Produtividade da Soja em Sucessão a Plantas de Cobertura
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INTRODUÇÃO
A cultura da soja (Glycine max L.) destaca-se
como a principal commodite no cenário agrícola
nacional. No Paraná, a área plantada com a
oleaginosa na safra 2016/2017 totalizou 5,2 mil
hectares, com rendimento médio de 3,721 kg ha-1 e
possibilitou uma produção 16% superior à safra
anterior (CONAB, 2017). Apesar dos aumentos
consecutivos obtidos na produção, o monocultivo
de soja vem levando a um processo de degradação
dos solos e uma consequente redução da
capacidade produtiva dessas áreas. É necessária a
reversão desse processo com o uso de práticas
conservacionistas de cultivo, auxiliando a
preservação dos recursos naturais e favorecendo a
cultura sucessora (BLAINSKI et al., 2008).
O uso da adubação verde é capaz de auxiliar na
recuperação do solo pelas melhorias que
proporcionam às suas condições físicas, químicas e
biológicas, permitindo que a cultura comercial
apresente bom desenvolvimento e proporcionando
cobertura suficiente ao solo (CASALI et al., 2016;
MORAES et al., 2016). Os benefícios da adubação
verde podem ser atribuídos principalmente ao
aumento da matéria orgânica no sistema produtivo,
pois a mesma protege o solo do impacto direto das
gotas da chuva, diminuindo os riscos de erosão e
aumentando a capacidade de infiltração de água,
favorecendo a redução da densidade do solo e a
melhoria da aeração (DIAS et al., 2011). Os
agregados do solo são sensíveis ao uso intensivo,
levando à uma perda em sua estrutura e causará
restrição ao crescimento das raízes, fator limitante
ao desenvolvimento das culturas e ao rendimento
das lavouras.
Dessa maneira, este trabalho teve por objetivo a
avaliação do rendimento da soja e seus
componentes de produção em sucessão ao cultivo
de plantas de cobertura, tendo como hipótese que o
uso de adubos verdes proporciona melhores

condições ao desenvolvimento da cultura
econômica, levando a maiores produções.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no município de
Quatro Pontes – PR, sob coordenadas geográficas
de 54°00’00.5’’ W e 24°34’12.3’’S, altitude média
de 420 metros e declividade média de 4%.
O clima da região, de acordo com a
classificação de Köppen, é do tipo Cfa, subtropical
úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas
pouco frequentes, tendências à concentração das
chuvas nos meses de verão e sem estação de seca
definida. A temperatura média anual é de 21°C,
sendo que a média mínima é de 15°C e a máxima é
de 28 °C. A precipitação média anual é em torno de
1500 mm (CAVIGLIONE et al., 2000). O solo foi
classificado
como
Latossolo
Vermelho
Eutroférrico, com textura argilosa (SANTOS et al.,
2013).
Anteriormente a implantação do experimento, a
área foi cultivada com diferentes plantas de
cobertura no período de inverno.
A implantação das culturas de inverno foi
realizada mecanicamente. Foram utilizados 45, 15
e 80 Kg ha-1 de sementes, respectivamente para:
ervilha forrageira (Pisum sativum L.) cultivar
IAPAR 83, nabo forrageiro (Raphanus sativus L.)
cultivar IPR 116 e aveia preta (Avena strigosa S.)
cultivar EMBRAPA 139. Foram utilizados
respectivamente 5 e 30 kg ha-1 de sementes para o
consórcio nabo forrageiro + aveia-preta e 25 kg e
30 kg ha-1 de sementes para o consórcio ervilha
forrageira + aveia-preta. Não se realizou adubação
de base ou de cobertura.
Utilizou-se o delineamento experimental de
blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro
repetições. Cada parcela foi composta por 10,0 m

de comprimento e 5,0 m de largura, totalizando 50
m2. A área útil foi calculada descartando-se 0,50 m
de cada extremidade e 0,45 m de cada uma das
laterais, totalizando 40,5 m2.
Aos 100 dias após a semeadura, efetuou-se o
manejo das plantas de cobertura com 2,75 kg ha-1
do equivalente ácido glifosato. As parcelas foram
semeadas mecanicamente com a cultura da soja no
dia 23 de setembro de 2016 com a cultivar NA
5909 RR (Nidera), com espaçamento de 0,45 m
entre linhas contendo 14 sementes/metro linear.
Para adubação de base utilizou-se 280 kg ha-1 do
formulado 2-20-15. Os tratos fitossanitários foram
realizados conforme as necessidades da cultura,
baseados em recomendações apresentadas pela
Embrapa.
Antes da maturação da soja, no estádio R6,
foram avaliadas duas variáveis: altura de plantas e
população de plantas, com 10 repetições por
parcela para as duas avaliações. Quando a cultura
da soja atingiu o ponto de colheita (estádio R9),
avaliou-se o número de vagens por planta; massa
de 1.000 grãos (média da massa de 8 subamostras
de 100 grãos em balança de precisão, corrigida para
13 % de umidade) e o rendimento (massa dos grãos
produzidos na parcela, corrigida para 13 % de
umidade, estimando-se o rendimento em kg ha-1).
A colheita foi realizada manualmente.
Os dados obtidos foram tabulados e submetidos
à análise de variância considerando um nível de
significância de 5 % para o teste F. Quando
significativos, as médias foram comparadas pelo
teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Utilizou-se
o software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados para os componentes de produção
e rendimento da cultura da soja em sucessão às
diferentes plantas de cobertura são apresentados na
tabela 1.
Houve efeito positivo da palhada das plantas de
cobertura de inverno sobre as variáveis massa de
1.000 grãos e rendimento de grãos da soja. Para as
variáveis população de plantas, altura de plantas e
número de vagem por plantas, não houve diferença
estatística entre os tratamentos. Pôde-se verificar

que os diferentes tratamentos não influenciaram a
germinação e o desenvolvimento inicial das
plântulas de soja.
O rendimento médio observado foi maior que
4,0 t ha-1, e estão de acordo com as médias obtidas
para a região do Oeste do Paraná, entre 3,8 a 4,0 t
ha-1 (CONAB, 2017). O menor rendimento de
grãos e massa de 1.000 grãos foi obtida no
tratamento testemunha (pousio), com 4,25 t ha-1 e
202,7 g respectivamente.
Não houve diferença estatística para rendimento
de grãos entre os tratamentos testemunha e nabo
forrageiro. No entanto a testemunha apresentou
rendimento de grãos inferior aos demais
tratamentos (p<0,05). Para massa de 100 grãos, os
tratamentos nabo forrageiro e aveia não diferiram
estatisticamente da testemunha, sendo esta inferior
aos demais tratamentos (p<0,05).
As plantas de cobertura não apresentaram
diferenças estatística na avaliação rendimento de
grãos e massa de grãos. A soja cultivada sob
plantas de cobertura apresentou um rendimento
superior, de aproximadamente 13%, quando
comparada à testemunha (pousio), fato relacionado
à maior massa de grãos. Possivelmente pela adição
de matéria orgânica e exsudatos, promovendo
melhorias químicas e físicas ao solo. O acréscimo
sucessivo de matéria orgânica, por meio da
adubação verde, favorece sua agregação, mantendo
uma estrutura estável e adequada para que haja um
bom desenvolvimento das culturas (CUNHA et al.
(2011). Kitamura et al. (2008) testaram diferentes
plantas de cobertura em solo do cerrado e
obtiveram resultados que comprovaram as
melhorias nas propriedades químicas, físicas e
biológicas (macrofauna) do solo após a utilização
dessas plantas.
Em trabalho semelhante, Nicoloso et al. (2008)
atribuíram à maior cobertura do solo, obtida com o
uso de plantas de cobertura no consórcio aveia mais
nabo forrageiro, os maiores rendimentos de soja em
relação à testemunha; resultados que corroboram
com os encontrados neste trabalho. Entretanto,
Debiasi et al. (2010) não verificaram diferenças de
rendimento da soja em sucessão às plantas de
cobertura quando comparado ao sistema de pousio.
O adensamento superficial, que ocorre no SSD,
poderia prejudicar o bom desenvolvimento das
culturas comerciais, porém o sistema radicular das
plantas de cobertura pode promover uma

descompactação biológica, favorecendo a melhoria
estrutural do solo, elevando o rendimento das
culturas (SILVEIRA et al., 2008) além do que,
possibilita maior adição de resíduos, aumento da
matéria orgânica e a melhoria das propriedades do
solo (GAZOLLA et al., 2017). De acordo com
Cunha et al. (2011) o acréscimo sucessivo de
matéria orgânica ao solo, por meio da adubação
verde, favorece sua agregação, mantendo uma
estrutura estável e adequada para que haja um bom
desenvolvimento das culturas. Cruz Portela et al.
(2010), constataram expressiva melhoria na
qualidade dos atributos físicos do solo com o
contínuo aporte de material vegetal em sua
superfície, mas principalmente por meio das raízes
das culturas e pelo não revolvimento do solo. A
menor agregação do solo sob cultivo convencional
está relacionada ao menor acúmulo de matéria
orgânica
na
superfície
(VEZZANI;
MIELNICZUK, 2011).
Em solos argilosos, os valores adequados de Pt
são fortemente influenciados pelo tipo de cultivo,
vegetação e pela compactação (REINERT;
REICHERT, 2006). Sanchez (2012), observou
aumento na macroporosidade nas camadas de 0,10
a 0,20 m, demonstrando que as culturas de inverno
também atuam promovendo alterações neste
atributo físico do solo.
A estabilidade da produção de grãos devido à
quebra do ciclo de pragas e de doenças, além dos
benefícios na ciclagem de nutrientes com uso de
espécies com diferentes sistemas radiculares e a
melhoria das condições físicas do solo destacam-se
entre vantagens do uso de sistemas apropriados de
rotação e de sucessão de culturas (SILVA et al.,
2007).
Portanto, o uso de plantas de cobertura
possibilita vantagens estruturais refletindo no
rendimento das culturas posteriores, o que garante
a sustentabilidade dos sistemas agrícolas ao longo
do tempo (LLANILLO et al., 2006).
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Tabela 1 – Resultados médios para componentes de produção e rendimento da soja (safra 2016/2017) após
cultivo sob diferentes plantas de cobertura no inverno.
Plantas de
cobertura

Número de vagens
por planta

Altura de
Plantas

População de
plantas por metro

_____

cm____

Aveia

Massa de
1.000 grãos

Rendimento

______ ______

___

g

ton ha-1___

71(1) ns

85,3 ns

11,9 ns

234,7 ab

4,77 a

78

77,4

12,2

250,0 a

4,84 a

80

75,5

12,1

221,0 ab

4,64 ab

Aveia + Ervilha

77

75,5

11,6

244,7 a

4,75 a

Ervilha

74

80,1

12,3

257,7 a

4,84 a

Testemunha

69

73,4

11,5

202,7 b

4,25 b

DMS
CV (%)

12,63
7,33

12,41
6,94

1,25
4,56

37,60
6,96

0,39
3,72

Aveia + Nabo
Nabo

(1)Médias

seguidas da mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. ns: Não
Significativo.

