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RESUMO 
O uso do adubo verde fornece ao solo matéria orgânica que melhora as suas 
condições físico-químicas. Objetivou-se avaliar a estabilidade de agregados em 
áreas de cultivo orgânico sob diferentes épocas de uso de adubação verde, no 
município de Capim Branco - MG, a fim de investigar se há melhorias na qualidade 
física do solo. Foram estudados os tratamentos: cultivo de adubo verde recém-
roçado (T1); cultivo de hortaliças orgânicas em solo no qual havia sido cultivado 
adubo verde há um ano (T2); cultivo de hortaliças orgânicas em solo no qual havia 
sido cultivado adubo verde há três anos (T3); e cultivo de hortaliças orgânicas em 
solo no qual nunca havia sido cultivado adubo verde (T4). Amostrou-se o solo nas 
camadas de 0-10 e 10-20 cm em cinco repetições. Foi realizada a análise da 
estabilidade de agregados, sendo determinados o diâmetro médio ponderado (DMP) 
e o diâmetro médio geométrico (DMG). Determinou-se também o índice de 
floculação (IF), por meio da avaliação da argila dispersa em água (ADA) e 
caracterização granulométrica. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente 
casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas utilizando-se o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Não houve 
diferença significativa (p<0,05) para as classes de diâmetro de agregados, nem para 
DMG e DMP. O uso do adubo verde pelos produtores de Capim Branco - MG não 
tem promovido alterações estruturais no solo, uma vez que o uso da prática não tem 
sido contínuo ao longo dos ciclos de cultivo. 
PALAVRAS-CHAVE: estrutura do solo, qualidade física do solo, sistema orgânico, 
Crotalaria juncea L 
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THE EFFECT OF GREEN MANURE ON THE STABILITY OF SOIL  AGGREGATES 
AT ORGANIC VEGETABLES GROWING AREAS IN CAPIM BRANCO /MG  

 
ABSTRACT 

The use of green manure provides organic matter to the soil, which improves its 
physical conditions due to the fact that it is the main cementing agent that forms the 
soil aggregates. This study aimed to evaluate the stability of soil aggregates in areas 
of organic farming at different times of use of green manure, in Capim Branco/MG, in 
order to investigate if there is a soil improvement regarding its physical quality. Four 
treatments were studied: newly scuffed green manure (T1); cultivation of organic 
vegetables in which had been cultivated green manure a year ago in the area (T2); 
cultivation of organic vegetables in which had been cultivated green manure for three 
years in the area (T3); and cultivation of organic vegetables in which had never been 
grown green manure before (T4). The samples were collected at 0-10 and 10-20 cm 
in five replicates. The analysis of aggregate stability was performed, to determine the 
mean weight diameter (MWD) and the geometric mean diameter (GMD). This study 
also determined the flocculation ind ex (IF), through the evaluation of water 
dispersible clay (WDC) and soil particle size characterization. The statistical design 
was completely randomized. Data were subjected to analysis of variance, and means 
were compared using the Scott- Knott test at 5 % of probability. There were no 
significant differences (p<0,05) for aggregate diameter classes, nor MWD and GMD. 
The use of the green manure by producers in Capim Branco/MG, does not promote 
structural changes in the soil, since the use of this practice is not continuous 
throughout the crop cycle. 
KEYWORDS:  soil physical quality, organic production system, soil structure, 
Crotalaria juncea L. 
 

 

INTRODUÇÃO 
O cultivo do solo modifica suas propriedades físicas, químicas e biológicas e o 

tipo de manejo adotado pode fazer com que as alterações observadas sejam mais 
ou menos evidentes, sendo estas mais evidentes em sistemas convencionais do que 
em sistemas conservacionistas (BERTOL et al., 2004).  Isto ocorre porque os 
sistemas conservacionistas visam prevenir o ambiente contra a degradação física do 
solo causada por compactação, e, principalmente, pela erosão (OLIVEIRA et al., 
2015). 

A estrutura do solo diz respeito ao arranjo das partículas e do espaço poroso 
constituindo um ambiente dinâmico, que define o comportamento dos processos que 
ocorrem no solo (FERREIRA, 2010), e a alteração deste arranjo pode resultar em 
alteração na qualidade do solo. Segundo STEFANOSKI et al. (2013), a avaliação da 
qualidade física do solo, ou seja, da qualidade estrutural, é inferida por meio de 
indicadores que consistem em atributos físicos do solo. Dentre os diversos 
indicadores existentes, a estabilidade de agregados está entre os atributos do solo 
mais utilizados para esta finalidade (SINGER & EWING, 2000). 

Uma das maneiras de melhorar a qualidade estrutural de um solo, segundo 
BETIOLI JÚNIOR et al. (2012), é através da conservação e adição de compostos 
orgânicos no solo, o que, de acordo com OLIVEIRA et al. (2015), traz, além de 
benefícios químicos, melhorias na qualidade física do solo. A incorporação da 
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matéria orgânica ao solo, de acordo com MIRANDA et al. (2011), pode promover 
maior agregação das partículas do solo, pois segundo VASCONCELOS et al. 
(2014), ela é o principal agente cimentante que forma os agregados. 

Segundo BUZINARO et al. (2009), o uso da adubação verde, como prática 
conservacionista, promove ao solo aumento de matéria orgânica e nutrientes que 
são aproveitados pelas plantas, o que acarreta na redução quantitativa da 
necessidade de adubos químicos. Além disso, a condição primordial para garantir 
alta produtividade é possuir um solo com bom estado de agregação (HICKMANN et 
al., 2011). Por esta razão, na produção orgânica, esta é uma estratégia importante 
que possibilita maior produtividade e melhor conservação do solo (SILVA et al., 
2011).   

No entanto o uso da adubação verde deve ser manejado de forma correta, em 
rotação, sucessão ou consorciação com as culturas de interesse comercial para que 
sejam obtidos os resultados esperados (CALEGARI et al., 1993). PERIN et al. 
(2002) observaram que o solo sob cobertura de leguminosas herbáceas perenes 
apresenta maiores índices de agregação do que áreas não cobertas.  CUNHA et al. 
(2011) notaram também que ocorreram diferenças na agregação do solo ao estudar 
os atributos físicos do solo em diferentes sistemas de preparo e culturas de 
cobertura na produção orgânica de feijão e milho. Porém, o número de cultivos para 
alcançar benefícios é variável e carece de informações na literatura. 

Produtores do município de Capim Branco - MG vem associando a produção 
satisfatória de hortaliças orgânicas à utilização da adubação verde, mas seus relatos 
mostram dúvida quanto à eficiência da prática. Segundo TUBALDINI & COELHO 
(2002), a Prefeitura Municipal e a EMATER visam tornar este município um polo de 
horticultura orgânica devido ao extenso número de produtores da região que utilizam 
este sistema de manejo. 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a estabilidade 
de agregados em áreas de cultivo orgânico sob diferentes tempos de uso da 
adubação verde, conforme adotado pelos produtores do município de Capim Branco 
- MG, a fim de investigar se realmente ocorrem melhorias na qualidade física do solo 
promovidas por este manejo conservacionista. 

 
 

MATERIAL  E MÉTODOS 
O presente trabalho foi realizado na região metropolitana de Belo Horizonte, 

no município de Capim Branco – MG, que faz parte do cinturão verde e está 
localizado sob a latitude -19°32’51”S, longitude -4 4°07’51”W, altitude média de 853 
m (MAPCOORDINATES, 2015).  

As amostras de solo foram coletadas em glebas comerciais de produção de 
hortaliças orgânicas vizinhas de uma propriedade do município de Capim Branco – 
MG, em março de 2015 nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, em cinco repetições. O 
produtor tem utilizado a prática da adubação verde por um ciclo, substituindo-as 
posteriormente por hortaliças, mas este, não segue um calendário planejado por ano 
agrícola para o uso dessa prática conservacionista.  

As áreas avaliadas compuseram os quatro tratamentos, sendo elas: cultivo de 
adubo verde recém-roçado (T1); cultivo de hortaliças orgânicas em solo no qual 
havia sido cultivado adubo verde há um ano (T2); cultivo de hortaliças orgânicas em 
solo no qual havia sido cultivado adubo verde há três anos (T3); e cultivo de 
hortaliças orgânicas em solo no qual nunca havia sido cultivado adubo verde (T4). 
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Estas áreas representavam o  manejo do adubo verde adotado na produção de 
hortaliças dessa propriedade que é representativa da região. O adubo verde 
utilizado nas áreas foi a crotalária (Crotalaria juncea L.), que é apontada como uma 
das espécies de plantas de cobertura com melhor potencial para reestruturação dos 
atributos químicos e físicos do solo (CARDOSO et al., 2013). 

A estabilidade de agregados foi realizada pela metodologia do tamisamento 
úmido (EMBRAPA, 2011). As amostras de solo foram secas ao ar e posteriormente 
destorroadas e peneiradas em peneiras de malha de 8 e 4 mm. Foram pesados 25 g 
dos agregados entre 8 mm e 4 mm, e estes foram pré-umedecidos por ascensão  
capilar durante uma hora. Decorrido este tempo, a amostra de solo foi colocada em 
agitação por 15 minutos em um Agitador de Yoder utilizando um conjunto de 
peneiras com abertura de malhas de 2,00; 1,00; 0,50; 0,25 e 0,09 mm. Em seguida 
as amostras retidas em cada peneira foram colocadas em recipientes previamente 
tarados e identificados e levadas à estufa de secagem por 24 horas à 105°C. Após 
este tempo, o solo contido em cada recipiente foi pesado e determinou-se a 
percentagem de agregados de diferentes tamanhos, sendo: de 8,00 a 2,00; de 2,00 
a 1,00; de 1,00 a 0,50; de 0,50 a 0,25; de 0,25 a 0,09 e < 0,09 mm. A partir destes 
dados foram determinados, segundo CASTRO FILHO et al. (1998), o diâmetro 
médio geométrico (DMG) e o diâmetro médio ponderado (DMP) dos agregados. 

 As mesmas amostras foram passadas em peneiras com aberturas de 2 mm e 
fez-se a análise granulométrica e a argila dispersa em água (ADA) conforme a 
metodologia apresentada em EMBRAPA (2011). A análise granulométrica foi 
realizada pelo método da pipeta, utilizando agitação lenta por 16 horas e NaOH 
como dispersante químico. Foi feita a correção para a umidade inicial da amostra, 
sendo considerado nos cálculos a terra fina seca em estufa (TFSE). Já a ADA foi 
obtida pelo mesmo procedimento, sem adição de NaOH. Com os valores obtidos na 
análise granulométrica e na ADA calculou-se o índice de floculação (IF), conforme 
EMBRAPA (2011). 

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC). Os 
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram 
comparadas utilizando-se o teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dentre as classes de diâmetro de agregados avaliadas não foi observada 

diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos em nenhuma das profundidades 
(0-10 e 10-20 cm), como pode ser verificado pelas figuras 1 e 2. 
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FIGURA 1 Percentagem média de agregados por classes de 

agregados para os tratamentos (T1: adubo verde 
recém roçado, T2: adubo verde há 1 ano, T3: adubo 
verde há 3 anos e T4: sem adubo verde) na 
profundidade de 0-10 cm. Médias com letras iguais 
comparando os tratamentos para cada classe de 
agregados não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott à 5% de probabilidade. 

 

 
FIGURA 2 Percentagem média de agregados por classes de 

agregados para os tratamentos (T1: adubo verde 
recém roçado, T2: adubo verde há 1 ano, T3: adubo 
verde há 3 anos e T4: sem adubo verde) na 
profundidade de 10-20 cm. Médias com letras iguais 
comparando os tratamentos para cada classe de 
agregados não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott à 5% de probabilidade.  
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Estes dados corroboram com CARVALHO et al. (2014) que também 
observaram menor diferenciação entre as classes de agregados ao comparar a 
vegetação de cerrado e milho cultivado durante 30 anos. Sabe-se que quanto maior 
for a percentagem de agregados retidos nas peneiras com malhas maiores, maior 
será o DMP e que o DMG representa uma estimativa da classe de agregados de 
maior ocorrência (HICKMANN et al., 2011). Assim, em razão da não diferenciação 
significativa entre as classes de agregados avaliadas, estes também não diferiram 
estatisticamente (Figura 3). 
 

 
 

FIGURA 3 DMG e DMP médios dos tratamentos (T1: adubo verde 
recém roçado, T2: adubo verde há 1 ano, T3: adubo 
verde há 3 anos e T4: sem adubo verde) nas 
profundidades de 0-10  e 10-20 cm. Médias seguidas por 
letras iguais comparando os tratamentos para DMG e 
DMP não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott à 5% 
de probabilidade. 

 
Estes dados demonstram que o uso do adubo verde não tem promovido 

alterações na qualidade estrutural do solo de acordo com o manejo adotado pelos 
produtores. Isso pode ser explicado pela forma como esta prática é empregada, 
apenas em um ano agrícola, de forma descontínua, e não como sucessão ou 
rotação de culturas com calendário agrícola planejado. No entanto, HICKMANN & 
COSTA (2012) demonstraram em seu trabalho que para todos os sistemas de 
manejo avaliados, inclusive um que envolvia o uso correto de adubação verde, a 
distribuição dos agregados estáveis em água indicou predominância de macro 
agregados (classe 4,0-2,0 mm) para todas as camadas de solo avaliadas. 

Por outro lado, destaca-se que o uso adequado dos adubos verdes é uma 
alternativa para a adubação complementar de hortaliças, como observado por 
FONTANÉTTI et al. (2006), que obteve ainda no primeiro ano de cultivo orgânico, 
alfaces americanas e repolhos com pesos satisfatórios para o mercado. 

Todavia, segundo ALCÂNTARA et al. (2000), os efeitos promovidos pela 
utilização da adubação verde variam de acordo com a espécie utilizada, a época de 
plantio, a época do corte do adubo verde e as condições locais. E, de acordo com 
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ANDRADE et al. (2009), do ponto de vista da física do solo, tem sido estimulado o 
uso da rotação de culturas para manter e/ou aumentar os teores de matéria 
orgânica, criar poros biológicos, melhorar a estrutura e manter palha suficiente na 
superfície do solo. Assim, se não utilizado em rotação, ou mesmo consórcio com a 
cultura principal, os benefícios promovidos por esta prática conservacionista podem 
não ser observados. 

Para a análise granulométrica verificou-se que, para os teores de areia, silte e 
argila, apenas a areia em ambas as profundidades apresentou significância 
(p<0,05), como mostrado na figura 4 e 5. Possivelmente este resultado deve-se à 
uma pequena variação pedológica. Verifica-se que não houve diferenças entre os 
tratamentos para a ADA e o IF nas profundidades avaliadas (figura 4 e 5), o que 
sugere ausência de alterações no estado de agregação do solo como função dos 
tratamentos, confirmando os resultados observados para estabilidade de agregados. 
 

 
FIGURA 4 Atributos avaliados (areia, silte, argila, ADA e IF) na camada de 0-10 

cm, para os tratamentos (T1: adubo verde recém roçado, T2: adubo 
verde há 1 ano, T3: adubo verde há 3 anos e T4: sem adubo 
verde). Médias iguais comparando os tratamentos para cada 
atributo avaliado não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott à 5% 
de probabilidade.  
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FIGURA 5 Atributos avaliados (areia, silte, argila, ADA e IF) na camada de 

10-20 cm, para os tratamentos (T1: adubo verde recém 
roçado, T2: adubo verde há 1 ano, T3: adubo verde há 3 anos 
e T4: sem adubo verde). Médias iguais comparando os 
tratamentos para cada atributo avaliado não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade.  

 
 

CONCLUSÕES 
  A prática de adubação verde no município de Capim Branco - MG não tem 
sido contínua ao longo dos ciclos de cultivo, e, portanto não promoveu melhoria na 
qualidade do solo avaliado pela estabilidade de agregados. 
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