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RESUMO 

 

A utilização de plantas de cobertura como adubação verde é uma forma econômica e sustentável, devido a 

diminuição de custos com adubos químicos. Em geral, os benefícios são associados aos resíduos da parte 

aérea, porém as raízes podem ser igualmente eficazes na conservação dos solos. Assim, este trabalho teve 

como objetivo analisar o volume, a área e a massa de raízes das plantas de cobertura cultivadas em 

consórcios. Os tratamentos foram: a) guandu (cajanus cajan) + braquiária (Urochloa ruziziensis) (G+B); b) 

crotalária (Crotalaria juncea) + braquiária (C+B); c) guandu + crotalária (G+C); d) braquiária + guandu + 

crotalária (B+G+C). Foram avaliados: volume, área e massa de raízes. A utilização da braquiária como planta 

de cobertura foi essencial pelo potencial de produção de raízes expressado por esta gramínea e melhor 

aproveitamento da área, pela ocupação do seu sistema radicular. Assim, todos os consórcios que a braquiária 

foi utilizada, foram eficientes na produção de raízes em relação a G+C. 

 
PALAVRAS-CHAVE: braquiária, crotalaria, guandu. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No cerrado a agropecuária se encontra em expansão, porém as formas inadequadas 

de manejo e uso do solo, resultam em problemas como a erosão e compactação do solo 

(KLINK; MACHADO, 2005), fatores que afetam de forma a reduzir a produtividade das 

culturas. 

As plantas de cobertura cultivadas em consórcios de leguminosas e gramíneas 

podem promover liberação gradativa de nutrientes, em que as leguminosas podem liberar 

rapidamente nitrogênio ao solo e a gramínea entrando como fonte duradoura de resíduo 

(palhada) tendo decomposição lenta e promovendo proteção ao solo (SILVA, et al., 2010). 

Nesse contexto, além dos resíduos deixados na superfície, é importante buscar 

formas de incrementar a matéria orgânica através da adição de raízes. A adição de raízes, 

promove melhorias nos atributos do solo, proporcionando melhor agregação e infiltração de 

água  (COSTA et al., 2015). Assim, este trabalho teve como objetivo analisar o volume, a 

área e a massa de raízes das plantas de cobertura cultivadas em consórcios. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado em uma área localizada no município de Nova Andradina 

- MS, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) 

- Câmpus 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 

https://academico.ifms.edu.br/administrativo/alunos/ficha_estudante/6744/dados_academicos
https://academico.ifms.edu.br/administrativo/alunos/ficha_estudante/6656/dados_academicos


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

apresenta médias anuais de temperatura e precipitação pluvial entre 20 - 22 ºC e 1500 - 

1700 mm, respectivamente (AMORE, 2009.; SOUZA, 2010).  O solo foi identificado como 

Latossolo Vermelho conforme Santos et al. (2018). 

A área foi cultivada com: crotalária (Crotalaria juncea), guandu (Cajanus cajan), 

braquiária (Urochloa ruziziensis). Essas espécies foram cultivadas em consórcios (exceção 

para braquiária), em que os tratamentos foram: a) guandu + braquiária (G+B); b) crotalária 

+ braquiária (C+B); c) guandu + crotalária (G+C); d) braquiária + guandu + crotalária 

(B+G+C). Em março de 2019 o experimento foi implantado à campo, no delineamento 

experimental em blocos casualizados, com quatro repetições por tratamento. Não foi 

realizada adubação nos tratamentos implantados. 

A implantação do experimento ocorreu com a utilização de semeadora de sete linhas 

(espaçamento entrelinhas de 40 cm), em que os tratamentos que apresentavam cultivo 

simultâneo de crotalária e guandu, as linhas foram intercaladas e nos tratamentos que 

ocorreu implantação de uma ou outra, houve implantação nas sete linhas. A braquiária, foi 

semeada com uma adaptação, na proximidade da linha de semeadura. Para braquiária foi 

utilizada dose de 4 kg/ha nos consórcios e 6 kg/ha em cultivo solteiro. Para crotalária, cerca 

de 25 sementes por metro linear e para o guandu cerca de 12 sementes por metro linear. 

As raízes foram separadas manualmente e analisadas com o auxílio do software 

Safira (JORGE e RODRIGUES, 2008) a partir da digitalização em papel com fundo branco. 

Foram avaliados valores referentes ao volume total e área superficial. Além disso, foram 

coletadas amostras indeformadas, em que foi realizada separação manual e determinação 

da massa seca de raízes. As análises dos dados, foram realizadas pelo intervalo de 

confiança da média (p<0,05) conforme Payton et al. (2000). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O gráfico 1a e 1b, indicam que os tratamentos com presença da braquiária foram 

superiores ao tratamento cultivado somente com as leguminosas, justificando-se pela 

morfologia da planta em questão (NETO et al., 2012) e implantação dos tratamentos que 

apresentaram melhor aproveitamento da área nos consórcios de leguminosa e gramínea.  

Os resultados de volume de raízes e área de raízes, não indicaram diferenças entre 

os consórcios que envolveram a braquiária (B+G; B+C; e, B+C+G). Fato relacionado a 

braquiária ser uma espécie que possui bom desenvolvimento do sistema radicular e boa 

produção de massa de raiz em comparação a outras plantas (SILVA et al., 2011). Porém, 

para massa de raízes, o tratamento B+G foi superior a B+C e B+C+G, possivelmente, pelo 

sistema radicular do guandu apresentar maior diâmetro médio de raízes que a crotalaria, 

fato observado nas coletas (Gráfico 1c). 
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Gráfico 1. Volume de raízes (a), área de raízes (b) e massa de raízes (c) nos consórcios 

envolvendo braquiária (B), guandu (G) e crotalaria (C)  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da braquiária como planta de cobertura é essencial pelo potencial de 

produção de raízes expressado por esta gramínea e melhor aproveitamento da área, pela 

ocupação do seu sistema radicular. O volume de raízes e a área ocupada por estas raízes, 

não diferiram nos consórcios que apresentavam braquiária com alguma outra planta, 

havendo diferença apenas na massa das raízes, fato que indica necessidade de aprofundar 

o estudo, uma vez que tal resultado pode ser em função de variabilidade. 
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