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Degradação de solos sob plantio direto e sob preparo con 

 -vencional em diferentes níveis de precipitação (Sidiras et 

al. 1984)  

 



Acidificação do Solo 

 Processo natural resultado da 
lixiviação de cátions básicos (Ca, Mg, 
K ) , seguida pela sua substituição 
pelos cátions ácidos ( H e Al ). 

 Em solos agrícolas esta reação é 
acelerada pela adição de fertilizantes 
nitrogenados. 



Calagem Superficial 

 O efeito do aplicação de Calcário na 
superfície de solos sem cobertura 
vegetal  para correção da acides é 
limitada. 

 



Café Adensado 

 Tem sido caracterizado como um 
sistema conservacionista do meio 
ambiente , devido a maior cobertura 
da superfície do solo e maior 
acúmulo de resíduos vegetais . 

 

                          ( Pavan et al., 1993) 



Laranja Adensada 

 Maior proteção do solo 

 Maior reciclagem de nutrientes 

 Possibilidade de ocupar o solo no 
espaço entre plantas com gramíneas  

 Menor lixiviação de nutrientes 

  



 Copa x Porta-enxerto 

 Vigor da Copa: Solo - Fertilidade e Textura / Manejo 

 Densidade:  

 Antigamente:  < a 200 plantas / ha 

 Hoje:  400-800 plantas / ha 

 Aumento na Densidade:   

 Produtividade e Rendimento de Equipamentos 

 Frequência de Poda  

 Retorno capital investido ($) 

    

Espaçamentos - Variações 



Manejo de Palhada 

 Maior quantidade de resíduos 
vegetais: 

- Maior eficiência no uso dos adubos 

- Diminuição das perdas pôr erosão . 

- Diminuição da densidade do solo 

- Aumenta o numero de raízes viáveis. 



Manejo da Palhada em Sistemas 

Orgânicos ( pomar de laranja) 

 Maior benefício químico devido: 

  - Aumento do pH e CTC-efetiva 

  - Diminuição do Al , devido a 
adsorção do H+ da solução pelos 
anions orgânicos solúveis produzidos 
durante a mineralização da M.O. 



Manejo de Resíduos Orgânicos 

 

 Deslocamento da palhada melhora a 
absorção dos macro, micronutrientes 

 

 A química do solo neste local, passa 
de inorgânico para orgânico(ligantes 
orgânicos). 

 



Ligantes Orgânicos 

 A planta tem sempre uma carga 
neutra ( eletricamente ). 

 Existem plantas que absorvem mais 
positivo e como tem ficar neutra ela 
produz um anion orgânico. 

 Resíduos orgânicos atuam  retirando 
Hidrogênio da solução,deixando 
espaço para Ca, Mg , K , etc... 



Manejo do Mato 

 Solo Regenerado ou Sustentável 

 Menor Utilização de Herbicida  

 Carpas Programadas  

 Uso de Roçadeiras Específicas 

 Formação contínua de Camada de 
M.Org. 

 Melhora a Nutrição do Pomar  

 

 



FINALIDADES DO MANEJO DA 

MATÉRIA ORGÂNICA 

  

        

   

  

  

  

  

- Aumentar a produção de  MS com adubação do Mato 

- Reduzir a Mineralização pelo controle de pH do solo 

- Reduzir relação N-nítrico / N-amoniacal 

- Evitar pH alto na rizosfera 

- Manter alta disponibilidade de micronutrientes 

- Reduzir evaporação da umidade do solo pelo Mulch 

- Melhorar o sistema de defesa da planta 

  



Exemplo do Potássio 

 Solos inorgânicos perdem facilmente 
o K por lixiviação . 

 Os compostos orgânicos de solos 
bem manejados aumentam o K da 
solução devido aos sítios de troca 
que tem preferência pôr serem 
menores, e reter o K perto da 
superfície, melhorando o 
aproveitamento do elemento. 



Exemplo do Cálcio e Magnésio 

 Sistemas com reciclagem de resíduos 
orgânicos vegetais propiciam maior 
mobilidade de calcário dolomítico até a 
profundidade de 60 cm de profundidade.                                          
   ( Oliveira e Pavan, 1996). 

 A reação de complexação dos ions 
metálicos com compostos orgânicos de 
baixo peso molecular são os responsáveis 
pela maior fornecimento do cálcio em 
profundidade. 

                   



Exemplo do Fósforo 

 Lavouras de Laranja bem manejadas com 
resíduos orgânicos aproveitam melhor o   
P – fertilizante ou da solução devido ao 
aumento do pH e material orgânico e 
diminuição da atividade microbiana. 

 Fontes de Fósforo que possuem bactéria 
solubilizadoras de P retido na solução do 
solo, causam um maior numero de raízes 
na planta cítrica. 



Saúde do Pomar 

 Mudas Fiscalizadas 

 Plantio Direto 

 Quebra vento 

 Variedade  

 Adubações Equilibradas 

 Podas Formações e Sanitárias 

 Reciclagem continua de carbono. 



COMO REDUZIR CUSTOS, MANTENDO 

ALTA PRODUTIVIDADE? 

 O balanceamento nutricional e a matéria orgâ-       

nica favorecem a convivência com pragas e 

doenças 

 O uso de herbicida é reduzido  

 O mato atua como fornecedor de nutrientes 

 pH menor reduz uso de adubos foliares 

 Matéria Orgânica inibe gomose, declínio e 

nematóides 

 Conservação do solo e da água 

 Menor stress hídrico e térmico 





Plantio  



Plantio Direto 





Cobertura de solo  





Braquiaria Ruzizienses 

 Seca – Pouca resistência a seca 

 Frio – diminui sua atividade no inverno , 
baixo custo de manutenção 

 Biomassa – Boa produtora de massa, 
fornece até 8 ton.de mat. seca/ha 

 Relação C/N  menor que 30, na sua 
mineralização não sequestra N do meio. 

 Pouco resistente ao glifosate 

                                       Fonte: Sanches 



Absorção radicular 

 Interceptação Radicular: 3% 

 

 Fluxo de Massa: 4% 

 

 Difusão: 93%           Milho (Barber, 1966) 

 

 Muito Lenta: 4 dias 0,083 -0,0059 cm 

 OBS: Pelos Radiculares 

                                       



QUE ESTÁ SENDO FEITO? 

 Adubação do sistema  

  Uso de ROÇADEI -RAS ESPECIAIS para 

lançamento da massa vegetal abaixo da 

saia do pomar. 

 Doses de boro maiores que as usuais            

(Folha com 100 – 150 ppm). 



Roçada Mecânica altura do 

mato 



Terreno Roçado 



Deslocamento do Mato 



“A EFICIÊNCIA DE ABSORÇÃO  

DO SISTEMA RADICULAR DE 

GRAMÍNEAS, É 

8 (OITO) VEZES MAIOR 

QUE O SISTEMA RADICULAR 

DOS CITROS” 



COMPOSIÇÃO QUIMICA DAS GRAMINEAS 

 

Elemento 

 

% 

B. 

Ruziziensis 

17 t/há/ano 

 

Adubo 

kg de 

adubo 

 

R$ 

Nitrogênio 2,1 357 Nit.Am. 1115 892,00 

Fósforo 0,2 34 Super S. 170 145,00 

Potássio 2,0 340 KCl 566 285,00 

Cálcio 0,5 85 Sulf. Ca 476 12,00 

Magnésio 0,3 51 Sulf. Mg 566 200,00 

Enxofre 0,1 17 Sulf. Ca 100 2,5 

Ad.Orgânic 100 17.000 E.Curr. 17.000 1.445,00 

TOTAL 19.993 2.981,50 



QUANTIDADE DE NUTRIENTES EXPORTADOS NA 

 COLHEITA DE 40 TON./HECTARE DE LARANJA 

PERA X RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO 

 

Elemento 

Exportação 

kg/ha 

Adubação 

kg/ha 

Aproveita-

mento % 

N 83,2 150 55 

P 7,4 60 12.3 

K 60,2 100 60.2 

Ca 18,24 90 20.3 

Mg 4,56 60 7.6 



Efeitos de práticas de cultivo do solo na produção e 

nos teores foliares de P, Fe e Mn de laranjeira 

Hamlin sobre laranjeira caipira. 

 

Práticas de 

cultivo 

Produção 

(kg/árvore) 

 

P 

(g/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Herbicidas 40,7 1,18 231 28 

Duas lavras 47,7 1,24 226 23 

Limpo + 

guandu 

49,6 1,27 221 30 

Limpo + 

mucuna 

60,9 1,36 212 27 

Cobertura 

morta 

83,7 1,52 187 21 



Manejo x Raiz 



Boa Produção de raiz 




