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RESUMO 

 
A busca por melhorias dos aspectos ligados ao solo estão entre os mais importante 
para elevação da produtividade sendo o solo elemento indispensável para a 
produção agrícola nesse contesto a cobertura do solo por material vegetal vivo é um 
dos muitos elementos que auxilia na melhoria de tais aspectos promovendo redução 
da temperatura superficial do solo logo que recobra o mesmo e futuramente 
modificando as concentrações de água e matéria orgânica disponíveis a cultura 
permitindo um melhor desenvolvimento além de gerar benefícios aos atributos 
físicos do solo. O presente trabalho avaliou a influência de Brachiaria em uma área 
cultivada com café. Observou-se que o teor de umidade do solo avaliada no 
intervalo de 0 a 0,05m de profundidade foi menor na área sem cultivo de braquiária.  

 
Palavras-chave: Umidade. Temperatura. Matéria Orgânica. 
 
 
INFLUENCE OF BRACHIARY CROP ON SOIL PHYSICAL PARAMETERS UNDER 

COFFEE CROP 
ABSTRACT 

  
The search for improvements in soil-related aspects are among the most important for 
increasing productivity. Soil is an indispensable element for agricultural production. In 
this context, soil cover by living plant material is one of the many elements that help in 
the improvement of such aspects. reduction in soil surface temperature as soon as it 
recovers and in the future modifying the concentrations of water and organic matter 
available to the crop allowing for better development in addition to generating benefits 
to the physical attributes of the soil. The present work evaluated the influence of 
Brachiaria in an area cultivated with coffee. It was observed that the soil moisture 
content evaluated in the 0 to 0.05m depth range was lower in the area without 
brachiaria cultivation.. 

  
Keywords: Moisture. Organic matter Temperature.  
 

  
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é o maior exportador de café no mercado mundial e ocupa a segunda 

posição, entre os países consumidores da bebida. O Brasil responde por um terço 

da produção mundial de café, o que o coloca como maior produtor mundial, posto 

que detém há mais de 150 anos (ABIC, 2019). 

Os custos elevados de produção forçam o produtor a buscar novas técnicas 

de manejo e cultivo para continuar a produzir de forma economicamente viável, na 

cultura do café, um dos pontos para balizamento do preço do grão é a qualidade da 

bebida gerada a partir do mesmo, um dos muitos fatores que influenciam na 

qualidade do grão é a disponibilidade de nutrientes.  

O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido para o crescimento vegetativo e o 

segundo mais exportado pelos grãos do cafeeiro (Catani & Moraes, 1958).  As 

exigências em potássio (K) são muito próximas das de N, sendo a maior proporção 

encontrada em grãos, particularmente na polpa do café (Moraes & Catani 1964). 

Visando uma alternativa para a adubação química, de custo elevado, uma 

maneira que poderá ser adotada é a de consorcio com plantas com a finalidade de 

gerar material orgânico decorrente da decomposição da palha gerada. O ganho e a 

manutenção de restos culturais sobre a superfície do solo, fundamento de sistemas 

conservacionistas, além de proporcionar a proteção física, contribuem para a 

manutenção e aumento do estoque de C do solo (Campbell et al., 2000) e para a 

ciclagem de nutrientes (Bellote et al., 2008). Com exceção do potássio, que não é 

ligado a componentes estruturais do tecido vegetal, os outros nutrientes são 

mineralizados através da decomposição dos resíduos culturais (Foster e Bhatti, 

2006; Gama-Rodrigues et al., 2007), assim, suprindo parte da demanda nutricional 

das plantas. 

A cobertura sobre o solo gera uma serie de aspectos positivos quando 

comparados a um solo descoberto, no que confere ao teor de umidade no solo, a 

principal diferença se nota na superfície (até 2cm) onde chega até 15% a mais de 

umidade em solo com cobertura, com diferenças na casa de 8% para profundidades 



entre 2-15 cm e 5%para profundidades de 15-30 cm (BRASIL SOBRINHO, 1960). 

No que se trata da temperatura do solo, uma das maneiras de reduzir as elevadas 

temperaturas diurnas é através da cobertura do solo, que consiste na aplicação de 

uma cobertura na superfície do solo (LIKATAS et al., 1986; STRECK et al., 1994), 

sendo utilizada para diminuir a incidência de plantas daninhas e contribuir para a 

manutenção da temperatura e da umidade do solo (PIRES et al., 2004) sendo que 

áreas com cobertura registraram temperatura 6,4oC na média mais baixas do que 

em solo descoberto (RIBAS, 2015). 

A braquiária (Brachiaria ruziziensis) gera uma fitomassa de até 8,0 t.ha-1 no 

período de 80 dias após a germinação e por possuir uma relação C/N elevada, cerca 

de 41/1, implica em maior permanência dos resíduos no solo, favorecendo o 

estabelecimento da cobertura. Aos 180 e 300 dias após a emergência, atingem 6,89 

t.ha-1 e 4,99 t.ha-1, respectivamente de fitomassa seca em área com crescimento 

espontâneo (MENEZES & LEANDRO, 2004), devido a essas características, a 

utilização da B. ruziziensis como planta para cobertura do solo nas entrelinhas do 

café se torna muito satisfatória, a B. ruziziensis apresenta alta suscetibilidade ao 

herbicida Glifosate (BRIGHENTI, 2011) o que favorece a eliminação da mesma em 

caso de necessidade. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O presente projeto teve a finalidade de investigar a influência que a cultura de 

brachiaria exerceu sobre o solo em diferentes aspectos quando cultivada nas 

entrelinhas da cultura do café. 

Os aspectos do solo analisados foram: retenção de umidade, densidade, 

acumulo de mateira orgânica e temperatura, todos esses fatores de interesse para 

qualquer cultura que se explore e com influencia direta na produção e produtividade. 

 Para o estudo, foi selecionada área de cultivo de café na Fazenda 

Experimental BioTec – Unicesumar, localizada no município de Maringá, estrada 

Morangueira. A área selecionada possui 1.200 m² apresentando 9 (nove) linhas de 

café e 8 (oito) entrelinhas, sendo que em metade da área foi implantada braquiária 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500817&lang=pt#B31
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500817&lang=pt#B26


em setembro de 2018 e na outra metade foi erradicada toda e qualquer planta da 

entrelinha, deixando o solo totalmente exposto. 

 No cultivo da cultura principal do café não houve diferenciação nos tratos 

culturais, sendo aplicados fertilizantes e agroquímicos de modo igual em ambos os 

tratamentos conforme necessidade.  

No que diz respeito ao interesse do projeto, na área contendo a braquiária 

ocorria o roçada mecânica conforme o desenvolvimento da cultura de cobertura, 

sendo realizada quando a cultura atingia maior ponto de desenvolvimento 

vegetativo, logo antes de apresentar formação de sementes, o trato ocorria com 

maior intensidade nos períodos chuvosos e com temperaturas elevadas pois o 

desenvolvimento da cultura sobre essas condições é melhor. No tratamento da área 

sem cobertura vegetal, foram empregados herbicidas compatíveis com as plantas 

invasoras encontradas e com registro para utilização na cultura do café, em conjunto 

foi utilizado a capina com enxada para eliminação de plantas resistentes aos 

herbicidas. 

 As amostras de solo foram coletadas 12 meses após a implantação da 

cobertura de braquiária no solo com a utilização de anel volumétrico de medidas 

5cm de altura e 5 cm de diâmetro. As amostras foram coletadas no mesmo dia em 

todos os pontos e nas seguintes profundidade em centímetros, 0 – 5, 5 – 10 e 10 – 

15. As amostras coletadas foram levadas para laboratório e analisadas seguindo 

metodologia especifica para cada variável. 

2.1 UMIDADE 

 Para a determinação da umidade em solo, as amostras coletadas nas 

profundidades anteriores citadas foram levadas a laboratório, pesadas em balança 

de precisão, levadas para secagem em estufa a 105°C por um período de 24 horas, 

retiradas e postas para esfriar em dessecador e pesadas novamente na mesma 

balança de precisão. 

 Os dados obtidos nas duas pesagens, antes e após secagem, foram 

utilizados para abastecer a formula. 

 



Umidade = 100 (A x B) / C 

 Onde, 

  A = peso da amostra úmida (g)  

  B = peso da amostra seca (g) 

  C= volume da amostra (cm³) 

 

 

2.2 DENSIDADE 

 Para a determinação da densidade de solo, foram retiradas, com auxílio de 

anel volumétrico, amostras nas profundidades descritas anteriormente. Estas 

amostras de solo que foram submetidas a secagem em estufa a 105ºC por um 

período de 24 horas e após colocado em dessecador para esfriar, após esfriar, as 

amostras foram pesadas novamente e os dados obtidos foram utilizados na seguinte 

formula. 

Densidade = A / B 

 Onde: 

  A = peso da amostra seca (g) 

  B = Volume do Anel (cm³) 

2.3 MATÉRIA ORGÂNICA 

 Para a determinação de matéria orgânica presente no solo, foram coletadas 

amostras na profundidades descritas anteriormente, cada amostra foi submetida a 

secagem em estufa por período de 24 horas a uma temperatura constante de 105°C, 

após esfriar em dessecador foi retirado de cada amostra uma quantidade de 5 g e 

solo, identificado e colocado em forma de mufla a uma temperatura de 250°C por um 

período de 6 horas com a finalidade de queimar toda a matéria orgânica do solo, 

após as amostras foram postas em dessecador para esfriar e pesadas na mesma 



balança de precisão, a diferença entre os pesos se refere a porcentagem de matéria 

orgânica do solo. 

 

2.4 TEMPERATURA 

 Para a determinação de temperatura na superfície do solo, os pontos foram 

selecionados ao acaso dentro da área e com a utilização de um termômetro do tipo 

espeto foram medidas no mesmo período e data obtendo os resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos das amostras foram quantificados e aplicado sobre eles 

o teste de Scott-Knott. Os dados foram agrupados de duas maneiras distintas, sendo 

elas comparando as diferentes variáveis umidade, densidade e matéria orgânica 

dentro de uma mesma faixa de profundidade entre os dois tratamentos diferentes.  

O outro método de analise dos dados comparou as variáveis individualmente 

nas diferentes profundidades de uma mesma amostra, diferenciando os dois 

tratamentos. Os dados de temperatura da superfície do solo nos dois tratamentos 

também foram quantificados e aplicado sobre eles o mesmo teste de Scott-Knott. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise estatística para a profundidade 

de 0 a 0,05metros. 

 

Tabela 1 – Dados de Umidade, Densidade e M.O. a profundidade entre 0-0,05 m 

Tratamento Profundidade 

(m) 

Umidade Densidade Matéria 

Orgânica 

Sem Braquiaria 0-0,05 23,00 a 1,46 a 6,40 a 

Com Braquiaria 0-0,05 29,16 b 1,51 a 7,68 a 

CV (%)  15,89 6,58 35,52 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo 

teste de Scott-Knott 

 

 Observa-se que, para os dados obtidos, a uma profundidade entre 0-0,05 

metros, não ocorreu diferença significativa nos valores de Densidade e Matéria 



Orgânica. Carvalho et al. (1996), em estudo com cultivo de braquiária em área de 

vegetação espontânea, obtiveram produções de fitomassa seca variando de 2,15 

t.ha-1 a 5,93 t.ha-1, em dois anos de avaliação. A descompactação esperada pela 

presença de braquiária nessa profundidade não surtiu efeito sobre estes parâmetros 

avaliados. Entretanto, no que diz respeito ao acumulo de umidade no solo, nessa 

faixa de profundidade, obteve-se diferença significativa. Assim, verifica-se que o 

tratamento onde existe a cobertura de braquiária nas entrelinhas do café ocorre uma 

maior retenção de umidade, fator de extrema importância para áreas onde não 

existe possibilidade de irrigação. 

Nos dados apresentados na Tabela 2, que evidenciam as variáveis na faixa 

de profundidade entre 0,05-0,10 metros, não ocorreram diferenças significativas 

entre os valores encontrados. Provavelmente isso ocorreu devido ao pouco tempo 

de implantação da cultura da braquiária nas entrelinhas. 

 

 

Tabela 2 – Dados de Umidade, Densidade e M.O. a profundidade entre 0,05-0,10 m. 

 

Tratamento 
Profundidade 

(m) 

Umidade Densidade Matéria 

Orgânica 

Sem 

Braquiaria 

0,05-0,10 31,07 a  1,60 a 4,78 a 

Com 

Braquiaria 

0,05-0,10 30,94 a 1,60 a 4,62 a 

CV (%)  12,46% 6,57% 13,91% 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo 

teste de Scott-Knott 

 

A Tabela 3 apresenta os valores encontrados na profundidade entre 0,10-0,15 

metros. A análise estatística mostrou que não ocorreu, em nenhuma das variáveis 

analisadas, diferenças significativas entre os valores encontrados. Tal motivo 

ocorreu devido ao pouco tempo de implantação da cultura da braquiária nas 

entrelinhas. 

 



 

Tabela 3 – Dados de Umidade, Densidade e M.O. a profundidade entre 0,10-0,15 m. 

Tratamento 
Profundidade 

(m) 

Umidade Densidade Matéria 

Orgânica 

Sem Braquiaria 0,10-0,15 33,64 a  1,52 a 4,10 a 

Com Braquiaria 0,10-0,15 37,11 a 1,67 a 8,87 a 

CV (%)  17,29% 11,88% 108,52% 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo 

teste de Scott-Knott 

 

 No segundo método de análise dos dados onde as variáveis foram 

comparadas em uma mesma amostra diferenciando as profundidades obtiveram-se 

os dados apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Dados de Umidade, Densidade e Matéria Orgânica nas diferentes faixas 

de profundidade em uma mesma amostra diferenciando os tratamentos 

Variavel Tratamento Profundidade 

(m) 0-0,05 

Profundidade 

(m) 0,05-0,10 

Profundidade 

(m) 0,10-0,15 

CV (%) 

Umidade Sem 

Braquiaria 

23,00 a 31,07 b 37,11 b 16,05% 

Com 

Braquiaria 

23,16 a 30,94 a 33,64 a 15,20% 

Densidade Sem 

Braquiaria 

1,46 a 1,52 a 1,60 a 9,82% 

Com 

Braquiaria 

1,51 a 1,60 a  1,67 a 7,74% 

Matéria 

Orgânica 

Sem 

Braquiaria 

6,40 a 4,78 b 4,10 b 24,94%   

Com 

Braquiaria 

7,68 a 4,62 a 8,87 a 84,85% 



*Médias seguidas de letras distintas na linha, diferem entre si ao nível de 5% pelo 

teste de Scott-Knott 

 

A analisar a tabela 4, pode observar-se que para a densidade não ocorreu 

diferença significativa dentro do perfil da amostra. Assim, pode-se afirmar que não 

ocorreu diferença entre as profundidades para o parâmetro densidade do solo. 

 Ao se avaliar a umidade, pode-se observar uma diferença significativa no 

perfil do tratamento sem braquiária, enquanto que para o tratamento com braquiária 

não ocorreu tal diferença, isso pode ser explicado pelo fato de as raízes da 

braquiária estarem absorvendo água do solo e efetuando a evapotranspiração. 

Como no perfil sem a braquiária não existe qualquer planta para realizar a 

evapotranspiração, a faixa de superficial perde mais umidade do que as faixas de 

solo mais profunda onde não ocorre o contato direto com a luz solar. 

Nos dados de matéria orgânica pode-se observar diferença entre os perfis de 

solo no tratamento sem a braquiária, onde o valor mais elevado se encontra na parte 

superior, já no tratamento com a presença de braquiária os níveis de matéria 

orgânica não apresentam diferenças significativas. Provavelmente, a presença das 

raízes de braquiária conseguiu formar um incremento de matéria orgânica nas faixas 

mais profundas do solo. 

A analise da temperatura (Tabela 5) se deu apenas na superfície do solo 

sendo mensurada em dois períodos distintos do dia, manhã e tarde. 

 

Tabela 5 – Dados de Temperatura na superfície do solo 

Tratamento Temperatura Manha 
 

Temperatura Tarde 

Sem 

Braquiaria 

28,85 a 40,91 a 

Com 

Braquiaria 

23,50 b 26,57 b 

CV (%) 6,93% 4,89% 

*Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si ao nível de 5% pelo 

teste de Scott-Knott 

 



Na analise das temperaturas do solo apresenta os dados com maior diferença 

significativa, os dados da manhã apresentam uma diferença de aproximada de 5°C 

mais frio na área com braquiária em comparação a área sem cobertura, entretanto 

no horas mais quentes do dia, essa diferença fica ainda mais evidente, enquanto a 

área com braquiária sofre uma elevação de temperatura aproximada na casa dos 

3°C, a área sem cobertura sofre uma elevação na casa de 12°C tornando a 

diferença ainda mais evidente deixando uma diferença de 14°C entre os dois 

tratamentos. Pires (2006) diz que a Brachiaria ruziziensis promove uma rápida 

cobertura do solo em comparação as outras variedades de braquiárias, tal fator 

contribui para impedir a incidência direta de sol ao solo elevando sua temperatura. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O cultivo de culturas de cobertura no solo em culturas perenes oferece 

benéficos inegáveis, a manutenção de umidade na superfície do solo e aliado a uma 

queda significativa de temperatura auxiliam na manutenção microbiana do solo, 

entretanto devido ao tempo de execução desse projeto não foram possíveis notar 

diferenças significativas no que diz respeito a variações de densidade de solo e teor 

de matéria orgânica encontrados.  
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