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EFEITO DO SISTEMA DE CULTIVO CONVENCIONAL 
COM E SEM ADUBAÇÃO VERDE EM ALGUMAS PROPRIEDADES 
FÍSICO-HÍDRICAS DE UM LATOSSOLO VERMELHO-AMAREL01  

EDSON ALVES BASTOS2, ADEODATO ARI CAVALCANTE SALVIANO3  e FRANCISCO DE 
BRITO IvIEL04  

RESUMO - Avaliou-se o efeito do sistema de cultivo convencional, com e sem adubação 
verde, no teor de matéria orgânica e em algumas propriedades físicas de um Latossolo 
Vermelho-Amarelo, comparando-o ao solo sob mata. Foram determinados textura, densidade 
aparente, porosidade, espaço aéreo, taxa de infiltração, retenção de água a 0,33 e 15 atm e teor 
de matéria orgânica. Para coleta de amostras, foram abertos quatro perfis por área, obedecendo 
às profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. Com exceção da taxa de infiltração e 
retenção de água, em que se utilizou apenas duas repetições, as demais determinações foram 
feitas, coletando-se uma amostra por profundidade por perfil, totalizando quatro repetições por 
profundidade. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, aplicando a análise de 
vacância e o teste de Tukey-  a nível de 5% de probabilidade. Os resultados obtidos mostraram a 
influência negativa do cultivo convencional nas propriedades fisicas do solo quando 
comparados ao solo sob mata, que apresentou, na profundidade de 10-20 cm, menor densidade 
aparente, maior porosidade, maior espaço aéreo e ainda uma taxa final de infiltração de água 
bem superior em relação aos solos trabalhados. A incorporação do adubo verde aumentou o 
teor de matéria orgânica até os 20 em de profundidade. 

INTRODUÇÃO 

O cultivo intensivo do solo sem um manejo adequado pode trazer sérios prejuízos para 
a estrutura do solo, tornando-o degradado e improdutivo ao longo do tempo. 

A adubação verde pode ser uma prática viável na recuperação de solos degradados, 
aumentando sua produtividade, pois em geral, ela aumenta o teor de matéria no solo (Igue, 
1984) e melhora suas condições fisicas, químicas e biológicas (Kage, 1984). Segundo Cruz 
(1958) a morte e humificação das raízes das leguminosas em camadas profundas possibilitam a 
distribuição de matérias orgânicas em profundidade, alterando as propriedades físicas do solo e 
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melhorando sua aeração. Resck & Pereira (1981) constataram que a incorporação de mucuna 
preta reduziu os valores de densidade aparente e porosidade em um Latossolo Vermelho-
Amarelo fase cerrado. Entretanto, alguns pesquisadores, em trabalhos com adubação verde, não 
encontraram resultados tão expressivos na melhoria das propriedades fisicas do solo. Andrade 
et al. (1984), trabalhando com Crotalaria juncea L., verificaram que sua incorporação 
provocou poucas alterações no solo, não havendo efeito da adubação verde na porosidade. Igue 
(1984) cita que a adubação verde, para melhorar a produtividade do solo, depende da 
quantidade (volume) do resíduo que é incorporado, da qualidade do material (gramíneas, 
leguminosas ou outros) e do sistema agrícola em uso. O mesmo autor afirma também que a 
freqüência de aplicação é fundamental quando se deseja um efeito significativo. 

O emprego de leguminosas como adubo verde pode influenciar a taxa de infiltração 
d'água no solo em função do húmus que se forma, Cruz (1958). Diversos autores também 
comprovaram o efeito da adubação verde na melhoria da infiltração e retenção de água no solo 
(Igue, 1984; Fundação Cargill, 1984), aumentando o período de armazenamento de água no 
solo, o que propicia às plantas uma maior resistência aos veranicos. 

O presente, trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do sistema de cultivo 
convencional com e sem adubação verde, sobre algumas propriedades fisicas do solo, quando 
comparado ao solo com vegetação nativa. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na base fisica da lUEPAE de Teresina, situada a 05°05' 
de latitude Sul, 42°49' de longitude Oeste e a 72 m de altitude. O clima, segundo Koeppen, é 
do tipo AW (tropical chuvoso), com precipitações anuais em torno de 1330 mm, concentradas 
no período de dezembro a abril. 

O solo em estudo foi um Latossolo Vermelho Amarelo, classificado por Melo Filho et 
al. (1980). 

O experimento foi realizado em três diferentes áreas, representando três tratamentos: 
Tratamento I (Ti) - área cultivada com feijão macassar (Vigna unguiculata)) por 

mais de cinco anos, rotacionada com mandioca (Manihot esculentum) e submetida a 
incorporação de adubo verde, feijão de porco (Canavaha ensiformes), na proporção de 45 t de 
massa verde por hectare, o que correspondeu a 8,55 t de matéria seca por hectare. 

Tratamento II (T2) - área também cultivada com feijão macassar e rotacionada com 
mandioca, por mais de cinco anos, mas sem nenhuma incorporação de adubo verde. 

Tratamento BI (T3) - área com vegetação nativa de sabiá (Mimosa caesalpiniaefohá 
Benth). 

As áreas 1 e 2 foram submetidas ao manejo convencional, consistindo de uma ração e 
duas gradagens. 

A incorporação do adubo verde foi realizada em junho de 1989, através de gradagem. 
Em janeiro de 1990 foi platado o feijão macassar, que foi colhido em março; e em julho do 
mesmo ano, foram feitas as amostragens para caracterizações fisico-hídricas (textura, densidade 
aparente, porosidade, espaço aéreo, taxa de infiltração de água e retenção de umidade a 0,33 e 
15 atm) e teor de matéria orgânica no solo. 
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Para coleta de amostras, foram abertos quatro perfis por área, obedecendo às 
profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. 

As determinações, de densidade aparente, porosidade, espaço aéreo e taxa de 
infiltração d'água forma feitas segundo os métodos descritos por Forsythe (1975), e a 
densidade de partículas foi estimada em 2,65 g/cm3. 

O espaço aéreo foi calculado com o solo retendo umidade a uma tensão de 0,33 atm, 
considerando-se as profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm. 

A textura, bem como as determinações de capacidade de campo, ponto de murcha e 
matéria orgânica foram feitas no Laboratório de Solos da Universidade Federal do Piauí, 
seguindo ametodologia adotada pelo Manual de Métodos de Análises de Solos (EMBRAPA, 
1979). 

Com exceção da taxa de infiltração e retenção de umidade, em que se utilizou apenas 
duas repetições, as demais determinações foram feitas coletando-se uma amostra por 
profundidade por perfil, totalizando quatro repetições por profundidade. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, aplicando-se a análise de 
variância e o ,teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Os resultados de retenção de 
umidade não foram analisados estatisticamente, devido ao baixo número de repetições. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da Tabela 1 mostram que as áreas cultivadas e a área de mata apresentam 
semelhante distribuição de classe textural. 

TABELA 1. Distribuição das frações granulométricas e classificação textura! de um Latossolo Vermelho-
Amarelo. Teresina, Piauí, 1990. 

Áreas Profundidade Frações granulométricas 
Anã 	Silte 	Argila 

ClassificaçãoTexhmd 

0-10 76 11 13 Franco arenoso 
A1 10-20 74 13 13 Franco arenoso 

20-30 64 14 22 Franco argilo-arenoso 
30-40 65 12 23 Franco argilo-arenoso 

0-10 78 13 09 Franco arenoso 
A2 10-20 74 12 14 Franco arenoso 

20-30 64 14 22 Fume() argdo-arenoso 
30-40 64 12 24 Franco argilo-arenoso 

0-10 83 08 09 Areia franca 
A3 10-20 77 10 13 Franco arenoso 

20-30 68 13 19 Franco angdo-arenoso 
30-40 66 13 21 Franco argilo-arenoso 

116 



Observando-se os valores de densidade aparente, constatou-se que os menores do os 
da profundidade de 0-10 cm (Tabela 2). Nas áreas trabalhadas (Al e A2) esse baixo valor de 
densidade aparente pode ser explicado em função do revolvimento do solo, pelas máquinas e 
pela prévia atividade da fauna; e na área 3, pela estrutura natural do solo. 

TABELA 2. Valores médios de densidade aparente e porosidade total em um Latossolo Vermelho 
Amarelo, sob cultivo onvencional (°reas e 2) e sob mata (°rea 3). Teresina, Piauí, 1990. 

Profundidade 	 Densidade aparente (g/cm3) 	 Porosidade total (%) 
(cm) 	 Areal Área2 Área3 C.V.(%) 	Areal Área2 Área3 C.V.(%) 

0-10 1,45 a 1,45 a 1,44 a 2,70 42 a 42 a 43 a 2,26 
10-20 1,66 a 1,63 a 1,49 b 1,96 38 b 38 b 41 a 2,04 
20-30 1,61 a 1,62 a 1,59 a 2,07 39 a 38 a 39 a 1,71 
30-40 1,66 a 1,59 a 1,54 a 4,04 38 a 39 a 40 a 3,64 

OBS: CV - Coeficiente de variação (%). Nas linhas, médias assinaladas com a mesma letra não diferem 
significativamente pelo teste de 'hickey, a nível de 5% de probabilidade. 

Na camada de 10-20 cm, a densidade aparente nas áreas trabalhadas, foi 
estatisticamente superior em relação ao solo virgem, evidenciando uma certa compactação nas 
áreas cultivadas. Esta compactação pode ser explicada em função do tempo e intensidade do 
uso desses solos (Silva et al. 1981). Estes dados mostram a ação negativa do cultivo sobre essa 
propriedade fisica do solo, o que também foi encontrado por Machado & Brum (1978), 
trabalhando com Latossolo Roxo Distrófico. 

Comparando-se os dados de densidade aparente das áreas trabalhadas (Al e A2), na 
profundidade de 10-20 cm, verifica-se que a incorporação do adubo verde, apesar de ter 
elevado significativamente o teor de matéria orgânica, não foi suficiente para alterar a densidade 
aparente. Isto pode ser explicado pelo curto espaço de tempo decorrido entre a incorporação e 
as amostragens. Oliveira Júnior & Medina (1985), trabalhando com adubação verde, não 
constataram diferença significativa na densidade aparente, justificando tal fato pelo curto 
período de tempo (1 ano) em que foi instalado o experimento. 

Nas demais profundidades não se observou diferenças significativas dos valores de 
densidade aparente nas três áreas estudadas, o que provavelmente pode ser explicado em 
função do implemento não ter atingido a estrutura natural do solo al[em dos 20 cm. 

Mediante a Tabela 2 observa-se que todos os valores de porosidade estão acima de 
35%, que é citado por Brady (1974) como sendo o limite inferior na faixa de variação para 
solos arenosos. 

Houve diferenças significativas entre os tratamentos na profundidade de 10-20 cm, 
onde a porosidade do solo sob mata foi superior à das áreas cultivadas, comportando-se de 
forma inversa à densidade aparente. 

Nas demais profundidades não houve diferenças significativas de porosidade. Na 
camada de 0-10 cm, o revolvimento do solo, nas áreas trabalhadas, e a estrutura natural do solo 
sob mata nativa contribuíram para que os valores de porosidade não diferenciassem 
estatisticamente nestas três áreas. Nas profundidades de 20-30 cm e 30-40 cm isto é explicado 
pelo fato da mobilização do solo não ter atingido tais camadas. 
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Os dados obtidos de espaço aéreo, quando o solo se encontrava em capacidade de 
campo, mostram que não existe limitação dessa propriedade para o desenvolvimento do sistema 
radicular da maioria das culturas, já que Wesseling & Van Whk (1957), citados por Forsythe 
(1975), indicam como limite crítico de espaço aéreo o valor 10% (Tabela 3). 

TABELA 3. Valores médios de espaço aéreo, capacidade de campo (CC), ponto de murcha (PM) e matéria 
orgânica em um Latossolo Vermelho Amarelo, sob cultivo convencional (Áreas 1 e 2) e sob 
mata (Área 3). Teresina, Piauí, 1990. 

Profundidade 	Espaço aéreo (%) 	CC,(%) 	PM (%) 	Matéria orgânica (%) 
(cm) Areal Area2 Area3 C.V. (%) Areal Area2 Area3 Areal Area2 Area3 Areal Area2 Area3 C.V.(/0) 

0-10 33b 36a 36a 3,21 10 7 8 4 3 3 1,17 a 0,92b 1,34a 11,24 
10-20 28 b 29 b 35 a 3,94 9 9 7 5 4 3 1,16 a 0,82 b 0,88 b 11,49 
20-30 26 a 25 a 27 a 4,08 13 13 12 7 7 5 1,08 a 0,90 a 0,95 a 12,40 

OBS: CV - Coeficiente de variação (%). 
Nas linhas, médias assinaladas com a mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tuckey, a 
nível de 5% de probabilidade.. 

Na área onde se incorporou o adubo verde, na profundidade de 0-10 cm, houve uma 
redução significativa de espaço aéreo quando comparado à outra área trabalhada e ao solo 
natural. Isto pode ser explicado pela maior retenção de umidade verificada na área 1 em função 
de um maior percentual de argila, cerca de 4% a mais do que nas outras áreas, e pelo maior teor 
de matéria orgânica, resultante da decomposição dos restos de feijão de porco incorporados ao 
solo. Resultados semelhantes foram encontrados por Resck et al. (1979), os quais constataram 
que a decomposição de mucuna preta, em curto espaço de tempo, aumentou a capacidade de 
retenção de água. Nessa mesma profundidade, entre as áreas 2 e 3, apesar do maior teor de 
matéria orgânica verificada na última, não se observou diferenças significativas de espaço aéreo. 
Provavelmente o revolvimento do solo tenha sido o responsável pelo elevado valor de espaço 
aéreo da área trabalhada, igualando-o ao do solo sob mata. 

Houve• maior retenção de umidade na profundidade de 10-20 cm nas áreas 
trabalhadas, o que levou a reduzir, significativamente o espaço aéreo destas áreas quando 
comparadas ao solo natural. Isto se deve a uma certa compactação nessa profundidade pelo uso 
de máquinas agrícolas, que é evidenciado pelos valores de densidade aparente e porosidade. Na 
profundidade de 20-30 cm não se observou nenhuma alteração significativa, concordando com 
os resultados obtidos por Eltz et al. (1989), que trabalharam com uni Latossolo Bruno °fico. 

Observando-se a Tabela 3 verifica-se que as áreas 1 e 3 apresentaram, na 
profundidade de 0-10 cm, teores de matéria orgânica significativamente superior em relação à 
área 2. Na mata esse maior teor se deve à decomposição dos resíduos de folhas, galhos e raízes, 
que proporcionaram um acúmulo de matéria orgânica nessa camada superficial do solo. Na área 
1, a adubação verde foi a principal causa dessa elevação, que também se verificou na camada 
de 10-20 cm, aumentando significativamente o teor de matéria orgânica em relação às outras 
duas áreas. Tal fato é explicado em função do adubo verde ter sido incorporado até os 20 cm, 
enquanto que no solo virgem a incorporação dos resíduos orgânicos se concentrou mais nos 
primeiros 10 em, o que levou inclusive a não diferenciar estatisticamente o teor de matéria 
orgânica em relação à área 2, na profundidade de 10-20 cm. 

118 



O menor teor de matéria orgânica da área 2 em relação ao solo natural, verificado na 
profundidade de 0-10 cm, se deve ao tempo e sistema de cultivo adotado. Machado & Brum 
(1978), comparando solo sob cultivo convencional e solo sob mata, observaram menor teor de 
matéria orgânica no primeiro até os 15 cm de profundidade. A partir dos 20 cm não se 
verificou diferença significativa entre as três áreas estudadas, pois nessa profundidade não se 
verificou mais nenhum efeito de agentes externos. 

O solo natural, por ser melhor estruturado, apresentou uma taxa final de infiltração, 
aos 120 min, de 201 mm/h, enquanto nas áreas cultivadas (Ai e A2), esta foi apenas de 22 e 
30 nun/h, respectivamente (Tabela 4). Resultados semelhantes foram encontrados por Cintra et 
al. (1983) trabalhando com Latossolo Roxo. A compactação do solo, verificada na 
profundidade de 10-20 cm, pode ser o principal responsável pela grande redução da infiltração 
de água nas áreas trabalhadas. Beltrame et al. (1981) cita que o preparo do solo destroi a 
estrutura natural da camada arável, provocando compactação que reduz as taxas de infiltração. 

TABELA 4. Taxa de infiltração de água no solo em Latossolo Amarelo do cerrado piauiense sob 
cultivo reduzido (Área 1 e 2) e sob mala (Área 3). Teresina, Piauí, 1990. 

Tempo de 
infiltração(min) Área 1 

Taxa de infiltração (nun/h) 
Área 2 Área 3 

1 390 870 1050 
2 150 390 450 
3 120 270 330 
4 120 180 300 
5 90 120 270 
10 60 96 234 
20 54 48 210 
30 42 42 213 
45 40 44 204 
60 32 36 210 
90 22 32 204 
120 22 30 201 

Analisando a Tabela 4, observa-se que a taxa de infiltração da área em que foi 
incorporado o adubo verde foi menor também em relação à área 2. Essa diferença pode ser 
explicada em função da área 1 apresentar um maior teor de argila, cerca de 4% a mais, e um 
valor de densidade aparente levemente superior na profundidade de 10-20 cm. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitem as seguintes conclusões: 
1. Até os 10 cm não se observaram diferenças estatísticas na densidade aparente e 

porosidade entre os três tratamentos, porém o espaço aéreo da área 1 foi inferior 
significativamente (5%) em relação às outras áreas. 
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2. O tempo e a intensidade de cultivo do sistema convencional promoveram um 
aumento de densidade aparente e reduziram a porosidade e espaço aéreo, evidenciando uma 
compactação na profundidade de 10-20 cm. Houve também uma redução sensível da taxa de 
infiltração de água das áreas trabalhadas em relação ao solo sob mata. 

3. A adubação verde aumentou o teor de matéria orgânica até os 20 cm de 
profundidade. 

4. A partir dos 20 cm não se observaram diferenças significativas na densidade 
aparente, porosidade, espaço aéreo e teor de matéria orgânica entre as três áreas em estudo. 
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