triturada e armazenada nessas sacolas na superfície do solo. Além disso, Giacomini et al. 

(2003) destacaram que a maior concentração de nutrientes solúveis em água está associado 

a maiores taxas de liberações ao solo, o que também, pode variar conforme a planta de 

cobertura utilizada. 

 
Tabela 3.6.  Coeficientes da equação de regressão, Pa = Po + ax (acúmulo) e PL = 

Poexp(-kt) (liberação) para N, P, K, Ca e Mg e tempo de meia-vida (T½ 
vida) observada na fitomassa seca das plantas de cobertura em safrinha, 
avaliadas em cinco épocas Santo Antonio de Goiás,GO. 

 
Plantas de cobertura Coeficientes das equações de regressão Coef. Determinação (r2) 

 
Nitrogênio 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) r2 

P. glaucum 253,68 0,0116 60 0,80** 

Fósforo 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis + C. cajan 2,80 0,0443 0,70* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 82,83 0,0155 45 0,88** 

Potássio 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 

P. glaucum 273,41 0,0141 49 0,87** 

Cálcio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. brizantha -9,55 0,4423 0,81* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 73,46 0,0085 82 0,69* 

Magnésio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. brizantha 6,55 0,2930 0,63* 

B. ruziziensis + C. cajan 5,74 0,1363 0,68* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 75,90 0,011 63 0,69* 

Significativo ao nível de 1%(**)  e 5%(*) de probabilidade respectivamente 
Observação: Dessecação do P. glaucum aos 60 dias após a semeadura, no florescimento. 
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Tabela 3.7.  Coeficientes da equação de regressão, Pa = Po + ax (acúmulo) e PL = 
Poexp(-kt) (liberação) para N, P, K, Ca e Mg, e tempo de meia-vida (T½ 
vida), observada na fitomassa seca promovida por plantas de cobertura em 
safrinha, avaliadas em cinco épocas em Rio Verde, GO. 

 
Plantas de Cobertura 

 
Coeficientes da equação de regressão Coef. Determinação 

Nitrogênio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis -3,61 0,63 0,89* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 71,15 0,0150 46 0,99** 

Fósforo 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum  29,39 0,0153 45 0,98** 

Potássio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis -10,21 0,5319 0,81* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 137,24 0,0142 48 0,98** 

Cálcio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis -10,59 0,3373 0,89* 

B. ruziziensis + C. cajan -1,38 0,1728 0,85* 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 38,35 0,0083 83 0,97** 

Magnésio 

 Po(kg ha-1) 
 

a (kg dia-1) 
 

r2 

 
B. ruziziensis -1,16 0,0763 0,87* 

B. ruziziensis + C. cajan -0,89 0,0501 0,94** 

 Po (kg ha-1) k (g g FS-1) T½(dias) 
 

r2 

 
P. glaucum 14,19 0,0104 67 0,98** 

Significativo ao nível de 1%(**)  e 5%(*) de probabilidade respectivamente 
Observação: Dessecação do P. glaucum aos 60 dias após a semeadura, no florescimento. 

 

No acúmulo de nutrientes pelas espécies de B. brizantha, B. ruziziensis e B. 

ruiziensis + C. cajan, em Santo Antônio de Goiás, a B. ruziziensis + C. cajan apresentou 

acúmulo linear de P, Ca e Mg, enquanto a B. brizantha apresentou maiores taxas no 

acúmulo de N, P, K e Mg ocorreram no período de 120 DAS. Os elevados acúmulos de 

nutrientes apresentado pela B. brizantha nesse período ocorreram em razão da sua 

resistência quanto ao déficit hídrico (Tabela 3.6). Em Rio Verde, a B. ruziziensis e B. 

ruziziensis + C. cajan e pousio apresentaram crescimento linear no acúmulo de nutrientes 
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(Tabela 3.7). A ocorrência de rebrota dessas espécies logo após o início das chuvas de 

setembro possibilitou incrementos em fitomassa e nutrientes acumulados em suas partes 

aéreas, equiparando-se aos valores acumulados pelo P. glaucum aos 60 DAS 

(florescimento).  

Por estes resultados, pode-se afirmar que as B. brizantha, seguido de B. 

ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan, foram as plantas de cobertura que apresentaram 

maiores quantidades de nutrientes acumulados no final do período de entressafra, com 

destaque para a B. brizantha em Santo Antônio de Goiás. 

 

 

 

1. O Pennisetum glaucum apresenta os maiores acúmulos de fitomassa e nutrientes no 

florescimento, aos sessenta dias após a semeadura; 

2. A fitomassa do P. glaucum apresenta elevada decomposição e liberação de 

nutrientes (P, K e N) após sua dessecação, aos sessenta dias após a semeadura 

(florescimento); 

3. As maiores relações C/N foram encontradas no P. glaucum, enquanto, ao final do 

período de entressafra, a B. ruziziensis solteira e consorciada com C.cajan 

apresentaram os menores valores; 

4. As Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, e B. ruziziensis + Cajanus cajan, 

apresentam elevado acúmulo de fitomassa e nutrientes no final do período de 

entressafra, mesmo com a ocorrência de longo período sem chuvas, com destaque 

para a B. brizantha em Santo Antônio de Goiás; 

5. A elevada presença de plantas espontâneas em Rio Verde, possibilitou acréscimos 

significativos na produção de fitomassa e acúmulo de nutrientes no pousio nos 

meses de julho e agosto. 
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4 CICLAGEM DE NUTRIENTES POR PLANTAS DE 
COBERTURA DO SOLO EM ARROZ DE TERRAS ALTAS EM 
GOIÁS 

RESUMO 

As plantas de cobertura, por meio da ciclagem de nutrientes, podem auxiliar na 
implantação do arroz de terras altas no sistema de plantio direto. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a ciclagem de nutrientes por plantas de cobertura semeadas em safrinha no 
desempenho do arroz de terras altas em sistema de plantio direto e preparo convencional, 
em Latossolo Vermelho de duas localidades no Cerrado de Goiás. O trabalho foi realizado 
em Santo Antônio de Goiás, GO e Rio Verde, GO, no período de abril de 2008 a abril de 
2009. Em Santo Antônio de Goiás, o delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados, em esquema de parcelas subdivididas no tempo, com as plantas de cobertura 
avaliadas nas parcelas, e nas subparcelas, as épocas de coleta de fitomassa, aos 0 dias, 15 
dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 120 dias à partir da dessecação de manejo das plantas de 
cobertura (outubro/2008), com quatro repetições. Em Rio Verde, utilizou-se o 
delineamento em faixas, em esquema de parcelas subdivididas no tempo, com quatro 
repetições. As plantas de cobertura, semeadas em safrinha, foram as seguintes: Brachiaria 
brizantha, B. ruziziensis, Pennisetum glaucum e B. ruziziensis + Cajanus Cajan e o pousio. 
Avaliaram-se a produção de fitomassa, taxa de cobertura do solo e acúmulo e liberação de 
nutrientes pelas plantas de cobertura. No arroz, semeado em sucessão, avaliou-se o 
estande, número de perfilhos, número de panículas e produtividade de grãos.  As espécies 
B. brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan destacaram-se na produção de 
fitomassa, taxa de cobertura do solo e acúmulo de nutrientes no final do período de 
entressafra. As maiores produtividades de arroz sob plantio direto foram obtidas sobre 
palhadas de P. glaucum e B. ruziziensis.  

 

Palavras-chaves: sucessão de culturas, plantio direto, decomposição, produtividade de 
grãos. 

 

ABSTRACT 

NUTRIENTS CYCLING BY COVER CROPS IN UPLAND RICE IN GOIÁS. 

The cover crops, through nutrient cycling, can contribute in the implementation 
of upland rice in the no-tillage system. The objective of this study was to evaluate the 
cycling of nutrients by cover crops sown in the off-season performance of upland rice in 
no-tillage and conventional tillage, in a Red Latassol of two locations in the Cerrado in 
Goiás The study was conducted in San Antonio Goiás, GO and Rio Verde, GO, in the 
period April 2008 to April 2009. In Santo Antonio de Goiás, the experimental design was 
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randomized block in split splot splot in time with the cover crops evaluated in the splots 
and subplots, the time of harvest of the biomass, in 0 days, 15 days, 30 days, 60 days, 90 
days and 120 days after the dissecation of the cover crops (October/2008), with four 
replications. In Rio Verde, we used a randomized tracks in split splot splot design with 
four replications. The cover crops were sown in off-season, were: Brachiaria brizantha, B. 
ruziziensis, Pennisetum glaucum and B. ruziziensis + Cajanus cajan and with reference, 
the fallow. We evaluated the biomass production, rate of soil cover and the accumulation 
and release of nutrients by cover crops. In rice, sown in succession, we evaluated the stand, 
tillers number and panicles and grain yield. Species  B. brizantha, B. ruziziensis and B. 
ruziziensis + C. cajan stood out in the biomass production rate, ground cover and nutrient 
accumulation at the end of the off-season The highest yield of rice under no-tillage on crop 
residues were observed from P. glaucum and B. ruziziensis. 

Key words: crops sucession, no-tillage, decomposition, grain productivity. 
 

 

As áreas agrícolas do estado de Goiás, em sua maioria, têm sido ocupadas pela 

cultura da soja, alcançando mais de 21 milhões de hectares (Conab, 2009). Por outro lado, 

a cultura do arroz, com apenas 96 mil hectares, têm sido utilizada no Cerrado, para 

abertura de áreas (cultura de 1º ano), em razão de apresentar menor exigência quanto à 

fertilidade do solo para o seu desenvolvimento, além de baixo custo de produção.    

O arroz de terras altas tem apresentado dificuldade quanto à semeadura direta 

no Cerrado, principalmente, no seu crescimento inicial, o que dificulta sua inclusão na 

rotação com a soja semeada em sistema de plantio direto - SPD (Kluthcouski et al., 2000).  

Em razão da crescente demanda desse cereal e a dificuldade na expansão do cultivo 

irrigado no sul do país, torna-se necessário estudar tecnologias que possibilitem a 

introdução do arroz de terras altas em plantio direto, como opção em relação à soja e ao 

milho em rotação. 

O uso de plantas de cobertura semeado em safrinha no Cerrado, tem sido 

praticado na tentativa de reduzir a erosão, incrementar matéria orgânica (Prior et al., 2004) 

e proporcionar a ciclagem de nutrientes remanescentes após a colheita da cultura anual 

(Aita & Giacomini, 2006; Boer et al., 2007; Torres et al., 2008). Nesse bioma, a existência 

de estação seca prolongada, que se inicia nos meses de abril-maio, prolongando-se até os 

meses de setembro-outubro, tem dificultado o estabelecimento de plantas de cobertura 

(Pacheco et al., 2008). Além disso, após a senescência das plantas de cobertura na safrinha, 

as elevadas temperaturas nos meses subseqüentes provocam rápida decomposição de seus 

4.1 INTRODUÇÃO
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resíduos, o que pode ocasionar déficit de cobertura do solo no início do período chuvoso 

seguinte, expondo o solo aos agentes erosivos (Torres et al., 2005). Diante disso, o uso de 

plantas de cobertura que possam produzir elevadas quantidades de fitomassa em condições 

de déficit hídrico, e também, apresentar resistência quanto à decomposição durante a 

entressafra (Giacomini et al., 2003; Crusciol et al., 2005), podem contribuir para a 

formação de palha para o SPD. 

A disponibilidade de nutrientes no solo, com destaque para as baixas 

quantidades de nitrogênio na forma amoniacal, pode limitar o desenvolvimento inicial do 

arroz em plantio direto, em razão da baixa atividade da enzima redutase do nitrato, 

responsável pela assimilação do nitrato nas plantas (Araújo, 2005). Assim, o uso de plantas 

de cobertura que possa disponibilizar maiores quantidades de amônio ao solo, via 

mineralização, e elevar o teor de matéria orgânica, pode viabilizar a produção de arroz de 

terras altas em rotação com soja de forma sustentável. Segundo Torres et al. (2005), com o 

aumento da matéria orgânica no solo têm-se possibilidades de maior suprimento de 

nitrogênio às plantas cultivadas, que pode ser adicionado ao solo via mineralização da 

fitomassa de plantas de cobertura durante a entressafra. 

O milheto (Pennisetum glaucum) tem sido bastante utilizado, em safrinha, para 

produção de palhada no SPD (Boer et al., 2007; Pacheco et al., 2008), em razão da elevada 

produção de fitomassa entre 60 dias a 110 dias após a semeadura, em seu florescimento 

pleno. Nesse estádio fenológico, o milheto deve ser manejado de forma mecânica ou 

química, iniciando-se seu processo de decomposição precoce em relação às culturas 

sucessoras. Resultados apresentados por Braz et al. (2004), destacam a necessidade de 

sincronismo entre a liberação de nutrientes por plantas de cobertura e o período de maior 

exigência nutricional das culturas em sucessão.  O uso de espécies perenes, como 

Brachiaria brizantha e B. ruziziensis, que apresentam tolerância ao déficit hídrico, tem 

sido difundido para serem implantadas durante a safrinha. Além do mais, estudos 

demonstram que o crescimento inicial dessas espécies é inferior na safrinha, comparado ao 

milheto, no qual, somente após o início das chuvas nos meses de setembro/outubro as 

braquiárias, conseguem significativo acúmulo de fitomassa e nutrientes.  

A introdução de leguminosas, também pode resultar em acréscimos de 

nutrientes ao solo, principalmente o nitrogênio, assimilado via fixação biológica (Amabile 

et al., 2000; Silva et al., 2008).  Alguns trabalhos têm demonstrado que o carbono fixado 

via fitomassa das plantas de cobertura são insuficientes para garantir o aumento de matéria 
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orgânica de alta qualidade ao solo. Segundo Kalbitz et al. (2000) e Resk et al. (2000), o 

nitrogênio desempenha funções importantes como: nutrição da microbiota do solo e da 

formação de vários compostos básicos da matéria orgânica do solo (ácidos húmicos, 

fúlvicos e humina). 

Estudos que possam avaliar a eficiência de plantas de cobertura em produzir 

elevadas quantidades de resíduos vegetais, e que forneçam nutrientes ao solo em 

quantidades suficientes para serem utilizados pelas culturas anuais em sucessão, precisam 

ser realizados. Existem alguns estudos que relatam a capacidade das plantas de cobertura 

na ciclagem de nutrientes do solo, porém, são limitados aqueles que apresentam a relação 

entre a ciclagem de nutrientes e o desempenho das culturas anuais, nos diferentes sistemas 

de manejo do solo (Bertin et al., 2005). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de plantas de cobertura semeados em 

safrinha na ciclagem de nutrientes e no desempenho do arroz de terras altas em sistema de 

plantio direto e convencional, em Latossolo Vermelho de duas localidades no Cerrado de 

Goiás. 

 

 

4.2.1 Experimento I 

O experimento I foi instalado em Santo Antonio de Goiás, na Embrapa Arroz e 

Feijão (Fazenda Capivara – latitude 16° 28’ 00’’ S  longitude 49° 17’ 00’’ W e altitude 

823,00 m), de março de 2008 a março de 2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico, 

com as seguintes característica na camada de 0 cm a 20 cm: 549 g kg-1, 106 g kg-1 e 345 g 

kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente; pH (CaCl2) 5,2; 6,3 mg kg-1 de P (Mehlich 1); 

78 mg dm-3 de K; 2,4 cmolc dm-3 de Ca; 0,7 cmolc dm-3 de Mg; 4,2 cmolc dm-3 de H+Al; 

24,0 g kg-1 de matéria orgânica; 7,6 cmolc dm-3 de CTC e 44,0 de V%. A área foi corrigida 

com a aplicação de 1,5 ton ha-1 de calcário dolomítico, antes da semeadura da soja na safra 

2007/08. Quanto ao histórico da área, foi cultivada com rotação soja – pousio em sistema 

de plantio direto na safra 2005/06 e pousio – pousio em 2006/07. O clima das da localidade 

de estudo, conforme classificação de Koeppen é do tipo Caw. As precipitações ocorridas 

durante a condução do experimento I encontram-se na Figura 4.1. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS
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Figura 4.1.  Precipitação (mm) e temperatura média (ºC) ocorrida em Santo Antônio de 
Goiás, GO, durante a condução do experimento. 

 

A colheita da soja em sistema convencional na safra 2007/08 ocorreu no dia 

22/03/2008, e no dia 25/03/2008 realizou-se a semeadura das plantas de cobertura, em 

blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdividas, com quatro repetições. Os 

tratamentos nas parcelas foram constituídos por quatro espécies de plantas de cobertura e 

pousio em sistema de plantio direto (SPD) e pousio em sistema convencional (SPC). As 

plantas de cobertura estudadas foram: Brachiaria ruziziensis (10 kg ha-1 de sementes com 

valor cultural – VC = 70%), B. brizantha (10 kg ha-1, VC = 70%), Penissetum glaucum 

(milheto ADR300 – 13 kg ha-1), B. ruziziensis + Cajanos cajan (5 kg ha-1 + 10 kg ha-1, 

respectivamente). As parcelas de pousio em SPD e SPC apresentaram vegetação 

espontânea com predominância de trapoeraba – Commelina benghalensis, bulva – Conyza 

bonariensis e picão-preto – Bidens pilosa.  

As plantas de cobertura foram semeadas com uso de semeadora-adubadora de 

plantio direto, com espaçamento entrelinhas de 0,25 m, sem uso de fertilizantes. A área de 

cada parcela constituiu-se de 8 m x 16 m. As parcelas com P. glaucum foram dessecadas 

no dia 25/05/2008, em razão de ter atingido o estádio de florescimento, no qual, 

determinou-se a fitomassa e as quantidades de nutrientes acumulados em sua parte aérea. 

No dia 21 de outubro de 2008, início do período de safra, todas as plantas de cobertura em 

SPD foram dessecadas e as parcelas em SPC foram submetidas a gradagem pesada + grade 

niveladora. O herbicida utilizado foi glyphosate (1468 g ha-1 e.a.) e Paraquat (400 g ha-1 

i.a). Esses mesmos herbicidas foram reaplicados aos 30 dias após a primeira dessecação 

para auxiliar no controle da rebrota das plantas de cobertura e na emergência de plantas 
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daninhas após a primeira dessecação. Em seguida, no dia 21 de novembro de 2008, 

realizou-se a semeadura do arroz de terras altas em sistema de plantio direto (plantas de 

cobertura e pousio) e convencional (pousio), cultivar BRS Sertaneja, em espaçamento 

entrelinhas de 0,40 m, com 83 sementes por metro e adubação no sulco de semeadura de 

400 kg ha-1 da formulação 05-30-15. Aos 46 dias após a semeadura (DAS) efetuou-se a 

adubação de cobertura com 60 kg ha-1 de N, na forma de uréia, aplicada à lanço em 

superfície. As sementes do arroz foram tratadas com Fipronil e Stimulate®, um 

bioestimulante à base dos hormônios vegetais citocinina, auxina e giberelina, nas doses 

recomendadas pelos fabricantes. 

Para a avaliação da fitomassa, cobertura do solo e nutrientes remanescentes das 

plantas de cobertura, as parcelas com as plantas de cobertura foram subdivididas no tempo, 

constituindo-se por seis épocas de avaliação: zero dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 

120 dias à partir da data da dessecação das plantas de cobertura (21/10/2008). 

 A fitomassa seca das plantas de cobertura foi avaliada em todas as 

subparcelas, segundo metodologia proposta por Crusciol et al (2005), que consiste no uso 

de quadrado de ferro com dimensões 0,5 m x 0,5 m (0,25m2), no qual, a parte aérea e 

resíduos das plantas de cobertura foram coletados, com duas repetições por sub-parcela. 

Em seguida, foram submetidos à secagem em estufa com temperatura de 72ºC, por três 

dias, e em seguida, realizou-se a limpeza manual dos resíduos sem uso de água, para 

obtenção da fitomassa seca. Esses resíduos foram triturados em moinho tipo Willey (malha 

de 2 mm), para posterior determinação das concentrações de N, P, K, Ca e Mg, seguindo 

metodologias propostas por Nogueira et al. (2005). Para a determinação da relação C/N no 

momento da dessecação de manejo das plantas de cobertura, a concentração de carbono 

total nos tecidos vegetais foi quantificada por método colorimétrico (Cantarella et al., 

2001). A taxa de cobertura do solo foi obtida com uso de um quadrado de ferro com 

dimensões de 0,5 m x 0,5 m (0,25m2), com uma rede de barbantes espaçados a cada 5 cm 

que formam dez pontos, nos quais, se observa a presença ou ausência de cobertura 

proporcionada pelos resíduos vegetais em cada um desses pontos (Sodré Filho et al., 2004). 

Para descrever a liberação de fitomassa e nutrientes ocorrida nas plantas de 

cobertura, após sua dessecação, os dados foram ajustados a um modelo matemático 

exponencial, descrito por Wieder & Lang (1982): PL=Po exp(-kt) e PL=Co+Po exp(-kt); no 

qual, PL é a quantidade de fitomassa e nutrientes existentes no tempo t (kg ha-1); Co é uma 

constante de ajuste do modelo e Po é a fração de fitomassa e nutrientes potencialmente 
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liberados (kg ha-1); e k é a taxa de liberação dos nutrientes (g g-1). Com o valor de k, 

calculou-se o tempo de meia-vida (T½ vida) da fitomassa e dos nutrientes remanescentes, 

com uso da fórmula T½ vida = 0,693/k, proposta por Paul & Clark (1989). 

Aos 30 dias após a semeadura do arroz de terras altas, avaliou-se o estande, por 

meio de quatro amostragens m-1 ao longo da linha de semeadura, transformando-se os 

resultados em número de plantas m-2.  O número de perfilhos e panículas foram realizados 

aos 110 dias após a semeadura do arroz, utilizando-se quatro amostragens m-1 ao longo da 

linha de semeadura, transformando-se os resultados em números de perfilhos e panículas 

m-2. A colheita do arroz de terras altas foi realizada aos 130 dias após a semeadura e a 

produtividade obtida por meio de amostragens de 5 m2, coletadas na parte central das 

parcelas. A produtividade de grãos foi corrigida para 13% de umidade e expressa em        

kg ha-1. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste Tukey, a 5 % de probabilidade. As equações de regressão foram obtidas com 

auxílio do software Sigma Plot, versão 10.0. 

4.2.2 Experimento II 

O experimento 2 foi instalado em Rio Verde, GO, no Centro Técnológico da 

COMIGO (17o47’30”S, 50o57’44”W e altitude de 770 m), de abril de 2008 a março de 

2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999), com as seguintes 

característica na camada de 0 cm a 20 cm para a área em sistema de plantio direto (SPD) e 

convencional (SPC) – SPD: 420; 110; 470 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente; 

pH(CaCl2) 4,7; 4,2 mg kg-1 de P (Mehlich 1); 58,1 mg dm-3 de K; 1,9 cmolc dm-3 de Ca; 

0,4 cmolc dm-3 de Mg; 4,7 cmolc dm-3 de H+Al; 29,0 g kg-1 de matéria orgânica; 7,1 cmolc 

dm-3 de CTC e 35 de V%. Na área em SPC apresentou: 420; 110; 470 g kg-1 de argila, silte 

e areia, respectivamente; pH(CaCl2) 4,6; 4,4 mg kg-1 de P (Mehlich 1); 0,12 cmolc dm-3 de 

K; 1,6 cmolc dm-3 de Ca; 0,3 cmolc dm-3 de Mg; 5,3 cmolc dm-3 de H+Al; 28,0 g kg-1 de 

matéria orgânica; 6,9 cmolc dm-3 de CTC e 32 de V%. Nas duas safras anteriores, 2005/06 

e 2006/07, a área foi cultivada com soja no verão e milheto na safrinha, em SPD e SPC. O 

clima da localidade de estudo, conforme classificação de Koeppen, é do tipo Caw. As 

precipitações ocorridas durante a condução do experimento II encontram-se na Figura 4.2. 
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Figura 4.2.  Precipitação (mm) e temperatura média (ºC) ocorrida em Rio Verde, GO, 
durante a condução do experimento. 

 

A colheita da soja na safra 2007/08 ocorreu no dia 09/04/2008, e, em seguida, 

no dia 10/04/2008 foram semeadas as mesmas plantas de cobertura do Experimento I, 

exceto a B. brizantha, com delineamento em faixas, em esquema de parcelas subdivididas 

no tempo, com quatro repetições. Nas faixas horizontais foram testadas as plantas de 

cobertura, nas faixas verticais dois sistemas de manejo (SPD e SPC, ambos com três anos 

de implantação), e nas subparcelas seis épocas de coletas de fitomassa após a dessecação 

das plantas de cobertura.  No tratamento pousio houve predominância de capim-timbete 

(Cenchrus echinatus). As plantas de cobertura foram semeadas manualmente, com 

espaçamento entre linhas de 0,45 m, sem uso de fertilizantes.  A área de cada parcela 

constituiu-se de 5 m x 10 m. No dia 13 de outubro de 2008, todas as plantas de cobertura 

foram dessecadas – SPD e, aquelas em SPC, foram submetidas a gradagem pesada + grade 

niveladora; após 30 dias, realizou-se a segunda dessecação nos dois sistemas de manejo, 

como descrito no Experimento I. Em seguida, realizou-se a semeadura do arroz de terras 

altas em SPD e SPC, cultivar BRS Sertaneja, em espaçamento entrelinha de 0,45 m, com 

85 sementes por metro e adubação no sulco de semeadura de 300 kg ha-1 da formulação 

08-20-18. A adubação de cobertura com N foi realizada aos 40 DAS do arroz, com 60 kg 

ha-1 de N na forma de uréia, aplicada à lanço em superfície no solo As sementes do arroz 

foram tratadas com os mesmos produtos descritos no Experimento I. 

A avaliação de fitomassa e nutrientes remanescentes das plantas de cobertura 

foram realizadas na faixa de SPD, no qual, as parcelas foram subdivididas no tempo e 

constituíram-se por seis épocas de avaliação: zero dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e 
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120 dias à partir da data de dessecação das plantas de cobertura, que ocorreu no dia 

13/10/2008. O manejo da dessecação seguiu o utilizado no Experimento I.  

Avaliou-se a fitomassa, a taxa de cobertura do solo e os nutrientes 

remanescentes das plantas de cobertura no SPD, e no arroz de terras altas em SPD e SPC, o 

estande, o número de perfilhos e panículas e a produtividade de grãos, seguindo 

metodologias descritas no experimento I. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, e, as médias, 

comparadas pelo teste Tukey, a 5 % de probabilidade. As equações de regressão foram 

obtidas com auxílio do software Sigma Plot, versão 10.0. 

 

 

Na produção de fitomassa seca (FS), houve diferença significativa na interação 

entre as espécies de plantas de cobertura e as épocas de avaliação após a dessecação, em 

Santo Antônio de Goiás, GO e Rio Verde, GO (Tabela 4.1). As espécies B. brizantha, B. 

ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan destacaram-se na produção de FS para o sistema de 

plantio direto do arroz de terras altas, o que resultou em elevada taxa de cobertura do solo 

(TCS) no período inicial de crescimento da cultura (Tabela 4.2). A elevada capacidade de 

rebrota dessas espécies após as chuvas iniciais na primavera, ocorridas nos meses de 

setembro e outubro, possibilitou acúmulos de FS em razão da presença de gemas 

vegetativas presentes nas touceiras e nas hastes das espécies de Brachiaria spp. e C. cajan 

(Portes et al., 2000). Além do mais, no início das chuvas, as plantas já apresentavam 

sistemas radiculares que se desenvolveram durante a entressafra, o que favoreceu a 

absorção de água e nutrientes e a retomada do crescimento de suas partes aéreas. Pacheco 

et al. (2008), em Goiás, também observaram benefícios da rebrota de espécies Brachiaria 

spp. semeada em safrinha na produção de FS para o SPD. Timossi et al. (2007) relataram 

que a B. brizantha semeada no mês de março (início da entressafra), em Jaboticabal, SP, 

destacou-se na capacidade de produção de FS (11000 kg ha-1) e TCS (97%) no mês de 

novembro (momento da dessecação de manejo para semeadura das culturas anuais). Os 

valores de FS encontrados na espécie de B. ruziziensis estão de acordo com resultados de 

Pacheco et al. (2008) e Torres et al. (2005), na região do Cerrado (5400 kg ha-1 e 6000 kg 

ha-1, respectivamente).  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Tabela 4.1.   Análise de variância (valores de F) para os diferentes efeitos nas quantidades 
de fitomassa (FS), taxa de cobertura do solo (TCS), relação C/N e nutrientes 
remanescentes, e componentes de produtividade do arroz de terras altas, em 
Santo Antônio de Goiás, GO e Rio Verde, GO, safra 2008/2009. 

 

Causa da variação FS TCS C/N N P K Ca Mg 

Santo Antônio de Goiás, GO 

P. de cobertura 151,2** 919,2** 6,8** 260,2** 103,7** 282,9** 78,5** 130,8** 

Ép. de amostragem 72,6** 145,9** -- 149,0** 300,1** 291,4** 95,8** 203,9** 

P. Cobertura x Ép. 8,51** 7,5** -- 18,6** 12,4** 75,2** 11,2** 11,2** 

Rio Verde, GO 

P. de cobertura 137,3** 329,2** 80,6** 103,2** 81,3** 295,6** 139,8** 81,9** 

Ép. de amostragem 256,2** 140,5** -- 102,7** 211,7** 516,7** 168,8** 142,1** 

P. Cobertura x Ép. 16,4** 5,8** -- 15,5** 20,4** 92,6** 27,2** 25,0** 

Causa da Variação Estande Nº de perfilhos Nº de panículas Produtividade 

Santo Antônio de Goiás, GO 

P. de cobertura 9,77** 18,11** 13,06** 11,32** 

Rio Verde, GO 

Manejo 7,14* 2,17ns 22,82** 4,78* 

P. de cobertura 0,29ns 1,81ns 0,85ns 2,91ns 

P. cobertura x Man. 0,71ns 1,56ns 8,61** 2,98* 

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

 

O P. glaucum e o pousio alcançaram as menores médias de produção de FS e 

TCS no final da entressafra. O P. glaucum atingiu o florescimento no mês de junho, a 

partir do qual, iniciou a senescência das plantas e decomposição de seus resíduos 

precocemente em relação à época de semeadura das culturas anuais. Essas observações 

estão de acordo com Boer et al. (2007), Timossi et al. (2007) e Pacheco et al. (2008), os 

quais observaram que o P. glaucum apresentou elevada taxa de decomposição durante a 

entressafra.  

A quantidade de FS acumulada no florescimento pelo P. glaucum no presente 

estudo foi inferior às obtidas por Boer et al. (2007) e Pacheco et al. (2008), que foi de 

10.100 kg ha-1 e 8.700 kg ha-1, respectivamente. Ambos os estudos foram realizados nas 

mesmas condições edafoclimáticas do Cerrado. Isso demonstra qie o potencial de produção 

de palhada pode variar conforme o local de estudo e das condições climáticas (precipitação 

e temperatura) de cada ano de condução dos trabalhos. 
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Tabela 4.2. Fitomassa seca, taxa de cobertura do solo e relação C/N dos resíduos 
remanescentes das plantas de cobertura, semeadas após a colheita da soja e avaliadas em 
seis épocas em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente, até 120 dias após a 
dessecação, safra 2008/2009. 
 

Época 
(DAD) Mêses Santo Antônio de Goiás, GO 

   B. ruziziensis   B. brizantha P. glaucum*** B. ruziziensis + C. cajan Pousio 
 

 Fitomassa seca (kg ha-1) 

0 * Out 6965 A 9652 A 3377 B 7975 A 1755 B 
15 Nov 5520 B 11000 A 3380 BC 5580 B 1492 C 
30** Nov 5402 A 6932 A 2792 B 5200 A 1460 B 
60 Dez 5462 A 5900 A 2375 B 3397 B 1867 B 
90 Jan 2820 B 4080 A 1980 B 2180 B 560 B 
120 Fev 2375 AB 3235 A 1902 B 1782 B 595 C 
CV (%)  21,16 
 

 Taxa de cobertura do solo (%) 

0* Out 100,0 A 100,0 A 77,5 B 92,5 A 30,0 C 
15 Nov 100,0 A 100,0 A 70,0 C 87,5 B 32,5 D 
30** Nov 100,0 A 100,0 A 56,3 C 83,8 B 22,5 D 
60 Dez 92,5 A 87,5 A 41,3 C 72,5 B 17,5 D 
90 Jan 87,5 A 78,8 A 37,5 C 65,0 B 18,7 D 
120 Fev 77,5 A 61,3 B 36,3 D 48,8 C 16,3 E 
CV (%)  7,01 
 

 Relação C/N 

0* Out 33 B 48 A 58 A 31 B 26 B 
CV (%)  14,65 
 

 Rio Verde, GO 

  B. ruziziensis P. glaucum*** B. ruziziensis + C. cajan Pousio 

  Fitomassa seca (kg ha-1) 

0* Out 6237 A 2413 C 4124 B 2642 C 
15 Out 3864 A 2071 C 2695 B 2358 BC 
30** Nov 2767 A 1579 B 2313 AB 1959 B 
60 Dez 2216 A 1141 B 1609 B 1486 B 
90 Jan 1697 A 995 B 1068 B 1110 B 
120 Fev 1172 A 641 B 660 B 440 B 
CV (%)  13,75 

  Taxa de cobertura do solo (%) 

0* Out 100,0 A 57,5 B 91,9 A 82,5 AB 
15 Out 100,0 A 57,5 C 90,0 A 77,5 B 
30** Nov 92,5 A 55,0 B 85,0 A 75,0 A 
60 Dez 85,0 A 50,0 B 75,0 A 70,0 A 
90 Jan 71,3 A 38,8 B 65,0 A 45,0 B 
120 Fev 46,3 A 28,8 B 41,2 A 22,5 B 
CV (%)  6,21 
  Relação C/N 
0* Out 34 B 70 A 40 B 32 B 
CV (%)  12,08 

Médias seguidas por letras iguais nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
* DAD: Dias após a dessecação das plantas de cobertura, que ocorreu no dia 21/10/2008 (Santo Antônio de Goiás) e 

13/10/2008 (Rio Verde),   
** Época da semeadura do arroz de terras altas em sistema de plantio direto, que ocorreu no dia 28/11/2009 e 13/11/2009 

em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente. 
*** O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu nos dias 25/05/2009 e 12/06/2009 em Santo Antônio de 

Goiás e Rio Verde, respectivamente. 
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Após a dessecação das espécies de plantas de cobertura para semeadura do 

arroz de terras altas, iniciou-se a decomposição de seus resíduos. As maiores taxas de 

decomposição da FS foram encontradas nas B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan (Rio 

Verde) e B. brizantha, B. ruziziensis + C. cajan e B. ruziziensis (Santo Antônio de Goiás), 

conforme demonstrado pela análise de tempo de meia-vida (Tabela 4.3). Esses resultados 

podem ser explicados pela menor relação C/N dessas espécies, entre 31 e 40, que, segundo 

Paul & Clark (1996), favorece a ação de microrganismos decompositores na degradação 

dos compostos orgânicos presentes na fitomassa.  

 

Tabela 4.3. Coeficientes da equação de regressão PL = Poexp(-kt), e meia-vida, para a 
fitomassa seca remanescente das plantas de cobertura semeadas após a 
colheita da soja e avaliadas em seis épocas em Santo Antônio de Goiás e 
Rio Verde, respectivamente, até 120 dias após a dessecação, safra 
2008/2009. 

 

Parâmetros 

Santo Antônio de Goiás 

B. ruziziensis B. brizantha P. glaucum*** B. ruziz. + C. cajan 

Po (kg ha-1) 6839,12 10574,14 3436,49 7593,99 
k (g g-1) 0,0079 0,0100 0,0056 0,0135 
R2 0,87** 0,89** 0,95** 0,98** 
T½ (dias) 81 69 124 51 

Parâmetros 

Rio Verde 

B. ruziziensis P. glaucum B. ruziz. + C. cajan Pousio 

Po (kg ha-1) 5625,98 2378,78 3855,43 2727,97 
k (g g-1) 0,0165 0,0111 0,0156 0,0113 
R2 0,89** 0,98** 0,97** 0,96** 
T½ (dias) 42 63 44 61 

(**) e (*) Significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. 
*** O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu nos dias 25/05/2009 e 12/06/2009 em Santo Antônio de 

Goiás e Rio Verde, respectivamente. 

 

Giacomini et al. (2003) apontam que a relação entre as frações com maior e 

menor solubilidade em água e os teores de lignina também podem interferir na velocidade 

de decomposição dos resíduos vegetais.   Estudos de Aita & Giacomini (2003), mostraram 

que a fitomassa remanescente de plantas de cobertura foram inversamente proporcional aos 

teores de N total, N e C solúveis em água, e diretamente proporcionais à relação C/N. 

A B. brizantha apresentou elevada decomposição em sua fitomassa após os 15 

DAD em Santo Antônio de Goiás, mesmo com relação C/N elevada (48). Giacomini et al. 
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(2003) observaram que a fração lábil da fitomassa de plantas de cobertura, que é a mais 

sensível à decomposição, foi a característica que melhor se correlacionou com a 

decomposição. Embora as espécies B. brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan, 

apresentasse elevada taxa de decomposição de seus resíduos, a TCS se manteve acima de 

70 %, mesmo aos 60 dias após a dessecação, período em que o arroz de terras altas já se 

encontrava em avançado desenvolvimento vegetativo e capaz de auxiliar na cobertura do 

solo contra a erosão. 

A B. brizantha, em Santo Antônio de Goiás, apresentou elevada tolerância ao 

herbicida glyphosate utilizado na dessecação de manejo, o que pode ser atestado pelo 

ganho de FS entre 0 DAD e 15 DAD. O Paraquat, por apresentar baixa translocação pelas 

vias floema e xilema, também não apresentou controle satisfatório dessa gramínea. O 

manejo utilizado na dessecação não foi o suficiente para o total controle das plantas nesse 

tratamento, o que proporcionou condições para sua rebrota e retomada de crescimento 

durante o desenvolvimento do arroz semeado em sucessão. O glyphosate é um herbicida de 

ação sistêmica, inibidor da EPSP (5 enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase). Todavia, 

existem casos de resistência de plantas a este herbicida pelo mecanismo de redução da 

translocação via xilema e floema e, também, alterações no sítio de ação do herbicida na 

planta (Powles, 2008). Constantin et al. (2008) já relataram a dificuldade de controle de 

espécies de Brachiaria pelo herbicida glyphosate. 

Esses resultados demonstram que a B. brizantha precisa ser manejada de forma 

que as plantas possam absorver e translocar o herbicida dessecante para as gemas laterais 

nas touceiras, para evitar que possam rebrotar e interferir no crescimento das culturas 

anuais em sucessão. O aumento da dose do herbicida pode não ser o ideal, como já descrito 

em trabalhos de Constantin et al. (2008), as quais, demonstram que elevadas doses de 

glyphosate na dessecação de manejo de braquiárias podem interferir no crescimento e 

produtividade na cultura do milho. Por outro lado, as espécies de B. ruziziensis solteiro ou 

consorciado com C. cajan despontam como as opções para elevada produção de FS e 

facilidade de manejo para o SPD no Cerrado, contribuindo para a proteção do solo contra a 

erosão provocada pelas chuvas que ocorrem, principalmente, nos estádios iniciais de 

crescimento das culturas anuais. 

O pousio apresentou taxas de decomposição inferiores aos tratamentos com 

Brachiarias spp., em razão de sua FS ter apresentado significativa presença de frações em 

elevado estágio de decomposição, oriundos de plantas espontâneas que morreram ou 
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senesceram durante a entressafra. Todavia, a baixa produção de FS no início da safra 

(setembro/outubro) comprometeu a presença de palhada sobre a superfície do solo. 

No acúmulo de nutrientes na fitomassa das plantas de cobertura, houve 

diferença significativa na interação entre os fatores espécies de plantas de cobertura e 

épocas de avaliação após a dessecação, em Santo Antônio de Goiás, GO, e Rio Verde, GO 

(Tabela 4.1). As espécies B. brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan 

apresentaram os maiores acúmulos de N, P, K, Ca e Mg no mês de outubro (zero DAD) 

(Tabela 4.4 e Tabela 4.5). O aumento das quantidades de N e K acumulado na B. brizantha 

no período entre zero DAD e 15 DAD, em Santo Antônio de Goiás, ocorreu pelo aumento 

da fitomassa, em razão a ineficiência do herbicida glyphosate na dessecação de manejo. 

Embora não demonstrado nesse capítulo, o P. glaucum apresentou acúmulo de N, P, K, Ca 

e Mg, na ocasião do seu florescimento no mês de junho, de 148 kg ha-1, 35 kg ha-1, 135 kg 

ha-1, 55 kg ha-1 e 47 kg ha-1 e 70 kg ha-1, 12 kg ha-1, 58 kg ha-1, 23 kg ha-1, 7 kg ha-1 e 3 kg 

ha-1, em Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente. A decomposição dessa 

espécie iniciou-se de forma antecipada às demais plantas de cobertura, o que resultou em 

baixas quantidades de nutrientes remanescentes no momento da dessecação de manejo para 

a semeadura do arroz.  

Os resultados demonstram que as espécies de B. brizantha, seguido por B. 

ruziziensis solteira ou consorciada com C. cajan despontam como alternativa viável para a 

reciclagem de nutrientes no Cerrado, principalmente, quando semeadas no final das chuvas 

de verão (março/abril), após a colheita da cultura da soja. 

Na liberação de nutrientes, em Santo Antônio de Goiás, as espécies B. 

ruziziensis + C. cajan, seguido por B. ruziziensis, apresentaram as maiores taxas, o que 

pode ser atestado pelos menores tempos de meia-vida (Tabela 4.6 e Tabela 4.7). Esses 

resultados concordam com trabalhos de Giacomini et al. (2003), no qual o consórcio entre 

a gramínea aveia preta (Avena strigosa) e a leguminosa ervilhaca comum (Vicia sativa) 

apresentaram maiores taxas de liberação de nutrientes em relação à aveia-preta solteira. 

Segundo esses autores, a menor relação C/N e as maiores quantidades de nutrientes 

solúveis em água apresentadas pela leguminosa são fatores que podem interferir na 

liberação de nutrientes para as culturas anuais em sucessão. Em Rio Verde, a presença da 

leguminosa C. cajan consorciada com B. ruziziensis não resultou em menores taxas de 

liberação de nutrientes (Tabela 4.7), o que pode ser explicado pela presença de restos 
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culturais de C. echinatus (planta daninha espontânea), que interferiu na relação C/N e na 

quantidade de nutrientes solúveis em água da palhada sobre o solo. 

 

Tabela 4.4. Nutrientes remanescentes nas fitomassas das plantas de cobertura, semeadas 
após a colheita da soja e avaliadas em seis épocas após a dessecação para 
semeadura do arroz de terras altas em plantio direto em Santo Antônio de 
Goiás, safra 2008/2009. 

 
Época 
(DAD) Santo Antônio de Goiás, GO 

  B. ruziziensis   B. brizantha P. glaucum*** B. ruziz. + C. cajan Pousio 
 

Nitrogênio (kg ha-1) 

0 * 144,13 A 135,14 A 40,63 B 149,02 A 35,83 B 
15 103,01 B 167,32 A 38,32 C 107,82 B 25,14 C 
30** 78,61 A 81,79 A 35,98 B 83,20 A 18,97 B 
60 65,26 A 79,39 A 31,12 BC 45,84 B 19,61 C 
90 46,88 B 66,64 A 25,41 C 37,94 BC 8,60 D 
120 40,62 A 52,05 A 26,09 B 25,97 B 9,15 C 
CV (%) 16,55 
 

Fósforo (kg ha-1) 

0* 12,45 A 12,88 A 6,98 B 13,56 A 4,14 B 
15 7,15 AB 8,83 A 4,92 B 7,23 AB 2,43 C 
30** 3,31 BC 5,09 A 2,19 CD 4,09 AB 1,28 D 
60 2,96 A 3,24 A 1,42 CD 2,48 B 1,04 D 
90 1,94 A 2,43 A 1,00 B 1,86 A 0,56 B 
120 2,23 A 1,48 B 0,94 C 1,74 AB 0,39 D 
CV (%) 21,18 
 

Potássio (kg ha-1) 

0* 118,97 A 118,11 A 31,94 B 119,91 A 26,84 B 
15 52,53 B 222,98 A 30,34 C 56,33 B 19,68 C 
30** 45,78 B 73,36 A 25,20 C 41,50 B 18,39 C 
60 32,94 A 39,70 A 14,02 B 20,96 B 13,04 B 
90 25,64 A 21,25 A 10,26 BC 18,39 AB 7,03 C 
120 23,27 A 17,17 B 8,65 C 16,34 B 7,12 C 
CV (%) 18,26 
 

Cálcio (kg ha-1) 

0* 63,37 B 86,91 A 26,92 C 92,32 A 27,15 C 
15 43,62 B 79,03 A 24,59 C 51,50 B 18,03 C 
30** 43,00 AB 52,45 A 18,75 C 35,24 B 9,06 C 
60 37,76 A 40,19 A 15,64 BC 25,50 B 7,11 C 
90 17,52 A 11,74 B 14,47 AB 13,13 B 4,99 C 
120 14,19 A 9,69 BC 15,54 A 10,08 BC 6,21 C 
CV (%) 23,09 
 

Magnésio (kg ha-1) 

0* 37,11 A 45,42 A 15,08 B 34,68 A 15,25 B 
15 24,76 B 41,94 A 13,89 C 25,37 B 11,22 C 
30** 21,90 B 32,04 A 11,85 C 16,21 BC 9,38 C 
60 15,11 A 16,36 A 10,84 B 6,79 C 4,92 C 
90 7,92 B 12,31 A 5,40 B 2,30 C 1,37 C 
120 5,77 AB 7,34 A 3,06 BC 3,78 BC 1,26 C 
CV (%) 20,56 

Médias seguidas por letras iguais nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
   * DAD: Dias após a dessecação das plantas de cobertura, que ocorreu no dia 21/10/2008.  

** Época da semeadura do arroz de terras altas em sistema de plantio direto, que ocorreu no dia 28/11/2008. 
*** O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu no dias 25/05/2009 em Santo Antônio de Goiás. 
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Tabela 4.5.  Nutrientes remanescentes nas fitomassas das plantas de cobertura, semeadas 
após a colheita da soja e avaliadas em seis épocas após a dessecação para 
semeadura do arroz de terras altas em plantio direto em Rio Verde, até 120 
dias após a dessecação, safra 2008/2009. 

 
Época 
(DAD) Rio Verde, GO 

 B. ruziziensis P. glaucum*** B. ruziz. + C. cajan Pousio 

 Nitrogênio (kg ha-1) 

0* 116,13 A 29,28 C 71,53 B 31,89 C 
15 75,23 A 19,99 C 37,77 B 23,91 BC 
30** 45,77 A 14,64 C 39,04 AB 22,72 BC 
60 27,42 A 11,85 C 21,32 AB 17,94 BC 
90 23,83 A 10,06 C 14,77 B 14,04 BC 
120 15,65 A 9,11 B 7,69 B 6,06 B 
CV (%) 25,11 

 Fósforo (kg ha-1) 

0* 10,40 A 2,57 C 10,87 A 5,52 B 
15 5,12 A 2,01 C 3,45 B 2,79 BC 
30** 4,56 A 1,88 B 3,07 AB 1,95 B 
60 1,93 A 1,23 A 1,63 A 1,45 A 
90 1,97 A 1,13 B 1,06 B 1,14 B 
120 1,57 A 0,57 B 0,64 B 0,45 B 
CV (%) 22,8 

 Potássio (kg ha-1) 

0* 92,87 A 12,74 D 51,59 B 27,39 C 
15 40,70 A 12,36 D 30,34 B 21,50 C 
30** 22,77 A 10,56 B 16,53 B 14,00 B 
60 12,32 A 6,53 B 9,35 AB 7,66 AB 
90 9,60 A 5,52 B 5,95 B 6,15 B 
120 9,26 A 5,50 B 5,38 B 5,15 B 
CV (%) 14,53 
 Cálcio (kg ha-1) 

0* 53,79 A 8,95 D 31,98 B 22,53 C 
15 28,08 A 9,37 C 22,70 AB 16,56 BC 
30** 20,46 A 7,08 B 18,13 A 10,37 B 
60 15,39 A 6,84 C 12,80 AB 9,19 BC 
90 8,34 A 5,74 A 7,47 A 6,14 A 
120 7,27 AB 5,43 B 7,20 A 5,58 B 
CV (%) 18,01 

 Magnésio (kg ha-1) 

0* 11,59 A 3,82 C 8,45 B 3,64 C 
15 6,64 A 2,72 B 5,12 A 2,36 B 
30** 2,76 A 1,95 A 3,28 A 1,95 A 
60 2,21 A 1,14 C 1,61 B 1,48 BC 
90 1,69 A 0,99 A 1,30 A 1,38 A 
120 1,44 A 0,94 B 1,28 A 0,92 B 
CV (%) 23,81 

Médias seguidas por letras iguais nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
* DAD: Dias após a dessecação das plantas de cobertura, que ocorreu no dia 13/10/2008. 
** Época da semeadura do arroz de terras altas em sistema de plantio direto, que ocorreu no dia 13/11/2008 em Rio 
Verde.  
*** O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu nos dia 12/06/2009 em Rio Verde. 
 

Os nutrientes com maiores taxas de liberação ao solo foram verificados para o 

K e P. A rápida liberação de K ocorrida nos primeiros 15 dias após a dessecação pode ser 



74 
 

 

atribuída ao fato de que esse elemento não está associado a nenhum componente estrutural 

do tecido vegetal (Marschner, 1995).  

 

Tabela 4.6.  Coeficientes da equação de regressão PL = Poexp(-kt), e meia-vida (T½), 
para N, P, K, Ca e Mg remanescentes das plantas de cobertura semeadas 
após a colheita da soja e avaliadas em seis épocas após a dessecação para 
semeadura do arroz de terras altas em plantio direto em Santo Antônio de 
Goiás, até 120 dias após a dessecação, safra 2008/2009. 

 

Parâmetros B. ruziziensis B. brizantha P. glaucum*** B. ruziz. + C. cajan Pousio 

 Nitrogênio 

Po (Kg ha-1) 132,24 147,47 40,58 144,08 33,09 

K (g g-1) 0,0121 0,0094 0,0043 0,0170 0,0126 

R2 0,93** 0,73* 0,95** 0,98** 0,90** 

T½ (dias) 57 74 161 40 55 

 Fósforo 

Po (Kg ha-1) 11,83 12,50 6,92 13,04 3,96 

K (g g-1) 0,0297 0,0235 0,0277 0,0332 0,0288 

R2 0,89** 0,97** 0,95** 0,94** 0,95** 

T½ (dias) 24 30 25 21 24 

 Potássio 

Co (kg ha-1) 27,84 ns -1,88 17,84 3,06 

Po (kg ha-1) 90,12 ns 35,60 101,12 23,19 

K (g g-1) 0,0724 ns 0,0112 0,0570 0,0159 

R2 0,98** ns 0,97** 0,99** 0,97** 

T½ (dias) 9 -- 62 12 43 

 Cálcio 

Po (Kg ha-1) 60,07 91,84 25,43 86,51 25,61 

K (g g-1) 0,0115 0,0170 0,0058 0,0251 0,0226 

R2 0,92** 0,96** 0,83* 0,96** 0,89** 

T½ (dias) 60 41 119 27 31 

 Magnésio 

Po (Kg ha-1) 35,30 48,14 15,92 35,27 15,48 

K (g g-1) 0,0159 0,0153 0,0104 0,0255 0,0202 

R2 0,98** 0,98** 0,92** 0,99** 0,99** 

T½ (dias) 43 45 67 27 34 
ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 
* e **: Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente. 
***: O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu nos dias 25/05/2009 em Santo Antônio de Goiás. 

 

Quanto ao P, a maior parte desse elemento encontra-se no interior do vacúolo 

das células na forma mineral, com elevada capacidade de se solubilizar em água 

(Marschner, 1995). Para ocorrer a liberação de P dos resíduos culturais, necessita-se que os 

vacúolos dessas células sejam rompidos. Ao considerar que a chuva acumulada nos 
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primeiros 30 dias após a dessecação das plantas de cobertura foi de 180 mm e 250 mm, em 

Santo Antônio de Goiás e Rio Verde, respectivamente, o P solúvel em água no interior dos 

vacúolos foi liberado ao solo rapidamente, restando nos resíduos culturais apenas as 

formas de P menos solúveis de água - diésteres: ácidos nucléicos, fosfolipídeos e 

fosfoproteínas (Giacomini et al., 2003), dependentes da população microbiana para sua 

mineralização (Frossard et al., 1995). 

 
Tabela 4.7.  Coeficientes da equação de regressão PL = Poexp(-kt), e meia-vida (T½), 

para N, P, K, Ca e Mg remanescentes das plantas de cobertura semeadas 
após a colheita da soja e avaliadas em seis épocas após a dessecação para 
semeadura do arroz de terras altas em plantio direto em Rio Verde, até 120 
dias após a dessecação, safra 2008/2009. 

 
Parâmetros B. ruziziensis P. glaucum*** B. ruziz. + C. cajan Pousio 

 Nitrogênio 

Po (Kg ha-1) 110,94 26,04 65,52 30,80 

K (g g-1) 0,0232 0,0120 0,0194 0,0105 

R2 0,96** 0,88** 0,97** 0,95** 

T½ (dias) 30 58 35 66 

 Fósforo 

Po (Kg ha-1) 9,58 2,51 10,48 5,07 

K (g g-1) 0,0254 0,0109 0,0517 0,0260 

R2 0,92** 0,97** 0,93** 0,92** 

T½ (dias) 27 64 14 24 

 Potássio 

Po (kg ha-1) 90,78 13,20 50,37 27,11 

K (g g-1) 0,0456 0,0089 0,0317 0,0183 

R2 0,96** 0,94** 0,98** 0,97** 

T½ (dias) 15 78 21 37 

 Cálcio 

Po (Kg ha-1) 49,36 9,11 30,35 20,95 

K (g g-1) 0,0243 0,0048 0,0149 0,0146 

R2 0,92** 0,88** 0,98** 0,93** 

T½ (dias) 29 144 46 47 

 Magnésio 

Po (Kg ha-1) 11,31 3,60 8,13 3,23 

K (g g-1) 0,0350 0,0163 0,0265 0,0121 

R2 0,94** 0,94** 0,96** 0,89** 

T½ (dias) 20 45 26 57 
* e **: Significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente. 

*** O P. glaucum foi dessecado no florescimento, que ocorreu nos dias 12/06/2009 em Rio Verde. 
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As espécies B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan em Santo Antônio de 

Goiás apresentavam maiores índices de rebrota no momento do manejo, em razão de terem 

sido dessecadas mais tardiamente em relação às plantas de cobertura em Rio Verde. Nos 

tecidos vegetais oriundos da rebrota, é provável que, a quantidade de nutrientes solúveis 

em água seja elevada, o que favoreceria sua liberação para o solo. Diante disso, mesmo 

com a precipitação maior ocorrida em Rio Verde à partir da dessecação para a semeadura 

do arroz, as taxas de liberação de nutrientes em Santo Antônio de Goiás foram superiores. 

Os nutrientes contidos na FS do pousio apresentaram significativas taxas de 

liberação ao solo, exceto o K. Todavia, a baixa quantidade de FS e nutrientes acumulados 

durante a entressafra pode comprometer a ciclagem de nutrientes em SPD no cultivo de 

culturas anuais.   

No estande, número de perfilhos, números de panículas e na produtividade do 

arroz de terras altas, houve diferença significativa entre as espécies de plantas de cobertura 

em Santo Antônio de Goiás, enquanto em Rio Verde, as diferenças encontradas foram no 

estande (apenas entre os sistemas de manejo), número de panículas e na produtividade de 

grãos (plantas de cobertura x sistemas de manejo) (Tabela 4.1). Em Santo Antônio de 

Goiás, os maiores estandes foram obtidos nos tratamentos com Pousio SPD, P. glaucum e 

B. ruziziensis + C. cajan com valores de 96,8 plantas m2, 95,6 plantas m2 e 91,9 plantas 

m2, respectivamente, enquanto em Rio Verde, houve diferença apenas entre os sistemas de 

preparo do solo – SPD e SPC (Tabela 4.8). Os resultados podem ser explicados pelo fato 

de que as espécies de Brachiaria spp. em Santo Antônio de Goiás obtiveram elevada 

produção de fitomassa, o que desfavoreceu a emergência e estabelecimento de plantas de 

arroz. Segundo Menezes et al. (2001), apesar das diversas vantagens que o solo apresenta 

na presença de cobertura morta em relação ao solo desnudo, algumas espécies de cobertura 

podem apresentar efeitos inibitórios sobre a emergência de plântulas de arroz cultivadas 

em sucessão, tanto como efeito físico da palha ou decorrente da alelopatia, bem como, dos 

efeitos biológicos do solo (Neves et al., 1998). Constantin et al. (2008) observaram 

estiolamento em plantas de milho semeado em SPD sobre palhada de B. decumbens, em 

razão da presença de sombreamento excessivo do solo. 

Em Rio Verde, o arroz em SPD destacou-se na emergência de plântulas, o que 

pode estar relacionado com a maior capacidade de manutenção da umidade do solo, em 

razão da presença de palhada na superfície do solo, que reduz as perdas de água por 

evaporação.  
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Tabela 4.8.  Estande do arroz de terras altas aos 30 dias após a semeadura, em Santo 
Antônio de Goiás e Rio Verde. Safra 2008/2009 

 
Santo Antônio de Goiás 

Plantas de cobertura Estande (nº plantas m-2) 

B .ruziziensis   79,4 BC 
B. brizantha 73,8 C 
P. glaucum 95,6 A 
B. ruziziensis + C. cajan    91,9 AB 
Pousio SPD 96,8 A 
Pousio SPC 76,3 C 
C.V (%) 7,71 

Rio Verde 

 Estande (nº plantas m-2) 

Plantas de cobertura Sistema de cultivo 
     SPD              SPC            Média 

B .ruziziensis 97,8 80,6  89,2ns 
P. glaucum 98,9 85,0 91,9 
B. ruziziensis + C. cajan     100,0 78,3 89,2 
Pousio 86,1 84,5 85,3 
Média 95,7 a 82,1 b  
CV (%) 16,21 

Médias seguidas por letras iguais maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 
5% de probabilidade. 
ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

 
As baixas produtividades do arroz apresentadas em Santo Antônio de Goiás 

são explicadas pela ocorrência de défcit hídrico no estádio de pré-florescimento da cultura, 

período crítico quanto à disponibilidade hídrica no solo.  Pelos resultados em Santo 

Antônio de Goiás, o arroz cultivado em pousio-SPC apresentarou maiores produtividades 

(Tabela 4.9), o que corrobora resultados de Menezes et al. (2001), em que a incorporação 

dos resíduos culturais ao solo proporcionou melhores condições para o crescimento do 

arroz, o que pode ser atribuído a maior disponibilidade de nutrientes via mineralização da 

matéria orgânica, especialmente, N-mineral (NO3
- e NH4

+).  

 Estudos de Souza et al. (2006) mostraram que resíduos culturais de Brachiaria 

decumbens reduziu o crescimento inicial de plantas de arroz em SPD, em razão da menor 

disponibilidade de N no momento de maior exigência da cultura. Esses mesmos autores 

destacam que no SPC os teores de NO3
- são maiores comparado ao SPD, o que pode estar 

relacionado à inibição do processo de nitrificação por substâncias tóxicas e, também, a 

possibilidade de incorporação do nitrato à matéria orgânica durante a decomposição dos 

resíduos em SPD. Ao analisar os resultados, concluiu-se que um maior número de 

perfilhos e panículas podem não se correlacionar com a produtividade, em razão de a 
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planta se ajustar às condições climáticas, e apresentar números de grãos por panículas e 

peso de grãos diferentes. 

 

Tabela 4.9.  Produtividade, números de perfilhos e de panículas de arroz de terras altas, 
semeado em Santo Antônio de Goiás, GO, no dia 28/11/2008 e em Rio 
Verde, GO, em 13/11/2008, na safra 2008/2009. 

  
 Santo Antônio de Goiás, GO 

Plantas de cobertura Perfilhos m-2 Panículas m-2 Produtividade (kg ha-1) 

B .ruziziensis 152 CD 142 AB 1554 AB 
B. brizantha 138 D 109 C 1011 C 
P. glaucum 169 BC 146 AB 1444 BC 
B. ruziziensis + C. cajan  176 BC 146 AB 1164 BC 
Pousio SPD 204 A 164 A 1223 BC 
Pousio SPC 189 AB 129 BC 2025 A 
CV (%) 6,58 7,33 15,31 
 Rio Verde, GO 

Plantas de cobertura Perfilhos (m-2) 
 

Panículas (m-2) 
 

Produtividade (kg ha-1) 
 

 SPD SPC SPD SPC SPD SPC 
B .ruziziensis  175a  175a     132 Aba   143 Ba 2672 Ba 3103 Aa 
P. glaucum  208ª 194a   151 Aa    147 Aba 3550 Aa 3120 Aa 
B. ruziziensis + C. cajan  181ª 222a     132 Aba    158 Aba 2443 Ba 2979 Aa 
Pousio 157ª 195a   105 Cb 175 Aa 2423 Bb 3273 Aa 
CV (%) 16,40 10,70 15,21 

Médias seguidas por letras iguais maiúscula nas colunas e minúscula nas llinhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 
5% de probabilidade. 

 

Em Rio Verde, a produtividade não se alterou quando o arroz de terras altas foi 

semeado em SPC e SPD, exceto o pousio. Esses resultados não concordam com estudos de 

Kluthcouski et al. (2000) e Menezes et al. (2001), nos quais, o arroz semeado em SPC 

apresentaram maiores produtividades.  A ocorrência de veranico durante o crescimento do 

arroz e a ausência de cobertura morta sobre a superfície pode ter desfavorecido a absorção 

de água e nutrientes no arroz em SPC, em razão das maiores perdas de água por 

evaporação em comparação ao SPD, como já observado por Stone & Moreira (2000).  

Os resultados mostram que o P. glaucum possibilitou a maior produtividade de 

grãos (3550 kg ha-1) quando semeado em SPD, o que pode estar relacionado à maior 

disponibilidade de nutrientes no solo no período de maior exigência da cultura. Esses 

resultados são possíveis, em razão do P. glaucum, no momento da semeadura do arroz, já 

se encontrava em avançado processo de decomposição, o que diminuiu a possibilidade da 

presença de substâncias alelopáticas liberadas após a dessecação e reduz a quantidade de 

nutrientes (Menezes et al., 2001), principalmente N, imobilizados aos resíduos vegetais e a 

população microbiana do solo (Neves et a., 1998). Por estes motivos, Bertin et al. (2005) 
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observaram benefícios do aumento na adubação nitrogenada em cobertura na 

produtividade do milho, mesmo quanto semeado em SPD sob palhada de leguminosa 

(Crotalaria juncea). Silva et al. (2006) demonstraram que o milho em SPD apresentou 

baixo aproveitamento do N fornecido via mineralização das plantas de cobertura e 

fertilizantes, em razão da imobilização do N mineral da solução do solo. Estudos que 

possam avaliar o intervalo entre a dessecação de manejo e a semeadura do arroz de terras 

altas, e também, o momento e as quantidades de N a serem aplicados em cobertura no 

arroz, podem ser importantes para o ajuste da cultura ao SPD, a fim de se obter maior 

disponibilidade de nutrientes, presença de palha na superfície do solo, menor liberação de 

substâncias alelopáticas ao solo, e sobretudo, menor relação entre a imobilização de 

nitrogênio pela comunidade microbiana no solo e a época de maior demanda pela cultura 

do arroz. 

É importande destacar que o presente estudo foi realizado em área recém-

incorporada ao SPD, que ainda está em fase de adoção. Estudos que possam avaliar o 

desempenho do arroz de terras altas em áreas de SPD com vários anos de adoção e elevado 

teor de matéria orgânica serão fundamentais para obter informações técnicas para o ajuste 

do arroz de terras altas em SPD. 

 

 

 

1. As espécies B. brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan 

destacaram-se na produção de fitomassa, taxa de cobertura do solo e acúmulo de nutrientes 

no final do período de entressafra; 

2. B. brizantha apresentou-se tolerante ao manejo químico com o herbicida 

glyphosate em pré-semeadura da cultura do arroz; 

3. Os nutrientes acumulados em maiores quantidades foram N e K e os que 

apresentaram maiores taxas de liberação ao solo foram K e P; 

4. As maiores produtividades de arroz ocorreram nos tratamentos em pousio 

em preparo convencional, seguido de P. glaucum e B. ruziziensis em plantio direto;  

5.  As espécies P. glaucum e B. ruziziensis despontaram como promissoras na 

produção de fitomassa e ciclagem de nutrientes para o arroz em plantio direto.   

 

4.4 CONCLUSÕES
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5 ATRIBUTOS FÍSICOS E QUÍMICOS EM LATOSSOLOS 
VERMELHO DE CERRADO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE 
MANEJO E PLANTAS DE COBERTURA, E SEUS EFEITOS NA 
ATIVIDADE DA REDUTASE EM ARROZ DE TERRAS ALTAS 

RESUMO 

O uso de plantas de cobertura nos diferentes manejos de solo apresenta 
potencialidades de contribuir na melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do 
solo, bem como, promover o crescimento e o aumento na produtividade das culturas 
anuais. O objetivo do trabalho foi verificar as alterações provocadas pelos sistemas de 
preparo de solo e plantas de cobertura sobre alguns atributos físicos e químicos de dois 
Latossolos Vermelho distróficos, em Goiás, e seus efeitos na atividade da enzima redutase 
de nitrato do arroz de terras altas. Os estudos foram conduzidos em Santo Antônio de 
Goiás e Rio Verde, no delineamento experimental de blocos ao acaso e em faixas, 
respectivamente, com quatro repetições. As plantas de cobertura, semeadas em safrinha, 
foram as seguintes: Brachiaria brizantha, B. ruziziensis, Pennisetum glaucum e B. 
ruziziensis + Cajanus Cajan e, como referência, pousio. Os manejos do solo constituíram-
se de sistema de preparo convencional (SPC) e plantio direto (SPD). Os atributos físicos e 
químicos do solo foram avaliados nas profundidades de 0 cm a 10 cm e 10 cm a 20 cm do 
solo, exceto a resistência do solo à penetração, que foi na camada até 40 cm de 
profundidade. O SPC do solo proporcionou os maiores níveis de macroporosidade do solo 
na camada até 10 cm de profundidade do solo, enquanto, que as plantas de cobertura em 
SPD possibilitaram melhorias na macroporosidade e microporosidade do solo na camada 
entre 10 cm e 20 cm. O P. glaucum destacou-se na redução da resistência do solo à 
penetração e na disponibilidade de Ca. A B. ruziziensis solteira e consorciada com C. cajan 
se destacaram na disponibilidade de P ao solo. O período de maior disponibilidade de N-
mineral e atividade da enzima Redutase de nitrato foram observadas logo após a adubação 
de cobertura com uréia no arroz, com predominância de NO3

-. 
 

Palavras-chaves: porosidade do solo, plantio direto, disponibilidade de nutrientes, plantio 
convencional.  

ABSTRACT 

PHYSICAL AND CHEMICAL ATTRIBUTES IN OXISSOLS UNDER 
DIFFERENT MANAGEMENT SYSTEMS AND COVER CROPS AND ITS EFFECTS 

ON THE NITRATE REDUCTASE ACTIVITY OF UPLAND RICE 

The use of cover crops in different soil management has potential to contribute 
to the improvement of the physical, chemical and biological soil attributes and promote 
growth and increase the productivity of annual crops. The objective of this study was to 



84 
 

 

evaluated the changes caused by systems of tillage and cover crops on some physical and 
chemical attributes of two Oxisol in Goiás, and its effects on the nitrate reductase activity 
(NR) of upland rice. The studies were conducted in Santo Antônio de Goiás and Rio 
Verde, in a randomized block design and randomized tracks, respectively, with four 
repetitions. The cover crops were sown in off-season, were: Brachiaria brizantha, B. 
ruziziensis, Pennisetum glaucum and B. ruziziensis + Cajanus cajan and with reference, 
the fallow. The management of the soil consisted of conventional tillage (SPC) and no-
tillage (SPD). The physical and chemical attributes were evaluated at depths of 0 cm to 10 
cm and 10 cm to 20 cm of soil, except the resistance to penetration, which was the layer to 
40 cm deep. The SPC of soil resulted in increased levels of soil porosity in the layer at 10 
cm soil depth, while the cover crops in SPD improve the macroporosity and microporosity 
of the soil layer between 10 cm and 20 cm. P. glaucum excelled in the reduction of soil 
resistance to penetration and the availability of Ca. The B. ruziziensis single and 
intercropped with C. cajan highlighted the availability of P to the soil. The greater 
availability of mineral N, and enzyme NR activity were observed nearly after fertilization 
with urea, with a predominance of NO3

-. 

Key words:  soil porosity, no-till, nutrient disponibility, conventional tillage. 

 

O uso de sistemas conservacionistas do solo, como o sistema de plantio direto 

(SPD), tem sido utilizado na tentativa de contribuir para o aumento da produtividade das 

culturas e redução dos custos de produção, bem como reduzir os impactos da agricultura 

para o meio ambiente rural e urbano. Segundo a Conab (2009), o Brasil cultivou mais de 

47 milhões de hectares com culturas produtoras de grãos na safra 2008/09, dos quais, mais 

de 25 milhões estiveram sob plantio direto (FEBRAPDP, 2009). Trabalhos de Silva et al. 

(2000) e Carneiro et al. (2009) demonstraram que o SPD apresenta potencialidades para 

melhoria nos atributos físicos, químicos e biológicos, com ênfase, para os solos de cerrado, 

que, em sua maioria, são solos com minerais secundários - argilas 1:1 e óxidos e 

sesquióxidos de Fe e Al, com baixa disponibilidade de nutrientes e baixa capacidade de 

troca catiônica. 

Os atributos do solo interferem no crescimento, desenvolvimento e 

produtividade das culturas, por meio da capacidade do solo em acumular matéria orgânica, 

auxiliar na infiltração e disponibilidade de água às plantas (Stone et al., 2002). Além do 

mais, os solos necessitam não apresentar impedimento físico para o crescimento das raízes 

e disponibilizar nutrientes nos estádios fenológicos de maior exigência para as culturas 

(Falleiro et al., 2003). Todavia, a avaliação da fertilidade do solo necessita ser realizada em 

função de um conjunto de indicadores (atributos) e suas inter-relações, em razão de vários 

5.1 INTRODUÇÃO
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estudos já demonstrarem que indicadores isolados são insuficientes para explicar as perdas 

ou ganhos potenciais das culturas (Carneiro et al., 2009). Estudos que possam avaliar um 

conjunto de indicadores do solo e o desempenho de culturas sobre diferentes sistemas de 

manejo do solo são de grande importância para a agricultura, uma vez que, as plantas são 

importantes indicadores da qualidade do solo (Souza Neto et al., 2008). 

As plantas de cobertura semeadas durante a entressafra podem contribuir para a 

melhoria dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, por meio das alterações 

diretas, provocadas na agregação e na estrutura, em razão da ação mecânica das raízes ou 

pela excreção de substâncias com ação cimentante, e indiretamente, pelo fornecimento de 

nutrientes à fauna do solo com a adição de restos culturais (Wohlemberg et al., 2004). 

Quanto aos atributos físicos, Beutler & Centurion (2004) observaram o efeito negativo da 

resistência do solo à penetração acima de 3,76 MPa em Latossolos para as culturas de soja 

e arroz. Esses autores também destacaram que o aumento no teor de água do solo auxilia 

no crescimento das plantas, mesmo quando semeadas em solos com presença de camadas 

compactadas, o que pode estar relacionado ao maior contato do solo com a raiz e à maior 

absorção de nutrientes por unidade de raiz. Por sua vez, Fallero et al. (2003), observaram 

pouca alteração na macro e microporosidade do solo quanto aos sistema de manejo, 

destacando que os maiores efeitos são observados na forma e distribuição dos poros ao 

longo do perfil. 

Souza Neto et al. (2008) observaram melhoria na estabilidade de agregados 

pelo uso de plantas de cobertura em SPD, em razão da alteração na dinâmica da matéria 

orgânica e maior atividade microbiana do solo. Esses resultados podem ser explicados em 

razão do SPD apresentar revolvimento do solo apenas na linha de semeadura e também aos 

sucessivos ciclos de umedecimento e secagem mais atuantes na superfície do solo, 

formando agregados maiores (Wendling et al., 2005). Por outro lado, Falleiro et al. (2003) 

e Carneiro et al. (2009) observaram poucas variações nos atributos físicos de um Argissolo 

Vermelho-Amarelo Câmbico de Minas Gerais e um Latossolo Vermelho distrófico no 

Cerrado, nos diferentes sistemas e usos do solo, o que pode estar relacionado às diferenças 

edafoclimáticas, ao manejo do solo de cada região, e sobretudo, da variabilidade espacial 

horizontal e vertical do solo promovida pelas ações de manejo (Fidalski et al., 2007).  

Os atributos químicos do solo podem variar conforme o uso e manejo do solo, 

como demonstrado no trabalho desenvolvido por Martins & Rosa Júnior (2005), no qual, o 

nabo forrageiro apresentou o maior acréscimo de P e K na camada de 0 cm a 20 cm no 
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perfil de um Latossolo Vermelho distrófico do Cerrado. Falleiro et al. (2003) observaram 

elevação nos valores de matéria orgânica, pH, CTC efetiva, Ca, Mg e P da camada de 0 cm 

a 5 cm no SPD. Por outro lado, neste mesmo estudo, os tratamentos com revolvimento do 

solo apresentaram maiores teores de K na camada até 20 cm. Os sistemas de preparo do 

solo com revolvimento possibilitam maior velocidade de mineralização dos resíduos 

orgânicos (Kluthcouski et al., 2000), todavia, o uso contínuo dessa prática provoca a 

redução da matéria orgânica e da qualidade do solo, além de aumentar os riscos na 

ocorrência de erosão.  

A cultura do arroz de terras altas tem apresentado limitações quando semeado 

em SPD, no qual, o revolvimento do solo tem sido prática utilizada para viabilizar seu 

cultivo. Segundo Kluthcouski et al. (2000), o principal problema apontado no uso do SPD 

para o arroz de terras altas têm sido a presença de compactação superficial, que prejudica o 

crescimento e estabelecimento das plântulas, em razão do baixo crescimento radicular. As 

plantas de cobertura apresentam potencial para descompactação de camadas compactadas, 

podendo contribuir para o melhor desenvolvimento do arroz em plantio direto. Estudos de 

Gonçalves et al. (2006), apontam a viabilidade no uso de milheto para a descompactação 

dos solos de cerrado, que obteve elevada fitomassa  e densidade de comprimento radicular 

em camadas compactadas de solo até 1,60 Mg m-3.  

A disponibilidade de nutrientes no solo, com destaque para as baixas 

quantidades de nitrogênio na forma amoniacal, também pode limitar o desenvolvimento 

inicial do arroz em plantio direto, em razão da baixa atividade da enzima redutase do 

nitrato, responsável pela assimilação do nitrato nas plantas (Araújo, 2005). Então, o uso de 

plantas de cobertura que possam disponibilizar maiores quantidades de amônio ao solo, via 

mineralização, e incrementar matéria orgânica, pode viabilizar a produção de arroz de 

terras altas em rotação com soja de forma sustentável. Segundo Torres et al. (2008), com o 

aumento da matéria orgânica no solo têm-se possibilidades de maior suprimento de 

nitrogênio às plantas cultivadas, que pode ser adicionado ao solo via mineralização da 

fitomassa de plantas de cobertura durante a entressafra.  

Entretanto, acredita-se que existem mais fatores interferindo no 

desenvolvimento inicial do arroz de terras altas em SPD.  Considerando-se a grande 

necessidade de nitrogênio para o crescimento das plantas, a assimilação do nitrogênio na 

fase de plântula do arroz, pode estar afetando seu crescimento inicial (Araújo, 2005). Isso 

pode acontecer devido à grande quantidade de nitrato (NO3
-) nos solos bem drenados, 
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como o caso dos solos de Cerrado. Como o arroz é uma cultura de cultivo inundado, a 

fonte principal de nitrogênio é o amonio (NH4
+), a evolução dessa planta culminou em 

preferência do nitrogênio nessa forma. A baixa atividade das enzimas envolvidas na 

assimilação do nitrato nos estádios precoces de desenvolvimento, como a Redutase do 

nitrato (RN), pode estar comprometendo o crescimento do arroz de terras altas em SPD 

(Pereira-Netto et al., 1989). Porém, o uso de plantas de coberturas com capacidade de 

disponibilizar quantidades significativas de NH4
+ após o seu manejo, em SPD, pode 

contribuir para o melhor desenvolvimento inicial das plantas de arroz de terras altas no 

Cerrado. 

O trabalho teve como objetivo verificar as alterações provocadas pelos 

sistemas de preparo de solo e plantas de cobertura sobre alguns atributos físicos e químicos 

de dois Latossolos Vermelhos distróficos, em Goiás, e seus efeitos na atividade da enzima 

redutase de nitrato no arroz de terras altas. 

 

 

5.2.1  Experimento I 

O Experimento I foi instalado em Santo Antonio de Goiás, na Embrapa Arroz e 

Feijão (Fazenda Capivara – latitude 16° 28’ 00’’ S  longitude 49° 17’ 00’’ W e altitude 

823,00 m), de março de 2008 a março de 2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico 

(Embrapa, 1999), com 549 g kg-1, 106 g kg-1 e 345 g kg-1 de argila, silte e areia, 

respectivamente. A área foi corrigida com a aplicação de 1,5 ton ha-1 de calcário 

dolomítico, antes da semeadura da soja na safra 2007/08. Quanto ao histórico da área, foi 

cultivada com rotação soja – pousio em sistema de plantio direto na safra 2005/06 e pousio 

– pousio em 2006/07. O clima das duas localidades de estudo, conforme classificação de 

Koeppen, é do tipo Caw. As precipitações ocorridas durante a condução do experimento 

encontram-se na Figura 5.1. 

A colheita da soja safra 2007/08 ocorreu no dia 22/03/2008, e no dia 

25/03/2008 realizou-se a semeadura das plantas de cobertura, em blocos ao acaso, com 

quatro repetições. Os tratamentos nas parcelas foram constituídos por quatro espécies de 

plantas de cobertura em sistema de plantio direto (SPD), pousio em SPD e pousio em 

5.2  MATERIAL E MÉTODOS
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sistema de preparo convencional (SPC): Brachiaria ruziziensis (10 kg ha-1 de sementes 

com valor cultural – VC = 70%), B. brizantha (10 kg ha-1, VC = 70%), Pennisetum 

glaucum (milheto ADR300 – 13 kg ha-1), B. ruziziensis + Cajanus cajan (5 kg ha-1 + 10 kg 

ha-1, respectivamente), pousio SPD e SPC (vegetação espontânea, com predominância de 

trapoeraba – Commelina benghalensis, bulva – Conyza bonariensis e picão-preto – Bidens 

pilosa). 

 

Figura 5.1.  Precipitação (mm) e temperatura média (ºC) ocorrida em Santo Antônio de 
Goiás, GO, durante a condução do experimento.  

 

As plantas de cobertura foram semeadas com uso de semeadora-adubadora de 

plantio direto e convencional, com espaçamento entre linhas de 0,25 m, sem uso de 

fertilizantes. A área de cada parcela constituiu-se de 8 m x 16 m. As parcelas com P. 

glaucum foram dessecadas no dia 25/05/2008, em razão de ter atingido o estádio de 

florescimento. No dia 21 de outubro de 2008, todas as plantas de cobertura foram 

dessecadas – SPD e submetidas a gradagem pesada + grade niveladora – SPC, e após trinta 

dias, realizou-se a 2ª dessecação nos dois sistemas de manejo do solo. Em seguida, no dia 

21/10/2008, realizou-se a semeadura do arroz de terras altas em SPD (plantas de cobertura 

e pousio) e SPC (pousio), variedade BRS Sertaneja, em espaçamento entrelinha de 0,40 m, 

com 83 sementes por metro e adubação no sulco de semeadura de 400 kg ha-1 da 

formulação 05-30-15. Aos 46 dias após a semeadura (DAS) efetuou-se a adubação de 

cobertura com 60 kg ha-1 de N, na forma de uréia aplicada à lanço em superfície.  

Aos 10 DAS, 18 DAS, 25 DAS, 37 DAS, 50 DAS, 60 DAS e 73 DAS, avaliou-

se a atividade da enzima Redutase de nitrato (RN) nas folhas recém expandidas (folha 

bandeira), seguindo metodologia descrita por Pereira-Netto et al. (1989) e Araújo (2005). 



89 
 

 

Para este fim, foram coletadas amostras de 200 mg das folhas expandidas mais novas, 

conhecida como folha bandeira, nas quais foram picadas e transferidas para béquer de 20 

mL, contendo 5 mL de um meio de incubação constituído por tampão fosfato de potássio 

100 mmol L-1 pH 7,5; 100 mmol L-1 KNO3 e 5% de n-propanol (v/v). Após este 

procedimento, os béqueres foram colocados em banho-maria a 30°C, com agitação no 

escuro durante sessenta minutos. Alíquotas de 1 mL foram retiradas do sobrenadante e 

adicionadas a um meio de reação contendo 1 mL de sulfanilamida 1 % (p/v em HCl 1,5N); 

1 mL de N-2 naftiletilenodiamino 0,02 % em HCl (p/v), completando o volume final de 4,0 

mL com água destilada. A quantidade de nitrito (NO2
-) formada no meio de reação foi 

determinada colorimentricamente em espectrofotômetro, a 540 nm. A atividade da RN foi 

expressa em µmoles de NO2
- g-1 massa fresca (MF) h-1. A colheita do arroz de terras altas 

foi realizada aos 130 dias após a semeadura, no qual, a produtividade foi obtida por meio 

de amostragens de 5 m2, coletadas na parte central das parcelas. A produtividade de grãos 

foi corrigida para 13% de umidade e expressa em kg ha-1. 

As amostras de solo para avaliação dos atributos químicos foram coletadas 

trinta dias após a semeadura do arroz de terras altas, nas profundidades de 0 cm a 10 cm e 

10 cm a 20 cm, coletando-se quatro pontos por parcela, no qual, cada ponto constitui-se de 

cinco amostragens transversais à linha de semeadura do arroz, com uma amostragem na 

linha e quatro nas entrelinhas, para formar a amostra composta. As diferentes 

profundidades de amostragem não foram considerados com sub-parcelas. Para a análise 

dos teores de N-mineral (NO3
- e NH4

+), as amostras constituiu-se de duas amostragens ao 

acaso na parcela na profundidade de 0 cm a 15 cm, como descrito anteriormente. Essas 

amostragens foram realizadas aos 5 DAS, 12 DAS, 19 DAS, 24 DAS, 32 DAS, 39 DAS, 

46 DAS, 47 DAS, 49 DAS, 50 DAS, 51 DAS, 54 DAS, 57 DAS, 75 DAS e 97 DAS do 

arroz de terras altas e imediatamente congeladas e transportadas ao laboratório para 

análise.  

Para as análises dos atributos físicos foi feita uma trincheira por parcela 

imediatamente antes da semeadura do arroz, onde retirou-se uma amostra indeformada 

para cada profundidade do solo analisada, por meio de um anel de aço com 7 cm de 

diâmetro e de altura, e em seguida, acondicionadas em sacos plásticos e colocadas em 

caixas, para evitar perda da estrutura do solo. Após, as amostras foram secas em estufa a 

105 oC, para determinação do peso seco, que dividido pelo volume do anel, resultou no 

valor da densidade do solo (Ds) (Blake, 1965). Para separar os poros com diâmetros 
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maiores e menores que 0,05 mm, empregou-se a tensão de 0,006 MPa, através da unidade 

de sucção, após saturação prévia da amostra de acordo com metodologia da Embrapa 

(1997). As diferentes profundidades de amostragem não foram considerados com sub-

parcelas. 

A determinação da resistência do solo à penetração foi realizada por meio de 

um penetrômetro eletrônico V. 1.21, no qual, os dados foram compilados pelo software do 

aparelho, que realizou a média dos resultados nas profundidades de 0 cm a 10 cm, 10 cm a 

20 cm, 20 cm a 30 cm e 30 cm a 40 cm, por meio de doze repetições por parcela. As 

diferentes profundidades de amostragem não foram considerados com sub-parcelas. 

Analisaram-se as amostras para os seguintes atributos químicos: pH em CaCl2; 

matéria orgânica (MO); Ca, Mg e Al trocáveis; P (Mehlich-1) e K disponível e H + Al 

(Nogueira et al., 2005). Com os resultados, calculou-se a CTC a pH 7,0. A determinação 

dos teores de NO3
- e NH4

+ foi realizada no Laboratório de Química do Solo e Planta da 

Embrapa Arroz e Feijão, através da extração do N-total do solo por sulfato de potássio 0,5 

M, e quantificado por meio de FIA, que consiste em análise por injeção de fluxo em 

sistema multicanal, com princípio de determinação semelhante ao método Kjeldahl 

(Nogueira et al., 2005). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância, e, as médias, 

comparadas pelo teste Tukey, a 5 % de probabilidade, para cada uma das profundidades de 

amostragens. 

5.2.2 Experimento II 

O Experimento II foi instalado em Rio Verde, GO, no Centro Técnológico da 

COMIGO (latitude 17o 47’ 30”S, longitude 50o 57’ 44”W e altitude de 770 m), de abril de 

2008 a março de 2009, em um Latossolo Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999), 

submetidos ao sistema de plantio direto (SPD) e convencional (SPC) por três anos, com 

420 g kg-1; 110 g kg-1; 470 g kg-1 de argila, silte e areia, respectivamente. Nas duas safras 

anteriores, 2005/06 e 2006/07, a área foi cultivada com soja no verão e milheto na safrinha, 

em SPD e SPC. As precipitações ocorridas durante a condução do experimento encontram-

se na Figura 5.2. 
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Figura 5.2.  Precipitação (mm) e temperatura média (ºC) ocorrida em Rio Verde, GO, 
durante a condução do experimento. 

 

A colheita da soja safra 2007/08 ocorreu no dia 09/04/2008, e, em seguida, no 

dia 10/04/2008 foram semeadas as mesmas plantas de cobertura do Experimento 1, exceto 

a B. brizantha, com delineamento em faixas, com quatro repetições. Nas faixas horizontais 

foram testadas as plantas de cobertura e nas faixas verticais, os dois sistemas de manejo 

(SPD e SPC, ambos com três anos de implantação). No tratamento pousio houve 

predominância de capim-timbete (Cenchrus echinatus).  

As plantas de cobertura foram semeadas manualmente, com espaçamento entre 

linhas de 0,45 m, sem uso de fertilizantes.  A área de cada parcela constituiu-se de 5 m x 

10 m. No dia 13 de outubro de 2008, todas as plantas de cobertura foram dessecadas – SPD 

e, aquelas em SPC, foram submetidas à gradagem pesada + grade niveladora, e após trinta 

dias, realizou-se a 2ª dessecação nos dois sistemas de manejo, como descrito no 

Experimento I. Em seguida, realizou-se a semeadura do arroz de terras altas em SPD e 

SPC, variedade Sertaneja, em espaçamento entrelinha de 0,45 m, com 85 sementes por 

metro e adubação no sulco de semeadura de 300 kg ha-1 da formulação 08:20:18. A 

adubação de cobertura com N foi realizada aos 40 DAS do arroz, com 60 kg ha-1 de N na 

forma de uréia, aplicada à lanço em superfície no solo. As sementes do arroz foram 

tratadas com Fipronil + Citocina e Giberelina. A colheita do arroz de terras altas foi 

realizada aos 125 dias após a semeadura, como metodologia já descrita no Experimento I. 

As avaliações dos atributos químicos e físicos, bem como, as análises 

estatísticas dos dados, seguiram metodologias descritas no Experimento I. As análises dos 
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teores de N-mineral no solo e atividade da enzima RN no arroz não foram realizadas nesse 

experimento. 

 

 

Nos atributos físicos, a densidade do solo (DS), volume total de poros (VTP), 

macroporosidade (Ma) e microporosidade (Mi) apresentaram diferenças estatísticas entre 

as plantas de cobertura em Santo Antônio de Goiás nas duas profundidades analisadas, 

exceto a Mi de 0 cm a 10 cm, enquanto que, em Rio Verde, houve diferença estatística 

somente na Ma para a camada de 0 cm a 10 cm (Tabela 5.1). Em Santo Antônio de Goiás, 

a presença das plantas de cobertura em SPD contribuiu para a melhoria dos atributos 

físicos do solo nas duas profundidades avaliadas, exceto para a B. ruziziensis e a Mi de 0 

cm a 10 cm de profundidade (Tabela 5.2). Por outro lado, em Rio Verde, houve tendência 

de aumento da Ma na camada de 0 cm a 10 cm no SPC, para todas as plantas de cobertura 

avaliadas, exceto o pousio. Esses resultados podem ser explicados pela ausência do 

revolvimento do solo no sistema de plantio direto (SPD), que proporcionou menor Ma do 

solo na camada superficial nesses tratamentos, o que concorda com resultados de Collares 

et al. (2006) e Genro Junior (2004), no qual, as maiores reduções na porosidade do solo no 

SPD ocorreram próximos aos 10 cm de profundidade, principalmente, em áreas com 

intenso trânsito de máquinas.  

Estudos de Carneiro et al. (2009) destacaram que nos primeiros anos de SPD, 

pode ocorrer a presença de camadas compactadas, o que pode ser corrigido pela adoção 

contínua do uso de plantas de cobertura com elevado crescimento radicular. Os resultados 

de Santo Antônio de Goiás apontam que pousio em SPC apresenta tendência de aumento 

na DS e redução na porosidade do solo na camada entre 10 cm e 20 cm (Tabela 5.2), o que 

pode ser explicado pela dificuldade da grade aradora em realizar o revolvimento nessa 

profundidade, como já observado por Stone & Silveira (1999). Já o pousio em SPD 

apresentou elevada  redução na Ma nas duas  profundidades estudadas, abaixo de 0,04 m3 

m-3, o que pode ser explicado pelo baixo crescimento das raízes das espécies espontâneas 

através do perfil do solo.  

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Tabela 5.2. Densidade do solo (DS), volume total de poros (VTP), macroporosidade 
(Ma) e microporosidade (Mi) em diferentes manejos com plantas de 
cobertura e sistema de preparo do solo em dois Latossolos Vermelho 
distrófico do estado de Goiás. 

 
Plantas de 

cobertura 
DS VTP Ma Mi 

 kg dm-3 m3 m-3 
Santo Antônio de Goiás 

 0 – 10 cm 
B .ruziziensis 1,47 AB 0,45 B 0,06 BC    0,39 ns 
B. brizantha 1,37 B 0,49 A 0,09 B 0,40 
P. glaucum 1,35 B 0,50 A 0,14 A 0,36 
B. ruz.+C. cajan  1,37 B 0,53 A 0,15 A 0,38 
Pousio SPD 1,58 A 0,42 B 0,04 C 0,38 
Pousio SPC 1,34 B 0,51 A 0,17 A 0,34 
CV (%) 4,23 16,66 18,04 13,37 
 10 – 20 cm 
B .ruziziensis 1,54 AB 0,41 B 0,04 BC 0,37 AB 
B. brizantha 1,44 B 0,44 A 0,06 B 0,38 AB 
P. glaucum 1,43 B 0,45 A 0,04 BC 0,41 A 
B. ruz +C. cajan  1,40 B 0,45 A 0,13 A 0,32 B 
Pousio SPD 1,59 A 0,41 B 0,02 C 0,39 A 
Pousio SPC 1,60 A 0,35 C 0,04 BC 0,31 B 
CV (%) 4,62 13,89 24,12 8,87 

Rio Verde 
 0 cm a 10 cm 

 SPD SPC SPD SPC SPD SPC SPD SPC 
 ---------DS--------- --------VTP-------- -----------Ma------------- ----------Mi--------- 
B .ruziziensis    1,33ns  1,34ns  0,50ns  0,49ns  0,11 Aa  0,14ABa 0,39ns 0,35ns   
P. glaucum 1,33  1,30  0,49  0,55  0,12 Ab 0,20 Aa 0,37  0,35  
B. ruz +C. cajan  1,36  1,23  0,49  0,61  0,12 Ab   0,17 ABa 0,37  0,44  
Pousio 1,23  1,39  0,51 0,45  0,12 Aa 0,10 Bb 0,39  0,35  
CV (%) 9,53 14,99 20,67 11,94 
 10 cm a 20 cm 
B .ruziziensis    1,32ns  1,36ns  0,50ns  0,49ns  0,12ns  0,12ns  0,38ns  0,37ns  
P. glaucum 1,32  1,36  0,48  0,48  0,12  0,12  0,36  0,36  
B. ruz C. cajan 1,33  1,31  0,48  0,49  0,13  0,14  0,35  0,35  
Pousio 1,27  1,36  0,50  0,49  0,16  0,11  0,34  0,37  
CV (%) 4,21 13,22 21,10 4,62 

Médias seguidas de letras iguais maiúscula na coluna (Plantas de cobertura) e minúscula (SPD x SPC) nas linhas, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
SPD: sistema de plantio direto ; SPC: sistema de preparo convencional.  
ns: não significativo a 5 % de probabilidade. 

 

Os menores efeitos dos tratamentos na Mi ocorreram em virtude de os 

microporos serem mais resistentes à deformação e pouco alterados pelo manejo do solo, 

como já relatado por Souza Neto et al. (2008). Esses autores ainda apontam que a 

quantidade de Mi está relacionada com a textura e o teor de carbono orgânico, e pouco 

influenciada pela densidade do solo. 

Os resultados em Santo Antônio de Goiás demonstraram que os tratamentos B. 

ruziziensis, B. brizantha e pousio SPD na profundidade de 0 cm a 10 cm e todas as plantas 
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de cobertura, exceto o B. ruziziensis + C. cajan, na profundidade de 10 cm a  20 cm, 

apresentaram possibilidade de restrições para o crescimento das plantas cultivadas, em 

razão de apresentar Ma abaixo de 0,1 m3 m-3 (Tabela 5.2), apontado por Tormena et al. 

(2002) e Collares et al. (2006), como o valor ideal mínimo de Ma para não prejudicar o 

crescimento de raízes através do perfil do solo. Em Rio Verde, embora todos os 

tratamentos apresentassem valores de Ma acima do nível crítico, os tratamentos em SPC, 

exceto o pousio, destacaram-se, em razão de apresentar relação Mi:Ma = 2:1, que é 

apontado como a relação ideal para o desenvolvimento radicular das culturas anuais 

(Bertol et al., 2004). Todavia, Tormena et al. (2002) relataram que os valores adequados de 

capacidade de aeração devem ser aplicados sob condições mais úmidas.  

Quanto à resistência do solo à penetração (RP), os resultados demonstram que 

todas as plantas de cobertura contribuíram para reduzi-la em SPD e SPC, com destaque 

para o P. glaucum que apresentou a menor RP na camada de 30 cm a 40 cm de 

profundidade em Santo Antônio de Goiás (Tabela 5.3). Esses resultados concordam com o 

trabalho de Gonçalves et al. (2006), no qual, o P. glaucum apresentou o melhor 

desempenho no crescimento de raízes em camadas compactadas até 1,60 Mg m-3. Isso 

demonstra que o crescimento radicular dessa planta de cobertura pode contribuir na 

formação de poros biológicos no solo, após sua decomposição.  Na profundidade de 0 cm a 

10 cm de profundidade foram verificados os menores valores de RP, o que demonstra que 

este foi um dos atributos físicos que apresentou maiores alterações pelos manejos de solo 

estudados. Esses resultados podem ser explicados em razão da maior quantidade de raízes 

das plantas de cobertura para a formação de poros biológicos e pela maior umidade do solo 

encontrada nas camadas superficiais, o que favorece a penetração da haste do penetrômetro 

no solo (Collares et al., 2006). Além do mais, a RP foi um dos atributos que apresentou 

menores coeficientes de variação (CV), o que atesta sua importância no estudo d a 

qualidade física do solo.  

Os valores de DS e RP do solo adequados para o crescimento do arroz de terras 

altas encontram-se próximos a 1,62 kg dm-3 e 1,62 MPa, respectivamente, segundo 

resultados de Beutler et al. (2004) em Latossolos de Cerrado. Quanto à DS, os valores 

encontrados até 20 cm de profundidade do solo não apresentam potencialidades para 

prejudicar no desempenho do arroz de terras altas. Todavia, a RP do solo apresentou 

valores elevados, ao considerar que os valores de RP limitantes para o crescimento de 

raízes é acima de 2,0 MPa (Araújo et al., 2004), o que pode ser atribuído às menores 
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umidades do solo no momento da determinação dessa variável, comparado aos estudos de 

Beutler et al. (2004) e Collares et al. (2006). 

 

Tabela 5.3. Resistência do solo à penetração (RP) em diferentes manejos com plantas de 
cobertura e sistemas de preparo do solo, em dois Latossolos Vermelho 
distróficos do estado de Goiás.  

 
Plantas de cobertura Profundidade de amostragem (cm)  
 0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 - 40 Média 

Santo Antônio de Goiás* 

RP (MPa) 

B .ruziziensis 1,54 Bc 2,38 Bb 3,21 Ca 3,43 Ba --- 
B. brizantha 1,99 Bc 3,09 Bb 5,11 Aa 4,97 Aa --- 
P. glaucum 1,96 Bb 2,81 Ba 2,50 Cab 2,39 Cab --- 
B. ruz+C. cajan  1,84 Bb 2,82 Ba 3,10 Ca 3,48 Ba --- 
Pousio SPD 3,80 Aa 4,09 Aa 4,21 Ba 3,60 ABa --- 
Pousio SPC 3,56 Aa 4,02 Aa 4,30 Ba 4,35 Aa --- 
CV (%) 18,21  

Rio Verde** 

RP (MPa) 

Sistema Plantio Direto 
B .ruziziensis 2,39 ns 3,22  3,50  4,14  3,31 A 
P. glaucum 1,85  2,56  2,80  2,69  2,48 C 
B. ruz+C. cajan  2,67  3,82  3,77  3,96  3,56 A 
Pousio  2,19  3,01  3,07  3,03  2,82 B 

Média 2,28 b 3,15 a 3,29 a 3,45 a  
CV (%) 11,04  

Sistema Preparo Convencional 
B .ruziziensis 3,40 Ab 4,00 Aa 3,44 Ab 3,88 Ab --- 
P. glaucum 1,35 Cb 2,66 Ba 2,60 Ba 2,79 Ba --- 
B. ruz+C. cajan  2,26 Bb 3,46 Aba 3,32 Aa 3,86 Aa --- 
Pousio 2,50 Bc 3,11 Bab 3,00 ABb 3,50 ABa --- 
CV (%) 10,74  

Médias seguidas de letras iguais maiúscula nas colunas (Plantas de cobertura) e minúsculas nas linhas (profundidade de 
amostragem), não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
* Umidade do solo em Santo Antonio de Goiás: 0,28 m3 m-3; 0,22 m3 m-3; 0,22 m3 m-3; 0,14 m3 m-3 de água, nas camadas 
de 0 a 10; 10 a 20; 20 a 30 e 30 a 40 cm, respectivamente. 
** Umidade do solo em Rio Verde: 0,21 m3 m-3; 0,20 m3 m-3; 0,21 m3 m-3; 0,12 m3 m-3  de água, nas camadas de a) 0 cm 
a 10 cm; b) 10 cm a 20 cm; c) 20 cm a 30 cm e d) 30 cm a 40 cm, respectivamente. 

 

Quanto aos atributos químicos, em Santo Antônio de Goiás houve diferença 

estatística entre as plantas de cobertura para o pH, Ca, Mg, K, P e CTC nas duas 

profundidades avaliadas, exceto o K e a CTC na camada de 10 cm a 20 cm. Em Rio Verde,  

houve diferenças estatísticas para o H+Al, Ca, Mg, K, P e CTC (Tabela 5.1). Quanto ao 

teor de Ca, entre as plantas de cobertura em Rio Verde, o P. glaucum destacou-se em todas 

as modalidades de manejo e profundidades do solo, o que pode ser explicado pelo fato de 
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que esta espécie apresenta elevado acúmulo de nutrientes e inicia sua decomposição 

durante a entressafra após o manejo, aumentando a disponibilidade desse nutriente no solo 

na ocasião da época de cultivo das culturas anuais (Tabela 5.4). Boer et al. (2007) também 

encontraram benefícios da ciclagem de nutrientes promovida pelo P. glaucum na região do 

Cerrado, com acúmulo de 76,31 kg ha-1 de Ca no manejo e liberação durante a entressafra. 

Quanto aos atributos químicos, a B. ruziziensis por ter apresentado relação C/N 

inferior a B. brizantha (33 e 48, respectivamente), possibilitou maior velocidade de 

liberação dos nutrientes ao solo no período inicial, logo após a dessecação para semeadura 

do arroz de terras altas, o que contribuiu para o aumento na disponibilidade de nutrientes 

no solo (Tabela 5.5). 

Os elevados valores de pH, Ca e Mg no pousio em SPC, em Santo Antônio de 

Goiás, foram atribuídos ao maior efeito da calagem realizada antes da implantação das 

plantas de cobertura, em razão do revolvimento do solo. Além disso, o menor aporte de 

resíduos orgânicos nesse sistema faz com que ocorra menor acidificação do solo pelo 

processo de mineralização, como observado por Correira & Durigan (2008).  

As espécies B. ruziziensis solteira e consorciada com C. cajan destacaram-se 

na disponibilidade de P no solo nas duas localidades, exceto em Rio Verde na camada de 0 

a 10 cm de profundidade (Tabela 5.4 e Tabela 5.5). O hábito perene e a elevada capacidade 

de rebrota dessas espécies após as chuvas inicias de verão, como já observado por Timossi 

et al. (2007) e Pacheco et al. (2008), contribuíram para o aumento do crescimento radicular 

durante a entressafra, no qual, após a dessecação das plantas de cobertura, as raízes 

liberaram o P na camada de 10 cm a 20 cm do solo por meio da mineralização de seus 

tecidos. Esses resultados são relevantes, uma vez que o P é praticamente imóvel no solo, e 

indispensável, assim como o Ca, para o crescimento de raízes das plantas cultivadas 

(Marschner, 1995). 
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Tabela 5.5. Atributos químicos do solo em diferentes manejos com plantas de cobertura 
em duas profundidades do solo, em Latossolos Vermelho distrófico de 
Santo Antônio de Goiás, safra 2008/2009. 

  
Plantas de 

cobertura 
pH H+Al Al+3 Ca2+ Mg2+ K P MO CTC 

 
CaCl2 -----------------cmolc dm-3-------------- ----------mg dm-3------- g kg-1 cmolcdm-3 

 
0 - 10 cm  

B .ruziziensis 5,2 B 2,8ns  0,0 2,27 ABC 0,68 B 69,75 A 5,25 A 27,0ns  5,93 AB 
B. brizantha 5,3 B 2,8  0,0 2,08 BC 0,50 B 62,75 AB 2,35 B 26,3  5,54 B 
P. glaucum 5,2 B 2,9  0,0 2,25 ABC 0,55 B 61,50 AB 2,82 B 25,5  5,91 B 
B. ruz+C.cajan  5,2 B 3,0  0,0 2,00 C 0,53 B 61,50 AB 5,33 A 24,7  5,73 B 
Pousio SPD 5,2 B 3,0  0,0 2,60 AB 0,55 B 60,75 AB 3,75 AB 27,0  6,36 AB 
Pousio SPC 6,2 A 2,8  0,0 2,65 A 1,15 A 53,50 B 3,40 B 25,5  6,74 A 
C.V (%) 1,04 6,03 --- 10,29 14,49 8,65 18,09 10,10 5,92 
 

10 – 20 cm 
 

B .ruziziensis 5,2 B 3,0ns  0,0 1,82 B 0,45 B 68,25ns  6,05 A 24,5ns  5,50ns  
B. brizantha 5,2 B 2,8  0,0 2,35 AB 0,50 AB 64,25  1,80 BC 25,3  5,82  
P. glaucum 5,2 B 3,1  0,0 2,00 AB 0,50 AB 60,50  3,45 B 29,0  5,78  
B. ruz+C.cajan  5,2 B 3,1  0,0 1,93 AB 0,48 AB 64,50  6,53 A 24,5  5,69  
Pousio SPD 5,2 B 2,9  0,0 2,25 AB 0,55 AB 53,75  2,60 BC 27,5  5,91  
Pousio SPC 6,1 A 2,8  0,0 2,50 A 0,85 A 60,50  1,95 C 22,5  6,30  
C.V (%) 1,33 9,43 --- 13,13 27,41 11,59 19,54 16,59 7,53 

Médias seguidas pelas mesmas letras iguais, maiúsculas nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. MO: matéria orgânica, CTC: capacidade de troca catiônica. 
ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 

Maiores alterações nos atributos químicos do solo foram limitadas pelo fato de 

que as áreas estudadas ainda estarem em fase de estabelecimento do SPD (Tabela 5.4 e 

Tabela 5.5). Esses resultados concordam com trabalhos de Martins & Rosa Junior (2005), 

na região do Cerrado, que demonstraram poucas interferências nas concentrações de P, K, 

Ca, Mg e matéria orgânica do solo, quando plantas de cobertura foram implantadas após a 

soja, no primeiro ano de SPD. Silva et al. (2003)  avaliando a distribuição e a dependência 

espacial de atributos químicos do solo, concluíram que o manejo recente da área contribuiu 

para o aumento da variabilidade, com alcance da dependência espacial de mais de 20 m 

para a maioria das características, o que pode superar o tamanho das parcelas da maioria 

dos experimentos. Todavia, Correia & Durigan (2008) mostram que o SPD contínuo pode 

contribuir para as características químicas dos solos de Cerrado, em razão do aporte de 

resíduos orgânicos na superfície do solo e também em função daqueles incorporados ao 

solo por meio do sistema radicular das plantas de cobertura. 

Quanto aos teores de nitrato (NO3
-) e amônio (NH4

+) no solo, na camada até 15 

cm de profundidade, houve diferença estatística na interação entre as plantas de cobertura e 

época de avaliação (Tabela 5.1). A predominância do N-mineral no solo deu-se na forma 
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de NO3
-, em razão da elevada atividade dos microrganismos nitrificadores em solos 

tropicais, com elevadas temperaturas e umidade do solo (Tabela 5.6). Essas observações 

corroboram com resultados de D’Andrea et al. (2004), em Latossolo Vermelho distrófico 

no município de Morrinhos, GO, em que o N-mineral predominante nas camadas 

superficiais de áreas cultivadas com culturas anuais foi o NO3
-. Estes autores ainda 

afirmaram a possibilidade das adubações e correções dos solos criarem condições 

favoráveis para a ação dos microrganismos nitrificadores. Todavia, estudos realizados por 

Poletto et al. (2008), que avaliaram a flutuação diária e estacional de NO3
- e NH4

+ em um 

Argissolo Vermelho distrófico na região sul do Brasil, constataram níveis equivalentes 

dessas duas fontes de N-mineral no solo. A justificativa para estes resultados, segundo os 

autores, foram as condições edafoclimáticas da região que não favoreceram a ação das 

bactérias nitrificadoras, quando comparado aos solos de Cerrado. Outra observação 

relevante nos trabalhos de Polleto et al. (2008), foi o fato de que houve intensa variação 

nos níveis de N-mineral, sendo as maiores variações ocasionadas pelas chuvas, o que 

corrobora os resultados do presente trabalho. 

Nos períodos iniciais do desenvolvimento do arroz, o pousio destacou-se na 

disponibilidade de NO3
-, com valores acima de 54,3 mg dm-3 de NO3

- até aos 19 DAS 

(Tabela 5.6). De acordo com relatos de Moreira & Siqueira (2002), esse resultado pode ser 

explicado pelo fato de que o pousio ocorre condições menos favoráveis a imobilização de 

N pelos microrganismos decompositores, em razão do menor aporte de fitomassa e 

ocorrência de maiores variações na umidade e temperatura do solo. Lovato et al. (2004) 

ainda destacam que sistemas que não proporcionam incremento de resíduos orgânicos ao 

solo podem comprometer a atividade microbiana, em razão da necessidade de 

disponibilizar continuamente carbono e nitrogênio, que são a fonte de energia para a 

sobrevivência desses organismos.  

Os resultados demonstram diferenças na disponibilidade de NO3
- e NH4

+após a 

adubação de cobertura aos 45 DAS do arroz nas diferentes plantas de cobertura estudadas 

(Tabela 5.6). A B. ruziziensis destacou-se na disponibilidade de NO3
- ao solo 

imediatamente após a adubação de cobertura, fato que pode ser atribuído à eficiência da 

fitomassa em reduzir as perdas de nitrogênio aplicado via fertilizante por volatilização. Ao 

considerar que houve veranico na ocasião da adubação de cobertura (Figura 5.1), a elevada 

fitomassa e cobertura do solo proporcionada por esta planta de cobertura possibilitou maior 

umidade e capacidade de dissolução do fertilizante nitrogenado através do perfil do solo.  
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Tabela 5.6. Teores de nitrato (NO3
-) no solo durante o período de desenvolvimento do 

arroz em Latossolo Vermelho distrófico de Santo Antônio de Goiás, sob 
diferentes plantas de cobertura em plantio direto. 

 

DAS 
Plantas de cobertura 

B. ruziziensis B. brizantha P. glaucum B. ruz.+C. cajan Pousio SPD 
 NO3

- (mg dm-3) 

5 4,0 C 19,7 BC 63,7 A 25,8 B 76,9 A 
12 21,9 C 31,3 C 47,8 C 74,7 B 143,5 A 
19 5,8 B 5,5 B 23,4 B 11,8 B 54,3 A 
24 23,6 A 18,7 A 22,0 A 30,1 A 29,7 A 
32 24,2 B 16,3 B 24,9 B 49,0 A 26,2 B 
39 20,8 AB 23,1 AB 19,2 AB 34,1 A 17,0 B 
46 13,5 A 15,3 A 16,1 A 12,0 A 14,5 A 
47 66,9 B 113,6 A 46,5 BC 53,5 BC 38,6 C 
49 165,7 A 72,0 B 179,0 A 74,4 B 81,9 B 
51 234,3 A 102,7 C 175,7 B 84,1 C 115,5 C 
54 89,6 AB 71,1 AB 65,1 AB 52,7 B 119,8 A 
67 20,3 B 24,1 B 19,5 B 18,7 B 47,3 A 
75 32,9 A 14,1 D 18,3 CD 28,2 AB 25,1 BC 
97 3,5 A 4,2 A 3,6 A 3,8 A 3,7 A 

CV(%) 20,47 
Médias seguidas por letras iguais maiúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
DAS: Dias após a semeadura do arroz. 

 

Os menores valores de NO3
- apresentados nos tratamentos com B. brizantha 

em SPD, indicam que alguns sistemas de produção ainda necessitam de estudos que 

possam avaliar a eficiência no uso do N em plantio direto, na tentativa de balancear a 

mineralização, imobilização e remineralização de N pela microbiota, afim de aumentar a 

disponibilidade de N para a cultura durante seu desenvolvimento. Esses resultados estão de 

acordo com resultados de Vargas et al. (2005), na região sul do Brasil, em que a 

imobilização microbiana do N-mineral foi maior no SPD, o que resultou em menor 

disponibilidade de N-mineral para a cultura do milho em sucessão à aveia preta, em 

comparação ao SPC. Esses autores ainda destacaram que não foi observado a 

remineralização do nitrogênio imobilizado durante o ciclo da cultura do milho, indicando 

que a biomassa microbiana atuou mais como agente da mineralização de nitrogênio 

orgânico do que como fonte de nitrogênio potencialmente mineralizável.  

A dessecação do P. glaucum durante a entressafra, antecipada às demais 

plantas de cobertura, não contribuiu para o aumento da disponibilidade de NO3
-. Ao 

considerar que as taxas de lixiviação de NO3
- nos Latossolos são baixas (Urquiaga & 

Zapata, 2000), o N adicionado ao solo pela fitomassa do P. glaucum pode ter sido 

incorporado à matéria orgânica do solo. Os resultados apontam ainda que a presença da 

leguminosa C. cajan em consórcio com B. ruziziensis possibilitou maior disponibilidade de 
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NO3
- até aos 39 DAS, em comparação ao uso da gramínea solteira (Tabela 5.6). Todavia, 

após a adubação de cobertura este tratamento não se destacou na disponibilidade de NO3
-, 

o que pode ser atribuído as maiores perdas de N por volatilização, em razão da menor 

cobertura do solo (Tabela 4.7, capítulo 2). Bayer et al. (2003) observaram que a introdução 

de leguminosas como planta de cobertura na cultura do milho, em Latossolo na região sul, 

resultou em recuperação parcial dos níveis de N encontrados em área nativa. 

Os resultados indicaram que a adubação de cobertura com uréia, aos 45 DAS 

do arroz, proporcionou aumento significativo na disponibilidade de NO3
- para todas as 

plantas de cobertura estudadas. Todavia, aos 67 DAS, os teores desse nutriente já se 

encontravam em níveis mais baixos, em razão de possíveis perdas por volatilização 

(Trivelin te al., 2002), imobilização por microrganismos (Vargas et al., 2005), 

incorporação de N à matéria orgânica (Vargas et al., 2005), e também, por absorção pelas 

plantas de arroz. Esses resultados demonstram que há necessidade de sistemas de produção 

em SPD que possam aumentar a capacidade do solo em disponibilizar N de forma mais 

uniforme durante o ciclo das culturas, o que possivelmente poderá ser conseguido com o 

maior parcelamento do N durante o ciclo da cultura e acúmulo de matéria orgânica de 

qualidade. 

Os elevados teores de NO3
- no pousio nos estádios iniciais do crescimento do 

arroz, são possíveis ao considerar que a baixa produção de fitomassa (Tabela 4.2, capítulo 

2) reduziu a demanda de N pelos microrganismos decompositores. Todavia, as possíveis 

perdas de N por volatilização do fertilizante aplicado em cobertura aos 46 DAS do arroz, 

resultou nos menores teores de NO3
- no pousio. Isso pode ter ocorrido pelo déficit de 

cobertura do solo pela palhada, o que favoreceria a perda de umidade e a menor diluição da 

uréia no solo, favorecendo sua volatilização. 

Na disponibilidade de NH4
+, os efeitos das plantas de coberturas foram 

inferiores aos encontrados para o NO3
- (Tabela 5.7). Esses resultados foram atribuídos ao 

processo de nitrificação, que nos Latossolos do Cerrado, ocorre de forma acelerada. Isso 

reduz significativamente a quantidadade de NH4
+ no solo. Os resultados demonstraram que 

as maiores disponibilidades de NH4
+ ocorreram sob B. ruziziensis, no período entre 47 

DAS a 54 DAS, em razão do uso da adubação de cobertura aos 45 DAS e menores perdas 

de N por volatilização. Os resultados apresentados não apontaram para efeito significativo 

das plantas de cobertura na disponibilidade de NH4
+ nos primeiros 19 DAS do arroz, o que 

reduz as hipóteses de que essa variável tenha interferido no desempenho da cultura entre os 
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tratamentos em SPD. Todavia, a forma de ocorrência do nitrogênio nos tratamentos em 

SPC pode ser um fator importante a ser considerado, porém, não foi avaliado neste estudo. 

 
Tabela 5.7. Teores de amônio (NH4

+) no solo durante o período de desenvolvimento do 
arroz em Latossolo Vermelho distrófico de Santo Antônio de Goiás, sob 
diferentes plantas de cobertura em plantio direto. 

 

DAS 
Plantas de cobertura 

B. ruziziensis B. brizantha P. glaucum B. ruz.+C. cajan Pousio SPD 
 NH4

+ (mg dm-3) 

5 1,0 C 1,9 AB 2,2 A 1,0 C 1,2 BC 
12 2,0 B 3,6 A 1,9 B 2,3 B 1,9 B 
19 3,8 A 3,4 A 2,0 A 3,3 A 2,5 A 
24 3,1 A 1,3 B 1,6 B 1,9 AB 1,7 B 
32 4,0 A 3,2 A 2,9 A 3,6 A 2,2 A 
39 4,9 A 3,7 AB 1,7 B 2,1 B 2,8 B 
46 1,7 B 0,5 C 0,6 C 0,6 C 3,6 A 
47 6,0 A 4,3 AB 3,8 AB 4,3 AB 3,3 B 
49 3,6 A 1,8 B 3,7 A 1,5 B 4,0 A 
51 12,6 A 2,2 C 2,3 C 5,7 B 3,5 BC 
54 5,5 A 3,3 B 1,0 D 1,5 CD 2,7 BC 
67 1,0 B 2,3 AB 1,1 B 1,1 B 4,2 A 
75 4,2 A 2,8 A 2,7 A 2,7 A 2,9 A 
97 6,1 AB 7,0 A 4,5 B 6,1 AB 4,3 B 

CV(%) 22,07 
Médias seguidas por letras iguais maiúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de 
probabilidade. DAS: Dias após a semeadura do arroz. 

 
 

Os níveis de NO3
- observados no presente trabalho estão de acordo com 

resultados apresentados por D’Andrea et al. (2004), em Latossolo do Cerrado goiano, 

cultivado com culturas anuais, onde os níveis observados foram de 20 mg dm-3 a 50 mg 

dm-3 na camada até 20 cm do solo. Quanto ao NH4
+, os valores obtidos foram inferiores 

aos observados nos estudos de D’Andrea et al. (2004), o que pode estar relacionado à 

época de avaliação, manejos do solo, e sobretudo, condições climáticas na ocasião da 

amostragem de solo. Para culturas como o trigo, segundo trabalhos de Maneghin et al. 

(2008), os níveis adequados de N-total no solo estão entre 65 mg dm-3 a 85 mg dm-3. 

Quanto à atividade da enzima Redutase de Nitrato (RN) nas folhas de arroz de 

terras altas, houve diferença estatística na interação entre as plantas de cobertura e época 

de avaliação (Tabela 5.1). Ao analisar os resultados, pode-se afirmar que a ação da enzima 

RN não parece ser uma característica intrínseca as plantas de arroz, em razão de ter sido 

influenciada pela disponibilidade de N-mineral, principalmente, NO3
- (Tabela 5.8). Esses 

resultados corroboram com observações de Huber et al. (1992), Li et al. (1995) e 
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Sivazankar & Oaks (1996), em que a atividade da RN é regulada por NO3
- e metabólitos de 

carbono e nitrogênio.  

 

Tabela 5.8. Atividade da enzima Redutase de nitrato nas folhas de arroz semeado sob 
plantas de cobertura e diferentes manejos do solo, em Latossolos Vermelho 
distrófico de Santo Antônio de Goiás. 

 

DAS 
Plantas de cobertura 

B. ruziziensis B. brizantha P. glaucum B. ruz.+C. cajan Pousio  
SPD 

Pousio 
SPC 

 µmoles NO3
- g-1 MF h-1 

10 0,01 A 0,01 A 0,01 A 0,01 A 0,01 A 0,01 A 
18 1,48 B 0,54 C 1,38 B 0,92 BC 1,01 BC 2,91 A 
25 9,37 A 8,83 A 6,78 A 7,59 A 6,92 A 6,72 A 
37 9,46 B 9,73 B 9,05 B 6,82 B 9,52 B 14,02 A 
50 17,7 AB 9,51 C 15,42 AB 11,96 BC 16,64 AB 18,46 A 
60 5,07 A 9,61 A 4,61 A 4,51 A 5,33 A 4,27 A 
73 1,09 B 1,43 B 1,51 B 1,92 B 5,84 B 1,37 A 

CV(%) 20,47 
Médias seguidas por letras iguais maiúscula nas linhas, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. 
DAS: Dias após a semeadura do arroz. 

 

Os tratamentos em pousio em SPC apresentaram sempre entre as maiores 

médias na atividade da RN, em todas as épocas avaliadas. Embora não tivessem sido 

avaliados os teores de NH4
+ e NO3

- nesse tratamento, estudos demonstram que em áreas 

sumetidas ao SPC há elevada quantidade de N-mineral (Vargas et al., 2005), em razão do 

revolvimento do solo provocar o aumento na decomposição dos resíduos vegetais e da 

matéria orgânica. Além do mais, os maiores valores na atividade da RN foram verificados 

aos 50 DAS, período de maior disponibilidade de NH4
+ e NO3

- no solo, em razão da 

adubação de cobertura com uréia aos 46 DAS. 

Os resultados reforçam a idéia de que as plantas de arroz nos estádios iniciais 

de desenvolvimento apresentam reduzida atividade da enzima RN. Araújo (2005) 

confirmou essas observações, concluindo que as cultivares de arroz BRS Colosso e 

BRSMG Conai apresentaram uma baixa atividade da RN nas folhas até 26 dias após o 

transplantio em casa-de-vegetação. Todavia, o aumento na atividade desta enzima parece 

estar associado à presença de NO3
- ao solo, em todos os tratamentos avaliados, o que pode 

ser atestado ao se constatar que os maiores níveis de RN foram verificados no mesmo 

período de maior disponibilidade de NO3
-. Ao considerar que a síntese e atividade desta 

enzima caracterizam gasto energético para as plantas, é provável que a cultura do arroz 

promova o aumento da RN em situações onde ocorra a absorção de NO3
-, em razão da 
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necessidade desta forma de nitrogênio ser reduzida a NO2
-, e em seguida, a NH4

+, para ser 

metabolizada e incorporada a esqueletos carbônicos para a síntese de diversos compostos 

vitais as plantas (Marschner, 1995).  

Ao comparar a atividade de RN do arroz com outras culturas, o milho 

apresenta atividade de RN inferior, entre 1,60 µmoles NO3
- g-1 MF h-1 e 2,50 µmoles NO3

- 

g-1 MF h-1 no estádio de florescimento (Purcino et al., 1994). O algodão apresenta valores 

entre 5,00 µmoles NO3
- g-1 MF h-1 e 25,00 µmoles NO3

- g-1 MF. h-1 no florescimento 

(Marur et al., 2000), dependendo da disponibilidade de água no solo. Para a cultura do 

arroz, Araújo (2005) observou valores semelhantes aos encontrados no presente trabalho, 

máximo de 15,45 µmoles NO3
- g-1 MF h-1  aos 55 DAS para cultivares de arroz de terras 

altas, enquanto, Celestino (2006) observou níveis menores, na faixa de 1,50 µmoles NO3
- 

g-1 MF h-1 a 3,7 µmoles NO3
- g-1 MF h-1  aos 55 DAS, em arroz inundado na região sul. 

Estes resultados indicam que o arroz de terras altas apresenta maior atividade de RN em 

comparação ao arroz inundado, o que pode estar relacionado à menor disponibilidade de 

NO3
- em ambientes anaeróbicos. 

A fitomassa produzida pelas plantas de cobertura provavelmente interferiu na 

atividade da RN em algumas épocas de avaliação, ao ponto de se observar aos 50 DAS do 

arroz, que a B. brizantha apresentou os menores valores entre as espécies estudadas. É 

possível que esta planta de cobertura tenha efeito inibitório para o desenvolvimento do 

arroz de terras altas em SPD, interferindo negativamente na assimilação no NO3
- pelas 

plantas.   

Pelos resultados em Santo Antônio de Goiás, o arroz cultivado em pousio-SPC 

apresentarou maiores produtividades (Tabela 4.9, capítulo 2), concordando com Menezes 

et al. (2001), que afirma que a incorporação dos resíduos culturais ao solo proporcionaram 

melhores condições para o crescimento do arroz, o que pode ser atribuído à baixa 

resistência do solo à penetração (Tabela 5.3), densidade superficial do solo (Tabela 5.2), 

elevada disponibilidade de Ca e Mg (Tabela 5.4 e Tabela 5.5) , e, possivelmente, à maior 

disponibilidade de N-mineral (NO3
- e NH4

+) observado nesse tratamento (Souza et al., 

2006). Kluthcouski et al. (2000) relataram que a compactação dos solos de Cerrado seria 

um impedimento para o crescimento do arroz. Por outro lado, segundo Marschner (1995), a 

maior disponibilidade de Ca no solo favorece o crescimento radicular das plantas 

cultivadas, o que aumenta a capacidade de absorção de água e nutrientes pelas plantas de 
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arroz. Estes autores ainda destacam efeito positivo no rendimento das plantas cultivadas 

em condições de adequada disponibilidade de N-mineral. 

Os baixos índices de produtividades do arroz, principalmente em Santo 

Antônio de Goiás, ocorreu em razão da presença de déficit hídrico no momento em que o 

arroz encontrava-se no início de emissão de panículas, estádio fenológico de maior 

sensibilidade a disponibilidade hídrica no solo. Em Rio Verde, a produtividade não se 

alterou quando o arroz de terras altas foi semeado em SPC e SPD, exceto o pousio (Tabela 

4.9, capítulo anterior), embora, também tivesse ocorrido veranicos mais amenos aos 

observados em Santo Antônio. Os resultados mostram que o P. glaucum possibilitou a 

maior produtividade de grãos (3550 kg ha-1) quando semeado em SPD, o que pode estar 

relacionado à menor RP (Tabela 5.2) e elevada disponibilidade de Ca e Mg no solo nesse 

tratamento no período de maior exigência da cultura (Tabelas 5.4 e 5.5). Os valores de RP 

e DS no presente trabalho estão próximos dos valores ideais para o crescimento do arroz, 

que são 1,82 MPa e 1,62 kg m-3, repectivamente, segundo Beutler et al. (2004). Todavia, 

esses autores relatam que esses valores podem variar conforme ao tipo de solo (textura, 

umidade, teor de matéria orgânica, entre outros). 

Outro fator que pode ter influenciado o melhor crescimento do arroz sob P. 

glaucum em Rio Verde, foi que, no momento da semeadura do arroz, esta planta de 

cobertura já se encontrava em avançado processo de decomposição, o que diminuiu a 

possibilidade da presença de substâncias alelopáticas liberadas após a dessecação 

(Menezes et al., 2001).  

 

 

1 – Em sistema de plantio direto (SPD) de com um ano e três anos de 

implantação, ocorreu redução na macroporosidade e na disponibilidade de alguns 

nutrientes no solo (Ca e Mg), comparado ao sistema de preparo convencional (SPC); 

2 – No SPD, o P. glaucum destacou-se na redução da resistência do solo à 

penetração (RP) e na disponibilidade de Ca no solo; 

3 – Entre as espécies de Brachiaria, a B. ruziziensis solteira e consorciada com 

C. cajan destacaram-se na melhoria dos atributos físicos (Densidade do solo e RP) e 

químicos (disponibilidade de P) no solo; 

5.4 CONCLUSÕES
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4 – A maior disponibilidade de N-mineral (NO3
- e NH4

+) no solo foi observada 

após a adubação de cobertura, com predominância de NO3
-; 

5 – A atividade de enzima Redutase de nitrato (RN) é baixa no início do 

desenvolvimento do arroz, e máxima na ocasião do período de maior disponibilidade de 

NO3
-; 

6 – O pousio em preparo convencional do solo apresentou os maiores níveis na 

atividade da enzima RN aos dezoito dias após a semeadura. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

Os resultados demonstraram que as plantas de cobertura semeadas durante a 

safrinha, após a colheita da soja, contribuíram para a produção de fitomassa (FS) e a 

ciclagem de nutrientes durante a entressafra em sistema de plantio direto (SPD). O P. 

glaucum apresentou o melhor desempenho na produção de FS e ciclagem de nutrientes 

entre as plantas de cobertura estudadas até o florescimento, que deu-se aos 60 dias após a 

semeadura. Após esse período, ocorreu a decomposição dos resíduos e a liberação de 

nutrientes durante a entressafra.  

As espécies B. brizantha, B. ruziziensis e B. ruziziensis + C. cajan destacaram-

se na produção de FS, taxa de cobertura do solo e acúmulo de nutrientes no final do 

período de entressafra. Em Rio Verde, o pousio destacou-se na produção de fitomassa e 

acúmulo de nutrientes nos meses de julho e agosto, em razão da elevada presença de 

plantas expontâneas. 

As maiores relações C/N foram encontradas no P. glaucum, enquanto, ao final 

do período de entressafra, a B. ruziziensis solteira e consorciada com C.cajan apresentaram 

os menores valores. 

Os nutrientes que mais foram acumulados na parte aérea das plantas de 

cobertura são o nitrogênio e o potássio, enquanto, as maiores taxas de liberação são 

observadas para o potássio e o fósforo.  

Nos atributos físicos do solo, o P. glaucum, B. ruziziensis solteira e 

consorciada com C. cajan em SPD despontam como as melhores opções para reduzir a 

resistência do solo à penetração e densidade do solo em razão de seu crescimento radicular 

através do perfil do solo. Todavia, o presente estudo reforça que nos primeiros anos de 

implantação do SPD pode ocorrer redução na macroporosidade. 

Em SPD com até três anos de implantação, ocorreu redução na 

macroporosidade e na disponibilidade de cálcio e magnésio, enquanto, o potássio 

apresentou acréscimos significativos em Rio Verde, GO, e Santo Antônio de Goiás, GO 

nos tratamentos em SPD. A B. ruziziensis solteira e consorciada com C. cajan também se 

destacaram na disponibilidade de fósforo ao solo. 
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Os maiores teores de N-mineral (NO3
- e NH4

+) foram encontrados aos 50 dias 

após a semeadura do arroz, em seguida à adubação de cobertura com a uréia, com 

predominânica de NO3
-. A atividade da enzima Redutase de nitrato (RN) nos estádios 

iniciais do arroz de terras altas foi baixa, elevando-se sensivelmente após a adubação de 

cobertura com uréia. O pousio em preparo convencional do solo apresentou os maiores 

níveis na atividade da enzima RN aos dezoito dias após a semeadura. 

As maiores produtividades de arroz de terras altas foram observadas quando 

semeadas em sucessão ao Pousio - SPC e B. ruzizensis - SPD, em Santo Antônio de Goiás, 

e P. glaucum - SPD em Rio Verde, GO. A baixa disponibilidade de nitrogênio, imobilizado 

temporariamente pelos microrganismos decompositores, pode estar prejudicando o 

crescimento do arroz de terras altas. Em situações de elevada presença de FS, a 

imobilização de nitrogênio pode ser ainda mais intensa. Diante disso, trabalhos que possam 

avaliar a época de dessecação e de adubação em pré-semeadura ou cobertura, podem 

contribuir para a definição de manejos mais adequados para o arroz de terras altas em SPD. 
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Apêndice 1. Vista geral da área experimental em Rio Verde, aos 60 DAD (22/08/2008). 
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Apêndice 2. Vista geral da área experimental em Goiânia, aos 120 DAD (29/09/2008). 
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Apêndice 3.  Aspecto geral do desenvolvimento das forrageiras durante a entressafra, á 
partir da dessecação do milheto no florescimento até ao final da entressafra, 
em Goiânia, GO. 

 
Dias após a semeadura das plantas de cobertura 

60* 75 90 120 180 200 
Brachiaria ruziziensis 

 

 

Brachiaria brizantha 

 

B. ruziziensis + Cajanus cajan 

 

Penisetum glaucum – milheto* 

 

Pousio 

 

* Dia da dessecação do milheto no florescimento: Santo Antônio de Goias (22/05/2008). 
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Apêndice 4.  Aspecto geral do desenvolvimento das forrageiras durante a entressafra, á 
partir da dessecação do milheto no florescimento até ao final da entressafra, 
em Rio Verde, GO. 

 
Dias após a dessecação do milheto 

60* 75 90 120 180 
Brachiaria ruziziensis 

B. ruziziensis + Cajanus cajan 

Pennisetum glaucum – milheto 

Pousio 

*Dia da dessecação do milheto no florescimento: Rio Verde (12/06/2008). 
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Apêndice 5. Fitomassa remanescente das plantas de cobertura aos 90 dias após a 
dessecação para semeadura do arroz de terras altas em Santo Antônio de 
Goiás. Safra 2008/09. 

 
B. brizantha B. ruziziensis 

  

P. glaucum - milheto B. ruziziensis + C. cajan 

  

Pousio 
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Apêndice 6.  Fitomassa remanescente das plantas de cobertura aos 60 dias após a 
semeadura do arroz de terras altas em Rio Verde.  

 
Sistema Plantio Direto 

Brachiaria 

ruziziensis 
B. ruziziensis +  
Cajanus cajan 

Penisetum glaucum 

– milheto 
Pousio 

  

 

 

Sistema convencional 

 

 

 
 

 


