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RESUMO
O objetivo deste trabalho é: avaliar a variação dos atributos do solo, após o cultivo da soja, em diferentes sistemas de
uso e manejo de solos arenosos, encontrados no município de Nova Andradina - MS. As amostras foram coletadas em
áreas  contíguas,  cultivadas  com soja,  após  tratamentos  em que  houve  cultivo  com:  milho  (Zea  mays),  braquiária
(Urochloa  ruziziensis),  guandú (Cajanus  cajan),  milho  +  braquiária,  milho  +  guandú,  milho  +  guandú  +  braquiária,
braquiária + guandú e pousio. Foram retiradas amostras com estrutura indeformada por meio de amostrador e cilindros
para determinação da Densidade do solo (Ds) e o desenvolvimento de plantas foi avaliado através da: População final de
plantas;  Altura  de  plantas;  Massa  de 100  grãos;  Produtividade  de grãos. O cultivo  de  consórcios  com plantas  de
cobertura apresenta potencial para melhorar a produtividade em solos arenosos, porém, as análises devem envolver
vários atributos e suas correlações para que os resultados sejam visualizados. Além disso, já no primeiro ano é possível
observar  diferenças,  contudo é interessante que o projeto  seja  conduzido  por  mais  tempo para possibilitar  melhor
interpretação da variação dos atributos do solo e das plantas. 

PALAVRAS-CHAVE: Densidade do solo; Produtividade; Massa de 100 grãos. 

1 INTRODUÇÃO

Estima-se  que  atualmente  o  Brasil  apresenta  115  milhões  de  hectares  de  pastagens
cultivadas (Macedo e Santos, 2006). Em pastagens, a compactação do solo causada pelo pisoteio
animal  concorre para a redução da produtividade e longevidade das pastagens (IMHOFF et al.,
2000). O pisoteio dos animais durante o pastejo pode compactar as camadas superficiais do solo e
comprometer sua qualidade física,  principalmente se realizado com solo úmido e com elevadas
taxas de lotação animal. Em geral, os solos que tem como origem o arenito, são explorados com
pastagem,  com pouca  ou  nenhuma  adubação,  resultando  em degradação  do  solo,  não  sendo
diferente na região de Nova Andradina – MS. Nesse contexto, o sistema integração lavoura pecuária
(SILP)  pode  ser  uma alternativa  para  recuperação  de  solos  degradados.  A  integração  lavoura-
pecuária é a diversificação, rotação, consorciação ou sucessão das atividades agrícolas e pecuárias
dentro da propriedade rural de forma planejada. O sucesso do SILP, é associado a rotação e/ou
consorciação de culturas, que proporcionam aumento de matéria orgânica do solo. Porém, em solos
arenosos degradados, em função de sua fragilidade (UCKER, 2015) pode ser que o pisoteio de
animais desde a implantação do SILP comprometa ainda mais a qualidade do solo, em função do
baixo teor de matéria orgânica.

Diferentes  atributos  físicos  do  solo  têm sido  utilizados  para  caracterizar  as  modificações
físicas resultantes da degradação do solo,  ocasionadas pela pressão exercida,  pelo rodado das
máquinas agrícolas, pelo casco dos animais ou ainda pelos diferentes sistemas de preparo e manejo
do solo. Os mais frequentemente utilizados são a densidade e a porosidade do solo (MOREIRA et
al., 2012). Um solo com boa qualidade física requer um balanço entre aeração e retenção de água,
além de resistência à penetração (RP) não impeditiva ao crescimento das raízes. A variação dos
atributos  físicos  do  solo  exerce  grande  influência  na  produção  agrícola  influenciando  diversos
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processos do solo. Nesse contexto, o monitoramento dos atributos físicos pode fornecer informações
relevantes para o uso e manejo do solo. Conhecer a variação dos atributos físicos em função das
plantas utilizadas em cobertura, pode favorecer a identificação do manejo apropriado para recuperar
estas áreas e, então, retornar com a pastagem de maior qualidade. O objetivo deste trabalho é:
avaliar a variação dos atributos do solo, após o cultivo da soja, em diferentes sistemas de uso e
manejo de solos arenosos, encontrados no município de Nova Andradina - MS.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A amostragem foi realizada em uma área localizada no município de Nova Andradina - MS,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) -  Campus Nova
Andradina. Rodovia MS 473, KM 23 - Fazenda Santa Bárbara, s/n., apresentando relevo plano a
suave ondulado e declividade média de 3%. A região apresenta médias anuais de temperatura e
precipitação pluvial entre 20 - 22 ºC e 1500 - 1700 mm, respectivamente (SOUZA, 2010). O solo foi
identificado como Neossolo Quartzarênico conforme Santos (2013). 

As amostras foram coletadas em áreas contíguas, cultivadas com soja, após tratamentos em
que houve cultivo com: milho (Zea mays), braquiária (Urochloa ruziziensis), guandú (Cajanus cajan),
milho + braquiária, milho + guandú, milho + guandú + braquiária, braquiária + guandú e pousio.

Foram retiradas amostras com estrutura indeformada por meio de amostrador e cilindros com
volume de aproximadamente 100 cm3  nas camadas de 0,0-0,1  e 0,1-0,2 m de profundidade.  A
densidade do solo (Ds) foi determinada de acordo com Blake e Hartge (1986). As amostras foram
aferidas quanto a massa. Posteriormente, secas em estufa a ± 105 °C, por 24 h, para determinação
da massa de sólidos. 

Foram avaliados os seguintes atributos de planta na cultura da soja: a)  População final de
plantas: foram contadas as plantas de duas linhas centrais de 5 metros de na ocasião da colheita. B)
Altura  de plantas: Medidas em 5 plantas seguidas nas unidades experimentais,  sendo na soja,
medida do solo até o último nó do ápice. C) Massa de 100 grãos: obtido por meio da coleta ao acaso
e pesagem de 2 amostras de 100 grãos por parcela na ocasião da colheita, com a umidade dos
grãos corrigias para 13% em base úmida. D) Produtividade de grãos: As plantas de 2 linhas centrais
de 4 m de comprimento, da área útil de cada parcela, foram arrancadas e secos a pleno sol. Após a
secagem,  as  mesmas  foram  submetidas  a  trilha  mecânica,  os  grãos  pesados  e  os  dados
transformados  em  kg  ha-1,  com  umidade  corrigida  para  13  %  em  base  úmida.  Os  atributos
determinados foram comparados pelo intervalo de confiança (p<0,05) conforme descrito em Payton  
et al. (2000)  . 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Densidade do solo após cultivo da soja (Gráfico 1) não apresentou diferenças na camada
de 0-10 cm entre os tratamentos que tinham como cobertura a palhada do: guandu (G), braquiária
(B),  milho  (M),  milho  +  braquiária  (M+B),  milho  +  guandu  (M+G),  milho  +  braquiária  +  guandu
(M+B+G) e braquiária + guandu (B+G).  Isso significa,  que independente do cultivo ocorrer com
milho, guandu ou braquiária, este solo apresentará valores de Ds semelhantes. Estes valores foram
próximos  a  1,50  Mg  dm-3,  valores  estes  abaixo  dos  valores  considerados  limitantes  conforme
Reichert et al. (2009). Na camada de 10-20 cm também não ocorreram diferenças entre os valores
entre os diferentes tratamentos, ficando os valores de Ds próximos a 1,60 Mg dm-3. Para a camada
de 10-20 cm, os valores foram ligeiramente superiores aos encontrados em relação a 0-10 cm,
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porém, com exceção de M+B e M+B+G, não ocorreram diferenças entre as camadas de 0-10 e 10-
20 cm.

Gráfico 1: Densidade do solo obtidas nos tratamentos guandu (G), braquiária (B), milho (M), milho +
braquiária (M+B), milho + guandu (M+G), milho + braquiária + guandu (M+B+G) e braquiária + guandu (B+G)

Fonte: Dados da pesquisa

O Gráfico 2 apresenta os resultados de produtividade da soja, massa de 100 grãos, altura de
plantas e número de plantas por metro. 

Gráfico 2: Produtividade (a), massa de 100 grãos (b), altura de plantas (c) e número de plantas (d) obtidos
nos tratamentos guandu (G), braquiária (B), milho (M), milho + braquiária (M+B), milho + guandu (M+G), milho

+ braquiária + guandu (M+B+G) e braquiária + guandu (B+G)
Fonte: Dados da pesquisa

A produtividade foi superior no tratamento com palhada de M+G, em relação aos tratamentos
B  e  M+B.  Isso  pode  ter  relação  com  a  liberação  de  nitrogênio  no  momento  inicial  do
desenvolvimento da soja, no momento em que a fixação biológica ainda é baixa ou insignificante,
promovendo  um  desenvolvimento  inicial  acima  dos  outros  tratamentos.  Isso  é  reforçado  pela
ausência de diferença entre todos os tratamentos que continham guandu. A altura de plantas após o
cultivo  com guandu,  foi  superior  ao  cultivo  envolvendo:  B e  M+B,  reforçando  a  importância  da
utilização do guandu.
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Para massa de 100 grãos, o tratamento que tinha como cobertura o milho, apresentou resultados
superiores ao B, M+B e B+G, enquanto G apresentou resultado superior a M+B e B+G. O cultivo
após M+B e o B+G, apresentaram maior número de plantas do que B e G, o que pode justificar a
diferença encontrada em massa de 100 grãos. Quanto maior o número de plantas, a tendência é
que a massa de determinada quantidade de grãos seja diminuída.

As correlações entre  as  variáveis  determinadas indicam que a  Ds apresentou correlação
significativa e inversamente proporcional com a massa de 100 grãos. Isto indica, que os maiores
valores  de  Ds  restringiram  o  enchimento  de  grãos  e  que  apesar  das  médias  de  Ds  não
apresentarem diferenças estatísticas, as análises de correlação com outros atributos podem indicar
relações importantes para explicação da produção agrícola. O número de plantas não apresentou
correlação significativa com as outras variáveis, enquanto a altura de planta apresentou correlação
com a produtividade, possivelmente, em função da soja cultivada ter sido de ciclo indeterminado.

Quadro 1: Coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis estudadas.
Produtividade Massa de 100 grãos Número de plantas Altura de plantas

Densidade do solo 0,17 -0,68* 0,24 0,35

Produtividade  -0,34 -0,01 0,91**

Massa de 100 grãos   0,29 -0,65

Número de plantas    -0,21

** significativo a 5%; * significativo a 10 %. Fonte: Dados da pesquisa

4 CONCLUSÃO

O  cultivo  de  consórcios  com  plantas  de  cobertura  apresenta  potencial  para  melhorar  a
produtividade  em  solos  arenosos,  porém,  as  análises  devem  envolver  vários  atributos  e  suas
correlações para que os resultados sejam visualizados. Além disso, já no primeiro ano é possível
observar  diferenças,  contudo é interessante que o projeto seja conduzido por  mais tempo para
possibilitar melhor interpretação da variação dos atributos do solo e das plantas. 
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