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2003). É extremamente inte-w 
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Adequar o sistema de cu 1- ressante, principalmente para 
tivo e o manejo das áreas com os nutrientes de alta mobili-
práticas para semeadura de dade, como nitrogênio, potás-
espécies recicladoras de nu- sio e boro, e em lavouras sob 
trientes, condicionadoras do solos arenosos, como os en-
solo e formadoras de biomas- contrados no cerrado da 
sa para cobertura do solo e Bahia. 
que viabilizem a prática do Neste sentido, o objetivo 
Sistema Plantio Direto (SPD), desta pesquisa foi avaliar o 
mostra-se uma excelente es- potencial de produção de bi-
tratégia para melhorar as con- omassa de diferentes espé-
dições físicas, químicas e bi- cies de cobertura em consór-
ológicas dos solos, em fun- cio com o milho e em suces-
ção dos benefícios auferidos são ao cultivo da soja, bem 

pela matéria como a qualidade desta bio-
orgânica, e massa. 

manter a sus-
tentabi I idade METODOLOGIA 

das áreas de cul- DETALHADA 
tivo com altas produ-

tividades ao longo dos O experimento foi condu-
anos. zido sob condições de se-

A tecnologia do SPD mos- queiro na área experimental 
tra-se bastante promissora da Fundação Bahia, municí-
para a conservação do solo pio de Luís Eduardo Maga-
nas condições tropicais (Fa- Ihães (BA) . 
geria & Stone, 2004), e um A área cujos atributos físi-
dos requisitos para garantir a cos e químicos do solo foram 
eficiência desse sistema, é a corrigidos adequadamente, 
adequada cobertura do solo foi esquadrejada para demar-
exercida pelas espécies for- cação das parcelas. O deli-
madoras de palha (Hernani & neamento experimental fo i o 
Salton , 2001). de blocos ao acaso, com qua-

Elas devem ter boa produ- tro repetições. As parcelas 
ção de biomassa e ser sufici- experimentais foram dimensi-
entemente persistentes, para onadas com 10,0 x 8,0 m. 
a proteção física do solo e Os tratamentos consistiram 
disponibilização de nutrientes do cultivo de milho e soja. 
durante os períodos de exces- Para cultura do milho foram 
so ou escassez de água (Nu- estudados os tratamentos de 
nes et aI., 2006). cultivo de milho de forma sol-

Ainda, o benefício dessas teira e em consórcio com Bra-
plantas absorvem nutrientes chiaria ruziziensis , Brachiaria 
das camadas subsuperficiais piatã, Brachiaria MG4, Brachi-
do solo e os liberam, posteri- aria MG5, Brachiaria paia-
ormente, na camada superfi- guás, Panicum maximum Cll. 

cia l pela decomposição dos Aruana. 
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~ Para a cultura da soja fo
~ ram estudados os tratamen-
< 

~ tos com soja pousio (sem cu 1-
% tivo de nenhuma espécie em 

sucessão), e do cultivo em 
sucessão após a colheita da 
soja com as espécies Bra
chiaria paiaguás, Brachiaria 
ruziziensis, Brachiaria piatã, 
Capim Sudão, Guandu e Bra
chiaria ruziziensis em linhas 
altemadas, Crata/aria ochra
/euca e Brachiaria ruziziensis 
em linhas alternadas e milhe
to. 

Nos tratamentos com mi
lho foi utilizado o híbrido de 
milho DKB 390 PRÓ 2, com 
3,5 sementes por metro, es
paçadas a 0,5 m de entreli
nhas e semeadura no dia 03/ 
11 /13. As sementes das es
pécies de cobertura foram jo
gadas à lanço momentos an
tes da semeadura do milho, 
na quantidade equivalente a 
10 kg/ha. Para o manejo de 
plantas daninhas no milho, foi 
aplicado a mistura de atrazi
na + mesotriona. 

Nos tratamentos onde foi 
cultivada a soja, utilizou-se o 
material BRS 8180 RR com 15 
sementes por metro e espa-

çamento de 0,5 m entrelinhas. 
A semeadura da soja se deu 
no dia 05/11 /13, e das espé
cies de cobertura no dia 06/ 
03/14 (um dia após a colhei
ta da soja) . Foi utilizado na 
linha de semeadura (espaça
mento de 0,5 m) , 8 kg/ha de 
braquiárias , 7,5 kg/ ha de 
guandu mandarim, 5,0 kg/ha 
Crata/ária ochra/euca, 15,0 
kg/ha de milheto e 18 kg/ha 
de capim sudão. Por ocasião 
da semeadura das espécies 
forrageiras , foi feito a desse
cação das parcelas para con
trolar as plantas infestantes. 

No mês de julho/2014, fo
ram coletadas biomassa for
mada em cada tratamento. As 
amostragens foram feitas por 
meio de três coletas , cada 
qual em 0,25 m2

, tomadas ao 
acaso em cada parcela. 

Após a coleta, todo o ma
terial foi seco em estufa à 
65°C até peso constante e, 
posteriormente, pesado para 
determinação da massa de 
matéria seca produzida em 
cada tratamento. Foi tomada 
uma amostra de cada mate
rial para determinação do teor 
de nutrientes. 

Figura 1 - Média geral da produtividade de soja e milho 
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RESULTADOS 

produtividade de soja e 
o constitui-se da média 
odas as parcelas cultiva
com estas espécies (Fi-
3). Apesar da irregulari
de chuvas acarretando 

carência durante momen
importantes do ciclo, a 
utividade de milho foi si-
em todos os tratamen

. indicando que apesar do 
. o desta espécie em con
'0 com as coberturas, não 

prejuízo à produtividade. 

O cultivo de espécies para 
formação de palhada em su
cessão à soja, aumentou con
sideravelmente a quantidade 
de biomassa na área (Figu
ra 2) . A quantidade de bio
massa formada pelo cultivo 
de B. piatã em sucessão à 
soja, foi significativamente 
maior que no tratamento pou
sio, e se mostrou a melhor 
espécie para este fim . 

O cultivo de espécies for
madoras de palhada em su
cessão à soja, mostraram ex
celente resposta no que se 

Figura 2 - Média da produção de biomassa formada 
pela soja em pousio e das espécies de cobertura 

cultivada em sucessão à soja 
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Plantas de cobertura cultivada em sucessão com soja 

Figura 3 - Média da produção de biomassa formada 
pelo cultivo de milho solteiro e do consórcio de 

milho com espécies de cobertura 
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Plantas de cobertura cultivada em consórcio com milho 
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- E~ ê2.i! 3,6 35,3 56,8 3,4 29,8 _~_o~ 

o· 74.9 4 ,4 49,9 
'C~Q._ o 62,2 6,4 58,2 '; ..... = o _'O. B. Piatã 86,7 3,6 61,7 142,4 7,6 102,6 ='O.~: 
~~.o u B.Ruziz.. 88,3 5,4 75,1 87,1 6,1 73,9 
0,.-00" EC • Sudão 57,3 3,6 51 ,2 ,,.EEE 
-o~1J B.MG4 86,8 8,1 86,3 C·.efCl ...I.G JS B.MG5 116,7 10,4 92,6 
WC. t: 

B. Paiaguás 107,1 5,9 42,1 85,1 5,8 59,6 ID c -CD O 
cr: eG .a= 
t- ;: E 0- Sorgo 73,6 6,4 38,8 -ou E ,.- B. + Crotalária 134,6 5,4 78,9 c.c 

B. + Guandu 104,2 7,1 80,7 

refere ao aproveitamento do formada (Figura 3). CONCLUSÕES 
restante de água da estação Na Tabela 1, está apresen- A utilização de espécies de 
chuvosa e dos nutrientes re- tado a quantidade de NPK cobertura, principalmente as 
siduais, deixados após culti- acumulado na matéria seca braquiárias em sucessão ao 
vo da soja para formação de das biomassas formadas . Es- cultivo da soja, ou em con-
biomassa. O consórcio de B. tes valores foram obtidos pela sórcio com milho cultivados 
ruziziensis em linhas alterna- relação entre o teor do nu- sob condição de sequeiro no 
das com guandu e crotalária, tr iente na biomassa e sua oeste da Bahia , produziu 
ambém mostrou-se uma al- quantidade formada. quantidades satisfatórias de 

ternativa interessante no que Um detalhe interessante é palhada para cobertura do 
diz respeito à produção de o menor acumulo destes nu- solo, e mostrou uma excelen-
biomassa e também sobre a trientes na biomassa do tra- te opção como espécies re-
possibilidade de manejo de tamento pousio, quando com- cicladoras de nutrientes. 
nematoides (consórcio com parado com a biomassa dos O cu ltivo de braquiária em 
crotalária) . tratamentos que tiveram cul- co nsórcio com crotalár ia 

Nos tratamentos com cul- tivo com espécies de cober- mostrou uma alternativa inte-
tivo de milho, a quantidade tura, principalmente o potás- ressante no que diz respeito 
de biomassa formada na par- sio, que é de fácil lixiviação. à produção de biomassa em 
cela pousio também foi me- Estes dados mostram o po- áreas com nematoides. 
nor, quando comparada às tencial destas plantas como 
parcelas com cultivo de gra- recicladora de nutrientes. AGRADECIMENTOS 
míneas em consórcio. Ao recuperar este elemen- A Fundação BA pela par-

Dentre as espécies testa- to das camadas mais profun- ceria e a Fundeagro por fi -
das, as braquiárias brizantha das e trazê-lo à superfície do nanciar este trabalho. 
cv. MG5 e Paiaguás se des- solo, ele poderá ser reutiliza- • Pesquisador da 
tacaram pela maior produção do pelas culturas sequentes. Embrapa Algodão 
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