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RESUMO 

 

O arroz é uma importante fonte de energia e proteínas para a população mundial, 

principalmente na Ásia e Oceania. No Brasil, juntamente com o feijão, constitui a base da 

alimentação. Tecnologias sustentáveis que reduzam custos dos produtores e aumentem a 

produtividade do arroz podem contribuir para torna-lo mais acessível frente a crescentes 

estimativas de sua demanda. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes coberturas 

vegetais (milheto, crotalária, guandu, braquiária, milheto + crotalária e milheto + guandu), 

doses de N (0, 40, 80 e 120 kg ha-1) com e sem a inoculação de sementes com Azospirillum 

brasilense no arroz de terras altas cultivado em sistema plantio direto no crescimento e 

produtividade na região do cerrado. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos 

casualizados em esquema fatorial 6x4x2. O estudo foi desenvolvido no município de Selvíria 

(MS), em Latossolo Vermelho distrófico argiloso em 2011. Conclui-se que: milheto + guandu 

e milheto + crotalária proporcionam respostas semelhantes aos seus cultivos exclusivos em 

relação à produção de matéria seca e a produtividade; as doses de N responderam de maneira 

quadrática sobre a produtividade; houve interação entre as coberturas vegetais e a inoculação 

de sementes com Azospirillum brasilense sobre o teor de N foliar, número de colmos e 

panículas por m2, matéria seca de plantas de arroz e a massa de 100 grãos.       

 

Palavras-chave: Crotalaria juncea, Cajanus cajan, Oryza sativa, Pennisetum americanum, 

bactéria diazotrófica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Rice is an important source of energy and protein for the world's population, mainly in Asia 

and Oceania. In Brazil, together with the common bean is the staple of food. Sustainable 

technologies that reduce producers' costs and increase productivity of rice can help to make it 

more accessible compared to estimates of its growing demand. The objective of this study was 

to evaluate different cover crops (Pennisetum americanum, Crotalaria juncea, Cajanus cajan, 

Brachiaria ruziziensis, Pennisetum americanum + Crotalaria juncea and Pennisetum 

americanum + Cajanus cajan), N rates (0, 40, 80 and 120 kg ha-1) with and without seed 

inoculation with Azospirillum brasilense in upland rice cultivated under no-tillage system on 

crop growth and yield in the cerrado region. The experiment design was a randomized blocks 

in a factorial scheme 6x4x2 and it was set up on a clayey Oxisol in Selvíria, State of Mato 

Grosso do Sul, Brazil, in year 2011. It is concluded that Pennisetum americanum + 

Crotalaria juncea and Pennisetum americanum + Cajanus cajan provide similar responses to 

their unique crops in relation to dry matter production and yield; the N levels fit to a 

responded quadratic equation on yield; there was interaction between cover crop and seed 

inoculation with Azospirillum brasilense on leaf N content, number of stems and panicles m-2, 

dry matter of rice plants and the weight of 100 grains. 

 

Key words: Crotalaria juncea, Cajanus cajan, Oryza sativa, Pennisetum americanum, 

diazotrophic bacteria.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção mundial de arroz ocupa a terceira posição entre os cereais mais 

produzidos mundialmente, ficando abaixo do milho e do trigo. Sua importância na 

alimentação da população mundial é grande, constituindo fonte de energia e proteínas, 

principalmente na Ásia e Oceania. A redução dos custos de produção com tecnologias 

sustentáveis podem aumentar a produtividade e contribuir para torna-lo mais acessível à 

população frente às crescentes estimativas de sua demanda. Tecnologias como: o sistema 

plantio direto e a inoculação de bactérias fixadoras do nitrogênio na cultura do arroz são 

novas e interessantes, porém, carecem que informações técnica.  

Entre os sistemas de produção do arroz, o cultivo irrigado por inundação apresenta as 

maiores produtividades. No Brasil, os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os 

principais produtores nacionais de arroz irrigado, com médias de produtividades entre os anos 

2005 e 2009, de 6.702 e 6.892 kg ha-1, respectivamente (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2011).  Para a safra 2010, o cultivo do arroz pelo 

sistema irrigado por inundação foi responsável por mais de 72% da produção nacional. Por 

outro lado, o sistema de terras altas foi responsável por 24,3% da produção brasileira. 

Predominante na região Centro-Oeste, o Estado com maior produção é o Mato Grosso, com 

produtividade média de 2.843 kg ha-1 (WANDER, 2010). A diferença de produtividade entre 

os sistemas de cultivo são marcantes. Embora sistemas distintos, o potencial produtivo do 

arroz é expresso no sistema inundado e ainda não obtido em terras altas.  

A redução na abertura de novas áreas agrícolas insere o arroz de terras altas em 

sistemas de rotação de culturas, integrando ambientes de produção mais complexos com 

outras culturas ou até mesmo com pastagens. No entanto, o uso do sistema plantio direto no 

cultivo do arroz de terras altas ainda é bastante incipiente (REIS; SOARES; GUIMARÃES, 

2004).  

A cobertura do solo pela palha é fundamental para a sustentabilidade do sistema 

plantio direto, pois proporciona benefícios para as características físicas, químicas e 

biológicas do solo. Para o arroz em sistema plantio direto, a qualidade química é de grande 

interesse, pois entre os nutrientes liberados da palha, o N é disponibilizado na forma de 

amônio (TEIXEIRA et al., 2009) importante para o desenvolvimento inicial do arroz neste 

sistema. A disponibilidade constante de amônio durante a fase inicial do desenvolvimento do 

arroz pode ser fundamental para atingir altas produtividades (MALAVOLTA, 1980).  
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O gênero Azospirillum, presente no grupo das bactérias promotoras do crescimento de 

plantas, atualmente é comercializado para inoculação de milho, trigo (HUNGRIA, 2011) e 

arroz. Esse grupo de bactérias possui a capacidade de fixação biológica de N em associações 

com gramíneas (DÖBEREINER; MARRIEL; NERY, 1976), como também a capacidade de 

produzir hormônios vegetais, entre ele a auxina, que estimulam o crescimento da parte aérea e 

do sistema radicular de varias gramíneas, entre elas o arroz (DIDONET; MARTIN-

DIDONET; GOMES, 2003).  

Outra característica benéfica conferida pelo Azospirillum é o estimulo a planta para 

aumentar o desenvolvimento do sistema radicular. Segundo Tien, Gaskins e Hubbell (1979), o 

estímulo pode estar associado à produção de fitohormônios, como o ácido indolilacético 

(AIA), giberilinas e citocininas, liberados por Azospirillum brasilense. Sua utilização no arroz 

pode aumentar o volume de solo explorado quando cultivado em sistema plantio direto. 

Kluthcouski et al. (2000) mencionam que uma das causas do insucesso do arroz neste sistema 

é devido o reduzido enraizamento, causado pela compactação/adensamento do solo. Se 

tratando de sistema plantio direto, práticas agrícolas alternativas ao revolvimento do solo, que 

proporcionem maior desenvolvimento do sistema radicular devem ser avaliadas. A 

sustentação do sistema se da através da permanência de palha sobre a superfície do solo, não 

revolvimento do solo e a rotação de culturas na área.  

Diante do exposto, propôs-sê o presente estudo para avaliar diferentes coberturas 

vegetais, doses de N na presença e ausência da inoculação de sementes com Azospirillum 

brasilense no arroz de terras altas cultivado em sistema plantio direto no crescimento e 

produtividade da cultura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CULTURA DO ARROZ 

 

A produção mundial de arroz beneficiado em 2010/11 foi de 466,6 milhões de 

toneladas, ocupando a terceira posição no ranking dos cereais mais produzidos mundialmente, 

ficando abaixo do milho com 845,3 milhões de toneladas, e do trigo, que obteve 651,7 

milhões de toneladas. A taxa de exportação mundial de arroz foi de 7% em 2010/11, sendo 

ainda uma cultura predominantemente consumida nos próprios países produtores, como 

observado no continente asiático, que produz e consume 90% do arroz mundial. A China e a 

Índia são os maiores produtores mundiais de arroz, com produção de aproximadamente 197 e 

134 milhões de toneladas (Figura 1), respectivamente (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS/CENTRAL BUREAU OF STATISTICS - 

FAO/CBS, 2012).  

 

Figura 1. Ranking dos dez maiores produtores de arroz em casca no mundo.  

China
India

Indonesia
Bangladesh

Viet Nam
Myanmar
Thailand

Philippines
Brazil
Japan

196.681.170133.700.000
64.398.900

47.724.000

38.950.200

32.682.000
32.116.100

16.266.400

12.651.100

10.590.000

Fonte: FAO, 2012a 

 

Grande parcela da população mundial está presente na Ásia e sendo o arroz uma 

importante fonte de calorias para a população asiática, faz deste continente os maiores 

consumidores de arroz (Figura 2), sendo a China e a Índia, no ano de 2007, os países 

responsáveis pelo consumo de mais de 50% da produção mundial deste cereal (FAO, 2012b). 

A África ocupa a segunda posição entre os continentes que mais consomem arroz, porém em 
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quantidade muito inferior que os asiáticos. Apresentando as menores taxas de consumo de 

arroz, temos a América do Sul, América do Norte e Europa, que juntos consumem uma 

quantidade menor que o segundo colocado, ou seja, a África. Entre os países do continente 

americano, o Brasil é o maior consumidor de arroz, apresentando um consumo de 9,473 

milhões de toneladas em 2007. 

 

Figura 2. Consumo mundial em toneladas de arroz em casca no ano de 2007, nos continentes 
da África, América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia, como também os 
países Brasil, China e Índia. 

 

África: 28.106.000

América do Norte: 
4.279.000

Brasil: 9.473.000

Resto da América 
do Sul: 7.266.000

Resto da Ásia: 
185.156.000

China: 153.883.000 

Índia: 123.841.000

Europa: 5.275.000 

 
Fonte: FAO, 2012b. 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial 

atingiu 7 bilhões de pessoas em outubro de 2011 e pode chegar a 9 bilhões em 2050, segundo 

estimativas da ONU (FAN, 2011). Quase todo o crescimento populacional, ou seja, 97% são 

projetados para vir de países em desenvolvimento, especialmente na Ásia e África. Quanto à 

taxa de aumento na produtividade do arroz, na ultima década caiu para menos de 1% em 

comparação com 2-3% obtido durante o período da Revolução Verde, de 1967 a 1990 

(MOHANTY, 2011). A demanda por arroz está crescendo mais rápido que a produção e, 

considerando que milhões de pessoas dependem do arroz para reposição de suas necessidades 

calóricas, principalmente as pobres e famintas em países em desenvolvimento, a importância 

da cultura se mostra ainda maior para o mundo.  
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Países da África subsaariana e da América do Norte possuem potencial para expansão 

e aumento da produtividade do arroz com intuito de suprir parte da demanda mundial desse 

cereal. A presença de clima favorável, terras agricultáveis e água em países localizados ao Sul 

da África são pontos positivos para o cultivo do arroz, no entanto a produtividade do arroz é 

baixa em relação aos países asiáticos, tendo em vista a instabilidade política e a infra-estrutura 

precária. De outro lado, países como: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai podem expandir a 

produção do arroz, desde que o mercado apresente rentabilidade semelhante ou superior às 

atuais culturas concorrentes, como: soja, algodão e trigo.   

No Brasil a área cultivada pelo arroz no ano 2010 foi de 2,709 milhões de hectares, 

com produção de 11,308 milhões de toneladas de arroz em casca, ocupando a terceira posição 

no ranking da área cultivada e produção entre as cultura anuais produtoras de grãos. A maior 

parte da área cultivada pelo arroz no Brasil, ou seja, 45,6% está na região Sul do país. O 

sistema de cultivo por inundação é o sistema característico utilizado pelos produtores desta 

região, e responsável por 71,9% da produção nacional do arroz. A capacidade produtiva do 

arroz em sistemas de irrigação por inundação é a maior, sendo os estados do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina os maiores produtores nacionais de arroz, com médias de produtividades 

para o ano 2010 de 6.626 e 6.922 kg ha-1, respectivamente (IBGE, 2011).   

O sistema de cultivo de terras altas no ano 2008 foi responsável por aproximadamente 

24,3% da produção de arroz brasileiro (Tabela 1). Esse sistema de cultivo do arroz pode ser 

encontrado em 22 dos 27 estados brasileiros. Entre as regiões produtoras de arroz de terras 

altas destacam-se os estados do Mato Grosso, Maranhão, Pará, Goiás, Piauí e Tocantins. A 

produtividade média para o arroz de terras altas no ano de 2008 foi de 1.884 kg ha-1, bem 

abaixo da média nacional (3.794 kg ha-1) e do cultivo no sistema irrigado (5.634 kg ha-1).  

A variabilidade nas condições climáticas e a maior incidência de estresses bióticos e 

abióticos fazem com que os níveis de produtividade do arroz de terras altas fiquem abaixo dos 

2.000 kg ha-1 na média nacional. Obviamente que a baixa média nacional de produtividade de 

arroz de terras altas está ligada ao fato de que muitas áreas são cultivadas de forma extensiva, 

de caráter quase extrativista, onde o arroz entra em cultivos consorciados, com baixo nível de 

adoção de tecnologia. Porém, existem também regiões onde o arroz de terras altas produz 

mais de 4.000 kg ha-1, com adoção de práticas de manejo visando a aperfeiçoar o sistema 

produtivo e o resultado econômico-financeiro dos produtores (WANDER, 2010). 

No cenário mundial o Brasil se destaca por ser o único país onde o arroz de terras altas 

tem participação importante na produção e abastecimento interno deste produto. No final da 

década de 1980 o arroz de terras altas ocupava 80% da área e respondia por mais da metade 
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da produção nacional de arroz. No período de 1988 a 2008 (20 anos), o arroz de terras altas 

teve sua área de plantio reduzida em 70%, sua produção diminuiu 55%, porém sua 

produtividade cresceu 49%. Os ganhos de produtividade do arroz de terras altas, em termos 

relativos, foram até superiores ao arroz irrigado por inundação, cuja produtividade aumentou 

47% no mesmo período (WANDER, 2010). 

 

Tabela 1. Área, produção e produtividade dos estados onde se cultiva o arroz de terras altas 
no Brasil. 

 
Estado Área cultivada (ha) Produção (t) Produtividade (kg ha-1) 
Mato Grosso 239.133 679.960 2.843 
Maranhão 469.334 660.286 1.407 
Pará 158.581 292.811 1.846 
Goiás 94.340 196.606 2.084 
Piauí 125.123 187.267 1.497 
Tocantins 103.171 186.340 1.806 
Rondônia 66.437 144.311 2.172 
São Paulo 22.600 81.948 3.626 
Paraná 27.739 54.210 1.954 
Minas Gerais 29.121 48.247 1.657 
Ceará 23.674 43.276 1.828 
Bahia 23.829 35.464 1.488 
Acre 12.660 20.200 1.596 
Santa Catarina 7.253 17.601 2.427 
Rio Grande do Sul 4.863 10.926 2.247 
Amazonas 4.800 9.124 1.901 
Mato Grosso do Sul 3.778 8.640 2.287 
Roraima 4.000 7.000 1.750 
Paraíba 5.999 5.772 962 
Amapá 3.215 3.568 1.110 
Rio Grande do Norte 730 1.032 1.414 
Arroz de terras altas 1.430.380 2.694.589 1.884 
Arroz irrigado  1.484.936 11.060.741 3.794 
Fonte: WANDER, 2010. 

 

 Tendo em vista a necessidade do aumento da produção de arroz para suprir sua 

demanda crescente no mundo, como também a importância de se produzir mais e com 

sustentabilidade, desperta o interesse pelo sistema de cultivo do arroz em terras altas no 

Brasil. O arroz pode se tornar mais uma opção para rotacionar as culturas em área que 

utilizam o sistema plantio direto (MORENCO; SANTOS, 1999), principalmente na região 
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Centro-Oeste. Nesta região, a área ocupada com soja e feijão na primeira safra em 2010 foi de 

31,609 e 1,076 milhões de hectares, respectivamente. Na segunda safra é comum a utilização 

do cultivo de milho safrinha, que ocupou 13,516 milhões de hectares no mesmo ano. Assim, o 

cultivo de arroz poderia ser realizado após o cultivo de soja e feijão, como também substituir 

o milho safrinha, desde que haja lucratividade ao sistema de produção planejado. A utilização 

de híbridos com maior potencial genético e o cultivo em áreas com elevada fertilidade do 

solo, manejadas tecnologicamente, podem aumentar a produção do arroz no Brasil e aumentar 

as opções aos sistemas agrícolas. 

       

2.2 SISTEMA PLANTIO DIRETO  

 

O manejo do solo pelo conjunto de diferentes práticas associadas visa manter as 

características físicas, químicas e biológicas do solo, proporcionando obtenção de altas 

produtividades por tempo ilimitado. Atualmente a utilização do sistema de plantio direto se 

tornou uma ferramenta sustentável para conservação do solo e recursos hídricos nos países de 

clima tropical. No entanto, o cultivo convencional do solo pelo revolvimento superficial por 

implementos como grades e arados, é uma realidade, especialmente em áreas degradadas ou 

com problemas de compactação do solo.    

A capacidade de produção do arroz de terras altas é diferente em cada manejo do solo. 

Segundo Kluthcouski et al. (2000), os manejos que movimentaram maior volume de solo e 

rompem a camada compactada, como a aração e escarificação, demonstram ser benéficas para 

o arroz devido a planta ser altamente sensível às condições de baixa porosidade do solo, 

confirmando as observações de Seguy, Bouzinac e Pacheco (1989) que relatam ser esta 

gramínea bastante sensível à condição de baixa macroporosidade no solo, independente das 

condições hídricas do ano agrícola.  

 A fragilidade do sistema radicular do arroz pode ser um motivo das baixas 

produtividades da cultura no sistema plantio direto. Conforme Guimarães e Moreira (2001), o 

sistema radicular do arroz é reduzido com o aumento da densidade do solo a partir de 1,2 g 

cm-3. Conforme Atwell (1990), o crescimento das raízes seminais é, também, muito sensível à 

compactação do solo. Esse autor verificou um crescimento de 0,6 e 1,78 cm dia-1, em solo 

compactado e descompactado, respectivamente. Por outro lado, Grohmann e Queiroz Neto 

(1966) observaram uma total inibição do crescimento radicular de plântulas de arroz nas 

densidades do solo superiores a 1,38 g cm-3. Em condições de elevada compactação do solo, 
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seu preparo com grade, escarificador ou arados de aivecas pode ser o melhor método 

identificado até o momento para o arroz de terras altas. 

 O aumento da densidade do solo em sistema plantio direto é devido à movimentação 

das máquinas e dos implementos agrícolas usados nas várias etapas do processo produtivo e 

podem comprometer a produtividade do arroz. Segundo Guimarães, Stone e Castro (2006), o 

mecanismo de distribuição do fertilizante das semeadoras do sistema plantio direto podem 

contribuir rompendo parte da camada compactada e induzir o aprofundamento do sistema 

radicular do arroz de terras alta. 

 Kamimura et al. (2009), avaliando as propriedades físicas do solo manejado com 

grade, escarificador e sistema plantio direto, concluiu que a macroporosidade e a porosidade 

total do solo em sistema plantio direto apresentou menores valores, além de maior resistência 

à penetração e densidade do solo nos primeiros 0,10 m do solo, o que muitas vezes interfere 

negativamente no desenvolvimento do sistema radicular do arroz, levando à menor 

produtividade de grãos.  

 Experimentos conduzidos na Embrapa Arroz e Feijão indicam que o desempenho da 

cultura do arroz de terras altas no sistema plantio direto melhora com o passar dos anos 

(STONE; STEINMETZ; SANTOS, 1984). Segundo Stone et al. (2002), a produtividade do 

arroz de terras altas sob sistema plantio direto e no preparo com arado foram na média de 

quatro anos, respectivamente, 32 e 21 % superiores à obtida no preparo com grade. Os autores 

mencionam que o aumento do conteúdo de matéria orgânica com o tempo no sistema e o 

efeito das raízes das culturas de coberturas na reestruturação do solo podem reduzir a 

densidade deste. As coberturas vegetais podem elevar o teor de matéria orgânica do solo e 

influenciar positivamente nos atributos físicos do solo (CUNHA et al., 2010; 2011), assim, 

eliminar impedimentos ao desenvolvimento das raízes do arroz e ampliando o volume de solo 

explorado e a absorção por água e nutrientes podendo elevar ou manter a produtividade do 

arroz em anos subseqüentes.    

 Valores obtidos em experimento conduzido por 20 anos mostraram que o sistema 

plantio direto proporciona acúmulo de matéria orgânica, fósforo extraível e potássio trocável, 

na camada de 0-0,05 m em relação aos manejos com preparo do solo. No entanto, da camada 

0-0,05 para a 0,15-0,20 m os teores de matéria orgânica, fósforo e potássio diminuem 

progressivamente no sistema plantio direto (SANTOS et al., 2008).  

Moura Neto, Soares e Aidar (2002), avaliando quatorze cultivares de arroz de terras 

altas em plantio direto, conduzido à 14 anos, verificaram produtividade de grãos semelhantes 

entre o preparo convencional e o sistema plantio direto.  Nascente et al. (2011), também 
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obtiveram produtividades semelhantes entre o preparo convencional do solo (aiveca e grade) 

em relação ao sistema plantio direto. Porém, os autores mencionam que o fornecimento de 

nitrogênio todo na semeadura e parte na semeadura e em cobertura proporcionou respostas 

diferentes entre os manejos do solo. 

 

2.3 COBERTURAS VEGETAIS 

 

A agricultura convencional trouxe muito progresso para a ciência agronômica em 

termos de conhecimentos e de produtividade por unidade de área em curto prazo; entretanto, o 

uso inadequado dessa tecnologia tem ocasionado degradação do solo e do ambiente 

(CARNEIRO et al., 2004). Castellini et al. (2006) afirmam também que o cultivo 

convencional do solo requer maior consumo de energia fóssil, principalmente pelo alto 

consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas, e contribui para o efeito estufa através do 

aumento da liberação de CO2 para a atmosfera, colocando em cheque a sobrevivência desse 

modelo de desenvolvimento. 

Atualmente estratégias ecológicas são adotadas visando estabelecer maiores 

produtividades através de uma agricultura sustentável. Elas se apóiam na diversificação de 

sistemas de cultivo, manejo preservacionista do solo, rotação de culturas e consórcios, 

utilização de adubos verdes e de controle biológico de pragas, tal como o emprego eficiente 

dos recursos naturais.  

Entre as ferramentas tecnológicas sustentáveis, o sistema plantio direto é um 

importante degrau para elevar a produtividade das culturas de maneira ambientalmente 

correta. Ele é utilizado em diversas regiões do Brasil, abrangendo na safra de 2005/06 uma 

área de aproximadamente 25,5 milhões de hectares, tendo contribuído para tal expansão a 

introdução do sistema na região dos cerrados no início da década de 1990 (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE PLANTIO DIRETO NA PALHA - FEBRAPDP, 2011). A principal 

dificuldade encontrada em tais áreas se refere à manutenção da palha sobre a superfície do 

solo, dadas às estações bem definidas, com precipitação concentrada na primavera/verão, 

dificultando a produção de fitomassa na entressafra, e com altas temperaturas acelerando a 

decomposição da palha.  

A produção de fitomassa é imprescindível para o sistema, pois protege o solo da 

erosão, contribui para melhoria da fertilidade, aumenta a infiltração e disponibilidade de água 

para as plantas, minimizando os impactos ao ambiente. Para Andrioli et al. (2008), o sucesso 

na implantação e no estabelecimento do sistema plantio direto está fortemente relacionado 
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com a alta produção de fitomassa nos sistemas de rotação, sem a qual os objetivos e vantagens 

dessa forma de cultivo não são alcançados. 

Entre os benefícios desse sistema, o aumento no estoque de carbono orgânico em 

comparação ao preparo convencional do solo, é de fundamental importância, uma vez que 

contribui diretamente para o aumento na absorção de água e nutrientes às plantas, e também 

possibilidade melhorias na estrutura do solo, sendo este efeito restrito às camadas superficiais 

e também depende das espécies utilizadas no sistema produtivo. Nas regiões tropicais e 

subtropicais, a redução do potencial produtivo dos solos agrícolas esta relacionado 

principalmente aos processos de erosão e decomposição da matéria orgânica do solo (BAYER 

et al., 2004).  

Segundo Amado et al. (2002), o sistema de cultivo é um dos principais fatores que 

condiciona a velocidade de decomposição/mineralização da matéria orgânica do solo e dos 

resíduos vegetais deixados pelas culturas, coberturas vegetais e, ou, vegetação espontânea. 

Silva et al. (2006a), avaliando o teor de carbono orgânico e de nitrogênio total no solo não 

obtiveram aumento pelo cultivo em um ano, de milheto, crotalária e da área em pousio. 

Todavia, segundo Bayer et al. (2004), o acréscimo do teor de carbono orgânico e de 

nitrogênio total no solo somente ocorre ao longo dos anos. Bayer e Mielniczuk (1997) 

observaram que há aumento no teor de nitrogênio total até a camada de 0-0,075 m quando se 

utilizam sistemas de cultivo com menor mobilização do solo, após cinco anos de avaliação.  

 Os benefícios do sistema plantio direto proporcionado pelo aumento, em longo prazo, 

da matéria orgânica estão relacionados a fatores climáticos, tipos de solo e intrínsecos as 

espécies utilizadas como cobertura vegetal. Quanto a espécies, a relação carbono/nitrogênio 

(C/N), teores de lignina e celulose, presença de fenóis e a carga de nutrientes dos resíduos 

também influencia a taxa de decomposição e a relação imobilização/mineralização.  

Existe um grande número de espécies que podem ser utilizadas como coberturas 

vegetais. No entanto, a escolha por determinada cobertura vegetal é realizada de acordo a 

disponibilidade de sementes na região e o preço. As características técnicas como capacidade 

de produção de palha, cobertura do solo, decomposição da palha, liberação de nutrientes, 

relação C/N entre outras são importantes, mais não decisivas na escolha da espécie que 

cobrirá o solo. Entre as gramíneas, o milheto tem sido utilizado na maioria das áreas em 

sistema plantio direto. Quanto às leguminosas, a mais utilizada é o crotalária em áreas de 

reforma de canaviais com baixas produtividades em determinadas regiões do Estado de São 

Paulo.  
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A capacidade de produção de matéria seca da parte aérea e a relação C/N do milheto 

e da crotalária em condições de cerrado, na região Noroeste do Estado de São Paulo no 

período de setembro a novembro, foi de 6,8 e 9,1 toneladas ha-1 e relação 45,0 e 20,5; 

respectivamente. Segundo Silva et al. (2006a), na média de dois anos agrícolas, o cultivo da 

crotalária anterior ao milho de verão sem a aplicação de N proporcionou efeito equivalente à 

aplicação de 56,0 e 73,0 kg ha-1 de N-ureia, comparado ao do milho cultivado no solo em 

pousio e em sucessão ao milheto, respectivamente. No entanto, as gramíneas também têm 

suas vantagens, sendo em condições de cerrado tem desempenhado importante atuação como 

cobertura vegetal, com destaque para as espécies de braquiária e também o milheto. A maior 

utilização do milheto se deve à resistência ao déficit hídrico, elevada produção de biomassa e 

menor custo das sementes (BRAZ et al., 2004; SILVA et al., 2006b). O consórcio entre 

leguminosas e gramíneas pode ser uma boa opção, tendo em vista os benefícios da fixação 

biológica de N, da crotalária, e a produção de palha e baixos preços da semente de gramíneas, 

no caso o milheto. 

Gitti et al. (2011), avaliando as cobertura vegetais milheto, crotalária, guandu, e os 

consórcio milheto + crotalária e milheto + guandu, obtiveram produção de matéria seca 

variando de 8 a 10 tonelada ha-1 na entressafra, com utilização de irrigação por aspersão, 

semelhante a Cazetta et al. (2005) e Teodoro et al. (2011). As produtividades de grãos do 

arroz de terras altas em sistema plantio direto foram superiores quando o arroz sucedeu as 

coberturas vegetais crotalária (4.612 kg ha-1) e o consórcio milheto + crotalária (4.615 kg ha-1) 

em relação à área em pousio (3.715 kg ha-1) e o consórcio milheto + guandu (3.772 kg ha-1), e 

semelhante ao milheto (4.402 kg ha-1). O desenvolvimento do arroz de terras altas cultivado 

após culturas leguminosas é beneficiado pelos maiores valores de área foliar, fitomassa de 

folha, colmos e total, e maior teor de nitrogênio foliar (JESUS et al., 2007).    

A cobertura do solo pela palha reduz a amplitude entre as temperaturas mínimas e 

máximas, mantém a umidade do solo e possibilita ambiente favorável ao desenvolvimento de 

organismos benéficos ao solo. Além das qualidades físicas, as químicas são de grande 

interesse, pois liberam nutrientes para o desenvolvimento das plantas. Segundo Teixeira et al. 

(2009), o acúmulo inicial de nitrogênio da palhada de milheto + crotalária foi 252,1 kg ha-1, 

acumulando o milheto solteiro 131,1 kg ha-1. Aos 20 dias após o manejo, as palhadas de 

milheto e milheto + crotalária já haviam liberado 102,7 e 170,6 kg ha-1 de nitrogênio, sendo a 

liberação das duas palhadas, teoricamente, suficientes para suprir a demanda de nitrogênio do 

feijoeiro. A maior liberação de nitrogênio da palha de milheto + crotalária proporcionou 

maiores teores de amônio no solo.   
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Para o arroz de terras altas a disponibilidade constante amônio durante as fases 

inicias de seu desenvolvimento pode ser fundamental para conferir altas produtividades 

(MALAVOLTA, 1980). As hipóteses levantadas por Soares (2004) sugerem que o principal 

motivo das baixas produtividades do arroz de terras altas em sistema plantio direto seria a 

disponibilidade de nitrato predominante em condições aeróbicas do solo nesse sistema de 

cultivo, devido o processo de nitrificação do amônio, pelas bactérias Nitrossomonas e 

Nitrobacter, a nitrato. Assim o cultivo de espécies leguminosas e o manejo adequado da fonte 

e época de aplicação do nitrogênio podem influenciar na produtividade do arroz em sistema 

plantio direto. 

 

2.4 NITROGÊNIO 

 

O nitrogênio é o segundo macronutriente mais exigido pela cultura do arroz e o 

primeiro mais exportado como produto colhido. No solo, o nitrogênio disponível é 

praticamente todo proveniente da decomposição e mineralização da matéria orgânica, 

realizada por microrganismos que transformam o nitrogênio orgânico nas formas amônio e 

nitrato, aproveitáveis pelas plantas. Além da disponibilidade de nitrogênio pelos fertilizantes 

nitrogenados.  

A presença de oxigênio no solo (ambiente aeróbico) no sistema de cultivo do arroz 

em terras altas faz com que a forma predominante de nitrogênio seja o nitrato. Quanto ao 

cultivo por inundação, há ausência de oxigênio no solo (ambiente anaeróbico) e predomina o 

amônio, assimilado preferencialmente pelo arroz nas primeiras semanas de desenvolvimento. 

As principais fontes de amônio são o sulfato de amônio e a ureia, que quando colocados no 

solo em condições aeróbicas são transformadas à forma de nitrato por bactérias nitrificadoras 

em torno de 20 a 30 dias (FORNASIERI FILHO; FORNASIERI, 2006).   

Segundo Malavolta (1980), o arroz tanto de terras altas, quanto o irrigado, entre 14 e 

21 dias de desenvolvimento, quando cultivado em solução contendo nitrato, desenvolve-se 

muito pouco, apresentando sintomas típicos da falta de nitrogênio, o que não acontece, se o 

amônio for a forma de nitrogênio; entretanto, aos poucos começa a se desenvolver e suas 

folhas, antes amareladas pela falta de nitrogênio, tornam-se verdes, o que indica síntese e 

funcionamento da redutase do nitrato. No processo de redução do nitrato à amônia, 

denominado redução assimilatória do nitrato, é essencial a presença da enzima redutase do 

nitrato. Assim, a ausência ou a baixa disponibilidade dessa enzima, no primeiro mês de vida 

da planta, faz com que o nitrato não seja aproveitado pelo arroz (SOARES, 2004). 
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Gitti et al. (2011), avaliando as fontes de nitrogênio sulfato de amônio, nitrato de 

sódio e nitrato de amônio, sendo 15 kg ha-1 na semeadura e; 20 e 65 kg ha-1 de nitrogênio aos 

15 e 30 dias após a emergência das plântulas, respectivamente, não obtiveram diferença 

significativa na produtividade de grãos do arroz de terras altas em sistema plantio direto. No 

entanto, as fontes de nitrogênio, sulfato de amônio (disponibiliza 100% do nitrogênio na 

forma de amônio), nitrato de amônio (50% amônio + 50% nitrato) e nitrato de sódio (100% 

nitrato) proporcionaram produtividade de grãos 4.418, 4.121 e 4.065, respectivamente, sendo 

numericamente maior nas fontes que disponibilizam nitrogênio da forma de amônio e menor 

no nitrato, provavelmente pela menor lixiviação do amônio, assim, mais disponível no solo 

para as plantas. Segundo Holzschuh et al. (2011), o suprimento combinado de amônio e 

nitrato proporciona maior produção de biomassa de arroz em relação às fontes supridas 

isoladamente. Como também, pode influenciar positivamente o número de perfilhos do arroz 

com suprimento de amônio e nitrato juntamente (POLETTO et al., 2011). 

Outra forma de aumentar a disponibilidade de amônio no solo seria pelo 

retardamento do processo de nitrificação no solo utilizando os inibidores de nitrificação, 

minimizando os possíveis impactos negativos decorrentes do excesso de nitrato no solo, como 

a lixiviação. Segundo Trenkel (1997), os inibidores têm por objetivo retardar a formação de 

nitrato no solo mediante interferência na atividade das bactérias do gênero nitrosomonas, 

responsáveis pela oxidação do amônio a nitrito, que corresponde à primeira fase da 

nitrificação.  

Entre as fontes de nitrogênio disponíveis no mercado mundial, a ureia é o principal 

fertilizante sólido, e apresenta como vantagens o menor preço por unidade de nitrogênio, alta 

concentração de nitrogênio, alta solubilidade, menor corosividade, compatibilidade com um 

grande número de outros fertilizantes e defensivos e alta taxa de absorção foliar 

(CANTARELLA, 2007). No Brasil esse produto representa cerca de 60% dos fertilizantes 

nitrogenados comercializados (CANTARELLA et al., 2008). No entanto, a principal 

desvantagem da ureia é a possibilidade de altas perdas de nitrogênio por volatilização de 

amônia. Porém, em solos ácidos, como os que predominam no Brasil, a aplicação de ureia 

incorporada a 5 cm ou mais de profundidade no solo é suficiente para controlar essas perdas e 

fazer com que o nitrogênio, proveniente de sua hidrólise, fique na forma de amônio 

(CANTARELLA; MARCELINO, 2007).  

Entretanto, se por um lado a incorporação da ureia diminui as perdas por 

volatilização de NH3, por outro, não faz com que o nitrogênio da ureia deixe de estar sujeita 
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às perdas de nitrato por lixiviação (SANGOI et al., 2003), uma vez que a presença de amônio 

é condição para que o processo de nitrificação se inicie no solo. 

Hernandes et al. (2010) não obtiveram diferenças significativas entre as fontes de 

nitrogênio com inibidor de nitrificação (sulfonitrato de amônio) e fontes sem o inibidor 

(sulfato de amônio e ureia) na cultura do arroz de terras altas em sistema plantio direto. Os 

autores justificam as produtividades de grãos semelhantes entre as fontes de nitrogênio com e 

sem o inibidor de nitrifcação, pelo fato da baixa perda de amônia por volatilização com a 

aplicação de ureia, já que o pH do solo se encontrava baixo (pH CaCl2 = 4,7) e da irrigação 

logo após a aplicação dos fertilizantes nitrogenados, que proporcionou a incorporação ao solo. 

Já, no caso do sulfonitrato de amônio, as temperaturas superiores a 25ºC durante o período de 

condução do trabalho prejudicaram a inibição da nitrificação, uma vez que, segundo o 

fabricante desse fertilizante, a temperatura ideal para tal inibição é de 20ºC. 

O aumento da atividade da enzima redutase do nitrato pode influenciar a assimilação 

de nitrogênio pelo nitrato durante todo o ciclo da cultura do arroz. Embora algumas fontes de 

nitrogênio disponibilizem amônio, as condições aeróbicas do solo reduzem-a nitrato. 

Bactérias promotoras do crescimento de plantas como o Azospirillum brasilense, podem 

aumentar a atividade da redutase do nitrato quando associadas endofíticamente, mencionam 

Cassán et al. (2008), e também, disponibilizar nitrogênio pela fixação biológica segundo 

Huergo et al. (2008) e hormônios do crescimento vegetal (TIEN; GASKINS; HUBBELL, 

1979; BOTTINI et al., 1989; STRZELCZYK; KAMPER, 1994).   

Reichemback et al. (2011), avaliando fontes de nitrogênio e inoculação de 

Azospirillum brasilense em arroz de terras altas sob preparo convencional do solo, obtiveram 

resultados significativos com a inoculação das sementes. A altura de plantas, panículas por 

m2, massa hectolítrica, e conseqüentemente, a produtividade foram incrementados com a 

inoculação. A inoculação proporcionou 3.839 kg ha-1 e à ausência 3.056 kg ha-1, ou seja, 

aumento superior a 20 % na presença da bactéria. As fontes sulfato de amônio, nitrato de 

amônio e nitrato de sódio não propiciaram diferenças nas variáveis avaliadas.   

 

2.5 BACTÉRIAS PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS 

 

O grupo das bactérias promotoras de crescimento de plantas são microrganismos 

benéficos às plantas que possuem a capacidade de colonizar a superfície das raízes, rizosfera, 

filosfera e tecidos internos das plantas (DAVISON, 1988; KLOEPPER et al., 1989). 
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Esse grupo de bactérias possui a capacidade de fixação biológica de nitrogênio 

(HUERGO et al., 2008), aumento na atividade da redutase do nitrato quando crescem 

endofiticamente nas plantas (CASSÁN et al., 2008), produção de hormônios como: auxinas; 

citocininas (TIEN; GASKINS; HUBBELL, 1979); giberilinas (BOTTINI et al., 1989) e 

etileno (STRZELCZYK; KAMPER., 1994), solubilização de fosfato (RODRIGUEZ et al., 

2004) entre outros. A combinação de todos esses mecanismos benéficos, segundo Dobbelaere, 

Vanderleyden e Okon (2003), promovem o desenvolvimento das plantas.  

Avaliando o desenvolvimento do sistema radicular de dez linhagens de arroz de 

terras altas inoculadas com Azospirillum lipoferum e Azospirillum brasilense, estirpes Sp59b e 

Sp245, respectivamente, Didonet, Martins-Didonet e Gomes (2003) obtiveram aumentos 

significativos no comprimento da parte aérea e raiz em relação a testemunha sem inoculação, 

com destaque para o Azospirillum brasilense, que obteve maiores valores ao Azospirillum 

lipoferum. Corroborando com Reichemback et al. (2011), obtiveram aumento de 

aproximadamente 6% na parte aérea de plantas de arroz de terras altas inoculadas por 

Azospirillum brasilense. 

O melhor desenvolvimento das plantas tanto na parte aérea como raízes é 

proporcionado também pela melhor disponibilidade de nitrogênio pelas bactérias, haja vista 

que, as bactérias em associação às plantas tem a habilidade de aproveitar o nitrogênio do ar 

atmosférico, e convertê-lo a amônia, disponibilizando às plantas. No entanto, as bactérias 

associativas (ex.: Azospirillum spp., Azotobacter spp.) ao contrário das simbióticas, que 

suprem toda a necessidade por nitrogênio das plantas leguminosas, excretam somente uma 

parte do nitrogênio fixado diretamente para a planta associada; posteriormente, a 

mineralização das bactérias pode contribuir com aportes adicionais de nitrogênio para as 

plantas, contudo, é importante salientar que o processo de fixação biológica por essas 

bactérias consegue suprir apenas parcialmente as necessidades das plantas (HUNGRIA, 

2011).     

Há na literatura respostas benéficas da interação entre Azospirillum spp. 

demonstradas com plantas de trigo (HUNGRIA et al., 2011), milho (QUADROS, 2009), 

milheto (BOUTON; ALBRECHT; ZUBERER, 1985), Brachiaria brizantha cv. Marandu 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; BARIONI JUNIOR, 2007) e arroz (PEDRAZA et al., 2009; 

REICHEMBACK et al., 2011). A diversidade de associação entre espécies e a bactéria sugere 

que não há especificidade, mas sim estirpes para cada cultura específica.  

Os resultados na cultura do trigo com a mistura das estirpes Ab-V5 e Ab-V6 

obtiveram aumentos de 31% na produtividade de grãos, sendo o rendimento médio 2.656 kg 
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ha-1 em relação ao controle não inoculado, ambos com fornecimento de 20 kg ha-1 de N na 

semeadura (HUNGRIA et al., 2011). Segundo Sala et al. (2007), a inoculação promove maior 

fitomassa, nitrogênio acumulado e aumenta a produtividade de grãos, principalmente na 

presença de adubo nitrogenado, com lucro para o agricultor. O maior aumento na 

produtividade de grãos foi obtido nas plantas do genótipo IAC-370, com o emprego do 

isolado IAC-HT-12, na ausência de nitrogênio, que superou em 45% o tratamento testemunha. 

As respostas variaram em relação ao local de cultivo, o que sugere expressiva interação 

planta-bactéria-ambiente.  

Para a cultura do milho Cavallet et al. (2000), avaliando o produto comercial 

“Graminante”, a base de Azospirillum spp., obtiveram incrementos na produtividade de grãos 

de 17% em relação ao tratamento não inoculado. Os autores mencionam que o aumento 

significativo no tamanho da espiga proporcionou maior número de grãos por espiga e 

conseqüentemente maior produtividade com a inoculação das sementes, concordando com 

Hungria et al. (2011), que inoculando as estirpes Ab-V5 e Ab-V6 de Azospirillum brasilense 

obtiveram incrementos de 26% na produtividade de grãos de milho com fornecimento de 24 

kg ha-1 de N na semeadura. Para Quadros (2009), a inoculação de Azospirillum spp. nos 

híbridos de milho AS 1575 e SHS 5050 e o fornecimento de 50 kg ha-1 de nitrogênio na base, 

apresenta desempenho equivalente à aplicação de 130 kg ha-1 de nitrogênio (50 kg ha-1 na 

base + 80 kg ha-1 em cobertura) quanto à produtividade de grãos. A economia proporcionada 

pela eliminação da operação de aplicação e o fertilizante nitrogenado no custo de produção 

total pode ser considerável e benéfica para o produtor.   

    Hahn et al. (2011) avaliando o efeito da inoculação de sementes com Azospirillum 

brasilense (estirpes AbV5 e AbV6) em arroz inundado, obtiveram incremento de 10,5% na 

produtividade de grãos em relação ao tratamento sem inoculação, ambos com fornecimento de 

60 kg ha-1 de nitrogênio em cobertura, concordando com Pedraza et al. (2009), que obtiveram 

diferença significativa pelo aumento de aproximadamente 30,4 % na produtividade de grãos 

de arroz inundado, com a inoculação de Azospirillum brasilense (estirpe 13-2C S2) e o 

fornecimento de 50 kg ha-1 de nitrogênio, em relação ao tratamento sem inoculação e 

nitrogênio. O tratamento com 50 kg ha-1 nitrogênio não apresenta diferença significativa entre 

os tratamentos inoculados e com fornecimento de nitrogênio, mas, verificaram aumento 

numericamente de aproximadamente 8,7 % na produtividade de grãos com a inoculação do 

Azospirillum brasilense (estirpe 13-2C S2) e o fornecimento de nitrogênio. Para diferenças 

não significativas, é interessante a análise de custos comparando aumentos entre tratamentos 

com inoculação e tratamentos com o fornecimento de nitrogênio mineral.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA EXPERIMENTAL 

  

 A área experimental é pertencente à Faculdade de Engenharia – UNESP, Campus de 

Ilha Solteira, situada aproximadamente a 51º 22’ de longitude Oeste de Greenwich e 20º 

22’de Latitude Sul, com altitude de 335 metros. O solo local é do tipo Latossolo Vermelho-

escuro, epi-eutrófico álico, textura argilosa, o qual foi originalmente ocupado por vegetação 

de Cerrado e vem sendo explorado por culturas anuais há mais de 26 anos. A precipitação 

média anual é de 1.370 mm, a temperatura média anual é de 23,5ºC e a umidade relativa do ar 

entre 70 e 80% (média anual). 

  

Tabela 2. Sistemas de produção utilizados na área experimental durante os anos agrícolas 
2009/10, 2010/11 e 2011/12. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 

 
Estação/Ano 2009/10 2010/11 2011/12 

Sistema de produção 1 
Primavera Milheto Milheto Milheto 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 

Sistema de produção 2 
Primavera Crotalária Crotalária Crotalária 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 

Sistema de produção 3 
Primavera Guandu Guandu Guandu 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 

Sistema de produção 4 
Primavera Pousio Pousio B. ruziziensis 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 

Sistema de produção 5 
Primavera Milheto + Crotalária Milheto + Crotalária Milheto + Crotalária 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 

Sistema de produção 6 
Primavera Milheto + Guandu Milheto + Guandu Milheto + Guandu 

Verão Arroz Arroz Arroz 
Inverno Trigo Trigo - 
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 Na Tabela 2, são apresentados os sistemas de produção utilizados na área 

experimental nos últimos dois anos e o ano agrícola referente ao presente trabalho (2011/12). 

A área experimental esta sendo conduzida no sistema plantio direto desde o ano agrícola 

1997/98. No período de verão e inverno de 2009/10 e 2010/11 a área foi cultivada com arroz e 

trigo, respectivamente. Após a colheita do trigo em agosto de 2009/10 e 2010/11, a área foi 

semeada com milheto, crotalária, guandu, milheto + crotalária, milheto + guandu e parte da 

área experimental permaneceu em pousio, repetindo cada cobertura vegetal durante os dois 

últimos anos agrícolas nos mesmos locais de cultivo, assim, permitindo que as características 

de cada espécie, de cobertura vegetal, se manifestem em longo prazo. Após a colheita do 

trigo, em agosto, foram semeadas as coberturas vegetais, e no final de outubro se realizou a 

dessecação com herbicidas para semeadura do arroz, no inicio de novembro. O trabalho 

envolveu seis sistemas de produção, alterando as coberturas vegetais na primavera, e 

mantendo no verão e inverno as culturas de arroz e trigo, respectivamente.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO  

 

 Antes da instalação do experimento, foram realizadas amostragens do solo da área na 

camada de 0,00 a 0,20 m, nos anos 2009 e 2011 para análise conforme metodologia descrita 

por Raij et al. (1996), cujas características químicas constam na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Análise química do solo da área experimental na camada de 0,00 a 0,20 m. Selvíria, 
MS, Brasil, 2009 e 2011. 

 
  Macronutrientes e resultados complementares 

Ano P(1)  S(2) MO pH K Ca Mg H+Al Al SB CTC V 
  -mg dm-3- g dm-3 CaCl2 --------------------mmolc dm-3-------------------- (%) 

2009 13 - 17 4,8 2,9 24 13 46 1 39,9 86,0 46 
2011 34 7 22 5,1 2,8 17 11 31 1 30,8 61,8 50 

  Micronutrientes 
    B   Cu   Fe   Mn   Zn     
    -------------------------------mg dm-3------------------------------     

2011   0,25   3,4   24   30,4   1,4     
(1) Método da Resina; (2) SO4

-2. 
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3.3 TRATAMENTOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em um esquema fatorial 

6x4x2 com 48 tratamentos constituídos (Tabela 4) pela utilização de seis coberturas vegetais 

[milheto (Pennisetum americanum), crotalária (Crotalaria juncea), guandu (Cajanus cajan), 

milheto + crotalária, milheto + guandu e braquiária (Brachiaria ruziziensis)]; quatro doses de 

N em cobertura (0, 40, 80 e 120 kg ha-1 de N) na presença e ausência de inoculação de 

sementes com Azospirillum brasilense. As parcelas foram constituídas por cinco linhas com 

6m de comprimento e espaçadas 0,35m entre si. Foram utilizadas para coleta dos dados três 

linhas centrais, de cada parcela, desprezando-se 0,50m nas extremidades. 

 

Tabela 4. Descrição dos tratamentos estudados no experimento. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
 

T CV DN IN   T CV DN IN 
1 Milheto 0 com    25 B. ruziziensis 0 com  
2 Milheto 0 sem   26 B. ruziziensis 0 sem 
3 Milheto 40 com    27 B. ruziziensis 40 com  
4 Milheto 40 sem   28 B. ruziziensis 40 sem 
5 Milheto 80 com    29 B. ruziziensis 80 com  
6 Milheto 80 sem   30 B. ruziziensis 80 sem 
7 Milheto 120 com    31 B. ruziziensis 120 com  
8 Milheto 120 sem   32 B. ruziziensis 120 sem 
9 Crotalária 0 com    33 Milheto + Crotalária 0 com  

10 Crotalária 0 sem   34 Milheto + Crotalária 0 sem 
11 Crotalária 40 com    35 Milheto + Crotalária 40 com  
12 Crotalária 40 sem   36 Milheto + Crotalária 40 sem 
13 Crotalária 80 com    37 Milheto + Crotalária 80 com  
14 Crotalária 80 sem   38 Milheto + Crotalária 80 sem 
15 Crotalária 120 com    39 Milheto + Crotalária 120 com  
16 Crotalária 120 sem   40 Milheto + Crotalária 120 sem 
17 Guandu 0 com    41 Milheto + Guandu 0 com  
18 Guandu 0 sem   42 Milheto + Guandu 0 sem 
19 Guandu 40 com    43 Milheto + Guandu 40 com  
20 Guandu 40 sem   44 Milheto + Guandu 40 sem 
21 Guandu 80 com    45 Milheto + Guandu 80 com  
22 Guandu 80 sem   46 Milheto + Guandu 80 sem 
23 Guandu 120 com    47 Milheto + Guandu 120 com  
24 Guandu 120 sem   48 Milheto + Guandu 120 sem 

Legenda: T – tratamentos; CV – coberturas vegetais; DN – doses de nitrogênio; IN – inoculação de sementes 

com e sem Azospirillum brasilense. 
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3.4 IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

Um dia antes da semeadura das coberturas vegetais, após a colheita do trigo de 

inverno, as plantas daninhas presentes na área, na qual predominavam a trapoeraba 

[Commelina benghalensis (L.)] e a nabiça [Raphanus raphanistrum (L.)], foram dessecadas 

com os herbicidas carfentrazona-etílica e glifosato, na dose de 20 e 1.920 g ha-1 do i.a, 

respectivamente. 

A semeadura das coberturas vegetais foi realizada no dia 31/08/2011. Utilizou-se 

semeadora tratorizada com espaçamento de 0,45m para marcar as linhas e a semeadura das 

coberturas vegetais foram realizadas manualmente utilizando-se matracas, sem adubação. As 

densidades de semeadura foram para o milheto, crotalária e guandu de 110, 70 e 22 sementes 

m-1. O fornecimento de água, quando necessário foi realizado por um sistema fixo de 

irrigação por aspersão.  

No dia 27/10/2011, aos 57 dias após a semeadura das coberturas vegetais foi realizada 

aplicação dos herbicidas 2,4 D e glifosato, nas doses de 1.209 e 1.440 g ha-1 do i.a., 

respectivamente, para dessecação das plantas existentes na área experimental e no dia 

01/11/2011 a área foi manejada com desintegrador mecânico Triton®, para facilitar a 

implantação da cultura e demarcação das parcelas experimentais. 

A semeadura do arroz foi realizada mecanicamente no dia 03/11/2011, utilizando-se o 

cultivar AN 5011 “Super Precoce”, de grãos tipo longo-fino, porte médio, moderadamente 

suscetível ao acamamento e ciclo precoce (aproximadamente 90 dias). Após a semeadura foi 

realizada a compactação das linhas de semeadura utilizando trator Yanmar 1145-4 para 

melhorar o contato entre semente e o solo. A quantidade de sementes calculada foi 

determinada com o objetivo de se obter 180 plantas por m2. O tratamento de sementes foi 

realizado com inseticida fipronil, na dose de 50 g do i.a. por 100 kg de sementes, visando o 

controle de pragas do solo. 

Após o tratamento de sementes com inseticida e, pouco antes da semeadura do arroz, 

foi realizada a inoculação de sementes com Azospirillum brasilense. A inoculação foi 

realizada a sombra, com as estirpes Ab-V5 e Ab-V6. O inoculante utilizado apresentava 2x108 

células viáveis por grama do produto comercial, utilizando-se a dose de 200 g de inoculante 

para 25 kg de sementes. A adubação básica de semeadura foi de 250 kg ha-1 da fórmula 04-

30-10.   

A adubação de cobertura foi realizada quando as plantas apresentavam o colar visível 

da quarta folha no colmo principal (22 dias após a emergência), correspondendo ao estádio de 
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desenvolvimento V4 da escala fenológica proposta por Counce, Keisling e Mitchell (2000), 

utilizando como fonte de nitrogênio a ureia. A aplicação do fertilizante nitrogenado foi de 

forma manual em cobertura superficial à lanço (sem incorporação), seguida de irrigação por 

aspersão (lâmina de aproximadamente 10 mm), para minimizar as perdas de nitrogênio por 

volatilização da amônia, conforme ressaltado por Costa et al. (2004).  

Com o intuito de manter a cultura livre da competição com plantas daninhas, 

aplicou-se o herbicida pré-emergênte pendimenthalin na dose de 1.120 g ha-1 do i.a. logo após 

a semeadura do arroz, visando o controle principalmente das plantas daninha: caruru 

[Amaranthus viridis (L.)], capim-carrapicho [Cenchrus echinatus (L.)], capim-de-galinha 

[Eleusine indica (L.)] e capim-marmelada [Brachiaria plantaginea (L.)]. Em pós-emergência 

(11 dias após a emergência), utilizou-se o herbicida metsulfuron-metílico na dose de 1,8 g ha-1 

do i.a. para o controle das plantas daninhas: carrapicho-de-carneiro [Acanthospermum 

hispidum (L.)], picão-preto [Bidens pilosa (L.)], traboeraba [Commelina benghalensis (L.)] e 

amendoin-bravo [Euphorbia heterophylla (L.)]. Quanto ao controle de pragas e doenças, não 

houve necessidade da aplicação de produtos fitossanitários para estas finalidades.  

A aplicação dos herbicidas foi realizada mediante o uso de pulverizador costal 

manual (modelo PJH, marca Jacto) com barra de três bicos, cônico vazio 8002, pressão de 

2,8-3,0 kgf cm-2 e consumo de calda equivalente a 160 L ha-1. O fornecimento de água, 

quando necessário foi realizado por um sistema fixo de irrigação por aspersão com lâmina de 

aproximadamente 10 mm e turno de irrigação de três dias.  

A colheita foi realizada manualmente no dia 11/02/2012, aos 93 DAE. A trilha foi 

realizada mecanicamente e os grãos foram submetidos à secagem a sombra. 

 

3.5 DADOS CLIMÁTICOS 

 

O clima predominante da região, conforme classificação de Koppen, é do tipo Aw, 

definido como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A 

precipitação pluvial média anual é de 1.330 mm, com temperatura média anual de 

aproximadamente 25 °C e umidade relativa do ar média anual de 66% (CENTURION, 1982). 

Os dados de umidade relativa do ar média e precipitação pluvial, por decêndio, 

registrados durante a condução do experimento (03 de novembro de 2011 a de fevereiro de 

2012) constam na Figura 3. O total de precipitação pluvial registrado no período experimental 

foi de 574,9 mm. Valores de temperatura do ar mínima, máxima e média e insolação, por 

decêndio, podem ser observados na Figura 4.  
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Figura 3. Umidade relativa do ar média e precipitação pluvial, por decêndio, registrado 

durante a condução do experimento. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
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Figura 4. Temperatura máxima, média e mínima do ar e insolação, por decêndio, registrados 
durante a condução do experimento. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
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3.6 AVALIAÇÕES FITOTÉCNICAS  

 

3.6.1 Cobertura vegetal 

 

3.6.1.1 Matéria seca das coberturas vegetais (MSCV) 

 

Determinada após a passagem do desintegrador mecânico, coletando-se os restos 

vegetais, utilizando-se um quadrado de 0,50m de lado e área de 0,25m2, em dois pontos por 

parcela; essas amostras foram acondicionadas em sacos de papel, devidamente identificadas e 

levadas para o laboratório para secagem em estufa de ventilação forçada à temperatura de 

65ºC até ponto de equilíbrio constante, fazendo-se a quantificação e extrapolando em kg ha-1. 

 

3.6.1.2 Teores de N, P e K total acumulado 

 

Foi determinado os teores de N, P e K (g kg-1) das coberturas vegetais, conforme 

metodologia proposta por MALAVOLTA et al. (1997). Pelo produto do teor de nutrientes e 

os valores extrapolados da MSCV (kg ha-1), obteve-se o N, P e K total acumulado pelas 

coberturas vegetais.  

 

3.6.2 Características agronômicas do arroz 

 

3.6.2.1 Teor de N foliar 

 

Por ocasião do florescimento (R4 – flores da panícula do colmo principal abertas), 

foram coletadas 20 “folhas bandeira” por parcela e, após secagem, foram moídas em moinho 

tipo Wiley, e submetidas à digestão sulfúrica, conforme método descrito Malavolta et al. 

(1997). 

 

3.6.2.2 Matéria seca de plantas de arroz (MSPA) 

Por ocasião do florescimento (estádio R4) foram coletados por parcela dois pontos de 

0,30m de linha da parte aérea das plantas de duas linhas centrais. A matéria seca foi obtida 

após secagem das plantas em estufa a 65°C com circulação de ar até peso constante e 

posteriormente convertida em kg ha-2. 
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3.6.2.3 Altura de plantas 

 

Foi avaliada a distância média compreendida, do colo da planta até a extremidade 

superior da panícula mais alta, determinada durante o estádio de maturação (R7 – grãos da 

parte superior da panícula do colmo principal amarelados), em 10 plantas ao acaso, na área 

útil de cada parcela. 

  

3.6.2.4 Grau de acamamento 

 

Foi obtido em observações visuais no momento da colheita por parcela, utilizando-se a 

seguinte escala de notas: 0 – sem acamamento; 1 – até 5% de plantas acamadas; 2 – 5 a 25%, 

3 – 25 a 50%; 4 – 50 a 75% e 5 – 75 a 100% de plantas acamadas. 

 

3.6.3 Componentes de produção e produtividade 

 

3.6.3.1 Número de colmos e panículas por metro quadrado  

 

Determinado pela contagem do número de colmos e panículas em três pontos de 

0,30m de fileira, distribuídos nas três linhas centrais, por parcela no momento da colheita, e os 

resultados expressos por metro quadrado. 

 

3.6.3.2 Número de espiguetas granadas por panícula 

 

Foi determinado pela contagem do número de espiguetas granadas em 15 panículas 

por parcela no momento da colheita, e após a separação das espiguetas chochas por fluxo de 

ar, determinou-se o número de espiguetas cheias. 

 

3.6.3.3 Porcentagem de espiguetas chochas por panícula 

 

Obtido pela contagem do número de espiguetas chochas em 15 panículas por parcela 

no momento da colheita, logo após a separação das espiguetas cheias por fluxo de ar. 

 

3.6.3.4 Massa de 100 grãos 
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Avaliada pela mensuração de duas amostras de 100 grãos de cada parcela, corrigindo-

se a umidade para a base úmida de 13%. 

 

3.6.3.5 Produtividade  

 

Foi determinada pela pesagem dos grãos com casca, provenientes da área útil de cada 

parcela, corrigindo-se a umidade para base úmida de 13%, e convertendo-se os valores em kg 

ha-1. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

Na análise estatística de acamamento, os resultados foram transformados em (x + 

0,5)0,5 para atenderem aos pressupostos básicos da análise de variância (ANOVA). Para as 

demais características avaliadas os resultados não foram transformados. 

Em seguida, os resultados foram submetidos ao teste F da análise de variância. 

Quando constatada interação significativa entre as fontes de variação, procedeu-se o 

desdobramento, comparando as médias das coberturas vegetais e da inoculação de sementes 

com Azospirillum brasilense pelo teste de Tukey, adotando-se o nível de 5% de probabilidade 

(p<0,05), de acordo com Pimentel Gomes e Garcia (2002). O efeito das doses de nitrogênio 

foi analisado por regressão polinomial, ajustando-se modelos de equações lineares e 

quadráticas significativas pelo teste F (p<0,01 e p<0,05), para melhor discussão dos 

resultados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 COBERTURA VEGETAL 

 

4.1.1 Matéria seca das coberturas vegetais (MSCV) 

 

 O cultivo anterior ao arroz das coberturas vegetais visando a produção de palha e a 

rotação de culturas para sustentabilidade do sistema plantio direto apresentou o maior valor de 

matéria seca (Figura 5) com o consórcio de milheto + crotalária (5.779 kg ha-1), em relação ao 

cultivo de guandu, braquiária e o consórcio milheto + guandu (2.504, 2.832 e 3.837 kg ha-1, 

respectivamente), que apresentaram os menores valores de matéria seca. As demais coberturas 

vegetais, milheto e crotalária (4.784 e 5.286 kg ha-1, respectivamente), apresentaram valores 

semelhantes aos consórcios milheto + crotalária e milheto + guandu.     

 

Figura 5. Matéria seca das coberturas vegetais (MSCV) cultivadas anteriormente ao arroz de 
terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias seguidas 
por letra iguais não diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade; 
DMS = 1.673.   
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 Cazetta et al. (2008) obtiveram valores semelhantes para o guandu – 2.697 kg ha-1, e 

superiores para a crotalária – 6.023 kg ha-1 e milheto 7.282 kg ha-1, em cortes aos 60 dias após 
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a semeadura.  Para Cazetta et al. (2005), a produção de matéria seca do consórcio milheto + 

crotalária foi superior – 8.455 kg ha-1, como também, segundo Garcia et al. (2002), para o 

consórcio entre milheto + guandu – 11.400 kg ha-1.  Quanto a produção de matéria seca da 

braquiária, Pacheco et al. (2011) obtiveram valores inferiores – 2.417 kg ha-1, em corte aos 60 

dias após a semeadura. As coberturas vegetais exclusivas milheto e crotalária, se destacaram 

entre as espécies avaliadas da família das gramíneas e leguminosas, respectivamente. Quanto 

aos consórcios, a capacidade vegetativa superior da crotalária em relação ao guandu, foi 

importante para aumentar a produção de matéria seca de seu consórcio com o milheto.  

A consorciação de culturas utilizadas como cobertura vegetal do solo pode unir 

características particulares de cada espécie. A utilização do milheto pode aumentar a 

permanência da palha sobre a superfície do solo, devido apresentar maior relação 

carbono/nitrogênio, e assim, menor velocidade de decomposição (TORRES et al., 2008). A 

crotalária, entre tantos atributos benéficos é conhecida pelo seu desenvolvimento vigoroso e 

eficiente capacidade de fixação biológica de nitrogênio. Além disso, pode contribuir no 

controle de nematóides. A consorciação, quando utilizada apenas com o intuito de produção 

de matéria seca, também deve ser economicamente viável para o produtor, e isso implica na 

redução do custo de sementes, principalmente quando se insere o milheto, gramínea de 

elevada oferta no mercado, e conseqüentemente, de preço acessível.   

Considerando a menor e a maior produção de matéria seca (2.504 e 5.779 kg ha-1, 

respectivamente) obtido pelas coberturas vegetais avaliadas no presente trabalho, os valores 

representam de 28,9 a 66,8%, do mínimo de 8.650 kg ha-1 ano-1, necessários para manter 

estáveis os teores de matéria orgânica do solo nas condições climáticas do Rio Grande do Sul 

(NICOLOSO; LANZANOVA; LOVATO, 2006). No cerrado, conforme Bayer (1996) e 

Fiorin (1999) citados por Amado, Mielniczuk e Aita (2000), o aporte de palha para o sistema 

plantio direto deve ser de 10.000 a 12.000 kg ha-1. Vale lembrar que, o sistema de produção 

deve ser avaliado como um todo, com planejamento de sucessão/rotação de culturas adequado 

para garantir a sustentabilidade do sistema plantio direto. Segundo Chioderoli et al. (2010; 

2012), avaliando a produção de matéria seca no sistema de produção de milho consorciado 

com braquiária no outono e soja no verão, obtiveram valores acima de 10.655 kg ha-1 e 4.409 

kg ha-1, respectivamente, sendo suficiente para manutenção da estabilidade do sistema plantio 

direto.   

Em condições tropicais, clima encontrado no período experimental, as temperaturas 

elevadas, associadas à distribuição irregular de chuvas com altas precipitações no verão, 
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aumentam a velocidade de decomposição da palha, assim, diferente de regiões subtropicais, o 

valor mínimo de matéria seca é superior a 8.650 kg ha-1 ano-1.  

 

4.1.2 Teores de N, P e K total acumulado na MSCV 

 

 Entre os nutrientes avaliados na matéria seca da parte aérea das coberturas vegetais, o 

teor de nitrogênio apresentou diferença entre as coberturas vegetais (Tabela 5). O guandu 

apresentou o maior teor de nitrogênio (17,7 g kg-1) em relação as demais coberturas vegetais. 

O consórcio de milheto + crotalária (12,9 g kg g kg-1) obteve valor semelhante aos seus 

cultivos exclusivo de milheto (11,9 g kg-1) e crotalária (14,3 g kg-1), como também a 

braquiária (14,8 g kg-1). O consórcio milheto + guandu (14,6 g kg-1) apresentou teor de 

nitrogênio superior ao cultivo exclusivo de milheto, devido à consorciação com guandu 

favorecer o aumento deste nutriente.    

Quanto aos teores totais acumulados na matéria seca das coberturas vegetais, ambos 

obtiveram diferenças entre as coberturas avaliadas (Tabela 5). O milheto + crotalária obteve 

os maiores valores de nitrogênio, fósforo e potássio totais acumulados na matéria seca (74,9; 

15,6 e 124,6; respectivamente) em relação à braquiária (42,7; 8,2; e 70,4, respectivamente) e 

ao guandu (44,4; 8,4 e 54,1; respectivamente).  

 
Tabela 5. Valores médios do teor de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) das coberturas 

vegetais, e seus valores totais acumulados (NT, PT e KT, respectivamente) 
cultivadas anteriormente ao arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, 
MS, Brasil, 2012. 

 
Tratamento N P K NT PT KT 
  ------------(g kg-1)-----------  ------------(kg ha-1)------------ 
Cobertura vegetal (C)              
Milheto 11,9 c 2,9 23,4 56,9 ab 14,0 ab  111,2 ab 
Crotalária 14,3 b 2,8 19,9 75,5 a 14,7 a 105,5 ab 
Guandu 17,7 a 3,3 21,5 44,4 b 8,4 bc  54,1 c 
Braquiária 14,8 b 2,9 24,4 42,7 b 8,2 c 70,4 bc 
Milheto + Crotalária 12,9 bc 2,7 21,4 74,9 a 15,6 a 124,6 a  
Milheto + Guandu 14,6 b 3,2 20,9 56,2 ab 12,2 abc 79,7 abc 
Teste F 23,41 ** 1,81 ns 2,77 ns 8,13 ** 6,82 ** 7,44 ** 
DMS (5%) 1,88 - - 22,9 5,6 45,6 
Média geral 14,4 2,9 21,9 58,4 12,2 90,9 
CV (%) 5,69 12,09 9,14 17,09 20,13 21,83 
** – significativo em nível de 1% de probabilidade pelo teste F; Médias seguidas por letra iguais nas colunas não 
diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade; DMS – diferença mínima significativa pelo teste 
de Tukey; CV – coeficiente de variação. 
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 Os teores de nitrogênio, fósforo e potássio total acumulados na matéria seca do 

milheto + crotalária e do milheto + guandu (56,2; 12,2 e 79,7; respectivamente), não diferiram 

dos seus cultivos exclusivos de milheto (56,9; 14,0 e 111,2; respectivamente), crotalária 

(75,5; 14,7 e 105,5; respectivamente) e guandu, mostrando semelhança na disponibilidade de 

nutrientes entre os cultivos exclusivos e consorciados.     

 Embora os teores de nitrogênio total acumulado na matéria seca do guandu sejam 

maiores, a produção de matéria seca pela crotalária (exclusiva ou consorciada) aumentou os 

teores de nitrogênio, fósforo e potássio por área. Perin et al. (2004) obtiveram teores de N, P e 

K na parte aérea da crotalária, milheto + crotalária e milheto, manejados aos 68 dias após a 

semeadura, superiores ao presente trabalho. A época de semeadura no verão foi importante 

para aumentar a produção de matéria, assim também os teores de nutrientes na palha, 

diferente da semeadura no final de inverno das coberturas vegetais neste trabalho. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS  

 

Os resultados da análise de variância referentes às características agronômicas são 

apresentados na Tabelas 6, com os valores de F calculado para os fatores testados e suas 

respectivas interações e significâncias, bem como as médias observadas. Encontra-se também, 

o resumo da análise de variância para as características agronômicas matéria seca de plantas, 

teor de nitrogênio foliar, altura e acamamento de plantas. 

 

4.2.1 Matéria seca de plantas de arroz (MSPA) 

 

 Houve interação entre coberturas vegetais e inoculação das sementes de arroz com 

Azospirillum brasilense para a MSPA (Tabela 6). A produção de MSPA foi influenciada pelas 

doses de nitrogênio em cobertura. 

  O desdobramento da interação significativa entre as coberturas vegetais e a 

inoculação de sementes do arroz com Azospirillum brasilense sobre a MSPA se apresentam 

nas Figuras 6 e 7. Analisando o desdobramento das coberturas vegetais dentro da inoculação, 

nota-se que a inoculação de sementes de arroz com Azospirillum brasilense proporcionou a 

maior (8.273 kg ha-1) e menor (6.581 kg ha-1) MSPA quando o arroz foi cultivado em 

sucessão ao guandu e milheto, respectivamente (Figura 6). Quanto ao desdobramento da 

inoculação dentro de coberturas vegetais, a inoculação influenciou a MSPA apenas quando se 

cultivou o arroz em sucessão ao milheto + guandu, apresentando maior MSPA em relação ao 
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tratamento não inoculado (Figura 7), concordando com Hahn et al. (2011), que também 

obtiveram aumento da MSPA com inoculação de sementes com Azospirillum brasilense.  

 

Tabela 6. Valores médios da matéria seca de plantas de arroz (MSPA), teor de nitrogênio 
foliar (TN), altura (AP) e acamamento de plantas (AC) em função das coberturas 
vegetais, inoculação de sementes com Azospirillum brasilense e doses de 
nitrogênio em arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 
2012. 

 
Tratamento   MSPA TN AP AC (a,b) 
    (kg ha-2) (g kg-1) (m) (%)  
Cobertura vegetal (C)            
Milheto  6.913 27,78 1,07 0,83 
Crotalária  8.354  28,31 1,08 0,98 
Guandu  8.314  28,17 1,09 0,97 
Braquiária  7.706  27,12 1,09 0,79 
Milheto + Crotalária  8.080  28,03 1,09 0,81 
Milheto + Guandu  7.696  27,36 1,09 0,85 
Inoculação (I)           
Presença  7.832 27,73 1,08 0,84 
Ausência   7.856 27,86 1,09 0,91 
Doses de N kg ha-1 (D)           
0  6.370 (1) 25,89 (2) 1,04 (3) 0,73 (4) 
40  7.363 27,55 1,07 0,82 
80  8.707 28,58 1,11 0,98 
120  8.935 29,16 1,13 0,96 
  C  3,44 ** 1,25 ns  1,25 ns 1,67 ns 
 I 0,01 ns 0,14 ns 1,33 ns 1,90 ns 
 D 25,85 ** 17,32 ** 27,43 ** 5,43 ** 
Teste F  C x I 2,14 * 2,15 * 1,96 ns 2,02 ns 
 C x D 0,95 ns 0,38 ns 0,47 ns 0,41 ns 
 I x D 0,66 ns 0,39 ns 0,44 ns 0,78 ns 
 C x I x D 0,88 ns 0,73 ns 0,81 ns 0,53 ns 
DMS (5%) C -   - -  -  
  I -   - - - 
Média geral   7.844 27,81 1,09 0,87 
CV (%)   20,89 7,42 4,67 40,66 
**, * e ns – significativo em nível de 1% e 5% de probabilidade pelo teste F e não significativo, respectivamente; 
Médias seguidas por letra iguais nas colunas não diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade; 
DMS – diferença mínima significativa pelo teste de Tukey; CV – coeficiente de variação; (a) Escala de notas para 
acamamento: 0 (sem acamamento), 1 (até 5% de plantas acamadas), 2 (5 a 25%), 3 (25 a 50%), 4 (50 a 75%) e 5 
(75 a 100% de plantas acamadas); (b) Dados transformados em (x + 0,5)0,5; (1) y = 6.488,3333 + 22,5932x (R2 = 
0,94); (2) y = 26,1839 + 0,0271x (R2 = 0,95); (3) y = 1,0445 + 0,0007x (R2 = 0,99); (4) y = 0,7469 + 0,0021x (R2 = 
0,83). 
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Figura 6. Desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais dentro de 
inoculado e não inoculado com Azospirillum brasilense sobre a matéria seca de 
plantas (MSPA) do arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, 
Brasil, 2012. Médias seguidas por letra iguais não diferem pelo teste de Tukey em 
nível de 5% de probabilidade; DMS = 1.674.    
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Outras bactérias diazotróficas, como as do gênero Rhizobium também aumentaram a 

MSPA do arroz em 19% (BISWAS et al., 2000) e 32% (CHI et al., 2005). Os autores 

mencionam que a produção do ácido indolilacético (AIA) sintetizado por essas bactérias, 

como também pelo Azospirillum brasilense (TIEN; GASKINS; HUBBELL, 1979), estimulam 

o comprimento da radícula, incrementam a área foliar e a absorção de nitrogênio refletindo 

positivamente na matéria seca. No entanto Sala et al. (2007), inoculando sementes de trigo 

com bactérias diazotróficas, entre elas o Azospirillum brasilense, observaram que na ausência 

de nitrogênio um dos genótipo de trigo apresentou redução da matéria seca e nitrogênio 

acumulado nas plantas em relação aos tratamentos sem as bactérias. O fato já foi observado 

por Didonet et al. (2000), que sem a adição de nitrogênio a inoculação pode causar 

decréscimo na MSPA, em relação à testemunha.    

As bactérias diazotróficas de não leguminosas não suprem todas as necessidades de 

nitrogênio das plantas (BALDANI; BALDANI, 2005), sendo necessário o fornecimento de 

parte da necessidade da planta pelos fertilizantes nitrogenados para que associação não tenha 

um alto custo para a planta na ausência de nitrogênio (SALA et al., 2007). Tendo em vista 

que, essas bactérias são extremamente dependentes das fontes de carbono disponibilizadas 

pela planta, todos os fatores que as afetam influenciam as bactérias a ela associadas 

(HALLMANN et al., 1997). Desta forma, a maior disponibilidade de nitrogênio na área 
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cultivada anteriormente ao arroz com guandu provavelmente contribuiu para a associação 

entre a bactéria e o arroz, refletindo no aumento da MSPA, em relação ao milheto.    

 

Figura 7. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 
Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre a matéria seca de 
plantas (MSPA) do arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, 
Brasil, 2012. Médias seguidas por letra distintas diferem pelo teste de Tukey em 
nível de 5% de probabilidade; DMS = 1.145. 
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Figura 8. Matéria seca de plantas (MSPA) do arroz de terras altas no sistema plantio direto 
em função das doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 

y = 6.488,3333 + 22,5932x (R² = 0,94)
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As doses de nitrogênio em cobertura influenciaram a MSPA de maneira linearmente 

positiva, onde os dados ajustaram-se a equação y = 6.488,3333 + 22,5932x (Figura 8), ou 

seja, o aumento das doses incrementou a MSPA. A disponibilidade de nutrientes, 

notadamente de nitrogênio, em quantidades e épocas adequadas, contribui para aumentar o 

número de colmos (MURATA; MATSUSHIMA, 1978) e diretamente a MSPA.   

 

4.2.2 Teor de N foliar  

 

 Houve interação entre coberturas vegetais e inoculação de sementes de arroz com 

Azospirillum brasilense para o teor de N foliar (Tabela 6). As doses de nitrogênio em 

cobertura influenciaram o teor de N foliar. 

 O desdobramento da interação entre as coberturas vegetais e a inoculação de sementes 

de arroz com Azospirillum brasilense sobre o teor de N foliar se apresentam nas Figuras 9 e 

10. Analisando o desdobramento das coberturas vegetais dentro da inoculação, pode-se 

observar influência entre as coberturas vegetais na ausência da inoculação de sementes com 

Azospirillum brasilense (Figura 9), onde há diferença no teor de N foliar quando o arroz foi 

cultivado em sucessão a crotalária, com maior valor (29,34 g kg-1), em relação ao menor valor 

(26,62 g kg-1), obtido na área anteriormente com milheto + guandu.  

 
Figura 9. Desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais dentro de 

inoculado e não inoculado com Azospirillum brasilense sobre o teor de N foliar 
do arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
Médias seguidas por letra iguais não diferem pelo teste de Tukey em nível de 
5% de probabilidade; DMS = 2,45.    

 

0

5

10

15

20

25

30

Inoculado Não inoculado

27
,8

0

27
,8

0 
ab

27
,3

0

29
,3

4 
a

28
,1

6

28
,2

0 
ab

26
,6

8

27
,5

9 
ab

28
,4

1

27
,6

8 
ab

28
,1

1

26
,6

2 
b

Te
or

 d
e N

 fo
lia

r  
 (g

 k
g-1

)

Milheto Crotalária Guandu Braquiária Milheto + Crotalária Milheto + Guandu

 



51 

Considerando o desdobramento da inoculação dentro das coberturas vegetais, a 

diferença nos teores de N foliar do arroz é significativa apenas na área anteriormente 

cultivada com crotalária, onde a inoculação proporcionou redução nos teores deste nutriente 

na “folha bandeira” do arroz (Figura 10). Com exceção da área cultivada com crotalária, os 

teores de N foliar não foram influenciados pela inoculação, concordando com Reichemback et 

al. (2011) que também não obteve influência da inoculação de sementes do arroz com 

Azospirillum brasilense, sendo a média entre os tratamentos inoculados e não inoculados 

(27,51 g kg-1) semelhantes á do presente trabalho (27,81 g kg-1).   

 

Figura 10. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 
Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre o teor de N foliar do 
arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias 
seguidas por letra distintas diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade; DMS = 1,67. 
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 A média geral do teor de N foliar (27,81 g kg-1) está dentro da faixa de teores 

adequados de nitrogênio (27 a 35 g kg-1) para a cultura do arroz (CANTARELLA; RAIJ; 

CAMARGO, 1997). Semelhante aos resultados obtidos por Cazetta et al. (2008), os teores de 

N foliar não foram influenciados pelas coberturas vegetais anteriores ao arroz, porém, o 

aumento das doses de N aumentaram a disponibilidade deste nutrientes e contribuiu para 

incrementá-lo linearmente no tecido vegetal (Figura 11). Assim também, Hernandes et al. 

(2010) obtiveram aumentos lineares no teor de N foliar com doses N em coberturas que 

chegaram até 200 kg ha-1. O aumento no teor de N foliar é muito pequeno em relação a 
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quantidade de N fornecido pela adubação em coberturas. Segundo Lara Cabezas e Souza 

(2008), a ureia apresenta entre outros fertilizantes nitrogenados, apresenta as maiores perdas 

de amônia por volatilização, podendo chegar a 78%, caso não se realize a incorporação do 

fertilizante (LARA CABEZAS; KORNDÖRFER; MOTTA, 1997). Embora a ureia tenha sido 

incorporada ao solo pela irrigação na tentativa de reduzir perdas por volatilização, nas 

condições aeróbicas do solo, podem ter ocorrido perdas por lixiviação de nitrato, após 

oxidação do amônio (SANGOI et al., 2003).  

 

  Figura 11. Teor de nitrogênio foliar do arroz de terras altas no sistema plantio direto em 
função das doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
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4.2.3 Altura de plantas  

 

 A altura das plantas do arroz foi influenciada pelas doses de N em cobertura (Tabela 

6), sendo o resultado linearmente positivo com aumento das doses de N (Figura 12). Em dois 

anos de avaliação, Cazetta et al. (2008) obtiveram aumentos lineares da altura de plantas pelo 

aumentos das doses de N, sem interferência das diferentes coberturas vegetais avaliadas no 

primeiro ano, porém, com diferença significativa entre o cultivo anterior ao arroz de guandu, 

em relação ao sorgo no segundo ano. Segundo MARSCHNER (1995), em cereais, com a 

aplicação de doses elevadas de N antes do ponto de crescimento transformar-se em estrutura 

reprodutiva, aumenta-se a produção de hormônios vegetais, especialmente de auxinas, 

estimulantes aos processos de divisão e de expansão celular, aumentando-se o elongamento 
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do caule e, conseqüentemente, a altura das plantas; por outro lado, com a luz em alta 

intensidade ou quantidade poderão ser oxidadas e inativadas as auxinas. Consequentemente, 

com o incremento na altura foi ocasionado acamamento de plantas, evidenciando-se, assim, a 

baixa resistência do cultivar em estudo, devido o aumento de acamamento de plantas pelo 

maior fornecimento de N pela adubação em coberturas (Figura 13). 

 

Figura 12. Altura de plantas do arroz de terras altas no sistema plantio direto em função das 
doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
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4.2.4 Acamamento de plantas  

 

O aumento das doses de N em coberturas contribuiu para o crescimento em altura de 

plantas e consequentemente o acamamento. O cultivar avaliado é classificado como 

moderadamente suscetível ao acamamento (AGRONORTE, 2012). O excessivo crescimento 

da parte aérea, a baixa resistência do colmo e a alta capacidade produtiva desta cultivar 

contribuem para o acamamento de plantas. O cultivo em áreas de elevada fertilidade do solo 

pode contribuir para o aumento do acamamento de plantas, podendo até mesmo, inviabilizar a 

operação de colheita mecanizada. O uso de reguladores vegetais, no entanto pode contribuir 

para redução ou eliminação do acamamento de plantas (NASCIMENTO et al. 2009).  
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Figura 13. Acamamento de plantas do arroz de terras altas no sistema plantio direto em 
função das doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 2012. (a) 
Escala de notas para acamamento: 0 (sem acamamento), 1 (até 5% de plantas 
acamadas), 2 (5 a 25%), 3 (25 a 50%), 4 (50 a 75%) e 5 (75 a 100% de plantas 
acamadas); (b) Dados transformados em (x + 0,5)0,5 
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4.3 COMPONENTES DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE 

 

Os resultados da análise de variância referentes aos componentes de produção são 

apresentados nas Tabelas 7, com os valores de F calculado para os fatores testados e suas 

respectivas interações e significâncias, bem como as médias observadas. Encontra-se também 

o resumo da análise de variância para os componentes de produção e produtividade: número 

de colmos por metro quadrado, número de panículas por metro quadrado, número de 

espiguetas cheias por panículas, porcentagem de espiguetas estéreis por panículas, massa de 

100 grãos e produtividade do arroz.   

 

4.3.1 Número de colmos e panículas por m2 

  

 Houve interação entre coberturas vegetais e inoculação de sementes do arroz com 

Azospirillum brasilense para essas variáveis. As doses de N em coberturas influenciaram o 

número de colmos e panículas por metro quadrado (Tabela 7).  
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O desdobramento da interação entre as coberturas vegetais e a inoculação de sementes 

do arroz com Azospirillum brasilense sobre o número de colmos e panículas por m2 se 

apresentam nas Figuras 14 a 17.  

 
Tabela 7. Valores médios do número de colmos (NC) e panículas (NP) por m2, número de 

espiguetas granadas (EG), porcentagem de espiguetas chochas (EC), massa de 100 
grãos (MG) e produtividade (PR) em função das coberturas vegetais, inoculação de 
sementes com Azospirillum brasilense e doses de N em arroz de terras altas no 
sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 

 
Tratamento   NC NP EG EC MG PR 
    ---(n° m-2)--- (n° pan-1) (%) (g) (kg ha-1) 
Cobertura vegetal (C)                
Milheto  298  269  184 14,8 2,56 3.961ab 
Crotalária  338  307  185 14,7 2,52 4.137ab 
Guandu  364  331  189 13,3 2,55 4.709 a 
Braquiária  335  299  188 14,1 2,53 3.880 b 
Milheto + Crotalária  340  306  198 15,4 2,56 4.400ab 
Milheto + Guandu  337  300  188 14,5 2,55 4.432ab 
Inoculação (I)               
Presença  331 296 190 14 2,53 4.181 
Ausência   340 308 187 15 2,57 4.326 
Doses de N kg ha-1 (D)               
0  297 (1) 262 (2) 197 14 2,57 3.542 (3) 
40  337 301 183 14,1 2,53 4.186 
80  340 313 187 15,1 2,56 4.640 
120  368 332 188 15 2,51 4.645 
  C 5,51**  4,45** 0,75ns 1,74ns 0,72ns 2,61* 
 I 1,45ns 2,65ns 0,69ns 3,12ns 1,20ns 0,83ns  
 D 15,91** 14,86** 1,70ns 0,79ns 2,13ns 10,59** 
Teste F C x I 3,44** 2,89* 0,51ns 0,72ns 2,30* 2,03*** 
 C x D 0,42ns 0,53ns 1,14ns 0,88ns 0,54ns 0,36ns 
 I x D 1,30ns 0,98ns 0,84ns 1,31ns 0,23ns 0,19ns 
 C x I x D 1,29ns 1,44ns 1,01ns 0,93ns 1,28ns 0,51ns 
DMS (5%) C  36 39 -  -  - 806 
 I - - - -  - - 
Média geral    335 302 189 14,5 2,54 4.253 
CV (%)   15,07 17,73 14,66 26,86 5,70 22,56 
**, *, *** e ns – significativo em nível de 1%, 5% e 8% de probabilidade pelo teste F e não significativo, 
respectivamente; Médias seguidas por letra iguais nas colunas não diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% 
de probabilidade; DMS – diferença mínima significativa pelo teste de Tukey; CV – coeficiente de variação.; NC 
– número de colmos; NP – número de panículas; EG – espiguetas granadas; EC – espiguetas chochas; MG – 
massa de 100 grãos; PR – produtividade. (1) y = 303,0667 + 0,5392x (R² = 0,91); (2) y = 268,5541 + 0,5594x (R² 
= 0,94); (3) y = 3.529,5292 + 21,3775x - 0,0998x2 (R² = 0,99).  
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Analisando a influência das coberturas vegetais e da inoculação de sementes de arroz 

com Azospirillum brasilense sobre o número de colmos (Figura 14) e panículas por m2 

(Figura 15) na área cultivada anteriormente ao arroz pelo guandu apresentaram os maiores 

valores (360 e 321, respectivamente) em relação ao milheto, com menores valores (283 e 

257).  Quanto aos tratamentos não inoculados, o número de colmos (Figura 16) e panículas 

por m2 (Figura 17), proporcionados pelas áreas cultivadas anteriormente com crotalária (370 e 

342, respectivamente) e guandu (368 e 340) apresentaram os maiores valores, ambos em 

relação ao milheto, com os menores valores (314 e 280).   

 
Figura 14. Desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais dentro de 

inoculado e não inoculado com Azospirillum brasilense sobre o número de 
colmos por metro quadrado no arroz de terras altas no sistema plantio direto. 
Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias seguidas por letra iguais não diferem pelo 
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade; DMS = 52.    
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Analisando a influência da inoculação dentro das coberturas vegetais, houve diferença 

significativa apenas para o arroz cultivado após a crotalária, tanto no número de colmos como 

no de panículas por m2, a inoculação de sementes com Azospirillum brasilense reduziu os 

valores dessas variáveis. O efeito negativo sobre o número de colmos e panículas por m2 da 

inoculação de sementes de arroz cultivado na área anteriormente com crotalária, contradiz os 

resultados positivos obtidos neste trabalho na ausência da inoculação, como também por 

Bordin et al. (2003), Cazetta et al. (2008) e Marcelo et al. (2009), utilizando a crotalária como 

cobertura vegetal para a cultura do arroz em sistema plantio direto.  
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Figura 15. Desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais dentro de 
inoculado e não inoculado com Azospirillum brasilense sobre o número de 
panículas por metro quadrado no arroz de terras altas no sistema plantio direto. 
Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias seguidas por letra iguais não diferem pelo 
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade; DMS = 55.    

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Inoculado Não inoculado

25
7 

b

28
0 

b

27
3

ab

34
2 

a

32
1 

a

34
0 

a

30
0 

ab

29
8 

ab

31
4 

a

29
9 

ab

30
9 

ab

29
1 

ab

N
úm

er
o 

de
 p

an
íc

ul
as

 m
-2

Milheto Crotalária Guandu Braquiária Milheto + Crotalária Milheto + Guandu

 
 

Figura 16. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 
Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre o número de colmos 
por metro quadrado no arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, 
MS, Brasil, 2012. Médias seguidas por letra distintas diferem pelo teste de Tukey 
em nível de 5% de probabilidade; DMS = 35.    
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Figura 17. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 
Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre o número de 
panículas por metro quadrado no arroz de terras altas no sistema plantio direto. 
Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias seguidas por letra distintas diferem pelo teste 
de Tukey em nível de 5% de probabilidade; DMS = 34.    
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 As doses de N aumentaram o número de colmos e panículas por m2 do arroz de 

maneira linear crescente (Figura 18). O ajuste do número de colmos e panículas por m2 a 

equações lineares também foi obtido por Cazetta et al. (2008) pelo aumento das doses de N. 

Para Hernandez et al. (2010), as doses de N em coberturas e o número de panículas por m2 

proporcionaram ajustes a equação quadrática, onde a estimativa da dose de N máxima (128 kg 

ha-1) proporcionou o maior valor de panículas por m2 (251).     

  Entre os macronutrientes, o nitrogênio é o segundo mais exigido pela cultura 

do arroz e o mais exportado como produto colhido. O aumento no número de colmos férteis é 

devido o fornecimento adequado de nitrogênio que garante a sobrevivência dos mesmos e os 

tornam produtores de panículas (férteis). Caso a disponibilidade de nitrogênio for baixa, a 

planta amarelecerá, e menos carboidratos serão assimilados. Numa etapa seguinte, os 

compostos nitrogenados das folhas inferiores, que em sua maioria são enzimas, são 

hidrolisados, e o nitrogênio é remobilizado para as folhas superiores do colmo principal, em 

detrimentos dos colmos secundários. As enzimas dessas folhas inferiores, sendo hidrolisadas, 

resultarão em uma menor atividade fotossintética, o que representará menos carboidratos a 

serem fornecidos para as raízes, reduzindo a capacidade de absorção de nutrientes e água e 
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acelerando ainda mais o processo de morte dos colmos (NEDEL; ASSIS; CARMONA, 1998).  

  

Figura 18. Número de colmos e panículas por m2 do arroz de terras altas no sistema plantio 
direto em função das doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 
2012. 
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4.3.2 Número de espiguetas granadas e porcentagem de chochas por panícula 

  

 O número total de espiguetas por panícula, composto pelas espiguetas cheias e 

chochas, é influenciada por condições externas que antecedem a fecundação 

(MATSUSHIMA, 1980). Além do genótipo, condições ambientais como temperatura, 

radiação solar e nutrientes tem forte influência neste componente produtivo. As temperaturas 

consideradas baixas (16°C) como as altas (34°C) afetam o número de espiguetas granadas por 

panícula (FORNASIERI FILHO; FORNASIERI, 2006). No período experimental, 

principalmente em dezembro, as temperaturas máximas atingiram picos acima dos 34°C 

durante o dia (Figura 4). Esse fato climático pode ter proporcionado a média de 14,5% de 

espiguetas chochas (Tabela 7). No entanto, não houve influencia dos fatores avaliados sobre 

esta variável. Semelhante ao presente trabalho, quanto as coberturas vegetais, Cazetta et al. 

(2008) para o milheto, crotalária e guandu, e Bordin et al. (2003) para milheto e crotalária, 

ambos não obtiveram diferenças para o número de espiguetas granadas e chochas por 

panículas do arroz em sucessão as coberturas vegetais. No entanto, Hernandes et al. (2010) 

obtiveram incrementos no número de espiguetas granadas por panícula com o aumento das 

doses de N em cobertura, diferente dos resultados aqui obtidos.  
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 A suplementação de água pela irrigação por aspersão, permitiu que os períodos de 

estiagem que ocorreram durante o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo e de maturação 

do arroz não interferissem no número de espiguetas granadas por panícula, como constatado 

por Arf, Rodrigues e Sá (2000) e Crusciol et  al. (2003). Em condições de cultivo em que não 

se verifica estresse durante o período de “enchimento” dos grãos (reprodutivo e maturação), 

cerca de 80% dos carboidratos que se encontram nos grãos são originados, principalmente, 

dos assimilados gerados durante esse período, contudo, quando há estresses, carboidratos 

assimilados e armazenados antes da antese (aberturas das espiguetas), principalmente no 

colmo, pode crescer para valores de até 70% do total (NEDEL; ASSIS; CARMONA, 1998). 

Assim, relacionando os incrementos na MSPA obtidos no presente trabalho, pode-se supor 

que o “enchimento” dos grãos foi obtido por assimilados obtidos no próprio estagio e não dos 

assimilados armazenados nos colmos.       

  

4.3.3 Massa de 100 grãos 

  

 Houve influencia da interação entre coberturas vegetais e inoculação das sementes 

com Azospirillum brasilense. A massa de 100 grãos não foi influenciada pelas doses de N em 

coberturas (Tabela 7).  

Analisando o desdobramento das coberturas vegetais dentro da inoculação não houve 

diferença. Quanto à inoculação dentro de coberturas vegetais (Figura 19), o arroz inoculado 

em sucessão ao milheto proporcionou menor massa de 100 grãos (2,51 g) em relação à maior 

(2,62 g) obtida na ausência da inoculação.  

Para a área cultivada anteriormente com milheto + crotalária, o resultado da 

inoculação de sementes foi oposto ao do milheto, ou seja, houve incremento à massa de 100 

grãos quando se realizou a inoculação. A inoculação com Azospirillum brasilense deve ser 

acompanhada com fornecimento adicionar de N ao sistema. A redução da massa de 100 grãos 

do arroz inoculado em sucessão ao milheto pode ter ocorrido pelo menor aporte de N no 

sistema (DIDONET et al., 2000; SALA et al., 2007), tendo em vista, a palha de milheto 

disponibilizar N de forma mais lenta, devido a maior relação carbono/nitrogênio (TORRES et 

al., 2008) e em menor quantidade em relação à palha de milheto + crotalária, justificando 

também o incremento na massa de 100 grãos do arroz inoculado em sucessão ao milheto + 

crotalária.       
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Figura 19. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 
Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre a massa de 100 grãos 
do arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
Médias seguidas por letra distintas diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade; DMS = 0,10.    
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4.3.4 Produtividade  

 

 Houve interação entre coberturas vegetais e inoculação de sementes do arroz com 

Azospirillum brasilense. A produtividade do arroz foi influenciada pelas doses de N em 

coberturas (Tabela 7).  

O desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais e inoculação de 

sementes com Azospirillum brasilense sobre a produtividade se apresentam nas Figuras 20 e 

21. Analisando as coberturas vegetais entre os tratamentos não inoculados, observa-se 

diferença significativa entre crotalária e braquiária que proporcionaram ao arroz na ausência 

de inoculação maior (4.849 kg ha-1) e menor (3.551 kg ha-1) produtividade, respectivamente. 

Inoculando as sementes de arroz não há diferença significativa entre as coberturas vegetais 

(Figura 20).  

Quanto ao desdobramento da inoculação dentro das coberturas vegetais, a diferença 

significativa ocorre com o uso de crotalária, onde o arroz inoculado em sucessão a mesma 

apresentou redução na produtividade quando cultivado sobre sua palha.     
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Figura 20. Desdobramento da interação significativa entre coberturas vegetais dentro de 
inoculado e não inoculado com Azospirillum brasilense sobre a produtividade do 
arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias 
seguidas por letra iguais não diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade; DMS = 1.140.    

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Inoculado Não inoculado

3.
73

2 4.
19

1 
ab

3.
66

9

4.
60

5 
ab

4.
56

9

4.
84

9 
a

4.
20

8

3.
55

1 
b4.

53
7

4.
26

4 
ab

4.
36

9

4.
49

4 
ab

Pr
od

ut
iv

id
ad

e (
kg

 h
a-1

)

Milheto Crotalária Guandu Braquiária Milheto + Crotalária Milheto + Guandu

 
 

Pedraza et al. (2009) obtiveram aumentos significativos na produtividade do arroz com 

a inoculação de sementes com Azospirillum brasilenses e o fornecimento de 50 kg ha-1 de N 

em relação ao tratamento sem aplicação de N. Para Rajaramamohan Rao et al. (1983) 

aumentos significativos na produtividade do arroz foram obtidos com o fornecimento de 30 e 

45 kg ha-1 de N. Os autores citam que as resposta da inoculação de sementes com 

Azospirillum são mais pronunciadas nas doses mais baixas de N em relação a doses acima de 

60 kg ha-1. A redução na produtividade do arroz inoculado e cultivado na área após a 

crotalária pode estar relacionado com a maior disponibilidade de N pela cobertura vegetal. 

Kirchhof et. al. (1997) observaram que a quantidade de bactérias diazotróficas era menor ou 

não-detectável em altos níveis de N mineral.  

O histórico dos sistemas de produção utilizados na área experimental (Tabela 2) 

mantido há três anos (2009/10, 20010/11 e 2011/12) com as coberturas vegetais cultivadas 

anteriormente ao arroz na primavera, arroz no verão e trigo no inverno, contribuíram para o 

maior aporte de N aos sistemas de produção que apresentaram leguminosas (PERIN et al., 

2004; TEODORO et al., 2008) permitindo maiores resposta em produtividade ao arroz, tendo 

em vista a maior necessidade deste nutriente pelas gramíneas (arroz). O sistema radicular do 

arroz também pode ser sido ampliado nas camadas superiores do solo pelo cultivo das 
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espécies leguminosas de guandu e crotalária. Esse atributo é mencionado por Andrade et al. 

(2009), onde as culturas de guandu e crotalária cultivadas em Latossolo conduzido em sistema 

plantio direto, mantém na camada superior do solo boa qualidade física, em relação ao 

milheto e braquiária. Como também por Genro Junior et al. (2002), para cultura do guandu, e 

Abreu et al. (2004), para a crotalária, onde os autores atribuíram o aumento da condutividade 

hidráulica saturada do solo a manutenção de macroporos verticais ou poros biológicos 

funcionais ao longo do perfil do solo, decorrentes da decomposição das raízes, e à 

agressividade do sistema radicular destas coberturas vegetais, penetrando na camada 

subsuperficial do solo e constituindo para um meio poroso mais contínuo. Desta forma, 

contribuindo indiretamente para o sistema radicular de culturas em sucessão, neste caso, o 

aumento do volume de solo explorado pelo arroz.         

 
Figura 21. Desdobramento da interação significativa entre inoculado e não inoculado com 

Azospirillum brasilense dentro de coberturas vegetais sobre a produtividade do 
arroz de terras altas no sistema plantio direto. Selvíria, MS, Brasil, 2012. Médias 
seguidas por letra distintas diferem pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade; DMS = 778.    

 

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

Milheto Crotalária Guandu Braquiária Milheto + 
Crotalária

Milheto + 
Guandu

3.
73

2

3.
66

9 
b 4.

56
9

4.
20

8

4.
53

7

4.
36

9

4.
19

1

4.
60

5 
a

4.
84

9

3.
55

1 4.
26

4

4.
49

4

Pr
od

ut
iv

id
ad

e (
kg

 h
a-1

)

Inoculado Não inoculado

 
 As doses de N em cobertura aumentaram a produtividade do arroz de maneira 

quadrática (Figura 22). A estimativa da doses máxima de N (107,1 kg ha-1) proporcionou a 

produtividade máxima (4.674 kg ha-1). Cazetta et al. (2008) obtiveram aumentos lineares na 

produtividade do arroz pelo aumento das doses de N em cobertura. No entanto, os resultado 

obtidos por Hernandes et al. (2010) são semelhantes ao presente trabalho, sendo a 

produtividade influenciada de maneira quadrática, com máxima dose de N e produtividade de 
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grãos estimados em 122 kg ha-1 e 4.240 kg ha-1, respectivamente. As doses de N não 

interagiram com as coberturas vegetais e a inoculação das sementes. Esperava-se que o arroz 

em sucessão as coberturas vegetais leguminosas necessitasse de menores doses de N para 

obter produtividades semelhantes, como o obtido por Guimarães e Stone (2003) semeando o 

arroz em sistema plantio direto sobre palha de braquiária e soja, obtendo redução na adubação 

de cobertura de 32 kg ha-1 de N sobre a palha de soja. O cultivar utilizado pelo presente 

trabalho pode ter uma resposta diferencial ao N (SOUZA; STARK; FERNANDES, 1998) em 

relação aos cultivares avaliados por Guimarães e Stone (2003).  

 
Figura 22. Produtividade do arroz de terras altas no sistema plantio direto em função das 

doses de nitrogênio em cobertura. Selvíria, MS, Brasil, 2012. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Os consórcios milheto + guandu e milheto + crotalária proporcionam respostas 

semelhantes aos seus cultivos exclusivos em relação à produção de matéria seca e a 

produtividade do arroz de terras altas em sucessão.   

A estimativa da dose de 107 kg ha-1 de N em cobertura, tendo como fonte de N a ureia, 

proporcionou a maior produtividade do arroz em sistema plantio direto. 

 A inoculação de sementes com Azospirillum brasilense e o cultivo do arroz em 

sucessão a crotalária exclusiva reduziu o teor de N foliar, o número de colmos e panículas por 

m-2 do arroz.  

A inoculação de sementes com Azospirillum brasilense e o cultivo do arroz em 

sucessão ao milheto + guandu e milheto + crotalária aumentou a matéria seca de plantas de 

arroz e a massa de 100 grãos, respectivamente, sem influenciar a produtividade.       
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Figura 23. Vista geral da área experimental na operação de colheita do trigo (esquerda) e 

manejo dos restos culturais com o Triton® (direita), dia 31/08/2011. 
 

  
Figura 24. Demarcação das linhas de semeadura com semeadora no espaçamento 0,45m para 

as coberturas vegetais (esquerda) e amostras de semente das coberturas vegetais 
(direita), dia 31/08/2011.  
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Figura 25. Semeadura manual com matracas das coberturas vegetais (esquerda) no dia 
31/08/2011, e emergência das coberturas vegetais (direita) aos 5 dias após a 
semeadura (DAS). 

   
Figura 26. Coberturas vegetais exclusivas, milheto (esquerda) e crotalária (direita) aos 35 

DAS. 
 

  
Figura 27. Coberturas vegetais exclusivas, guandu (esquerda) e braquiária (direita) aos 35 

DAS. 
 

  
Figura 28. Coberturas vegetais em consorcio, milheto + crotalária (esquerda) e milheto + 

guandu (direita) aos 35 DAS. 
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Figura 29. Coberturas vegetais exclusivas, milheto (esquerda) e crotalária (direita) aos 57 

DAS. 
 

  
Figura 30. Coberturas vegetais exclusivas, guandu (esquerda) e braquiária (direita) aos 57 

DAS. 
 

  
Figura 31. Coberturas vegetais em consorcio, milheto + crotalária (esquerda) e milheto + 

guandu (direita) aos 57 DAS. 



84 
 

  
Figura 32. Dessecação química aos 57 DAS (esquerda) e manejo das coberturas vegetais com 

Triton® 5 dias após a dessecação (direita).   
 

  
Figura 33. Coleta das amostras para MSCV e análise dos teores de nutrientes (esquerda), 

aspecto geral do experimento após manejo das coberturas vegetais (direita).  
 

   
Figura 34. Inoculação de sementes com o Azospirillum brasilense e secagem a sombra 

(esquerda), operação de semeadura no dia 03/11/2011.   
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Figura 35. Compactação das linhas após a semeadura do arroz (esquerda) e aplicação do 

herbicida fipronil em pós emergência aos 11 DAE.  
 

  
Figura 36. Copos utilizados para aplicação manual do fertilizante nitrogenado (esquerda) e 

irrigação após aplicação superficial a lanço para incorporação (direita), aos 22 
DAE.   

 

  
Figura 37. Aspecto geral do experimento no florescimento e colheita do arroz, aos 67 e 93 

DAE, respectivamente. 
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