
AÇÃO DA COBERTURA COM LEGUMINOSAS SOBRE O SOLO E 
O SERINGAL EM FORMAÇÃO 

MILENE MOREIRA DA SILVA ROSA DE SOUZA 
- Engenheira Agrônoma -

Orientador: Prof. Dr. JOSÉ DIAS COSTA 

Dissertação apresentada à Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do Título de 
Mestre em Agronomia, Área de 
Concentração: Fitotecnia. 

PIRACICABA 
Estado de São Paulo - Brasil 

Julho de 1996 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - Campus "Luiz de Queiroz"/USP 

Souza, Milene Moreira da Silva Rosa de 
Ação da cobertura com leguminosas sobre o solo e o seringal em formª 

ção / Milene Moreira da Silva Rosa. - - Piracicaba, 1996. 
88p.: il. 

Dissertação (mestrado) - • Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
1996. 

Bibliografia. 

1. Cobertura morta 2. Leguminosa como cobertura - Efeito 3. Nitrogêno 
em seringueira - Teor 4. Seringueira - Adubação verde. I. Título. 

CDD 633.895 



ii 

AÇÃO DA COBERTURA COM LEGUMINOSAS SOBRE O SOLO E 
O SERINGAL EM FORMAÇÃO 

Aprovada em: 28/08/96. 

Comissão julgadora: 

Prof. Dr. José Dias Costa 

Prof. Dr. Salim Simão 

Prof. DfI. Siu Miu Tsai 

Milene Moreira da Silva Rosa de Souza 

Prof. 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

CENA/USP 

}Q , , . 

os las Costa' 
Orientador 



AGRADEÇO 

A DEUS, por estar sempre presente em minha vida; 

Aos meus avós, especialmente ao meu avô Antônio (in memorian) 

e avó Maria por me ensinarem a amar e respeitar a natureza; 

Aos meus pais, Carlos (in memorian) e Iraci por minha 

formação moral e profissional. 

DEDICO 

Ao meu marido José pelo incentivo constante e a minha 

filha Giovanna pela sua presença e alegria a qual me deram 

forças para vencer mais essa importante etapa. 

iii 



iv 

AGRADECIMENTOS 

Ao orientador Prof. Dr. José Dias Costa pelo constante incentivo, 

orientação e amizade e a quem devo este trabalho; 

A Prof. D(I. Siu Miu Tsai, do CENA pelo apoio e sugestões; 

Ao Prof. Dr. Salim Simão pela amizade e apoio principalmente nos 

momentos dificeis; 

Ao Prof. Dr. Luiz Roberto Angelocci pelo valioso empréstimo dos 

geotennomêtros; 

Ao Dr. Paulo de Souza Gonçalves, IAC e Prof. Dr. Antônio Natal 

Gonçalves (DeptO de Ciências Florestais da ESALQ) pelas sugestões e valiosa 

contribuição em materiais bibliográficos; 

Ao Engo. Agro. Clineu Domingos Di Pietro, pelo seu profissionalismo, 

amizade e incentivo durante toda a minha fonnação profissional; 

Ao Prof. Df. Roberto Antônio Arévalo, IAC pelo apoio constante e 

amizade; 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), pela concessão da bolsa de estudos; 

A Sementes Piraí , pela doação das sementes de mucuna-preta; 

A todos funcionários e estagiários de departamento de Agricultura da 

ESALQ, especialmente ao Sr. Celestino Alves Ferreira, Wilson Góes da Silva e 

ao Técnico Agrícola Marcelo Valente Batista, pelo empenho nos trabalhos de 

campo; 



v 

Aos funcionários Francisco Carlos Montrazi e Odair Bastos de Almeida 

(in memorian) do Laboratório de Microbiologia do CENA, pelo apoio na 

realização das análises de nitrogênio; 

Aos colegas de pós-graduação: Alcebíades São José, Adriana Novais 

Martins, Elir de Oliveira, Elaine Bahia Wutke , Gaspar de Los Reyes Gonzalez e 

Luiz A. Biasi; 

Ao CCIN - "Centro de Convivência Infantil" pelo cuidado, carinho e 

grande contribuição na fonnação e educação da minha filha Giovanna; 

A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a realização 

deste trabalho. 



vi 

suMÁRIo 

Página 

RESUMO XlV 

SUMMARY ............................................................................................... XVI 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................... 1 

2. REVISÃO DE LITERATURA ................................................... 2 

2.1. Origem e distribuição da seringueira . ............................ 2 

2.2 ... História, situação atual e perspectivas ......................... 3 

2.3. Os fatores climáticos .................................................... 5 

2.4. O uso de cobertura vegetal ....................................... .... 6 

2.5. Disponibilidade e fixação de nitrogênio pelas 

leguminosas .................................................................. . 

2.6. Influência da temperatura .............................................. . 

3. MATERIAL E MÉTODOS ........................................................ . 

3.1. Cultivar de seringueira ................................................ .. 

3.2. Éspécies de leguminosas ............................................. .. 

9 

12 

17 

17 

19 

3.3. Solo e análise química e fisica......................................... 20 

3.4. Instalação e condução do experimento ........................... 21 

3.5. Análise estatística .......................................................... 24 

3.6.Tratamentos ..................................................................... 27 

3.7. Variáveis analisadas......................................................... 28 



vii 

3.7.1. Temperatura do solo..................................................... 28 

3.7.2. Nitrogênio mineral do solo e planta ............................. 30 

3.7.2.1. Determinação do nitrogênio mineral........................ 30 

3.7.2.2. Análise do N- mineral do solo e planta ..................... 30 

3.7.3. Determinação da umidade do solo ............................... 32 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................. 33 

4. 1. Teor de nitrogênio mineral do solo .................................. 33 

4.2. Teor da umidade no solo................................................. 41 

4.3. Teor de nitrogênio nas plantas de seringueira ................. 47 

4.4. Temperatura mínima e máxima do solo .......... .......... ...... 49 

4.5. Observações gerais ......................................................... 72 

5. CONCLUSÕES ......................................................................... 73 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................... 74 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Quantidade total de nutrientes retomados ao solo através de 

diferentes coberturas vegetais, durante cinco anos de imaturidade 

do seringal .................................................................................. . 

Tabela 2. Temperatura do solo registrada as 15hs de 25/12/90 

(IAP AR-Palotina) ............................................................... , ........ . 

Tabela 3. Dados climáticos (médias mensais) da região de Piracicaba, 

SP .................................................................................................. . 

viii 

7 

15 

18 

Tabela 4. Resultados da análise química do solo da área do experimento....... 21 

Tabela 5. Características fisicas do solo da área experimental........................ 22 

Tabela 6. Resultados da análise química das plantas de seringueira 

(inicial) ........................................................................................ . 
23 

Tabela 7. Estrutura da análise da variância .................................................. .. 
26 

Tabela 8. Notação dos tratamentos ................................................................ . 
27 

Tabela 9. Notação das épocas de coletas de dados ...................................... .. 
28 

Tabela 10. Análise da variância e teste F para os dados teor de n mineral 

do solo ........................................................................................... . 
34 

Tabela 11. Comparação de médias de nitrogênio no solo em relação aos 

tratamentos ................................................................................. . 

35 
Tabela 12. Médias do efeito do nitrogênio em relação a profundidade, 

por um período de 8 meses .......................................................... . 
37 



ix 

Tabela 13. Comparação das médias de nitrogênio do solo segundo épocas ... 39 

Tabela 14. Análise da variância e teste F para os dados de detenninação 
41 

.da % de umidade no solo .......................................................... .. 

Tabela 15. Comparação das médias da % de umidade do solo segtUldo 

42 
os tratamentos ............................................................................. . 

Tabela 16. Comparação da médias da % de umidade do solo segtUldo 44 

profundidades .............. , .............................................................. . 

Tabela 17. Comparação das médias da umidade do solo segtUldo 

épocas .......................................................................................... . 
45 

Tabela 18. Análise da variância para o teor de nitrogênio inicial da planta 
47 

de sennguerra ............................................................................. .. 

Tabela 19. Comparação de médias do nitrogênio inicial da plantas de 
47 

sennguerra .................................................................................. . 

Tabela 20. Análise da variância para o nitrogênio fmal das plantas da 
48 

sennguerra .................................................................................. . 

Tabela 21. Comparação das médias do teor de nitrogênio das plantas 

48 
de sennguerra .............................................................................. . 

Tabela 22. Análise da variância e teste F para os dados de temperatura 

mínima do solo ........................................................................... .. 
49 

Tabela 23. Comparação de médias da temperatura mínima do solo 
52 

segundo os tratamentos ............................................................. .. 

Tabela 24. Comparação das médias da temperatura mínima do solo 
54 



segundo as profundidade .............................................................. . 

Tabela 25. Comparação das médias da temperatura mínima do solo em 

I - , re açao as epocas ........................................................................ . 

Tabela 26. Análise da variância e teste F para os dados de temperatura 

máxima do solo ........................................................................... . 

Tabela 27. Comparação de médias de temperatura máxima do solo segundo 

os tratamentos ............................................................................. . 

Tabela 28. Comparação de médias das temperaturas máximas do solo 

segundo as profundidades ...................................................... .. 

Tabela 29. Comparação das médias da temperatura máxima do solo em 

relação aos tratamentos segundo as épocas ................................ . 

Tabela 30. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o 

tratamento guandu ( cobertura permanente), durante 

os 8 períodos .............................................................................. . 

Tabela 31. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o 

tratamento testemunha ( solo nu), durante os 8 períodos ............ . 

Tabela 32. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o 

tratamento CMG (cobertura morta de guandu),durante 

os 8 períodos ........................ ~ ..................................................... . 

Tabela 33. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o 

tratamento CMM (cobertura morta de Mucuna-preta),durante 

os 8 períodos .......................................................................... . 

x 

55 

58 

59 

60 

62 

65 

67 

69 

71 



xi 

LISTA DE FIGURAS 

F· 1 A . d . 29 19ura. spectos geraIs o expenmento .................................................. .. 

Figura 2. Evolução das médias do nitrogênio mineral do solo, nos 
36 

tratamentos. Médias dos 8 períodos ........................................... .. 

Figura 3. Disponibilidade do nitrogênio mineral do solo nos tratamentos 

em relação a profundidades Médias dos 8 períodos............... ...... 38 

Figura 4. Disponibilidade do nitrogênio mineral nos tratamentos em relação 

as épocas de amostragens. Médias dos 8 períodos........................ 40 

Figura.5. Evolução das médias da % de umidade segundo os tratamentos..... 43 

Figura 6. Evolução das médias da % de umidade nos tratamentos segundo as 

profundidades.............................................................................. 44 

Figura 7. Evolução das médias da % de umidade do solo nos tratamentos. 

segundo as épocas....................................................................... 45 

Figura 8. Evolução das médias da temperatura mínima do solo segundo os 

.tratamento ..................................................................................... 53 

Figura 9. Evolução das médias da temperatura mínima do solo segundo as 

profundidades ............................................................................... . 54 

Figura 10. Evolução das médias da temperatura mínima do solo segundo 

interação tratamento x profundidade ............................................ 56 

Figura 11. Comparação das médias da temperatura mínima do solo segundo 

. - fundid d ' 57 mteraçao pro a e x epoca .................................................... . 

Figura 12. Evolução das médias das temperatura máximas do solo em 



xii 

relação aos tratamentos ................................................................ 60 

Figura 13. Evolução das médias das temperaturas máximas do solo em 

relação aos tratamentos segundo as diferentes profundidades....... 61 

Figura 14. Evolução das médias da temperaturas máximas do solo em 

relação aos tratamentos segundo as épocas................................... 63 

Figura 15. Evolução das médias da temperaturas máximas do solo em 

relação as profundidades segundo as épocas................................ 63 

Figura 16 Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento guandu (guandu permanente), 

durante os 8 períodos ................................................................. . 

Figura 17. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento guandu (guandu permanente), 

64 

durante os 8 períodos................................................................... 64 

Figura 18. Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento Testemunha ( solo nu), durante 

os 8 períodos ............................................................................... 66 

Figura 19. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento Testemunha (solo nu), durante 

os 8 períodos.............................................................................. 66 

Figura 20. Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento CMG( cobertura morta de 

guandu), durante os 8 períodos ................................................. 68 

Figura 21. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento CMG( cobertura morta de 



xiii 

guandu), durante os 8 períodos ................................................... 68 

Figura 2. Evolução das temperaturas mínima do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento CMM( cobertura morta de 

mucuna-preta),durante os 8 períodos ............................................ 70 

Figura 23. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes 

profundidades para o tratamento CMM( cobertura morta de 

mucuna-preta), durante os 8 períodos........................................... 70 



xiv 

AÇÃO DA COBERTURA COM LEGUMINOSAS SOBRE O SOLO E 
O SERINGAL EM FORMAÇÃO 

Autor: Milene Moreira da Silva Rosa de Souza 

Orientador: Prof. Dr. José Dias Costa 

Resumo 

Com o objetivo de conhecer o efeito da cobertura do solo dentro de um 

seringal em formação foram utilizadas duas leguminosas o guandu (Cajanus cajan 

(L) Millps ) e a mucuna-preta (Mucuna aterrima Merr.), como cobertura 

permanente e cobertura morta, determinando-se a temperatura, o teor de umidade 

e o nitrogênio do solo e o teor de nitrogênio nas plantas de seringueira. O 

experimento foi conduzido durante o periodo de fevereiro de 1995 a fevereiro de 

1996. O delineamento experimental empregado foi de parcelas subdivididas, 

utilizando 4 tratamentos e 4 repetições, para obtenção de dados referentes ao teor 

de nitrogênio e umidade do solo, teor de nitrogênio nas plantas de seringueira, 

temperatura mínima e máxima do solo. Os tratamentos foram os seguintes: 

guandu (cobertura permanente), guandu ( cobertura morta), mucuna-preta 

(cobertura morta) e testemunha (solo nu).Com base nos resultados obtidos, 

concluímos: O emprego da cobertura permanente de guandu evita a erosão e o 

aquecimento excessivo do solo. O emprego da cobertura permanente de guandu 

reduz o nitrogênio mineral e o teor de água a 10 cm de profundidade do solo. A 

cobertura morta de mucuna-preta mantém o mesmo valor de nitrogênio mineral no 
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solo, evita a erosão e o aquecimento excessivo do solo. A cobertura morta de 

mucuna-preta reduz o teor de umidade nas duas profundidades do solo (lO e a 30 

em). 
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EFFECT OF LEGUMINOSAE CROP AND MULCHING ON THE SOIL 

PROPERTIES AND ON THE PERFORMANCE OF YOUNG RUBBER 

TREES. 

Author: Milene Moreira da Silva Rosa de Souza 

Adviser: Prof. Dr. José Dias Costa 

SUMMARY 

The present study had the objective of detennining the effect of the soil 

cover by two leguminosae species, used as cover crop or mulching, on the growth 

and perfonnance of young rubber trees ( Hevea brasiliensis) in southern Brazil 

(Piracicaba, São Paulo State). 

The experiment was carried out from February 1995 through February 

1996. The statistical design selected for the study was the split-plot, with 4 

treatments and 4 replications. The data collected included soil moisture, 

maximum and minimum soil temperatures, soil and foliar N contents. 

The treatments were the following: guandu (Cajanus cajan (L) Millsp) 

(crop), guandu (mulching), mueuna-preta (Mucuna aterrima Merr.) (mulehing), 

and eontrol (uncovered soil ). 

The results allowed the followin conclusions: 1. Guandu used as a crop 

redueed soil temperature and protectedit against erosion. 2. Guandu used as a 

crop reduced soil mineral N and reduced soil moisture at the depth of 10 em. 
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3. Mueuna-preta used as mulehing kept the same eoneentration of mineral N in 

the soil and avoided high soil temperatures. 4. Mueuna-preta used as mulehing 

redueed soil moisture at both soil depths ( 10 and 30 em ) as well as soil erosion. 



1 

1. INTRODUÇÃO 

A sennguerra ( Hevea brasiliensis Muell. Arg. ), pertence à família 

Euphorbiaceae, sua ocorrência natural vai da latitude 3'N a 15°S ( mais de 4 

milhões de Km2 
), mas, comercialmente, as regiões de produção vão desde a 

latitude 24°N na China até 25°S no litoral do Estado de São Paulo, confonne 

Ortolani ( 1986). 

o Planalto Paulista, segundo Cardoso (1973), Medrado & Costa (1990), é 

viável para heveicultura comercial. 

E graças aos esforços desenvolvidos por empresários, instituições de 

pesquisa e extensão rural, a cultura da seringueira se expandiu rapidamente pelo 

Estado de São Paulo, destacando a década dos anos 80 como a mais importante 

em tennos de expansão de área plantada. Sendo hoje o Estado de São Paulo o 

maior produtor de borracha natural do País. 

A cultura da seringueira pode promover a recuperação dos solos 

degradados desde que convenientemente manejados além de fixar o homem à 

terra, cumprindo desta fonna, fmalidades sociais, ecológicas e econômicas. 

Ressalta-se que a cultura da seringueira é viável para grandes, médias e pequenas 

empresas. 
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A adubação verde possibilita recuperar a fertilidade do solo 

proporcionando aumento de matéria orgânica, CTC e disponibilidade de 

micronutrientes; formação e estabilização de agregados; melhoria das condições 

para infiltração de água e aeração; diminuição da amplitude de variação térmica; 

controle de nematóides e, fornecimento de nitrogênio obtido da fixação biológica, 

(Igue, 1984) . 

. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da cobertura do solo 

na temperatura, umidade, teor de nitrogênio no solo e na planta da seringueira. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Origem e distribuição da seringueira 

O gênero Hevea pertence à família Euphorbiaceae, onde encontramos 10 

espécies, sendo que a Hevea brasiliensis é a mais plantada comercialmente, 

objetivando a produção de borracha natural. 

Segundo Wycherley 1 citado por Colombo et al.,(1989), e Conforto (1995), 

o centro primário de diversidade genética do gênero é a região do Rio Negro, na 

confluência com o Rio Amazonas, onde são encontradas sete espécies ( H. 

benthamiana Muell. Arg.; H. guianensis Aub.; H. microphylla Ule; H. nitida 

1 Wycherley, P.R. Rubber. In: SIMMONDS, N.W., ed. Evolution of crop plants. 

Edinburg: Congman, 1976. P. 77-81. 



3 

Mart. ex. Muell. Arg.; H. pauciflora (Spr ex Bth) Muell. Arg.; H. rigidifolia (Spr 

ex Bth) Muell. Arg. e H. spruceana (Bth) Muell. Arg.), existindo um centro 

secundário abrangendo uma vasta área nas proximidades do município do Borba, 

no Baixo Rio Madeira, onde se encontram cinco espécies naturais, dentre as quais 

H. brasiliensis ( Willd ex A. Juss.) Muell. Arg. 

A importância dessa planta para o homem detenninou sua expansão 

geográfica, abrangendo outras latitudes com agroclimas bem diferenciados das 

áreas de origem. 

Atualmente a heveicultura comercial está compreendida entre latitudes de 

22°N na China e 25°S no Brasil, onde a periodicidade e a amplitude dos fatores 

térmicos e hídricos alteram o comportamento fenológico dessa planta, e exigem 

como premissa básica, o desenvolvimento e adaptação de novas tecnologias de 

produção (Ortolani, 1987). 

2.2. História, situação atual e perspectivas 

No fmal do século passado e no início desse século, o Brasil ocupava um 

lugar de destaque no mercado mundial da borracha, sendo responsável por cerca 

de 980/0 da produção (Bemardes et al., 1990). Atualmente o país produz menos 

que 1% da produção mundial e importa aproximadamente 71% do que consome 

(Anuário Estatístico do Mercado da Borracha, 1995). 

A produção de borracha natural no Brasil, basicamente dependeu dos 

seringais nativos da floresta amazônica, somente a partir de 1990, os seringais de 

cultivo passaram a predominar com o aumento da quantidade de seringais 

formados, principalmente em São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo, 
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plantados na sua maioria através de investimentos privados. Em 1975, cerca de 

880/0 da produção nacional de borracha natural era originária de seringais nativos. 

Esta participação que chegou a atingir 91% em 1977. A partir de 1986, começou a 

declinar de fonna irreversível, caindo em 1992 para cerca de 35%, enquanto a 

produção dos seringais cultivados alcançou 65%. 

Em 1992, São Paulo surge como principal produtor nacional com 27% de 

participação, seguido pela Bahia e Mato Grosso com 15% cada um. No período 

de 1985-93, o número de pés plantados e a área cultivada com seringueira em SP, 

cresceram 171%), apresentando uma taxa média de crescimento de 13% ao ano. O 

aumento do número de pés em produção que era de 4% em 1985, evolui para 29% 

em 1993, sendo este o fator principal que explica a evolução do estado para a 

posição de primeiro produtor nacional de borracha natural . 

As perspectivas são favoráveis para o aumento da produção brasileira de 

borracha, uma vez que somente cerca de 50% dos seringais brasileiros estão em 

fase produtiva, além disso, o Brasil é um dos poucos países que dispõe de grandes 

áreas com condições ambientais favoráveis para expansão do seus plantios. 

As áreas de cultivo no Planalto Paulista vem crescendo e tem-se observado 

que cerca de 90% das áreas de seringais jovens são deixados desprotegidos 

durante o período de fonnação, até que a copa das arvores se encontrem cobrindo 

desta fonna toda área . E importante que seja dada alguma fonna de proteção ao 

solo para evitar os efeitos deletéricos de chuvas torrenciais, temperaturas 

elevadas, etc., que contribuem para a degradação do solo. 

O manejo inadequado do solo pode levar, com o passar do tempo, a sérias 

consequências, exaurindo-o de baixa fertilidade. Nos solos tropicais, susceptíveis 

a esse fenômeno, toma-se necessário o emprego de práticas que visem minimizar 

o problema (Mello & Brasil Sobrinho, 1960). 
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2.3. Os fatores climáticos 

Zong Dao & Xueqin 2 , citado por Ortolani (1987), relatam a influência 

da temperatura ambiente no crescimento da seringueira. Dois valores extremos 

para o desenvolvimento da seringueira são: sob temperatura de 40° C, a taxa de 

respiração é maior que a taxa de fotossíntese e, à 10° C, a fotossíntese é 

praticamente nula, podendo ser utilizada como ponto zero de crescimento. 

Os mesmos autores citam que as temperaturas entre 27 a 30° C são mais 

favoráveis à fotossíntese. É possível que a faixa ótima de temperatura abranja o 

intervalo de 25 a 27°C. Isso poderia explicar as elevadas taxas de crescimento 

observadas no Planalto Paulista, atingindo a idade de explotação entre o quinto e 

o sexto ano. 

O crescimento da seringueira jovem é normalmente afetado por estresses, 

como: secas prolongadas, baixas temperaturas no inverno, alta temperatura e 

baixa umidade relativa, no verão, e alta altitude são fatores que afetam 

desfavoravelmente o crescimento segundo Sethuraj (1985). 

Variações significativas quanto à resposta de clones à seca tem sido 

observadas. Irrigação e o sombreamento parcial das plantas jovens pode aliviar os 

efeitos adversos do estresse de umidade do solo e altas temperaturas, podendo 

ainda acelerar o seu desenvolvimento. 

2 Zong Dao, H. & Xueqin, Z. Rubber cultivation in China. In: Planter's Conference. 

Kuala Lumpur, 1983. Persidangan. 1983. 15p. 
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Após o pleno desenvolvimento do sistema radicular, mesmo na 

juvenilidade, a seringueira demonstra boas condições de tolerância a períodos 

prolongados de estiagem. Em sua maturidade, com o aprofundamento das raízes, 

essa tolerância é mais elevada, como foi observado durante as secas de 1961, 

1963 e 1985 no estado de São Paulo. 

Em 1985, com deficiência hídrica anual de 400 mm, uma das maiores 

ocorridas no século, foram verificadas pequenos decréscimos temporários de 

produção, irregularidade não significativa no reenfolhamento e necessidade de 

irrigação, para os seringais com idade de até um ano de campo (Ortolani, 1986). 

Em 1994, houve duas geadas em junho e julho, seguidas por um longo 

período de seca. Esta situação se refletiu em todas as árvores do seringal da 

ESALQ\ USP, em Piracicaba, SP, acarretando queda significativa na produção no 

ano agrícola de 1994\95. Ocorreram também secamento de alguns ramos dos 

ponteiros em muitas árvores (Martins, 1995). 

2.4. O uso de cobertura vegetal 

O uso de cobertura vegetal nos seringais em formação, tem grande 

importância não só na manutenção da fertilidade, mas também na conservação do 

solo e recuperação dos solos. Nas duas últimas décadas, surgiram trabalhos sobre 

o efeito de diferentes coberturas vegetais no desenvolvimento e produção do 

seringal, destacando-se entre estes Watson et al.,(1964); Mainstone (1969); 

Pushparajah & Chellapah (1969); Soong & Yap(1976); Yogaratnam et al., (1977); 

Salgado et al.,(1984); Cardoso et al.,( 1988). Os resultados são animadores 
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entretanto existe a necessidade de pesquisas nas regiões em expansão da cultura 

onde prevalecem condições climáticas diferentes das regiões tradicionais onde o 

número de pesquisas é razoável. 

Quanto . à reciclagem, tem-se observado incorporação no solo de 

quantidades relativamente altas de nutrientes através do uso de cobertura com 

leguminosas comparada com gramíneas ou vegetação nativa. Segundo Dolmat 

(1980), uma cobertura com leguminosas em pleno vigor nos cinco primeiros anos 

de plantio pode incorporar ao solo de 226 a 353 kg\ha de nitrogênio, 18 a 27 

kg\ha de fósforo, 85 a 131 kg\ha de potássio e 15 a 27 kg\ha de magnésio, 

enquanto a cobertura vegetal de gramíneas ou vegetação nativa incorpora 

quantidades bem inferiores em relação à cobertura com leguminosas (Tabela 1). 

Tabela 1. Quantidade total de nutrientes retomados ao solo através de diferentes 

coberturas vegetais, durante cinco anos de imaturidade do seringal. 

Plantas de cobertura Nitrogênio Fósforo Potássio Magnésio 

----------------- Kg\ha -----------------

Leguminosas 226 - 353 18 - 27 85 - 131 15 - 27 

Gramíneas 24 - 65 8 - 16 31- 86 9 - 15 

Vegetação nativa 13 - 117 3 - 10 46 - 140 3 - 18 

Fonte: Dolmat (1980). 

A maJor disponibilidade desses nutrientes incorporados ao solo pela 

cobertura de leguminosas resultou em um crescimento mais rápido, contribuindo 
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para uma maturidade precoce do seringal. Pushparajah & Chellapah (1969), 

mostraram que, com a cobertura vegetal de leguminosas o período de imaturidade 

de um seringal poderá ser reduzido em dois anos comparado com a cobertura 

vegetal nativa. Segundo Chandapillay (1968), a concentração do crescimento das 

raízes nas camadas superiores do solo promove a competição com a seringueira 

por nutrientes. O autor informa todavia que estudos do "Rubber Research Institute 

of Malaysia" (1967), mostraram que com a aplicação adicional de fertilizantes 

compensa-se a competição. 

Na realidade somente a partir do terceiro ano a diferença a favor da 

cobertura com leguminosas começa a aparecer, devido à decomposição e 

consequentemente liberação de nutrientes. 

Haridas (1979) diz que a leguminosa deve retomar ao solo entre o terceiro 

e o quinto ano após o estabelecimento, o total de 300kg/ha de nitrogênio, 

equivalente a 1.500 kg/ha de sulfato de amônio, isto excede segundo o autor o 

requerimento da seringueira e portanto onde houver nódulos desenvolvidos e 

fixando, a aplicação de nitrogenados deve ser reduzida ou dispensada entre o 

terceiro e o quinto ano. 

Conforme o artigo "Cycle of nutrients in rubber plantation"(1972), a 

presença ou não de plantas cultivadas entre as linhas de plantio, durante os 

primeiros anos de cultivo da seringueira, contribui muito para impedir processos 

erosivos, auxiliando na ciclagem de nutrientes, assim como muitas vezes, 

poderiam servir como uma cultura economicamente viável, que cobriria os 

investimentos durante a fase improdutiva. Quando a cultura intercalar for uma 

leguminosa, o maior retomo nutricional na ciclagem , principalmente em relação 

ao nitrogênio, resultará na aceleração do crescimento da árvore, antecipando a 

maturidade. 
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Com a utilização de cobertura vegetal do solo, há um aumento do teor de 

matéria orgânica do solo, que consiste em resíduos de plantas e de animais em 

diferentes fases de decomposição. A adição de matéria orgânica beneficia o solo 

de várias formas: 

a) melhora as condições fisicas; 

b) aumenta a retenção de água; 

c) melhora o solo para o preparo; 

d) diminue as perdas por erosão e fornece nutrientes para as plantas. 

A maioria dos beneficios ocorre em função dos produtos liberados à 

medida que os resíduos orgânicos são decompostos no solo. A matéria orgânica 

contém quantidades significativas de elementos minerais, como o nitrogênio, 

fósforo, potássio, magnésio, cálcio, enxofre e micronutrientes. Essa matéria 

orgânica, à medida que se decompõe, libera os nutrientes, tomando-os disponíveis 

às plantas segundo Lopes (1989). 

2.5. Disponibilidade e fixação de nitrogênio pelas leguminosas 

o suprimento adequado de nitrogênio é indispensável para o pleno 

desenvolvimento da seringueira. A adubação nitrogenada via de regra é feita com 

o uso das fontes tradicionais de nitrogênio como uréia, sulfato de amônio ou 

nitro cálcio e tem um custo relativamente alto segundo Medrado & Costa (1990). 

Entretanto, o fornecimento de nitrogênio para as plantas é possível através 

da adoção de alternativas oferecidas pela própria natureza. Dentre os vários 
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sistemas biológicos capazes de fixar nitrogênio atmosférico a simbiose entre 

leguminosas e Rhizobium parece ser a que mais contribui com nitrogênio para o 

ecossistema (Franco, 1978). 

O processo de fixação biológica de nitrogênio atmosférico promove a 

redução de N2 para NR3 , usando materiais energéticos fornecidos pela 

fotossíntese da planta direta ou indiretamente (Dõbereiner, 1978). 

A grande maioria das leguminosas vivem em simbiose com bactérias 

fixadoras de nitrogênio livre do ar, sendo mais comum as do gênero Rhizobium 

que se alimentam das substâncias açucaradas produzidas pelas leguminosas 

durante o processo de fotossíntese. 

As leguminosas porém, só podem fIXar quando desenvolvem associação 

altamente especializada com a bactéria específica. Sem o Rhizobium a 

leguminosa pode crescer mas não usar o nitrogênio atmosférico. Por outro lado o 

Rhizobium pode também permanecer livremente no solo mas não fixar nitrogênio. 

Os dois organismos podem viver, crescer, independentemente mas só podem fixar 

o nitrogênio quando em simbiose (Loneragan, 1960). 

Durante a fase imatura da seringueira, em que as leguminosas crescem bem 

mais rápido, o nitrogênio atmosférico é fixado por bactérias simbióticas nos 

nódulos das plantas de cobertura proporcionando desta forma mais rápido 

desenvolvimento da seringueira (Pushparajah & Chellapah,1969). 

Segundo Franco & Souto (1984), as leguminosas comumente usadas em 

adubação verde fixam, em média, 180 kg de N/ha/ano que é adicionado ao solo, 

podendo assim contribuir na economia de nitrogênio. Com essa prática pode-se 

recuperar, em parte ou no todo, a fertilidade do solo perdida devido ao manejo 

inadequado ou adoção de mono cultivo, fornecendo nitrogênio à cultura seguinte 
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evitando, assim adubos altamente solúveis que podem poluir o ambiente ( Kohl et 

ai., 1971). 

Entretanto, para obter um excelente resultado com a adubação verde é 

necessário que haja compatibilidade do cultivo da leguminosa com a cultura 

beneficiada, assim como, otimizar os demais fatores de produção. Os beneficios 

resultantes da adubação verde podem ser incrementados pela inoculação com 

bactérias dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium mais eficientes, associação 

com fungos micorrízicos, aplicações mais elevadas de fosfatos naturais e a 

inclusão de micronutrientes como, molibdênio e cobalto, o que justifica a 

intensificação dos trabalhos de pesquisa e experimentação em todo país (Franco 

& Souto, 1984). 

A prática de uso de adubos verdes ainda continua restrita a um número 

reduzido de agricultores. A grande limitação do uso de leguminosas para 

adubação verde está na compatibilização do cultivo da cultura na mesma área 

segundo Franco & Souto (1984), na perda de área de cultivo da cultura comercial 

(Miyasak:a, 1984) e a dificuldade de detenninar com precisão a real contribuição 

do adubo verde na nutrição das plantas cultivadas (Muraoka, 1984). 

Segundo Bulisani et ai., (1987), há vários sistemas de cultivo, incluindo a 

utilização de leguminosas como cobertura de solo, no outono-inverno, que têm 

apresentado resultados satisfatórios, tanto na obtenção de renda extra no período 

da entressafra de culturas de verão quanto em termos de produção e melhoria do 

solo, com efeitos benéficos na cultura subsequente. 

O potencial das leguminosas como adubo verde em fornecer nitrogênio às 

plantas, além dos fatores do meio, depende de sua capacidade de fixar nitrogênio. 

Franco & Souto, (1984), determinaram o potencial de fixação de nitrogênio da 

mucuna-preta ( 157 kg N ha-1j ano-I) e do guandu (41 a 280 kg N kg-1 ano -1). 
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Ladd & Jackon (1983), verificaram em enSalOS de campo que o 

aproveitamento por culturas, do nitrogênio do adubo verde, foi maior em solo 

mais rico em nitrogênio obtendo 28% contra 20% de recuperação 

(aproveitamento) no solo mais pobre em N. Os autores observaram uma rápida 

estabilização do N de leguminosas com baixa relação CtN e este fenômeno durou 

aproximadamente 6 meses. Tal fato pode influir no efeito residual do segundo 

plantio realizado após a incorporação do resíduo de leguminosas. Ladd & Jackon, 

(1983) encontraram, também, valores menores que 5% de recuperação do N de 

leguminosas no segundo cultivo. 

Stanford & Epstein (1974) afrrmam que existe uma grande correlação entre 

temperatura e umidade do solo para a realização da mineralização do N no solo, e . 

mostram que houve um pico máximo em todos os tratamentos para N_NO-3 aos 60 

e 75 dias de incubação. Freitas, (1984), observou que os maiores valores 

encontrados para a umidade do solo estavam entre 30 e 45 dias, diminuindo logo 

em seguida, e o fator umidade favoreceu uma maior nitrificação do N aos 60 dias. 

Myers et al.,(1982), trabalhando com cinco solos diferentes e duas 

profundidades, observaram que à medida que se aumentavam a umidade do solo, 

a taxa de mineralização do N aumentava. Em média , esta correlação era 

observada até 35-55% de umidade no solo. 

2.6. Influência da temperatura 

Um dos fatores ambientais, que afeta praticamente todos os processos 

fisiológicos das plantas é a temperatura. Meta a germinação, a respiração, a 
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transpiração, a atividade fotossintética e membranas celulares, a absorção de água 

e de mrt:rientes, a velocidade das reações químicas nas plantas e, portanto, influi 

sobre todos os processos metabólicos. _Existe uma faixa de temperatura favorável 

ao crescimento das plantas, a qual pode ser diferente para cada órgão ou fase de 

desenvolvimento da planta. Os estudos nesse sentido mostram que existem a 

temperatura mínima ( limite inferior para Jealização do crescimento); a 

temperatura máxima ( limite superior para a Iealização do processo) e a 

temperatura ótima (nível apropriado para o crescimento de máxima intensidade). 

O aumento da temperatura até um determinado ponto acelera os processos, mas a 

partir dele em função da fase de crescimento e da espécie, o metabolismo das 

plantas passa a ser prejudicado, ocorrendo em situações extremas desnaturação de 

pr-oteínas, inativação do material enzimático e desidratação de células. Influi, 

. dessa fonna, na sequência nonnal do crescimento e pode, inclusive, tomar-se 

letal à planta. 

Nos solos cobertos as variações térmicas são pequenas, o teor de umidade 

é maior, enquanto no solo nu a temperatura tem maior amplitude de variação, 

podendo atingir valores muito altos, inadequados para as raízes. A cobertura do 

solo, evitando o aquecimento excessivo das primeiras camadas do solo é um fator 

muito importante para a preservação da matéria orgânica presente no solo, 

podendo determinar ao longo dos anos, acréscimos no teor de matéria orgânica do 

solo, através da dupla ação da cobertura, protegendo os solo e incorporando 

pmgressivamente o material vegetal segundo Medrado & Costa ( 1990). 

Estudos realizados por Derpsch et ai., (1983), demonstram que a cobertura 

vegetal com leguminosas promoveu a redução da temperatura do solo, ativando a 

vida biológica, o que, como consequências, favorece a transfonnação da palha em 

matéria orgânica, além de contribuir para maior aeração do terreno. Este estudo 
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demonstrou também o aumento do teor de umidade, o que na época de estiagem 

pode representar acréscimo de até 100% na produção fmal. 

Medcalf (1956) observou que aplicações de cobertura vegetal morta em 

cafeeiros causa uma diminuição acentuada na temperatura do solo. De acordo 

com Bavel (1972) e Haynes (1980), temperaturas baixas do solo podem ser 

benéficas para o desenvolvimento das plantas durante o verão ou prejudiciais para 

as culturas perenes durante o inverno. 

Do ponto de vista agronômico, a importância da temperatura do solo está 

na influência que exerce principalmente no crescimento radicular segundo Nye & 

Tinker (1977), absorção de íons e água (Epstein, 1972), e nas atividades 

microbiológicas do solo (Voss & Sidiras, 1985). 

Sidiras & Pavan (1986), mostram que as menores temperaturas do solo a 

3cm de profundidade, proporcionadas pelo plantio direto foram atribuídas à 

influência de resíduos vegetais na supemcie, atuando como isolante térmico e, 

consequentemente, reduzindo a quantidade de calor annazenada no solo. Ainda 

relatam que ocorrem menores variações horárias na temperatura do solo no 

referido sistema de cultivo. 

Entre as principais vantagens da cobertura da supemcie, tem-se a redução 

das perdas de água por evaporação ( Lal, 1974), e diminuição das temperaturas 

máximas do solo em períodos quentes e secos, chegando a reduções de 13°C a 5 

cm de profundidade do solo, em comparação com o solo descoberto ( Derpsch et 

ai., 1983). 

Derpsch et ai., (1985), determinaram num experimento na região de 

Londrina (PR), em solo descoberto, período de temperaturas superiores a 40°C em 

novembro e dezembro e de até 50°C em janeiro a 3cm de profundidade. Da 

mesma forma, Lal (1974), na Nigéria, observou temperaturas de 38°C a 42°C a 5 
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cm de profundidade e Costa & Godoy (1962) em solo de terra-roxa observaram 

temperaturas superiores a 48°C na superfície do solo. A seguir apresentamos 

dados obtidos na Estação Experimental do IAPAR (Oliveira)3 em dezembro de 

1990 (Tabela 2). 

Tabela 2. Temperatura do solo registrada as 15 horas de 25/12/90 

Profundidade 

2 

5 

10 

20 

Solo nu 

60 

42 

38 

33 

Solo c/palha 

29.3 

27.7 

27.4 

26.4 

Fonte. IAPAR - Estação Experimental de Palotina- PR 

Solo c/grama verde 

33.0 

31.0 

29.4 

28.6 

A manutenção da resteva na superfície do solo vem sendo amplamente 

utilizada como alternativa para diminuir as variações de temperatura do solo, 

reduzindo-lhe as perdas por erosão, retendo maior quantidade de água no solo e 

promovendo maiores rendimentos dos cultivos agrícolas de acordo com 

Bragagnolo & Mielniczuk, (1990), Unger & McCalla, (1980). 

Segundo Dõbereiner & Aronovich (1966) temperaturas do solo acima de 

30° C prejudicam a nodulação, a fixação de nitrogênio e também Sichmann 

(1977) aftrma que temperatura acima de 33° C, prejudica a formação de nódulos 

em raízes de soja. Também Dart & Mercer, (1965); Dart et alo 1976, aftrmam 

que temperaturas de 42°C e 45°C estão bem acima daquelas toleradas pelos 

nódulos da maioria das leguminosas tropicais. 

3 OLIVEIRA, E. de; ( INTITUTO AGRONÔMICO do PARANÁ, Pa10tina ), Comunicação 

pessoal. 1995. 
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Todavia Primavesi, (1992), relata que num solo descoberto a temperatura 

pode chegar a 76°C no verão, sendo que as plantas não absorvem água a partir de 

32°C, e somente o algodoeiro pode absorver água até 39°C. Franco, (1958) 

submeteu o sistema radicular do .cafeeiro a diferentes temperaturas e obteve a 

transpiração máxima quando a temperatura atingiu 33°C, abaixo de 28°C e acima 

de 33°C houve um decréscimo e ainda Franco, (1961) observa o aparecimento de 

lesões no colo de mudas de cafeeiros quando estas foram submetidas à 

temperaturas de 44 a 51°C. Os mesmos efeitos foram verificados por Carnauba 

& Ortolani (1966), no ponto de enxertia de mudas de abacateiro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido na Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", localizada no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, cujas as 

coordenadas são 22°42' de latitude Sul e 47°38' de longitude Oeste; com altitude 

de 546m ; o clima é do tipo tropical continental, com temperatura média do ar: 

21,1°C, temperatura média máxima: 27,8°C, temperatura média mínima: 14,3°C; 

precipitação média:1257mm.ano-1 
; umidade relativa média: 74% ; insolação 

média: 6,6 h.dia-I
; radiação solar: 436 cal.cm-2.d-1

. 

O ensaio de campo teve a duração de 12 meses, sendo seu início em 

fevereiro de 1995 e término em fevereiro de 1996. Os dados climáticos ( médias 

mensais) da região de Piracicaba, estão na tabela 3. 

3.1. Cultivar de seringueira 

O cultivar estudado foi o GT 1. E um cultivar primário, originário de Java. 

de acordo com IRCA ( 1985), apresenta folhas em tons verde escuro e brilhante, 

tronco ereto com poucas saliências, ramificação equilibrada, o que diminui a 

suscetibilidade à quebras por ventos. 
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Tabela 3. Dados climáticos (médias mensais) da região de Piracicaba, SP. 

Mês Insol. Precip. UR Vento Temp. Temp. Temp. 

(h/d) (mm) (%) médio máx·eC) mín·eC) méd·eC) 

(Km/h) 

fev/95 4.58 415.6 88.2 6.89 29.94 20.01 24.97 

mar/95 5.43 194.6 83.5 7.38 30.44 18.84 24.46 

abr/95. 7.82 85.7 81.4 6.59 29.21 15.96 22.59 

mail95 6.3 64.2 84.6 5.89 25.94 13.7 19.82 

jun/95 7.09 23.5 79.8 7.56 25.96 11.37 18.66 

jul/95 6.59 59.1 77.39 7.22 26.78 12.87 19.83 

ago/95 9.00 1.2 68.06 8.32 30.35 13.05 21.7 

setl95 6.66 37.6 71.63 10.45 28.85 14.05 21.45 

outl95 6.43 190.2 76.16 9.65 28.34 15.79 22.06 

nov/95 8.13 156.3 72.07 9.55 30.08 17.28 23.68 

dezJ95 6.72 222.2 77.65 9.15 30.09 18.81 24.45 

jan/96 6.6 314.8 80.71 6.79 31.19 20.3 25.74 

fev/96 6.23 258.3 84.34 7.71 31.84 20.11 25.98 

Fonte: Posto Meteorológico da Escola Superior de Agricultura ''Luiz de Queiroz"-

Piracicaba, SP. 

É um cultivar de importância a nível mundial. No Estado de São Paulo 

passou a ser recomendado para plantio a partir da década de 80, como estratégia 

para diversificação dos clones, sendo recomendado a partir de então juntamente 

com os clones PB 235, RRIM 600 e IAN 873 (Medrado & Costa, 1990). 
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3.2. Espécies de leguminosas 

Foram utilizadas as leguminosas: mucuna-preta (Mucuna aterrima Merr.) e 

guandu ( Cajanus cajan (L) Millsp), cujas características são apresentadas a 

segurr. 

A mucuna-preta é planta de crescimento rasteiro e vigoroso, de ciclo anual 

ou semi-perene e de ampla adaptação, recomendada, sobretudo, para adubação 

verde. Apresenta comprovada eficiência no controle da população de nematóides 

formadores de galhas, e sua produção de matéria seca pode alcançara 10 t.ha- l
. O 

ciclo, do plantio a colheita das vagens pode chegar a 240 dias, mas para fins de 

adubação verde, recomenda-se o corte na época de florescimento, por volta de 

120 dias ( Bulisani & Braga, 1987). 

As características agronômicas de alta produtividade e grande capacidade 

de fixação biológica do nitrogênio (FBN), comprovado controle de nematóides, e 

a grande aceitação e utilização em grande escala para fms de adubação verde, 

segundo Mascarenhas et ai ( 1994). 

O guandu é uma planta semi-perene, arbustiva, está adaptada a latitudes 

variando de 300N a 300 S. E considerada o "zebu" das leguminosas, dada a sua 

rusticidade. Mantém-se verde durante todo o ano. Seu desenvolvimento inicial é 

lento e seu ciclo até a colheita é de 240 a 270 dias. Desenvolve-se melhor na faixa 

de temperatura de 18° a 30°C, não estando adaptada a condições de frio, geadas e 

encharcamento de solo. 

Planta de múltiplos usos, pode ser utilizada na adubação verde; na 

alimentação, tanto humana quanto animal. Seu sistema radicular é vigoroso e bem 

desenvolvido em profundidade, conferindo-lhe resistência a períodos prolongados 
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de estiagem e efeitos fisico-químicos do solo e apresenta também uma elevada 

produção de biomassa segundo Calegari (1995), e Wutke ( 1987). 

É uma espécie considerada mobilizadora de nutrientes e recuperadora de 

solos depauperados, devendo, nesse caso, ocupá-los por três ou quatro anos. 

Utilizado com vantagem na rotação com milho ( aumentos de 21%), arroz, 

soja, feijão( aumentos de 52%) , cana-de-açúcar, trigo, algodão, culturas perenes 

(frutíferas, café), em faixas (pastos, mandioca), etc., segundo Wutke (1993). 

Essas características colaboraram para a escolha e utilização das duas 

espécies de leguminosas presente neste trabalho. 

3.3. Solo e análise química e tísica 

o seringal está situado em área de Latossolo Roxo; é um seringal jovem 

com árvores de quatro anos de idade. Foi realizada uma coleta de solo, janeiro de 

1995, com uso de trado holandês. Foram coletados 10 amostras simples, as quais 

foram homogeneizadas, formando a amostra composta. As coletas foram 

realizadas nas profundidades de O - 20 cm e 20 - 40 cm. As amostras compostas 

foram enviadas ao Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP, para 

análise química e fisica do solo. Os valores são dados na tabela 4 e 5. 

Quanto a seringueira foram coletadas folhas do último lançamento maduro 

de vinte árvores ao acaso , coletando folhas no sentido leste, oeste, norte e sul , e 

estas formaram duas amostras compostas, a seguir foram enviadas ao 

Departamento de Ciência do Solo da ESALQ\ USP, para análise química. Essa 

coleta foi realizada na mesma data da coleta de solo. Os valores encontrados estão 

na tabela 6. 
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Tabela 4. Resultados da análise química do solo da área do experimento. 

Profundidade Profundidade 

0- 20 cm 20 - 40 em 

P. resina 58 44 

Matéria orgânica (%) 2.5 2.1 

pH CaC12 5.3 5.4 

3 K (meq/lOOcm ) 0.51 0.37 

3 Ca (meq/lOOcm ) 5.15 4.5 

3 
Mg (meq/lOOcm ) 1.95 1.33 

3 H + AI (meq/l00cm ) 3.05 3.73 

3 S (meq/l00cm ) 7.6 6.2 

3 
CTC (meq/l00cm ) 10.65 9.96 

Saturação em bases (%) 71.25 62.6 

3.4. Instalação e condução do experimento 

o seringal onde foi realizado o experimento foi plantado em 1991, 

totalizando 144 árvores úteis. O espaçamento de plantio foi de 8,00 x 2,50m, ou 
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seja, 20m2 por planta. A área total do experimento foi de 0,28 ha. Cada parcela 

têm wna área útil de 180m2
, com wn total de 16 parcelas, dentro de cada parcela 

têm 9 árvores úteis. 

Tabela 5·. Características fisicas do solo da área experimental 

Profundidade Textura (%) Classificação 

AG. AF. Silte Argila Textural(*) 

0-20 cm 7 25 16 53 argilosa 

20-40cm 6 23 14 58 argilosa 

Método do densímetro . (*)Segundo a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 

A bordadura é constituída por 16 plantas. Os tratos culturais constaram 

basicamente do controle do mato nas linhas da seringueira e nas parcelas 

testemunhas, feito com herbicidas e capinas manuais e controle de formigas. 

O preparo do solo, nas entrelinhas da seringueira constou de wna aração e 

duas gradagens. F oi respeitado wna faixa lateral de 2,50m da seringueira e 

estabelecidas 7 linhas para a semeadura das leguminosas. A semeadura foi feita 

no espaçamento de 0,50cm entrelinhas e 0,20cm entre plantas. 

F oi realizado wn teste de germinação nas sementes, onde as duas espécies 

apresentaram wn excelente Índice de germinação, o que também dispensou 

qualquer tipo de escarificação da semente de mucuna-preta. Foi plantada média 8 
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sementes de leguminosas por metro linear para mucuna-preta e 20 sementes para 

o guandu. 

Tabela 6. Resultados das análises de plantas inicial 

Amostras N 

1 3.75 

2 ·3.70 

Detalhe da parcela 

o 

O 

O 

O 

O 

O = bordadura 

O 

x 

x 

x 

O 

P 

0.26 

0.25 

O o 

x x 

x x 

x x 

O O 

x = planta útil 

K 

(%) 

1.50 

1.48 

o 

O 

O 

O 

O 

Ca Mg S 

1.51 0.30 0.29 

1.60 0.30 0.29 
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3.5. Análise estatística 

F oi adotado um delineamento experimental em parcelas subdivididas, o 

objetivo desse tipo de experimento é estudar o efeito global dos níveis dos 

tratamentos ao longo do período deftnido, e a variação desses níveis ao longo do 

tempo. As parcelas estão dispostas inteiramente casualizadas. 

A análise estatística foi realizada com o uso da Análise da Variância e do 

Teste F. Para a comparação das médias dos tratamentos foi utilizado o Teste de 

Tukey para todas as variáveis. o programa estatístico utilizado para as análises 

foi o SAS (Statistical Análysis System, (1989). 

3.5.1. Modelo estatístico 

Adotou-se neste trabalho a análise estatística tomando-se como base o 

delineamento de parcelas subdivididas, Obteve-se então o seguinte modelo 

matemático: 

Yijk:h =J.l + Vi + 1tj(i) + Pk + (VP)ik + EPh + (trat*épo)ih + (prof*épo)k:h + (trat*épo*prof)ik:h + Eijk:h 

onde: 

J..l = constante (média) 

Vi = o efeito da i-ésima tratamento 
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1t j(i) = O efeito da repetição j dentro do i-ésimo tratamento, sendo utilizado 

como resíduo (A), 

Pk = o efeito da profundidade 

EPh = o efeito da época 

(Vp)ik = o efeito da interação trat x prof 

(trat x épo)ih = o efeito da interação trat x época 

(Prof x época)kh = o efeito da interação prof x época 

(trat x épo x prot)ikh = o efeito da interação trat x época x prof 

Eijkh = é o erro experimental da sub-sub parcela 

Hipóteses a serem testadas: 

I) Ho : VI =V2=V3=V 4, não existe diferença nos efeitos dos tratamentos 

Ha : Vi *- O , para algum i 

2) Ho : P I =P2, para todo k 

3) Ho : EpI= ep2=ep3=ep4=ep5=ep6=ep7=epS· 
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Tabela 7. Estrutura da análise da variância. 

C.V. GL QM F 

tratamento (a -1) QMt QMv/QM(a) 

resíduo (A) (r -1) a QMr(a) 

Parcelas 

Profundidade (b-I) QMprof QMpro/QMr(b) 

Trat x Prof (a-I)(b-I) QMtratxpro QMtratxpro/QMr(b) 

resíduo (B) (r-1)a (b-I) QM r(b) 

sub-parcela 

Época (c-I) QMépoca QMép/QM r( c) 

Trat x época (a-I)(c-I) QMtratxép QMtratxep/QMr( c) 

Profx época (b-I)(c-I) QMprofxép QMproxep/QMr( c) 

trat x prof x épo (a-I)(b-I)(c-I) QMtratxproxep QMtrxprxep/QMr( c) 

resíduo (C) (r-I)( c-I )a+(r-I )(b-I)( c-)a QMr (c) 

sub-sub-parcela 

Total 
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3 6. Tratamentos 

o trabalho é constituído pelos seguintes tratamentos: quatro parcelas de 

mucuna-preta (CMM) e quatro parcelas do guandu (CMG) foram cortadas no 

florescimento avaliadas como cobertura morta. Outras quatro parcelas de guandu 

(Guandu) permaneceram vegetando, e quatro parcelas de solo nu totalmente limpo 

através de uso de herbicidas ou capinas ( testemunha) (tabela 8). Um aspecto 

geral do experimento apresentado na figura 1. Nas parcelas de cobertura morta as 

leguminosas foram cortadas em O 1 de julho de 1995 e partir daí começaram as 

coletas de solo para determinação do N -mineral e umidade e também as leituras 

de temperatura do solo nas diferentes coberturas (tabela 9). 

Tabela 8. Notação dos tratamentos 

Número 

1 

2 

3 

4 

Tratamento 

CMG ( Cobertura morta de guandu) 

CMM (Cobertura morta de mucuna-preta) 

Guandu (Guandu permanente) 

Testemunha (Solo nu) 



Tabela 9. Notação das épocas de coletas 

Números 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3.7. Variáveis analisadas: 

Épocas de coletas 

julho de 1995 

agosto de 1995 

setembro de 1995 

outubro de 1995 

novembro de 1995 

dezembro de 1995 

janeiro de 1996 

fevereiro de 1996 

F oram avaliados em cada tratamento, as seguintes variáveis 

3.7.1. Temperatura do solo 

28 

Foram instalados geotermomêtros nos diferentes tratamentos a 2, 5, 10, 20 

e 30 em de profundidade do solo. 
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Figura 1 . Aspectos gerais do experimento: a) Aspéctos das parcelas antes do corte da cobertura 

morta; b) parcela de mucuna-preta e outra de guandu antes do corte; c) parcelas de guandu 

cortado e guandu permanente; d) palhada em baixo do guandu permanente; e) aspectos do solo nu 

comparado com guandu permanente; f) deslocamento superficial de partículas do solo da parcela 

testemunha. Piracicaba - SP. ESALQ/USP. 1995/96. 
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Esses geotermomêtros foram instalados em 01 jullio de 95 e permaneceram 

ao solo até final de fevereiro de 96. As leituras aconteceram durante duas ou três 

vezes por semana, duas vezes ao dia, no período da manhã sempre às 7:00 horas 

e sempre às 14:00 horas da tarde, para acompanhar os valores no período de 

mínima e máxima temperatura diária. Isso tudo para as diferentes coberturas. Os 

dados obtidos são em oCo 

3.7.2. Nitrogênio mineral do solo e planta 

O nitrogênio mineral no solo e na planta foram determinados pela 

importância que eles representam, para a vida das plantas. 

3.7.2.1 . Determinação do nitrogênio mineral 

O método utilizado para análise de nitrogênio em solos e folhas foi o semi

micro com modificações do macro-Kjedahl descrito por Bremner (1965).0 

método envolve a extração da amostra de solo com KCl 2N e posterior análise do 

extrato por destilação a vapor, adicionando-se, extrato de MgO e Liga de 

Devarda, para liberação de NH3 e redução de NO-2 e NO-3 a NH3, 

respectivamente. 

3.7.2.2. Análise do N-mineral (NH +4, NH-3) do solo e planta 

Foram coletadas amostras de solos mensalmente a partir de junho de 1995, 

para analisar os teores de N-NH + 4, N-NH-3 . O solo foi coletado nos diferentes 
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tratamentos e em todas as repetições, com auxílio de trado de sonda, a duas 

profundidades ( 0-10 e 10-30cm ), em nove locais diferente dentro de cada 

parcela, originando uma amostra composta por parcela, representando cada 

amostra 300 gramas de solo. 

a) Teores de nitrato e amônio 

A partir da amostra coletada foi pesada aliquota de 100g do solo e 

adicionando-se 150 ml de KCl 2N, agitando-se por quatro horas em agitador. 

Imediatamente após este período, o solo foi centrifugado a 400 x g por 15 

minutos. O sobrenadante foi recolhido, anotado seu volume e destilado em 

destilador Kejdahl na presença de MgO, para liberação de amônia e 

posteriormente Liga de Devarda para redução do nitrato remanescente à amônia, 

de acordo com Bremner (1965). O destilado foi recebido em ácido bórico, sendo 

titulado com H2S04 a O,OlN , após foram determinados os valores. 

Quanto a determinação do N-mineral da planta, procedeu-se da seguinte 

maneira. Coletou-se folhas da seringueira, em julho de 1995 e em fevereiro de 

1996; dentro de cada parcela escolheu-se três árvores e coletou-se quatro folhas 

do ultimo lançamento maduro de cada árvore, após a coleta essas doze folhas 

formaram uma amostra composta. F oram enviadas imediatamente ao Laboratório 

de Microbiologia do CENA, onde foram colocadas em estufa à 60°C por 48 horas 

após foram moídas e pesadas 0,2g, colocadas em tubos, adicionando-se 6 ml de 

mistura digestora e levados para digestão por 6 horas a 360°C, após o 

resfriamento procedeu-se a destilação em aparelho de Kjedahl (semi-micro), com 

NaOH 10 N, recebido em ácido bórico e titulado com H2S04 O,OlN, de acordo 

com Bremner (1965). 
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3.7.3. Determinação da umidade do solo 

Em cada amostragem de solo realizada mensalmente nos diferentes 

tratamentos foram retiradas e homogeneizadas amostras de solo das 

profundidades de 10 e 30 cm, e pesando-se 10g de solo úmido e levando a estufa 

de 105°C por 48 horas, após foram pesadas novamente detenninando-se o peso 

do solo seco e posteriormente determinando-se a % de umidade em cada 

tratamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Teor de nitrogênio mineral no solo 

Os teores de nitrogênio mineral no solo se encontra na tabela 10. 

Na tabela 11 são apresentados teores médios (ppm) do amônio ( NW 4), 

nitrato (NO -3), nos quatro tratamentos e analisados durante o período de 

amostragem em diferentes épocas e o Teste de Tukey/tratamento. 

O teor de nitrogênio mineral no solo não diferiu nos tratamentos CMG 

(cobertura morta de guandu), CMM (cobertura morta de mucooa-preta) e na 

testemunha (solo nu),e diferiu do tratamento Guandu (guandu permanente) 

segundo o teste de Tukey ao nível de 5 % de probalidade. 

No guandu o teor de nitrogênio sempre se manteve abaixo dos teores do 

demais tratamentos, isso mostra uma provável competição entre as arvores de 

seringueira e a leguminosa guandu. Esses resultados foram surpreendentes, 

contrariando a expectativa que a leguminosa conseguisse fIXar nitrogênio pelo 

menos para atender as suas necessidades. Os resultados mostram que houve 

competição por nitrogênio. 
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Tabela 10. Análise da variância e Teste F para os dados teor de N mineral do 

solo. 

C.V. GL QM 

Tratamentos 3 552.8611 

resíduo (a) 8 41.2492 

Parcelas 11 

Profundidade 1 8.6402 

Tratx Prof 3 43.9418 

resíduo (b) 8 48 .7332 

sub-parcelas 12 

Épocas 7 459.4869 

tratx época 21 49.0017 

profx época 7 96.2452 

trat x prof x ép 21 39.6854 

resíduo (c) 112 20.2242 

sub-sub-parcela 168 

Total 191 

* : significativo à 1 010 

** : significativo ao 5 % e não significativo ao 1 % 

ns : não significativo 

F Pr>F 

13.40 0.0017 * 

0.18 0.8648 ns 

0.90 0.4816 ns 

22.72 0.0001 * 

2.42 0.0016 * 

4.76 0.0001 ** 

1.96 0.0131 ** 
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Tabela 11. Comparação de médias de nitrogênio no solo em relação aos 

tratamentos 

Tratamentos Médias Teste de Tukey 

CMG (cobertura morta de guandu) 17.6 a 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta ) 17.2 a 

Testemunha (solo nu) 17.5 a 

Guandu (Guandu permanente) 10.7 b 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 

entre si pelo método de Tukey (P ~ 0.05). 

Chandapillay (1968), afmna que a concentração do crescimento das raízes 

nas camadas superiores do solo promove uma competição com a seringueira por 

nutrientes e o "Rubber Research Institute of Malaysia" (1967); Raridas (1979) e 

Lopes (1989), afmnam que somente a partir do terceiro ano com a cobertura 

vegetal a seringueira começa a evidenciar a diferença a favor da cobertura com 

leguminosa em comparação com o solo nu. 

Nos tratamentos CMG e CMM observou-se a evolução do teor de amônio 

(figura 2) no período inicial até o fmal. No início do experimento o teor de 

matéria orgânica era ótimo ( tabela 4), perdas de amônia por volatilização são 

dificeis de se processar em solos com pH em tomo de 5 (Broadbent & Stojanovic, 

1952; Terman, 1979); assim, uma das alternativas para se explicar a baixa 

+ 
concentração de NR 4 durante a deposição sobre o solo seria a imobilização do 

N. 
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Figura 2. Evolução das médias do nitrogênio mineral do solo, nos tratamentos. 

Médias dos 8 períodos. 

Para o CMG e o CMM o pico do teor do nitrogênio foi após 90 dias da 

deposição da cobertura morta (figura 4 ), assim a concentração que se manteve 

estável nos primeiros 60 dias se deve a imobilização do N. Após esse pico o N cai 

e se manteve estável novamente por mais 60 dias e aos 180 dias após a deposição 

da cobertura morta o N se elevou novamente, isso devido a altas temperaturas e 

chuvas intensas que ocorreram no mês de dezembro, Stanford & Epstein (1974), 

Freitas (1984) e Myers et al.,(1982) confinnam essa observações que existe uma 

grande correlação entre temperatura e umidade do solo para a realização da 

mineralização do N no solo. Dos 180 aos 240 dias o N caiu e se manteve 

novamente ,isso para todos os tratamentos (figura 4) . 
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Em relação a testemunha o teor de N foi crescente até aos 90 dias, 

ocorrendo uma queda por um período de mais 60 dias e subiu aos 180 dias igual 

ao CMG e CMM e voltou a cair até o final da observação, essa relação também 

está de acordo com os autores citados acima, o fator temperatura e umidade 

favorecem uma maior nitrificação. 

A tabela 12, mostra os resultados obtidos durante os 8 meses de duração do 

experimento, nas diferentes profundidades do solo. Não houve diferença 

estatística entre as profundidades, observa-se que os teores maiores de nitrogênio 

mineral foi obtido no tratamento CMG na profundidade de 10 cm (figura 2), 

segundo Urquiaga (1982), a maior concentração de N nas camadas superficiais 

do solo está ligada ao fato de que há um acúmulo de matéria orgânica nestes 

horizontes, produtos de incorporação freqüentes de resíduos vegetais. 

Tabela 12. Médias do efeito do nitrogênio do solo em relação a profundidade, 

por um período de 8 meses. 

Profundidade 

10 

30 

médias 

16.0 

15.5 

Teste Tuk:ey 

a 

a 

médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 

entre si pelo método de Tuk:ey (P~ 0.05). 

Observa-se que o CMG foi maior a 10 cm e caiu um pouco a 30 cm de 

profundidade. O CMM se manteve estável nas duas profundidades e todos os 

tratamentos foram superiores ao guandu. 
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o guandu foi menor a 10 cm de profundidade e a testemunha se manteve 

estável nas duas profundidades. Podemos concluir que nos quatro tratamentos 

estudados houve uma nitrificação homogênea nesta época. 

~10 C30 

20 

18 

16 

cu 14 
'tJ 

12 
111 

"' - 10 
'tJ 8 
'cu 

~ 6 

4 

2 

o 
CMG CMM Guandu Test. 

Tratamentos 

Figura 3. Disponibilidade do nitrogênio mineral do solo nos tratamentos 

em relação a profundidades. Médias dos 8 períodos. 
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Os teores de nitrogênio no solo para as 8 épocas de amostragens estão citados na 

tabela 13. 

Tabela 13. Comparação das médias de nitrogênio do solo segundo épocas 

Época médias Teste Tukey 

1 - julho 14.2 a 

2 - agosto 16.8 b c 

3 - setembro 23.6 d 

4 - outubro 15.4 b e 

5 - novembro 12.5 a e 

6 - dezembro 20.5 d c 

7 - janeiro 12.0 a e 

8 - fevereiro 11.1 a 

médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 
entre si pelo método de Tukey ( P ~ 0.05). 

Em relação as épocas não diferem entre si, são iguais 3 e 6; 2, 4 e 1; 5, 

7 e 8; 6 e 3 . ,Sendo as melhores épocas a 3, seguida pela 6 .Está de acordo 

com as épocas que de maior intensidade da mineralização do nitrogênio, estas 

foram setembro e dezembro . 

Todavia nos tratamentos o guandu sempre obteve o pior desempenho. No 

mês 1 e 5 o CMG foi melhor, no 2 e 3 a testemunha foi melhor, no mês 4, 6 , 7 e 

8 foi o CMM que obteve melhor resultado (figura 4) . 
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Figura 4. Disponibilidade do nitrogênio mineral nos tratamentos em 

relação as épocas de amostragens. Médias dos 8 períodos. 
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4.2. Teor de umidade no solo 

Os resultados das análises de teores de umidade do solo encontram-se na 

tabela 14. 

Tabela 14. Análise da variância e teste F para os dados de % de umidade no solo 

C.V. GL QM 

Tratamentos 3 21.7532 

Resíduo (A) 8 4.6432 

Parcelas 11 

Profundidade 1 63.4110 

Tratx Prof 3 4.6452 

Resíduo (B) 8 0.5398 

sub-parcelas 12 

Época 7 156.2817 

Tratx Época 21 2.4554 

Profx Época 7 6.8590 

TratxProfxÉpo 21 1.6427 

Resíduo (C) 112 1.1281 

sub-suparc. 168 

Total 191 

* : significativos ao 1 % 
** : significativo ao 5% e não significativo ao 1% 
ns: não significativo 

F Pr>F 

4.68 0.0359* 

117.46 0.0001* 

8.6046 0.0069* 

138.53 0.0001 * 

2.18 0.0049* 

6.08 0.0001 ** 

1.46 0.1082ns 
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Em relação a % de umidade do solo podemos afmnar que houve diferença 

significativa entre os tratamentos ( tabela 15). Todos diferiram entre si, exceto o 

guandu ( guandu permanente) e a CMG (cobertura morta de guandu) que não 

diferiram entre si. 

A testemunha é que apresenta a maior média ( 85.0% de umidade), 

diferindo das demais. O tratamento CMM (cobertura morta de mucuna) aparece 

com a menor média ( 83.4 % de umidade), ver na tabela 15. 

Tabela 15. Comparação das médias do teor de umidade do solo segundo os 

tratamentos. 

Tratamentos Médias Teste de Tukey 

Testemunha (solo nu) 85.0 a 

Guandu (guandu permanente) 84.4 b 

CMG (cobertura morta de guandu) 84.2 b 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta) 83.4 c 

médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 

entre si pelo método de Tukey (P > 0.05). 

Esses resultados discordam dos resultados obtidos por Derpsch et 

al.,(1983), Bragagnolo (1986), Unger & McCalla, (1980) e Derpsch et al., (1985). 

Estes autores afirmam que a manutenção da resteva na superficie do solo, retém 

maior quantidade de água no solo. 

Já em relação a umidade do solo nas diferentes profundidades houve 

diferença significativa ou seja as profundidades diferem entre si. 
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As médias das % de umidade a 10 cm de profundidade sempre foram 

superior as médias de 30 cm (tabela 16). As médias da testemunha foram 

maiores e em segundo foi o guandu (guandu permanente) que a 10 e 30 cm de 

profundidade superou das CMG (cobertura morta de guandu) e CMM (cobertura 

morta de mucuna), e a 30 cm de profundidade se igualou a testemunha a qual 

sempre suas médias foram superiores (figura 6). 

Ocorreu de fato o contrário do que afmna a literatura citada acima, a 

cobertura viva pode ter ganho por haver grande quantidade de palhada no solo e 

ainda as plantas promoveram uma drástica redução da temperatura do solo em 

relação a testemunha. 
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Figura 5. Evolução das médias da % de umidade segundo os tratamentos 
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Tabela 16. Comparação das médias da % umidade do solo segundo profundidade. 

Profundidade médias Teste de Tukey 

10 84.8 a 

30 83.6 b 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 

entre si pelo método de Tukey (P ~ 0.05). 
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Figura 6. Evolução das médias das % de umidade nos tratamentos segundo as 

profundidades. 



45 

o estudo comparativo da umidade do solo de acordo com a época de 

amostragens se ilustra na tabela 17 e a evolução dos teores de umidade do solo 

estão na figura 7. 

Tabela 17. Comparar as médias da umidade do solo segundo épocas. 

Épocas médias Teste Tukey 
1 - julho 84.5 a 
2 - agosto 86.2 b 
3 - setembro 87.0 c b 
4 - outubro 83.5 d 
5 - novembro 83.4 d 
6 - dezembro 87.4 e 
7 - janeiro 81.4 f 
8 - fevereiro 80.4 g 
médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem significativamente 

entre si pelo método de Tukey ( P ~ 0.05). 
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Figura 7. Evolução das médias dos teores de umidade do solo nos tratamentos 

segundo as épocas. 



46 

Houve diferença significativa entre épocas, sendo a maior média na época 

3 e 6, a menor na época 8. 

A testemunha apresentou maior média na épocas 3, 5 , 6 e 8. O CMM 

(cobertura morta de mucuna) apresentou as menores médias em todas as épocas, 

exceto na 7 e 8. 

Em todos os testes a testemunha sempre foi supenor aos demais 

tratamentos ou seja houve maior umidade na testemunha. 

Nas profundidades a 10 cm do solo também a testemunha superou os 

demais, mais a 30 cm de profundidade o guandu permanente se igualou a 

testemunha ou seja o teor de umidade foi igual, provavelmente o guandu requereu 

mais água na camada superficial do solo, devido a distribuição de raízes 

superficiais existente nessa região. Mas a 30 cm não ocorreu a competição por 

água, mas abaixo do guandu permanente existe uma grande quantidade de palha e 

a temperatura esteve sempre abaixo dos demais tratamentos, enquanto as 

coberturas mortas foram sempre inferior em relação á umidade isso pode ser 

explicado devido à menor cobertura proporcionada por seus resíduos e também 

por ser um solo tropical , onde a energia radiante chega até a terra com grande 

intensidade e os resíduos vão se decompondo rapidamente. 
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4.3. Teor de nitrogênio nas plantas de seringueira 

Os teores de nitrogênio iniciais nas plantas de seringueira estão nas tabelas 
18 e 19 e o nitrogênio fmal das plantas se ilustram nas tabelas 20 e 21. 

Tabela 18. Análise da variância para nitrogênio inicial da folha 

c.v. GL QM F Pr>F 
Tratamentos 3 0.1879 0.77 0.5441 ns 

Resíduo 8 0.2451 

Total 11 

ns. não existe diferença significativa entre tratamentos 

Tabela 19. Comparação de médias do nitrogênio inicial das folhas de seringueira 

Tratamentos médias Teste de Tukey 
CMG (cobertura morta de guandu) 3.6 a 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta) 3.5 a 

Guandu (guandu permanente) 3.2 a 

Testemunha (solo nu) 3.2 a 
médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo 

método de Tukey ( P ~ 0.05). 
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Tabela 20. Análise da variância para nitrogênio fmal da folha de seringueira 

C.V. GL QM F Pr>F 
Tratamentos 3 0.1454 0.18 0.9080 ns 

Resíduo 8 0.8148 

Total 11 

ns. não existe diferença significativa entre tratamentos 

Tabela 21. Comparação das médias de nitrogênio fmal das folhas de seringueira 

Tratamentos médias Teste Tukey 
CMG (cobertura morta de guandu) 3.6 a 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta) 3.5 a 

Guandu (guandu permanente) 3.2 a 

Testemunha (solo nu) 3.2 a 
Médias seguidas pela mesmas letras não diferem significativamente entre si pelo 

método de Tukey à 5 %. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos, a época inicial e 

fmal do experimento e comparação entre a época inicial e fmal . Mas foi 

observado que o teor de nitrogênio nas folhas de seringueira na instalação do 

experimento era de 3.70 % de N (tabela 6), e no início da coleta de dados em 

julho de 1995 e final em fevereiro de 1996 o teor de N manteve-se estável. Na 

testemunha e guandu permanente o teor foi muito pouco menor (3.20 %) e não 

diferindo estatisticamente. Isso mostra que o guandu permanente não concorreu 

com o desenvolvimento da seringueira. 
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4.4. Temperaturas mínimas e máximas do solo 

Primeiramente será discutida os registros de temperatura mínima ( tabela 

22 a 25) e posteriormente os de temperatura máxima (tabela 26 e 29). 

Tabela 22. Análise da variância e Teste F para os dados de temperatura mínima 

do solo 

C.V GL QM F Pr>F 

tratamentos 3 150.3710 32.02 0.0001 * 

resíduo (A) 20 4.6952 

Parcelas 23 

Profundidade 4 378.9396 293.77 0.0001 * 

Tratx Prof 12 3.22057 2.50 0.0078* 

resíduo (B) 80 1.2899 

sub-parcela 96 

Época 7 1020.7383 629.00 0.0001 * 

tratx época 21 10.8426 6.68 0.0001 * 

profx época 28 10.27946 6.33 0.0001 * 

Trat x prof x 84 2.14586 1.32 0.0347 

épo 700 1.6228 

resíduo (C) 

sub-sub-parcela 840 

Total 959 

(*) altamente significativo a 5% 
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As temperaturas mínimas sempre foram registradas no tratamento de 

guandu permanente, e em relação as diferentes profundidades a 2cm do solo 

também foi menor, e a época que obteve menor temperatura foi a 1 (julho ) no 

tratamento testemunha (solo nu) onde a temperatura mais baixa registrada durante 

todo o período do experimento foi de 10.2 cc. 

De acordo com Zong Dao & Xuequin, citado por Ortolani (1987), dois 

valores extremos para o desenvolvimento da seringueira é a 10°C quando a 

fotossíntese é praticamente nula e a máxima de 40°C quando a taxa de respiração 

é maior que a taxa da fotossíntese . Esses extremos prejudicam não somente o 

desenvolvimento da seringueira como também de todas as outras plantas. 

A mínima para o guandu a 2cm de profundidade foi de 12.2°C em julho e o 

maior valor encontrado para a mínima do mesmo tratamento foi de 21.6°C no mês 

de fevereiro. Para a testemunha a mínima encontrada na profundidade de 2cm foi 

de 10.2°C e e o maior valor encontrado para a mínima do mesmo tratamento foi 

25.4°C, enquanto nos tratamentos CMG e CMM a temperatura mínima não 

variou muito entre ambos, ficando a mínima a 2cm de profundidade a 11.2° C em 

julho e a máxima da mínima foi de 23.2°C em janeiro na mesma profundidade. 

A temperatura variou em todas as profundidades, sendo para a temperatura 

mínima na profundidade 2 cm sempre foi menor, apresentando um aumento 

crescente a medida que vai se aprofundando no solo. Também com a mudança da 

estações do ano a temperatura mínima foi se alterando. 

Em relação a temperatura máxima do solo foi diferentes em todos os 

tratamentos, a testemunha sempre foi bem maior comparada com as demais 

(43.8°C em novembro de 1995 a 2cm de profundidade). O guandu permanente foi 

o tratamento que obteve semp!e a menor máxima de 25.2°C a 2cm de 
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profundidade. A CMG e CMM obtiveram em média uma temperatura máxima de 

24°C. 

Mesmo a 10cm de profundidade do solo no tratamento testemunha foram 

encontrada temperatura de 34.2°C no mês de janeiro, o de acordo com Dõbereiner 

& Aronovich (1966); prejudica a nodulação das leguminosa e Sichmann 

(1977),diz que temperatura acima de 33°C prejudica na absorção de nitrogênio. 

De acordo com Bragagnolo & Mielniczuk (1990), Unger & McCalla 

(1980); Derpsch et al.,(1983); Medcalf (1956); Sidiras & Pavan (1985); Lal 

(1974 ); Derpsch et aI., (1985); a cobertura da superfície com cobertura morta ou 

verde evita o aquecimento excessivo do solo, aquecimento esse que prejudica no 

crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, absorção de íons e água ( 

Epstein, 1972) e as atividades microbiológicas do solo (Voss & Sidiras, 1985); 

Dart & Mercer (1965); Dart et al., (1976). 

F oi verificado que em períodos quentes no tratamento guandu permanente 

houve diferença de até 18°C em comparação com a testemunha, fato que também 

foi constatado por Derpsch et al.,(1983). 
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Tabela 23. Comparação de médias da temperatura mínima do solo segundo os 

tratamentos 

Tratamentos médias Teste Tukey 

CMG 20.3 a 

CMM 20.8 a 

Guandu 19.5 b 

Testemunha 21.3 c 

médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 

método de Tukeya 5 %. 

Conclusões: 

1) Existe diferença significativa a 5% entre os tratamentos 

- observe que a maior média é da testemunha 

- as médias das temperaturas mínimas da testemunha e os outros tratamentos são I 

diferentes 

- não existe diferença significativa a 5 % entre as temperaturas mínimas médias 

de CMGe CMM. 

- no guandu a temperatura mínima foi sempre menor que os demais tratamentos. 
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A evolução da temperatura mínima do solo para o diferentes tratamentos são 

apresentados na figura 8. 
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Figura 8. Evolução das médias das temperatura mínima do solo segundos os 

tratamentos. 
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Tabela 24. Comparação das médias da temperatura mínima do solo segundo as 

profundidades. 

Profundidades médias Teste Tukey 

2 18.5 a 

5 19.7 b 

10 20.7 c 

20 21.5 d 

30 21.9 e 

médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo método de Tukey a 

5%. 
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Figura 9. Evolução das médias da temperatura mínima do solo segundo as 

profundidades. 
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Existe diferença significativa a 5 % entre as profundidades ou seja o efeito 

das profundidades é significativamente diferente na temperatura média mínima. 

A maior média foi na profundidade de 30 cm e a temperatura média 

mínima foi de 21.98°C. 

Na profundidade de 2 cm a temperatura média mínima foi de 18.54°C. 

Todos são significativamente diferentes entre si. 

Tabela 25. Comparação das médias da temperatura mínima do solo em relação as 

épocas. 

Época médias Teste de Tukey 

1 16.0 a 

2 17.8 b 

3 19.0 c 

4 19.3 c 

5 20.6 d 

6 23.4 e 

7 23.7 e 

8 23.7 e 

médias seguidas pela mesma letra não diferem significativa entre si pelo método 

de Tukey (P;;:: 0.05). 

Existe diferença significativa entre as épocas ou o efeito da época é 

significativamente diferente na temperatura média mínima. 
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Existe diferença significativa entre as temperaturas médias mínimas das 

épocas 

1 versos 2,3,4,5,6,7,8 

2 versos as outras épocas 

3 versos 5,6,7,8 

Existe diferença significativa a 5 % entre as épocas: 

3 versos 4; e 6,7 e 8. 
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Figura 10. Evolução das médias da temperatura mínima do solo segundo 

interação tratamento x profundidade. 

Existe interação entre tratamentos e profundidades. 
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Nota-se que sempre o desempenho da testemunha é maIor nas diferentes 

profundidades (figura 11). 
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Figura 11. Comparação das médias da temperatura mínima do solo segundo 

interação Profundidade x Época. 

Existe interação entre profundidades x épocas. 
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Tabela 26. Análise da variância e Teste F para os dados de temperatura máxima 

do solo. 

C.V. GL QM F Pr>F 

Tratamentos 3 1826.884 198.42 0.0001* 

resíduo (a) 20 9.207 

Parcelas 23 

Profundidade 4 594.1883 283.27 0.0001* 

trat x prof 12 125.1218 59.65 0.0001 * 

resíduo (b) 80 2.0976 

sub - parcela 96 

, 
Epoca 7 1056.443 225.69 0.0001* 

trat x época 21 46.809 10.00 0.0001* 

profx época 28 41.802 8.93 0.0001* 

trat x prof x ép 84 7.0836 1.51 0.0033 

resíduo (c) 700 4.6789 

Sub-sub-parcela 840 

Total 956 

(*) altamente significativo a 5 %. 

Existe diferença significativa entre os tratamentos. 
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Tabela 27. Comparação de médias de temperatura máxima do solo segundo os 

tratamentos. 

Tratamentos 

CMG (cobertura morta de guandu) 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta) 

Guandu (guandu permanente) 

Testemunha (solo nu) 

Médias 

23.9 

24.1 

20.9 

27.6 

Teste de Tukey 

a 

a 

b 

c 

médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 

método de Tukey a 5 %. 

A temperatura média máxima da testemunha é a maior de todas; e é 

significativamente diferente das demais ao 5 % de significância . 

Não existe diferença significativa a 5 % entre temperatura média máxima 

deCMGeCMM. 

A temperatura média máxima do guandu sempre foi a menor em relação as 

demais. 
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Figura 12. Evolução das médias das temperaturas máximas do solo em relação aos 

tratamentos. 

Tabela 28. Comparação de médias das temperaturas máximas do solo segundo as 

profundidades. 

Profundidades Médias Teste de Tukey 

2 26.0 a 

5 25.8 a 

10 23.9 b 

20 22.6 c 

30 22.2 c 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si mediante Teste de Tukey a 

5 % de significância. 
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Existe diferença significativa à 5% entre as profundidades. 

São significativamente diferentes as profundidades: 2 versos 10; 

2 vs 20 e 30; 2 e 5 não são significativamente diferentes. 
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Figura 13. Evolução das médias das temperaturas máximas do solo em relação aos 

tratamentos segundo as diferentes profundidades. 
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Tabela 29. Comparação das médias da temperatura máxima do solo em relação 

aos tratamentos segundo as épocas. 

Épocas Médias Teste de Tukey 

1 19.0 a 

2 22.2 b 

3 22.0 b 

4 23.8 c 

5 24.5 c 

6 26.4 d 

7 27.4 e 

8 27.4 e 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo 

método de Tukey a 5 %. 

Existe diferença significativa entre épocas à 5 0/0. 

A temperatura média máxima da época 1 é diferente das outras; 

Não são significativamente diferentes as épocas 2 versos 3; 

4 e 5; 7 e 8; 

A temperatura média máxima da época 6 é diferente de todas as demais; 
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Figura 14. Evolução das médias das temperaturas máximas do solo em relação aos 

tratamentos segundo as épocas. 
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Figura 15. Evolução das médias das temperaturas máximas do solo em relação as 
profundidades segundo as épocas. 
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As figuras e as tabelas a seguir são das temperaturas mínimas e máximas do solo 
obtidas durante as oito épocas. 
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Figura 16. Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes profundidades para o 

tratamento guandu (guandu pennanente), durante os 8 períodos. 
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Figura 17. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes profundidades para o 
tratamento guandu (guandu pennanente) durante os 8 períodos. 
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Tabela 30. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o tratamento 

guandu (guandu permanente), durante os 8 períodos. 

Temperatura mínima do solo para o tratamento guandu (guandu permanente) 

tratam. prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

guandu 2 12.2 13.0 14.6 14.8 16.2 18.6 20.2 20.2 

guandu 5 13.6 14.6 16.4 16.2 17.4 19.8 20.8 21.0 

guandu 10 14.4 16.0 17.6 17.8 19.4 21.4 21.8 23.0 

guandu 20 15.6 17.4 18.4 18.6 19.4 21.0 22.0 22.6 

guandu 30 16.8 18.0 18.8 19.6 19.8 21.0 22.2 22.8 

Temperatura máxima do solo para o tratamento guandu (guandu permanente) 

tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

guandu 2 19.2 20.2 19.6 22.0 22.6 21.2 23.8 25.2 

guandu 5 19.6 21.6 22.4 23.0 22.8 25.2 25.0 24.2 

guandu 10 19.4 21.6 21.0 22.0 22.0 23.6 24.2 24.4 

guandu 20 19.2 20.4 20.8 22.0 22.8 22.8 24.2 24.4 

guandu 30 19.2 20.0 20.2 21.0 22.4 23.0 24.0 24.2 
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Figura 18 . Evolução das temperaturas núnimas do solo nas diferentes profundidades para 

o tratamento testemunha (solo nu), durante os 8 períodos. 
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Figura 19. Evolução da temperatura máxima do solo nas diferentes profundidades para o 
tratamento testemunha. 
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Tabela 31. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o tratamento 

testemunha ( solo nu), durante os 8 períodos. 

Temperatura mínima do solo para o tratamento testemunha (solo nu) 

tratam Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

testem. 2 10.2 13.0 20.2 13.6 17.6 21.6 21.0 20.2 

testem. 5 13.2 15.0 13.6 15.6 19.2 23.8 23.2 21.0 

testem. 10 14.2 16.4 14.8 16.2 18.6 25.0 23.2 22.0 

testem. 20 15.2 18.8 15.8 19.2 20.0 25.2 23.4 23.6 

testem. 30 17.0 19.0 18.6 21.0 20.0 25.2 24.2 24.6 

Temperatura máxima do solo para o tratamento testemunha (solo nu) 

tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

testem. 2 23.4 34.4 38.0 39.2 43.8 37.6 42.6 40.8 

testem. 5 24.0 30.2 35.6 34.6 38.6 36.6 39.8 36.6 

testem. 10 22.4 26.0 34.4 29.4 31.8 33.4 34.2 30.8 

testem. 20 20.0 24.2 29.2 24.6 30.0 31.6 32.8 28.2 

testem. 30 20.0 24.2 25.8 23.8 27.4 30.0 29.6 28.2 



68 

1--'-2 _ 5 - -10 ~20 -.-301 

::L ::1::-:;;# 
f :: 

UI ::: 
I! 
:::I 15 
~ 
GI c.. 

~ 10 

5 

O 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Épocas 

Figura 20. Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes profundidades para 

o tratamento CMG (cobertura morta de guandu), durante os 8 períodos. 
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Figura 21. Evolução da temperatura máxima do solo nas diferentes profundidades para o 

tratamento CMG (cobertura morta de guandu) durante os 8 períodos. 
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Tabela 32. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o tratamento 

CMG (cobertura morta de guandu) durante os 8 períodos. 

Temperatura mínima do solo para o tratamento CMG (cobertura morta de guandu) 

tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

CMG 2 11.2 14.2 17.0 17.0 17.0 20.2 21.0 20.8 

CMG 5 13.2 15.4 15.6 15.8 17.6 21.8 21.8 20.8 

CMG 10 15.6 16.4 16.2 17.2 17.8 23.0 22.6 21.6 

CMG 20 15.8 17.8 19.2 18.8 19.0 24.0 23.0 23.8 

CMG 30 16.6 18.0 18.4 19.6 19.6 24.2 23.4 24.0 

Temperatura máxima do solo para o tratamento CMG (cobertura morta de 

guandu) 

tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

CMG 2 24.4 30.2 21.4 30.6 30.0 30.2 30.4 30.2 

CMG 5 22.0 24.2 26.8 27.2 28.8 30.2 31.6 34.2 

CMG 10 20.6 22.2 23.0 23.8 25.6 26.0 26.8 30.2 

CMG 20 20.2 19.6 21.0 21.8 23.8 25.8 25.4 26.6 

CMG 30 20.0 19.6 20.6 20.8 22.2 26.2 25.6 26.6 
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Figura 22. Evolução das temperaturas mínimas do solo nas diferentes profundidades para 

o tratamento CMM (cobertura morta de mucuna-preta), durante os 8 

períodos. 

36 

30 

26 
111 
I! 
;:, 20 
~ 
8. 15 
~ 
~ 

10 

6 

O 
1 2 3 4 6 6 7 8 

Épocas 

Figura 23. Evolução das temperaturas máximas do solo nas diferentes profundidades para 

o tratamento CMM (cobertura morta de mucuna-preta) durante os 8 

períodos. 
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Tabela 33. Dados da temperatura mínima e máxima do solo para o tratamento 

CMM (cobertura morta de mucuna-preta), durante os 8 períodos. 

Temperatura mínima do solo para o tratamento CMM (cobertura morta de 

mucuna-preta) 

Tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

CMM 2 11.2 14.2 17.0 15.2 27.0 20.2 21.0 21.0 

CMM 5 14.8 16.8 16.2 17.4 18.8 22.0 23.0 22.0 

CMM 10 16.2 18.0 16.6 18.4 20.2 23.0 23.6 23.6 

CMM 20 16.2 18.8 18.6 19.6 20.2 24.0 23.8 23.6 

CMM 30 17.4 19.2 20.2 20.4 20.2 24.2 24.0 25.0 

Temperatura máxima do solo para o tratamento CMM ( cobertura morta de 

mucuna-preta) 

tratam. Prof. 1 2 3 4 5 6 7 8 

CMM 2 24.4 30.2 21.4 30.6 30.0 30.2 33.2 31.6 

CMM 5 20.6 29.8 25.0 25.8 28.0 28.4 32.4 30.6 

CMM 10 20.4 26.8 22.4 24.0 26.0 27.0 29.8 29.2 

CMM 20 20.4 23.4 20.6 22.0 26.0 25.2 27.6 27.2 

CMM 30 20.0 22.6 20.6 21.8 23.0 25.6 26.8 26.4 
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4.5. Observações gerais 

F oi observado nesse período do experimento que a cobertura vegetal do 

solo com leguminosas foi benéfica, evitando oscilações excessivas da 

temperatura. Houve um pequeno acúmulo de matéria orgânica, evitando também 

danos por ocasião de chuvas intensas. 

No solo nu (testemunha) o deslocamento' superficial de partículas 

provocou arrastamento de solo, documentado na figura 1. 

Embora obtidos esses resultados favoráveis, necessita-se de mais pesquisas 

ao longo do tempo durante o decorrer do desenvolvimento do seringal jovem. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nas condições em que foi realizado o experimento, 

nos pennite concluir que: 

1. O emprego da cobertura permanente de guandu evita a erosão e o aquecimento 

excessivo do solo. 

2. O emprego da cobertura permanente de guandu reduz o nitrogênio mineral e o 

teor de água alO cm de profundidade do solo . 

3. A cobertura morta de mucuna-preta mantém o mesmo valor de nitrogênio 

mineral no solo, evita o aquecimento excessivo e a erosão do solo. 

4. A cobertura morta de mucuna-preta reduz o teor de umidade nas duas 

profundidades do solo. 
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