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RESUMO 

 

ZANELLA, Mayara Santana. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Coberturas Vegetais Afetando Indicadores Microbiológicos De Um Neossolo 
Quartzarênico E Produtividade Da Soja 
 

Professor Orientador: Prof. Dr. Aguinaldo José Freitas Leal 
 
Caracterizados por sua baixa fertilidade, solos arenosos vêm sendo utilizados para 
cultivo de culturas agrícolas, e se não forem bem manejados tendem a sofrer perdas 
em seus atributos microbiológicos e químicos. O objetivo foi avaliar o efeito de 
diferentes coberturas vegetais nos indicadores microbiológicos de um Neossolo 
Quartzarênico, bem como sua influência na produtividade da cultura da soja. O 
experimento foi conduzido em condições de campo, no município de Paraíso das 
Águas-MS. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 
parcelas subdivididas e quatro repetições, sendo dois períodos de amostragem do 
solo: seco e chuvoso, e cinco coberturas vegetais. Foram realizadas análises dos 
parâmetros microbiológicos do solo e para a soja foram avaliados altura da planta, 
inserção da primeira vagem, massa de cem grãos e produtividade dos grãos. Os 
parâmetros avaliados foram alterados em função das coberturas vegetais e do 
período de amostragem do solo. A cobertura vegetal braquiária proporcionou 
melhores resultados, em todas as análises, durante o período chuvoso.   

PALAVRAS–CHAVE: Atividade microbiana. Respiração basal. Bioindicadores  

ABSTRACT 

 

ZANELLA, Mayara Santana. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Coberturas Vegetais Afetando Indicadores Microbiológicos De Um Neossolo 
Quartzarênico E Produtividade Da Soja 
 
Author: Mayara Santana Zanella  
Adviser: Prof. Dr. Aguinaldo José Freitas Leal 
 
Characterized by low fertility, sandy soils has been used for agricultural crops 
cultivation and if not well managed tend to suffer losses in their microbiological and 
chemical attributes. The aim was to evaluate the cover crops influence in the 
microbiological indicators of a Quartzarenic Neosol, as well as its influence on the 
soybean productivity. The experiment was conducted under field conditions, on 
Paraíso das Águas-MS municipality. The experimental design was in randomized 
blocks with subdivided plots and four replications, two periods of soil sampling: dry 
and rainy, and five cover crops. Analyses of the microbiological parameters of the 
soil were carried out, for soybean plant height, the first pod insertion, hundred grain 
mass and grain yield were evaluated. The parameters evaluated were altered 
according to the cover crop and the soil sampling period. The cover crop brachiaria 
provided better results in all analyses during the rainy season. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A microbiologia do solo oferece inúmeras opções para desenvolvimento de novas 

biotecnologias das quais o principal objetivo é substituir sistemas agrícolas 

tradicionais por sistemas agrícolas sustentáveis que utilize menos insumos 

industriais. A crescente degradação ambiental tem impulsionado a busca por 

indicadores sensíveis de qualidade do solo, tanto para avaliação de um 

ecossistema, como para predizer quais práticas podem favorecer a recuperação do 

solo (HUNGRIA et al., 2009).  

Refletindo a funcionalidade dos solos, mas também para orientar a recuperação 

de áreas degradadas (NUNES et al., 2011), e avaliar o impacto do manejo adotado 

sobre o solo (CHAER e TÓTOLA, 2007), os processos microbianos são 

fundamentais para a qualidade do solo, pois servem como indicador biológico, 

podendo proporcionar estabilidade produtiva dentro de um sistema (TURCO e 

BLUME, 1999).   

Como a microbiota do solo é a principal responsável pela decomposição dos 

compostos orgânicos, pela ciclagem de nutrientes e pelo fluxo de energia do solo, a 

biomassa microbiana e sua atividade têm sido apontadas como as principais 

características para controle da fertilidade (TRANNIN et al., 2007). E o C- carbono 

orgânico e o C- da biomassa microbiana têm sido utilizados como indicadores de 

alterações, uma vez que estão associados às funções ecológicas do ambiente e são 

capazes de refletir as mudanças de uso do solo (JACKSON et al., 2003).  

A respiração é um método muito utilizado para quantificar a atividade metabólica 

nos solos, podendo ser avaliada através da liberação de CO2 (MOREIRA e 

SIQUEIRA, 2002). Sua medição é considerada uma estimativa indireta da 

velocidade de decomposição da matéria orgânica ou de algum material adicionado 

ao solo (ALEF, 1995; SEVERINO et al., 2004). Dados fornecidos pela análise da 

respiração microbiana e CBMS (carbono da biomassa microbiana do solo) fornecem 

dados úteis sobre modificações microbiológicas dos solos, decorrentes de práticas 

agrícolas como o manejo dos solos e das culturas (ALVAREZ et al., 1995; JORDAN 

et al., 1995).  
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A mudança da vegetação natural para sistema de exploração agrícola provoca 

alterações profundas nos atributos do solo (PRIOR et al. 2004). Quando uma área 

de vegetação nativa é convertida em área de cultivo de grãos, os atributos químicos 

e microbiológicos do solo são alterados (COSTA et al. 2006, CARNEIRO et al. 

2009). O tipo de preparo do solo adotado em cada sistema de manejo, apresenta 

efeitos diferenciados sobre os atributos físicos e químicos do solo e estes são 

dependentes dos manejos de resíduos vegetais e das condições de umidade do 

solo, no momento do preparo (COSTA et al., 2006).  

A reserva de carbono do solo é composta por frações associadas aos minerais, 

sendo essas frações mais lábeis, pouco ou não associadas à fração mineral, como 

os resíduos vegetais existentes entre e dentro dos agregados do solo. A consorcio 

de culturas de cobertura, reduz as perdas de carbono orgânico total (COT) do solo, 

pois mantém os resíduos vegetais na superfície do solo e protege fisicamente a 

matéria orgânica presente nos agregados do solo, assim como protege o solo contra 

erosão, podendo facilitar a eliminação de plantas daninhas e preservação da água 

no solo (SIX et al., 2004; CONCEIÇÃO et al., 2008; ZOTARELLI et al., 2012).  

A efetividade desse sistema está relacionada, entre outros fatores, com a 

quantidade e a qualidade de resíduos produzidos por plantas de cobertura 

(TORRES, 2003). O uso de plantas de cobertura junto com o sistema de plantio 

direto tem proporcionado a manutenção dos estoques de carbono no solo (PRIOR et 

al., 2004), melhorando consequentemente melhora os atributos químicos, físicos e 

biológicos do solo (SILVA et al., 2007). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Neossolo Quartzarênico 

No Brasil a região do Cerrado abrange uma área de aproximadamente 207 

milhões de ha, sendo 127 milhões de ha aptos para a agropecuária, dos quais, 30 

milhões de ha são classificados como Neossolos Quartzarênicos (CAETANO et al., 

2013). O desmatamento no Cerrado ocorre desde meados da década de 70, como 

consequência da alta demanda para áreas agrícolas, essa conversão de Cerrado 

para pastagem e terras agrícolas causa grandes impactos na fertilidade do solo 

(FRAZÃO et al., 2010).  

Os solos arenosos apresentam como principais características baixa fertilidade, 

elevada permeabilidade e baixa coesão entre as partículas o que os torna 

suscetíveis à erosão (ZUO et al., 2008; LEPSCH, 1991; SALES et al., 2010). 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos os Neossolos não 

apresentam horizonte “B” e são pouco evoluídos (EMBRAPA, 2018).  

Constituídos basicamente por quartzo, esses solos são desprovidos de minerais 

primários alteráveis, o que resulta na falta de reserva de nutrientes para as plantas. 

Além de elevada taxa de mineralização da matéria orgânica e fácil perda de insumos 

aplicados (CUSTÓDIO FILHO, 2011). 

Ao avaliarem os efeitos de diferentes manejos em um Neossolo Quartzarênico em 

ambientes de Cerrado, Frazão et al. (2008) notaram que as áreas de Cerrado Nativo 

e pastagem degradada apresentaram menores valores de pH, fósforo disponível, 

magnésio, potássio e cálcio. Porém, concluíram que embora este solo apresente 

baixa fertilidade natural, quando manejado adequadamente pode apresentar 

potencial para o cultivo agrícola.   

O sistema de manejo empregado para solos arenosos pode modificar os estoques 

de carbono e nitrogênio, podendo aumentar, diminuir ou manter esses estoques 

estáveis. Além de alterar a dinâmica da matéria orgânica do solo a qual constitui um 

reservatório de diversos materiais quanto à origem, composição e dinâmica do solo 

(FRAZÃO et al., 2010; SCHLESINGER, 1984).  
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2.2 Coberturas Vegetais  

Cultivadas geralmente na entressafra, as coberturas vegetais são 

condicionadoras da conservação do solo, reduzindo a erosão proporcionando efeitos 

positivos nas propriedades químicas, biológicas e físicas do solo (BARROS et al., 

2013). Para mais, a sua utilização fornece benefícios para culturas de interesse 

econômico e aumenta a sustentabilidade dos agrossistemas.  

Melhorias na estrutura do solo que favorecem a aeração e a infiltração de água no 

solo, possibilitando a maior penetração do sistema radicular, ocorrem devido à 

adição regular de resíduos de coberturas vegetais (IGUE, 1984). Para BORKERT et 

al. (2003), além desses benefícios, as coberturas vegetais podem apresentar 

melhoras sobre a fertilidade do solo, no controle de pragas, doenças e plantas 

daninhas.  

A utilização de coberturas vegetais em sucessão à cultivos de soja em sistemas 

de plantio direto, tem sido positivamente relatada por proporcionar maior 

concentração foliar de fósforo, aumentar a produtividade da cultura, aumentar a 

tolerância ao estresse edafoclimático e aumentar a produção de fitomassa 

(VERONESE et al., 2012; KOLLET et al., 2006; LIMA et al., 2016). Sendo importante 

a utilização de espécies com alta produção de fitomassa para o desenvolvimento 

sustentável da soja.  

Plantas pertencentes à família Fabaceae do gênero Crotalaria são comumente 

utilizadas como coberturas vegetais ou como adubo verde (LEAL et al., 2012). Essas 

plantas apresentam elevada capacidade de produção de biomassa, fixação de 

nitrogênio podendo aumentar a produção de culturas de interesse agrícola 

(TEODORO et al., 2015).  Carvalho et al. (2004) observaram que a produtividade do 

milho foi 18% maior quando cultivado sobre resíduos de crotalária, quando 

comparado com a área de pousio. 

Outras plantas comumente usadas são pertencentes à família Poaceae. Por 

terem um sistema radicular volumoso que forma uma camada espessa de palhada 

sobre o solo, as braquiárias (Urochloa sp.) são utilizadas com frequência como 

cobertura vegetal (SALTON e TOMAZI, 2014). Maiores produtividades para soja 

foram observadas por Chioderoli et al. (2012), quando cultivadas sobre Urochloa 

brizantha na época de adubação. Plantas dessa espécie apresentam maior 
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produção de matéria seca e são mais eficientes na supressão de plantas daninhas, 

o que resulta em maior rendimento dos grãos de soja (PACHECO et al., 2009).  

O nabo forrageiro (Raphanus sativus L.) é utilizado por se desenvolver bem em 

solos pobres, suas raízes apresentam maior acúmulo de nutrientes além de 

descompactarem o solo (OHLAND et al., 2005). Outra característica importante 

dessa planta é que a mesma pode ser cultivada no inverno e em rotação de cultura 

no sistema de plantio direto.  

Essas coberturas vegetais exercem influência no aumento e na diversidade 

microbiana devido à zona de influência das raízes (CORDEIRO et al., 2012), que é o 

chamado efeito rizosférico. Na rizosfera, que é um ambiente bastante complexo, há 

a liberação de células, mucilagem, exsudados e lisados que contêm aminoácidos, 

enzimas, proteínas açucares, carboidratos complexos, álcoois, vitaminas e 

hormônios (KLUEPFEL, 1993).  

  

2.3 Atributos Microbiológicos 

A atividade microbiana do solo é fundamental para a transformação da matéria 

orgânica, interagindo com as partículas do solo e participando de processos 

biológicos e bioquímicos essenciais parra garantir a sustentabilidade dos 

ecossistemas (TURCO et al., 1994). As características físicas, químicas e biológicas 

do solo são positivamente modificadas quando há adição de matéria orgânica e 

cobertura vegetal (GARCÍA et al., 2010). 

Em razão da complexa dinâmica de crescimento da atividade dos microrganismos 

no solo, os parâmetros bioquímicos e biológicos, isoladamente, não refletem 

precisamente as alterações na qualidade do solo (PEREIRA et al., 2004). Por esta 

razão algumas análises microbiológicas são utilizadas para monitorar a atividade 

desses microrganismos no solo.  

A biomassa microbiana junto ao carbono orgânico estão sendo utilizados como 

indicadores da qualidade do solo, por serem os principais componentes da matéria 

orgânica viva do solo (SILVA et al., 2012).  Kaschuk et al. (2011), ao avaliarem o 

efeito de diferentes sistemas de uso do solo sobre a biomassa e a atividade 

microbiana, observaram que, houve alteração em todos os biomas quando 

vegetação natural foi substituída pela vegetação agrícola. 
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Outro parâmetro utilizado é a respiração microbiana do solo (RMS), que é 

quantificada pela liberação de C-CO2 pelos microrganismos presentes no solo 

(ARAÚJO NETO et al., 2014). A RMS tem apresentado variações sensíveis em 

razão dos diferentes sistemas de uso e manejo do solo, Assis Júnior et al. (2003), 

encontraram maiores valores para este parâmetro em áreas de mata viva e 

pastagem, e menores valores em sistemas de monocultura e área desmatada.  

O quociente metabólico (qCO2) indica a quantidade de CO2 produzido por unidade 

da biomassa microbiana, relaciona a perda de carbono para a atmosfera com a 

incorporação do mesmo aos tecidos microbianos (ANDERSON & DOMSCH, 1993). 

Ele representa a taxa de respiração específica da biomassa microbiana; altos 

valores significam que a população microbiana está oxidando carbono de suas 

células para a manutenção e adaptação do solo, sendo assim, a mesma se encontra 

em condições adversas ou estressantes (ISLAM e WEIL, 2000). 

Dessa forma pode-se afirmar que os microrganismos são fundamentais para a 

manutenção da qualidade do solo devido à ciclagem de nutrientes, ao envolvimento 

na dinâmica do solo e decomposição de resíduos vegetais (ACOSTA-MARTÍNES et 

al., 2008). Devido a suas atividades os microrganismos são considerados os 

principais componentes para garantir a qualidade do solo. 
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 COBERTURAS VEGETAIS AFETANDO INDICADORES 1 

MICROBIOLÓGICOS DE UM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO E 2 

PRODUTIVIDADE DA SOJA. 3 

Resumo: Caracterizados por sua baixa fertilidade, solos arenosos vêm sendo utilizados 4 

para cultivo de culturas agrícolas, e se não forem bem manejados tendem a sofrer perdas 5 

em seus atributos microbiológicos e químicos. O objetivo foi avaliar o efeito de 6 

diferentes coberturas vegetais nos indicadores microbiológicos de um Neossolo 7 

Quartzarênico, bem como sua influência na produtividade da cultura da soja. O 8 

experimento foi conduzido em condições de campo, no município de Paraíso das 9 

Águas-MS. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com 10 

parcelas subdivididas e quatro repetições, sendo dois períodos de amostragem do solo: 11 

seco e chuvoso, e cinco coberturas vegetais. Foram realizadas análises dos parâmetros 12 

microbiológicos do solo e para a soja foram avaliados altura da planta, inserção da 13 

primeira vagem, massa de cem grãos e produtividade dos grãos. Os parâmetros 14 

avaliados foram alterados em função das coberturas vegetais e do período de 15 

amostragem do solo. A cobertura vegetal braquiária proporcionou melhores resultados, 16 

em todas as análises, durante o período chuvoso.   17 

 18 
Palavras-chave: atividade microbiana, respiração basal, bioindicadores 19 

 20 

CHAPTER 1 – COVER CROPS AFFECTING MICROBIOLOGICAL 21 

INDICATORS OF A QUARTZARENIC NEOSOL AND SOYBEAN 22 

PRODUCTIVITY. 23 

 24 

Abstract: Characterized by low fertility, sandy soils has been used for agricultural 25 
crops cultivation and if not well managed tend to suffer losses in their microbiological 26 

and chemical attributes. The aim was to evaluate the cover crops influence in the 27 
microbiological indicators of a Quartzarenic Neosol, as well as its influence on the 28 

soybean productivity. The experiment was conducted under field conditions, on Paraíso 29 
das Águas-MS municipality. The experimental design was in randomized blocks with 30 
subdivided plots and four replications, two periods of soil sampling: dry and rainy, and 31 

five cover crops. Analyzes of the microbiological parameters of the soil were carried 32 
out, for soybean plant height, the first pod insertion, hundred grain mass and grain yield 33 

were evaluated. The parameters evaluated were altered according to the cover crop and 34 
the soil sampling period. The cover crop brachiaria provided better results in all 35 

analyses during the rainy season. 36 

Keywords: microbial activity, basal respiration, bioindicators 37 
 38 

39 
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INTRODUÇÃO 40 

Originados de depósitos arenosos os Neossolos Quartzarênicos ocupam 30 milhões 41 

de ha, correspondendo a aproximadamente 15% da área do Cerrado Brasileiro (Caetano 42 

et al., 2013). Por apresentarem baixa capacidade de retenção de água e nutrientes no 43 

solo (Zuo et al., 2008), tendem a sofrer perdas significativas em seus atributos 44 

microbiológicos e químicos quando não são bem manejados nas atividades agrícolas.  45 

Neste sentido, é necessário buscar uma forma de manejo que possa trazer melhorias e 46 

manutenção da qualidade desse solo. Coberturas vegetais são muito utilizadas, pois, 47 

além de proteger o solo, podem aumentar a matéria orgânica, evitar que os nutrientes do 48 

solo sejam lixiviados e, em alguns casos, fornecem nitrogênio biologicamente fixado 49 

(Fernandez et al., 2016). Porém, os processos de decomposição e ciclagem de nutrientes 50 

dessas plantas são diferenciados, dependendo da qualidade das espécies vegetais, das 51 

condições climáticas e da atividade microbiana do solo (Carneiro et al., 2008). 52 

A biomassa microbiana do solo, juntamente com a respiração microbiana, o 53 

quociente metabólico e o carbono orgânico são indicadores sensíveis de mudanças no 54 

solo (Mercante et al., 2008), que têm sido frequentemente usados para avaliar alterações 55 

na qualidade do solo sob diferentes sistemas de manejo. Um solo de qualidade possui 56 

atividade biológica intensa, e contém populações microbianas balanceadas, controlam a 57 

decomposição e o acúmulo de matéria orgânica, e as transformações envolvendo os 58 

nutrientes minerais (Lourente et al., 2010), que influenciam diretamente na 59 

produtividade das culturas agrícolas de interesse comercial. 60 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes coberturas 61 

vegetais nos indicadores microbiológicos e na cultura da soja em um Neossolo 62 

Quartzarênico.  63 
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MATERIAL E MÉTODOS 64 

O trabalho foi realizado em condições de campo, no Município de Paraíso das 65 

Águas- MS (19° 1′ 33″ S, 53° 0′ 37″ O; altitude de 594 m). O clima característico da 66 

região, segundo classificação de Köeppen, é tropical úmido (Aw), com estação chuvosa 67 

no verão e seca no inverno, e precipitação média anual de 1.850 mm, com temperaturas 68 

anuais variando de 13ºC a 28ºC. 69 

Foram obtidos dados de precipitação pluvial, temperatura máxima e mínima diária e 70 

umidade relativa do ar, referentes ao período de duração do experimento em campo 71 

(figura 1). 72 

73 
Figura 1: Dados climáticos diários da precipitação pluvial, temperatura máxima e 74 

mínima, de abril a janeiro no município de Paraíso das Águas, 17/18.  75 

O solo utilizado foi identificado como Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 2018) 76 

onde previamente a instalação do experimento foi realizada coleta de amostras de solo 77 

na camada de 0,00 – 0,20 m para análise química (Raij et al., 2001) e granulométrica, 78 

cujos os valores obtidos foram: pH 4,7; Ca 0,9 cmolc dm-3; Mg 0,3 cmolc dm-3; Al 0,25 79 

cmolc dm-3; H+Al  3,0 cmolc dm-3; K 19,0  mg dm-3; P (mel) 9,9 mg dm-3; S 8,6 mg dm-80 
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3; M.O 10,8g dm-3; 4,2 de capacidade de troca de cátions; 29,4 de saturação de bases e 81 

16,7 % de saturação de alumínio. As porcentagens de Argila, Areia e Silte foram: 13,0; 82 

82,0 e 5,0 respectivamente. 83 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com parcelas 84 

subdivididas e quatro repetições. As parcelas foram constituídas por duas épocas de 85 

amostragem do solo: em agosto de 2017 com as coberturas vegetais em campo, no 86 

período seco, e em janeiro de 2018 com a cultura da soja sobre o resíduo das coberturas 87 

vegetais, no período chuvoso (Figura 1). Sub-parcelas foram constituídas por cinco 88 

diferentes coberturas vegetais do solo: 1 – crotalária (Crotalaria spectabilis); 2 – 89 

crotalária + braquiária (Urochloa brizantha); 3 – braquiária; 4 – braquiária + nabo 90 

forrageiro (Raphanus sativus L.) e 5 – nabo forrageiro.  91 

A semeadura das coberturas vegetais do solo foi realizada em dez de abril de 2017 e 92 

sem adubação. A cultura da soja, variedade 8473 RSF “DESAFIO RR”, foi semeada em 93 

11 de novembro de 2018, adubando-se com 150 kg ha-1 de NPK (11-52-00), e 94 

posteriormente, duas adubações de cobertura com KCl, sendo a primeira com 70 kg ha-1 95 

e a segunda com 100 kg ha-1. As sementes foram inoculadas com 100 mL de inoculante 96 

comercial para 50 kg semente-1, a base das estirpes Semia 5079 (Bradyrhizobium 97 

japonicum) e Semia 5019 (Bradyrhizobium elkanii), possuindo concentração de 5 98 

bilhões de bactérias por mL. O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m, sendo a unidade 99 

experimental constituída de parcelas com sete linhas de 10 m, totalizando 31,5 m2 por 100 

parcela. 101 

A primeira amostragem do solo foi realizada 140 dias após o plantio das coberturas 102 

vegetais (período seco) e a segunda amostragem, 74 dias após o plantio da soja (período 103 

chuvoso). Em cada parcela, quatro pontos de coleta foram escolhidos aleatoriamente, 104 

dos quais foram retirados três subamostras na profundidade 0,00 – 0,10 m, que 105 
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posteriormente foram misturadas formando uma amostra composta. As amostras foram 106 

acondicionadas em sacos plásticos, protegidas da luz e mantidas em caixas térmicas até 107 

a chegada ao laboratório. 108 

O carbono da biomassa microbiana do solo (C-BM) foi avaliado pelo método da 109 

fumigação-extração (Vance et al., 1987) após incubação por 24 h, extração com K2SO4 110 

0,5 mol L-1, oxidação com K2Cr2O7 0,0667 mol L-1 e titulação com sulfato ferroso 111 

amoniacal 0,0333 mol L-1. A respiração microbiana (RM) foi mensurada pela liberação 112 

de CO2 a partir de 10 g de solo durante dez dias, com extração através de NaOH 0,05 113 

mol L-1 e titulação com HCl 0,05 mol L-1 (Alef & Nannipieri, 1995).  114 

Para a determinação do quociente metabólico (qCO2), foi utilizado a metodologia de 115 

Anderson & Domsh (1993), conforme a equação: qCO2= C-CO2/C-BM; em que, C-CO2 116 

é a taxa de respiração basal do solo (mg de C-CO2 kg-1), e C-BM é o carbono da 117 

biomassa microbiana (mg de CO2 kg-1). O carbono orgânico (Corg) foi determinado 118 

pelo método volumétrico de oxirredução em amostras de 3,0 g de solo segundo 119 

metodologia proposta por Silva et al. (1998).  120 

As avaliações de altura de planta (ALTPL) e inserção de primeira vagem (ALTVAG) 121 

foram mensuradas da base do solo até o ápice da planta e da base do solo até a primeira 122 

vagem respectivamente, ambas no estádio R3 após a maturidade fisiológica da planta. 123 

Para produtividade de grãos, as plantas foram colhidas manualmente, no estádio R5.  124 

Posteriormente, as vagens foram debulhadas em máquina trilhadora estacionária, 125 

limpas com o auxílio de peneiras, secas em condições naturais e acondicionadas em 126 

sacos de papel. A massa de cem grãos (MCG) foi determinada por meio da pesagem de 127 

três amostras de 100 grãos, por parcela.  128 
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Para o cálculo da produtividade de grãos e da massa de cem grãos, o grau de 129 

umidade foi corrigido para 13% base úmida. Para as variáveis dos componentes de 130 

produção e produtividade da soja, o delineamento experimental utilizado foi em blocos 131 

casualizados, com quatro repetições, sendo considerados como tratamentos as cinco 132 

coberturas vegetais.   133 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (p < 0,05) e, quando 134 

significativas, as médias foram comparadas teste Tukey (p < 0,05).  135 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 136 

Na análise de variância foram identificadas diferenças significativas para todas as 137 

variáveis estudadas, exceto altura de planta (ALTPL), mostrando que o período de 138 

amostragem e o manejo do solo com as diferentes coberturas vegetais exerceram 139 

influência sobre a comunidade microbiana do solo e sua atividade e nos componentes 140 

de produção e a produtividade da soja (Tabela 1).  141 

Tabela 1. Quadro ANOVA para as variáveis de carbono da biomassa microbiana (C-142 

BM), respiração microbiana do solo (RMS), quociente metabólico (qCO2), carbono 143 

orgânico (COS), em solo com diferentes coberturas vegetais e períodos de coleta. Altura 144 

de planta (ALTPL), altura de inserção da primeira vagem (ALTVAG), massa de 100 145 

grãos (MCG) e produtividade de grãos de soja (PROD), em plantio de soja sob cinco 146 

diferentes coberturas vegetais. Município de Paraiso das Águas-MS, 2018. 147 

Fonte de variação GL 

QM 

C-BM RMS qCO2 C-CO2 

Tempo (T) 1 11844,3269* 3457,5483* 0,5756 5,9815* 

Coberturas (C) 4 4315,8654* 127,9456* 9,7254* 10,0214* 

T*C 4 6095,8923* 43,3784* 12,5591* 3,6060* 

Bloco 3 37,3227 8,1709 0,2248 0,2676 

Resíduo 27 88,7248 12,7281 0,4172 0,5444 



 
 

30 
 

CV (%) 
 

9,13 8,19 13,79 7,82 

Fonte de variação GL 

QM 

ALTPL ALTVAG MCG PROD 

Tratamento 4 0,7736 7,9471* 3,2217* 768450,2418* 

Bloco 3 2,2763 0,482 0,5373 370466,0668 

Resíduo 12 2,9199 1,2385 0,2789 101417,6095 

CV (%) 
 

3,27 9,72 3,4 10,41 

*Significativo a 5% de probabilidade.  148 

O carbono da biomassa microbiana (C-BM), a respiração microbiana do solo (RMS), 149 

o quociente metabólico (qCO2) e o carbono orgânico do solo (COS) foram alterados em 150 

função dos períodos de amostragem do solo e das coberturas vegetais (Tabelas 2 e 3). 151 

Tabela 2. Carbono da biomassa microbiana (C-BM), respiração microbiana do solo 152 

(RMS) e quociente metabólico (qCO2) em um Neossolo Quartzarênico sob diferentes 153 

coberturas vegetais nos períodos seco e chuvoso. Município de Paraiso das Águas-MS, 154 

2018. 155 

C-BM (µg C g-1 solo) 

Período  Crotalária  
Crotalária + 

braquiária 
Braquiária  

Braquiária + 

nabo forrageiro  

Nabo 

forrageiro   

CV 

(%) 

Seco 111,60 bB 134,17 aA 81,09 bC 50,92 bD 51,78 bD 
9,13 

Chuvoso 137,70 aB 80,58 bC 166,46 aA 127,39 aB 89,51 aC 

RMS ( mg C-CO2 g-1 h-1) 

Período  Crotalária  
Crotalária + 

braquiária 
Braquiária  

Braquiária + 

nabo forrageiro  

Nabo 

forrageiro   

CV 

(%) 

Seco 40,69 bA 33,70 bAB 32,28 bB 34,74 bAB 29,91 bB 
8,19 

Chuvoso 57,24 aA 53,72 aA 43,99 aB 55,53 aA 53,82 aA 

qCO2  

Período  Crotalária  
Crotalária + 

braquiária 
Braquiária  

Braquiária + 

nabo forrageiro  

Nabo 

forrageiro   

CV 

(%) 

Seco 3,71 aAB 2,52 aA 3,99 bB 6,68 bC 5,78 aC 
13,79 

Chuvoso 4,19 aB 6,68 bC 2,64 aA 4,38 aB 6,12 aC 
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*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de 156 

Tukey a 5%. 157 

No período chuvoso, além do fato da umidade do solo favorecer os atributos 158 

microbiológicos, foi observado efeito residual das coberturas vegetais, através do 159 

aumento nos teores de C-BM do solo e da RMS para todos os tratamentos, exceto para o 160 

C-BM do solo sob a cobertura crotalária consorciada com braquiária (Tabela 2).  161 

Os resíduos vegetais incorporados ao solo, incluindo o sistema radicular morto, e a 162 

taxa de decomposição desses resíduos modificam os fluxos de energia e nutrientes para 163 

a comunidade microbiana (Cordeiro et al., 2012), alterando sua biomassa, elevando sua 164 

atividade no solo. Além disso, a adubação e a correção superficial do solo, no cultivo da 165 

soja, também favorecem à maior atividade microbiana (Santos et al., 2008).  166 

A biomassa microbiana e sua atividade são afetadas pela umidade do solo (Alves et 167 

al., 2011), resultados observados no presente trabalho, onde os valores de CBM foram 168 

maiores no período chuvoso. Melz & Tiago (2009) verificaram que populações de 169 

fungos e bactérias foram maiores no período chuvoso, e que no período seco houve o 170 

predomínio de actinomicetos, tanto em solos com interferências antrópicas como os 171 

inalterados. Segundo, Moreira & Siqueira (2006), os microrganismos do solo podem ser 172 

considerados aquáticos, pois necessitam de água para absorção dos nutrientes e para a 173 

integridade da superfície celular.  174 

A cobertura vegetal braquiária proporcionou o maior valor de C-BM no solo, no 175 

período chuvoso, em comparação com as demais coberturas (Tabela 2). Esses resultados 176 

foram semelhantes aos observados por Alves et al. (2011), que avaliaram a biomassa e a 177 

atividade microbiana do solo em diferentes sistemas de manejo e épocas de coleta, 178 

atribuindo tal efeito ao sistema radicular da braquiária, que além de volumoso é 179 
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abundante e fica em constante renovação, elevando o efeito rizosférico, favorecendo a 180 

comunidade microbiana. 181 

Observando-se os valores para RMS no período chuvoso (Tabela 2), verificou-se que 182 

a menor taxa de respiração do solo foi também sob a cobertura vegetal braquiária. A 183 

mensuração da RMS é uma forma de avaliar a atividade metabólica da comunidade de 184 

microrganismos do solo sendo sua quantidade depende do estado fisiológico das células 185 

(Moreira & Siqueira, 2006).  186 

Vários fatores são responsáveis por alterar a RMS, como a temperatura, a estrutura e 187 

a textura o solo (Dadalto et al. 2015), além do período de coleta, da quantidade e 188 

qualidade do material orgânico depositado no solo, destacando-se para este estudo, o 189 

período chuvoso e a cobertura com braquiária. Segundo Mazzetto et al. (2016), uma 190 

biomassa microbiana mais eficiente, perde menos carbono na forma de CO2 pela 191 

respiração, e uma fração significante de carbono é incorporada à própria biomassa 192 

ficando imobilizada por um período no solo. 193 

O CBM e a RMS avaliados separadamente fornecem informações limitadas sobre a 194 

resposta do solo ao estresse ou perturbação. A variável de determinação mais adequada 195 

para o entendimento da dinâmica microbiana do solo, nesse caso é o quociente 196 

metabólico (qCO2) (Alves et al., 2011). O qCO2 representa a taxa de respiração 197 

específica da biomassa microbiana; altos valores significam que a população microbiana 198 

está oxidando carbono de suas células para a manutenção e adaptação do solo, sendo 199 

assim, a mesma se encontra em condições adversas ou estressantes (Islam & Weil, 200 

2000).  201 

 A cobertura vegetal braquiária apresentou o menor valor de qCO2 no período 202 

chuvoso (Tabela 2), podendo-se inferir que é o tratamento que proporcionou maior 203 

equilíbrio para comunidade microbiana, com atividades metabólicas mais eficientes e 204 
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menos estressantes, o que é desejável para sistemas agrícolas (Assis et al., 2017), 205 

especialmente para solos frágeis, como os arenosos. Constituídos basicamente por 206 

quartzo, esses solos são desprovidos de minerais primários alteráveis, o que resulta na 207 

falta de reserva de nutrientes, afetando assim a microbiota do solo (Custódio Filho, 208 

2011). 209 

 A abundância do sistema radicular da braquiária aumenta a entrada de substratos 210 

orgânicos no sistema via exsudatos radiculares, resultando em aumento de carbono, que 211 

estimula a atividade microbiana do solo, evitando assim situações de estresse do solo 212 

(Assis et al., 2017; Pignataro Netto et al., 2009). Além disso, as gramíneas, de maneira 213 

geral, preservam hifas fúngicas e produzem necromassa, pelo grande número de raízes 214 

finas que ficam no solo, ativando a microbiota do solo mais rapidamente (Carneiro et 215 

al., 2009). 216 

Em relação aos efeitos de seus resíduos, as coberturas vegetais crotalária e nabo 217 

forrageiro, sejam solteiras ou em consórcio, não apresentaram resultados satisfatórios 218 

para CBM, RMS e qCO2 (Tabela 2).  Carneiro et al. (2008), também em solos do 219 

Cerrado, verificaram o mesmo efeito para a espécie Crotalaria spectabilis e para nabo 220 

forrageiro, atribuindo esse resultado à baixa relação C/N dessas espécies, e maior 221 

quantidade de folhas em relação aos ramos, portanto, rápida decomposição no solo. 222 

 O nabo forrageiro é uma espécie da família Brassicaceae, muito estudado pelo seu 223 

potencial de uso para controle de organismos fitopatogênicos (Aguiar, 2012), que 224 

possivelmente reduziu atividade dos microrganismos benéficos. As espécies dessa 225 

família contêm glucosinolatos em seus tecidos, que podem ser hidrolisados pela enzima 226 

mirosinase para formar isotiocianatos (ITCs), (Vierheilig et al, 2000; Chen et al., 2002; 227 

Dayan et al., 2009). Os isotiocianatos podem ter afetado a microbiota do solo, inibindo 228 
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a ação dos microrganismos, resultando nos baixos valores obtidos por esse tratamento, 229 

quando comparado aos outros.  230 

Os tratamentos com crotalária (solteira e crotalária + braquiária) foram os que 231 

proporcionaram maiores valores de COS no período chuvoso em relação ao seco, sendo 232 

a cobertura crotalária + braquiária a que apresentou maior valor dessa variável em 233 

relação às demais coberturas, no período chuvoso (Tabela 3). 234 

Tabela 3. Carbono orgânico (COS) em um Neossolo Quartzarênico sob diferentes 235 

plantas de cobertura em diferentes épocas do ano. Município de Paraiso das Águas-MS, 236 

2018. 237 

COS (g kg-1) 

Período  Crotalária 
Crotalária + 

braquiária  
Braquiária  

Braquiária + 

nabo forrageiro 

Nabo 

forrageiro  

CV 

(%) 

Seco 8,81 bAB 9,94 bA 8,19 aB 9,36 aAB 8,95 aAB 

7,82 Chuvos

o 10,03 aB 12,75 aA 8,88 aB 8,88 aB 8,58 aB 

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de 238 

Tukey a 5%.  239 

Interessante observar, que esse mesmo tratamento (crotalária + braquiária) foi que 240 

apresentou maior C-BM e menor qCO2 no período seco, em comparação com as demais 241 

coberturas (Tabela 2). A biomassa microbiana é a parte viva da matéria orgânica do 242 

solo, e contém, em média, 2 a 5% do carbono orgânico do solo (Gama-Rodrigues & 243 

Gama-Rodrigues, 2008), constituindo-se em uma reserva lábil de nutrientes, também 244 

rapidamente liberados para o solo, em virtude do baixo tempo de vida dos 245 

microrganismos (Carneiro et al., 2008), portanto, imobilizou e após decomposição, 246 

mineralizou o carbono. 247 
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O consórcio entre uma planta com maior velocidade de decomposição, como a 248 

crotalária, com a braquiária, que possui maior relação C/N, portanto menor velocidade 249 

de decomposição, aliada as diversas características que essa planta possui para 250 

incrementar a comunidade microbiana, pode ter provocado um efeito sinérgico neste 251 

estudo, aumentando os estoques de COS. 252 

Steiner et al. (2011) avaliando sistemas de produção em rotação ou não com culturas 253 

de cobertura não verificaram influências significativas nos teores de COS do solo, 254 

atribuindo tal efeito à rápida mineralização da matéria orgânica dos resíduos vegetais 255 

em função das altas temperaturas e umidade. Matoso et al. (2012), relataram que 256 

respostas do COS promovidas pelo manejo e preparo do solo podem ser imperceptíveis 257 

durante até dez anos, o que explica os resultados das demais coberturas avaliadas. 258 

Quanto aos componentes de produção e a produtividade da soja sob as diferentes 259 

coberturas vegetais no solo, não foram verificadas influências dessas na variável altura 260 

de planta, porém, proporcionaram mudanças para altura de inserção da primeira vagem 261 

(ALTVAG), massa de cem grãos (MCG) e produtividade (PROD), (Tabela 4).   262 

Tabela 4. Altura de planta (ALTPL), altura de inserção da primeira vagem (ALTVAG), 263 

massa de 100 grãos (MCG) e produtividade de grãos de soja (PROD) em resposta aos 264 

resíduos de diferentes coberturas vegetais na cultura da soja. Município de Paraíso das 265 

Águas, safra 2017/18.  266 

Coberturas 

ALTPL  ALTVAG PROD 

(cm) (cm) (kg ha-1) 

Crotalária  52,17 a 11,44 ab 2768,36 b 

Crotalária + braquiária 52,18 a 11,11 b 3016,68 b 

Braquiária  52,17 a 13,78 a 3819,43 a 

Braquiária + nabo forrageiro  52,03 a 10,89 b 2928,40 b 

Nabo forrageiro   53,11 a 10,00 b 2764,24 b 
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CV (%)  3,27 9,72 10,41 

*Médias seguidas de mesma letra minúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 267 

Plantas do gênero Urochloa apresentam maior acúmulo de fitomassa, com 268 

decomposição e liberação de nutrientes mais lenta (Pacheco et al., 2013), devido sua 269 

menor relação C/N. O que favorece a ação dos microrganismos, reduzindo o estresse do 270 

solo (Tabela 2) proporcionando assim melhores condições para o desenvolvimento da 271 

cultura da soja, refletindo em maior produtividade de grãos.  272 

O consórcio entre gramíneas e leguminosas apresentam taxas de liberação de 273 

nutrientes maiores quando comparados com uma gramínea solteira, porém, a menor 274 

relação C/N e as maiores quantidades de nutrientes solúveis em água nas leguminosas 275 

interferem na liberação de nutrientes para as culturas anuais (Giacomini & Aita, 2003), 276 

reduzindo assim a atividade microbiana (tabela 2).   277 

Para um solo de baixa fertilidade natural, como os Neossolos Quartzarênicos, que 278 

vêm sendo explorados para a produção agrícola, é imprescindível a adoção de 279 

estratégias adequadas de manejo visando à sustentabilidade do solo.  280 

Neste estudo, a cobertura vegetal braquiária proporcionou os melhores resultados em 281 

relação à qualidade microbiológica do solo, contribuindo para maior produtividade da 282 

soja. Porém, o COS, que é um dos principais componentes do solo, não foi 283 

incrementado com o uso da cobertura braquiária, variável que precisa ser avaliada com 284 

o tempo, uma vez que as avaliações deste estudo se referem ao primeiro ano de manejo 285 

com as coberturas vegetais na área experimental. 286 

 287 

 288 

 289 

 290 



 
 

37 
 

CONCLUSÕES 291 

A cobertura vegetal braquiária proporcionou maior carbono da biomassa microbiana, 292 

menor respiração microbiana do solo e menor quociente metabólico, no período 293 

chuvoso. Também foi o tratamento que proporcionou a maior produtividade da cultura 294 

da soja. 295 

O carbono orgânico do solo foi maior nos tratamentos com as coberturas crotalária e 296 

crotalária consorciada com braquiária, no período chuvoso. 297 
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