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o trabalho teve como objetivo estudar 0 efeito residual da
aduba~io verde lAY) sobre 0 comportamento bioeconomico de
diferentes sistemas de cultivos. Como adubo verde, foram
incorporados ao solo 45 t/ha de massa verde de feijio bravo
(Canavalia obtusifolia), cujo corte foi realizado no inlcio do
enchimento da vagem. A incorpora<;:ioda biomassa foi feita, em uma
area de 0,59 ha, atraves de grade aradora, l tra<;:io motora, em
outubro de 1989, no municipio de Teresina-PI. Uma area de 0,56
ha, ao lado, sem AV foi ut iIizada como testemunha ('1'). A
resposta biol6gica foi medida pelos componentes de produ<;:aoe a
economica pela Taxa de Retorno Marginal (TRMa). No primeiro
cultivo (1990), ap6s a incorporac;;ioda massa verde, foi utilizado
o sistema policultivar de feijio macassar (Vigna unguiculata (L.)
Walp.). Os resultados mostraram que as cultivares BR I-Poty, BR
12-Caninde e DR 10-Piaul responderam l AV cujos rendimentos
medios de grios foram, respectivamente, 1.410, 1.358 e 1.316
kg/ha, contra 1.172 kg/ha da testemunha, sendo 0 caIlter n6mero
de vag ens por planta 0 responsivel direto pelo incremento. A
TRMa llquida foi de 0,57 ou seja, urn ganho de cinquenta e sete
centavos para cada cruzeiro investido na pratica da AV. No
segundo cultivo (1991) foi utilizado 0 cons6rcio milho x feijao
macassar, numa propor<;:ao de uma fileira de milho para duas
fileiras de feijao. Na area com AV, segundo cultivo, a
produ~ao foi, respectivamente, 2.460 e 616 kg/ha de milho (cv.
BR 5006-Fidalgo) e feijao (cv. BR 14-Mulato), correspondendo a urn
aumento de 39% e 23% em rela~io l T. Os componentes de produ~io
que mais contribuiram para este aumento foram peso de ~spiga e
n6mero de vagens por plantB. A TRMa liquida para esse segundo
cultivo foi de 3,74.

Termos para indexa~ao: Zea mays, milho, Caupi, Vigna unguiculata,
adubac;;ioorganica.
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THE GREEN MANURE RESIDUAL EFFECT ON CULTIVATION SYSTEM,
TECHNICAL AND ECONOMIC EVALUATION.

The research was carried out to study the green manure
residual effect on the bioeconomic performance of the different
crop systems. Fourty five t/ha of feijio bravo (CanavaJia
obtusifolia) green manure at full seedpod stage was incorporated
in the soil. The biomass was incorporated in 0.59, with motor
arable machine in october 1989 in Teresina, PI. One area
(O.56/ha)Pnext to the first without green manure (GM) was used as
test. The biologic responsiviness was measured by the production
components and the economic one by marginal return tax IM.R.T. I.
On the first cropping (1990) after the green manure was
incorporated the cowpea policultivar system was used. The green
manure increased the BR 1-Poty (1,410 kg/hal, BR 12-Caninde
(1,358 kg/ha) and BR 10-Piaul (1,316 kg/ha) yield in relation to
test (1,172 kg/ha). The increment was due to seedpod number. The
M.R.T. was 0.57, it seven fifty cents, for each cruzeiro invested
on green manure. On the second cropping (1991) was used the
maized x cowpea intercropping system at proportion of one row of
maize and two rows of cowpea. On the second crop the green manure
increased the maize (2,460 kg/ha) and cowpea (616 kg/ha) on 39%
and 23% respectivelly in relation to the test trial. The ear
weight and the seedpod number per plant were the factors which
increased the production. On this phase the M.R.T was 3.74.

Index words: Zea mays, corn, Vigna unguiculata, cowpea,
manure.

Grande parte dos solos da reglao do Piaul, sao acidos e de
baixs fertilidade, as quais, quando nio corrigidos, tornam-se urn
dos fatores responsaveis pela baixa produtividade das culturas.

Com 0 aumento dos custos dos fertilizantes qulmicos, tem-se
observado .uma redu~io na taxa de desenvolvimento agricola da
regiio, principalmente por parte do pequeno produtor rural.
Estes, especialmente os das areas de sequeira nao dispoem de
capital financeiro para aquisi~io de fertilizanies quimicos. par
outro lado, a risco inerente A perda total au parcial da produ~io
face a posslveis estiagens prolongadas concerne ao usa de
fertilizantes qulmicos uma pratica de baixo indice de aceita~io,
uma vez que, sob condi~oes de suprimento inadequado de agua, e
pouco provavel a obten~io de respostas economicas satisfat6rias,
da produltio.

Ao Lonsiderar esses aspectos, a pratiea da
orginica, ou aduba~io verde, torna-se extremamente
dentro de urn plano de recupera~io da produtividade do
vez que. a mesma pode ser produzida na pr6pria
produtares, com pequenos dispendios adicionais.

a'duba~io
importante
solo, uma

area dos

Dentra da pratica da aduba~io organica, Igue et alii (1984)
citam a aduba9ao verde como uma forma correta de melhorar 0 solo
a media prazo.

Testando sorgo forrageiro e quatro leguminosas (lablab,
tefr6sia, guandu e crotalaria) como adubo verde na cultura do
feijao da "seca", Miyasaka et alIi (1966), observaram efeito
praticamente nulo do sorgo farrageiro e urn aumento de 158 a 318
kg/ha de grios de feijio quando as leguminosas foram utilizadas,
sendo que a crotalaria proporcionou urn aumento de 85% a mais que
a testemunha. Ressaltaram que a area do ensaio recebeu uma
adubaGao uniforme (NPK), eonforme a recomenda~io da analise de
solo. Mascarenhas et alii (1967) utilizaram como aduba~io verde a
crotalaria juncea L., e observaram, ern media, urn incremento de
34% sabre 0 rendimento de grios de feijao "da seca".

Utilizando mucuna preta e lablab como aduba~io verde na
cultura do milho, Viegas et alii (1960) e Lovadini et alIi (1972)
observaram efeitos significativos sabre 0 rendimento. 0 mesmo
foi verificado por Burle et alIi (1989), utilizando diversas
leguminosas como aduba~ao verde, destacando 0 feijio-bravo-do-
Ceara (Canavalia brasiliense), feijao guandu (Cajanus cajan) e
a mucuna-preta (Mucuna aterrima).

Martin et alii (1987) utilizando a aduba~io yerde nas
layouras de algodao e soja em rotaltio com milho e amendoim,
conclulram que em condi~6es climaticas normais, as layouras de
rota~io corn aduba~io verde proporcionaram taxa de retorno de
46,6% ao ano, enquando as rota~oes sem aduba~ao verde
proporcionaram apenas 20,2%. Quando as condi~oes climaticas nao
foram favoraveis, observaram uma nltida vantagem de aduba~ao
vp-rd~ na produ~io da lavoura testada.

Este trabalho teve como objetivo avaliar 0 comportamento
agroecon6mico do efeito residual da aduba~io verde sobre sistemas
de cultivo em urn Latossolo Amarelo.

MATERIAL E METODOS
a) Procedimento Experimental
T A pesquisa foi executada em area da EMBRAPA/UEPAE de
A~~esina, municipio de Teresina, PI, em urn Latossolo Amarelo.
am es do plantio da cultura para aduba~io verde, coletou-se
La~stra_ de solo para analise qUlmica, onde foi analisada no

oratorio de Fertilidade de Solos da UFPI/CCA, e apresentou pH



em Agua (1:2,5) 5,6; F6sforo (ppm) 7; Potassio (ppm) 31; C6lcio
mais Magnesio (mE%) 2,1 e Alumfnio trocavel (mE%) 0,1.

Utilizou-se 0 feijao bravo (Canavalia obtusifolia) para
adubagio verde (AV), em umti area de 0,59 ha. 0 plantio ocorreu em
janeiro do ana de 1989, com espaQamento de 0,70 m entre fileiras
par 0,50 m entre covas, com tres sementes par cova. A
incorporagao foi feita atraves de grade aradora, tracionada a
trator, na fase de enchimento de vagem, na primeira quinzena de
junho de 1989. Nesta ocasiio [oi retirada uma amostra da parte
aerea para 0 calculo da quantidade de massa verde e seca
produzida, par hectare (45,0 t M.V .• 9,0 t MS).

Em Janeiro de 1990, foi instalado a plantio do sistema
policultivar de feijio macassar, em tres sec~6es iguais da area
adubada, (Tratamento Al, uma para cada cultivar: BR 12--Caninde,
BR 10-Piauf e BR 1-Poty, respectivamente de ciclas precoce, media
e semi-tardio. 0 espa~amento utilizado entre fileiras foi a de
0,6 m com cinco sementes par metro linear de sulca. Utilizou~se a
mesmo procedimento em outra area de 0,56 ha, ao lado, sem
aduba~io verde, servindo como testemunha (Tratamento B).

Por ocasiio da
separadamente quatro
feitas as observaQ6es
de vagem (cm), numero

matura~io de cada eultivar, foi colhido
amostras de 2,40 m', ao aeaso, onde foram
de numero de vagem par planta, comprimento
de grios por vagem e peso de 100 grios (g).

Para 0 calculo do rendimento de grios por hectare,
utilizou-se a produyio total da area oeupada, por cultivar.

a segundo sistema de cultivo foi instalado no ana de 1991, e
constou do cons6rcio de milho (cv. BR 5006-Fidalgo) e feijao
macassar (cv. BR 14-Mulato), no arranjo espacial de uma fileira
de milho para duas fileiras de feijao (lM:2F), todas espa~adas de
0,80 m. A densidade no sulco de semeadura foi de seis e oita
sementes de milho e feijao respectivamente.

Por ocasiio da colheita foram feitas observagoes de produ~aa
de grios por planta e rendimento de graos de milho e numero de
vagens e rendimento de grios de feijio.

Fo! utilizado 0 metodo da orQamenta~ao parcial para a
anAlise econ6mica dos resultados. Esse metodo permite determinar.
de forma simplificada, 0 acrescimo ou decr~scimo lfquido ua
receita de uma atividade e 0 retorno econ6mico de uma determinada
mudanQa tecnol6gica.

Dessa forma, foram consideradas apenas os iteUS
or~amentArios, relacionados com 0 incremento dos beneffcios e dos
custos variaveis associados com adubo verde.

as custos referentes a implanta9ao e incorpora~ao do feijao
bravo foram integralmente amortizados no primeiro cultivo
(sistema policu!tivar de feijio com aduba9ao verde), instalado no
ana de 1990, nao sendo, portanto, utilizados no segundo cultivo
(1991 ).

A vantagem economlca dos tratamentos com adubo verde (A)
sabre 0 tratamento sem adubo verde (B) foi medida pelo incremento
da receita Ifquida e pela taxa de retorno marginal decorrente da
introduQao do tratamento B. Para 0 calculo da taxa de retorno
marginal foi utilizada a seguinte f6rmula:

TRMa = (RLA - RLB)!(CVA-CVB)

em que:
TRMa Taxa de Retorno Marginal de A sobre B

RLA Receita liquida do Tratamento A
RLB Receita lfquida do Tratamento B
CVA Custo Variavel Total do Tratamento A
CVB Custo VariAvel Total do Tratamento B

Na area com aduba~ao verde os rendimentos de graos de feijao
macassar foram 1.410, 1.358 e 1.316 kg/ha respectivamente, para
as cultivares BR 1-Poty, BR 12-Caninde e BR 10-Piau!,
correspondendo, em media, 16,13% a mais, quando eomparados com os
rendimentos obtidos na area sem adubayao verde (Tabela 1).
Conslderando que 0 solo trabalhado, e de baixa fertilidadever'f' - 'd llcou-se que a aduba~ao verde favoreceu somente 0 componente
d: produ~~o numero de,vagens po~ planta p~ovavelmente, em virtude
SOlmelhorla nas proprleda~~~ qUlmleas e blol6g1cas do solo. Neste

? ,Bastos (1991) verlflcou um aumento no teor de materia
~rganlca ate os 20 cm de, profundidade, um ana ap6s a ineorpora9ao
to badubo verde. Mascarenhas et alIi (1967), em Sao Paulo,
P~~d~l~ando c?m feijao "d~ ~eca:, observaram ~umento de 34% na
Verd ~ao de graos com a utlllza~ao da Crotalar18 juncea com aduboe.



I.Dados referentes aD comprimento de vagem em em (COMPV)
Dumero de graos POI' vagem, numero de vagem POl' plant~
(NVP), peso de 100 graos em g (PlOOG), rendimcnto de
graos a 13% de umidade (RENDG) e produo;;ao re/ativa em %
(PR) de tr!s cultiv~res de feijaa maeassar submetidos a
adubao;;aoverde. UEPAE de Teresina, 1990.

BN 1.2-'Caninde 12,9 12,0 7,6 11,0 1.132 100 12, S 12,7 16,3 10.6 I. 358 119,96

!IN lO-Piani 20,8 13,0 7,6 15,3 1.113 100 18,7 14,5 14,5 17,0 l. 316 118124

BR 1-Poty IS,3 13,0 9,4 13,1 1.270 100 18,5 16,4 13,3 15,2 I. 410 111 ,02

-~-'-- ---_._---------------------
Media. 17,3 12,8 8,3 13,1 I. 172 100 16,6 14,5 14,7 14,3 1.361 i 16,13

---,-----------------

Em termos econ6micos, a Tabela 2 mostI'a 0 orgamento parcial
referente i introduo;;aoda aduba9ao verde no sistema policultivar
de feijio macassar. Os custos variAveis resultantes dessa prAtiea
foram de Cr$ 30,06S,00/ha, com uma reeeita liquida de CrS
310.185,00/ha contra Cr$ 293.000,OO/ha obtida no tratamento sem
aduba9ao verde.

Os custos variaveis do tratamento sem aduba9ao verde foi
zero, uma vez que nesse tratamento nao houve despesas adicionais.

A Taxa de Retorno Marginal liquida lTRMa) para 0 tratamento
com aduba~io verde foi de 0,57, indieando urn ganho de cinquenta e
sete centavos para cada cruzeiro investido com a introduQao dessa
pratica.

Observa-se pelos dados da Tabela 3 que a pratica da aduba9ia
verde favareceu 0 segundo sistema de cultivo para uma maior
produ9io de alimentos por Area. Destaca-se 0 efeito residual de
Bdubo verde neste sistema, que propoTcionou urn aumenta
respectivamente de 39 e 23% na produ9io de grios de milho e
feijao em relaQao aD tratamento sem adubo verde. Os cornponentes
de produgio que mais responderam A prAtiea da aduba9ao verde
foram: peso de espiga por area no milho e 0 numero de vagens por
planta no feijio. VArios trabalhos tern mostrado 0 efeito da
adubao;;ioverde no aumento da produtividade de culturas (Lovadini
et alii 1972, Burle et alii 1989 e Melo et alii 1990).

receita'e dos custos variaveis dos
com e sem aduba~ao verde, no sistema

de feijio macassar (IQ cultivo), no
Teresina, PI. 1990.

Oro;;amento da
tratamentos
policultivar
municipio de

- Tratamentos
Discrimina9ao Com aduba9iio Sem aduba~iio

verde verde
(A) (B)

- I. Produ~ao de feijao macassar (kg/ha) 1.361 1.172- (Cr$/ha)(l)II. Receita Bruta (RB) - 340.250,00 293.000,00
- Custos Variaveis(2)III' Semente de feijio bravo (Cr$/ha) 5.400,00 -

Preparo da area p/plantio do feijao
bravo (Cr$/ha) 9.625,00 -
Incrementode miio-de-obrana colheita
do feijia macassar (Cr$/ha) 14.000,00 -
Trilha/ensacamento/incrementoda
produ9io do feijia (Cr$/ha) 536.00 -
Sacaria/incremcnto(Cr$/ha) 504,00 -

---------,- -----------Disto Variavel Total (CVT) - Cr$/ha 30.065,00 0,00
IV. Receita Liquida (II - III) 310.185,00 293.000,00

(l)Ao pre~o de Cr$ 250,00/kg, a nivel de produtor,
(2)Teresina(~I), em outubro/91.

A preo;;osvlgentes no mercado de Teresina (PI), em outubro/91: sementes
de feijia bravo (Cr$ IS0,OO/kg); h/trator (Cr$ 5.500,00); mia-de-obra
(Cr$I.400,00/HD); trilha/ensacamento (Cr$ 170,00/saco de 60 kg);
sacaria (Cr$ 160,00/saco).

Dados referentes a produ~ao de graos par planta (pP) e
rendimento de graos de milho (RGM), m1mero de vagens
par planta (NVP), rendimento de graos de feijao (RGF) e
produQao relativa (PR) em sistema associado, submetidos
a adubao;;aoverde (2Q cultivo). Teresina, 1991.

--------------------------------------
Area PP RGM PR NVP RGF PR

-------------------------------------
Sem adubo verde
Com adubo verde



A Tabela 4 traz os resultados da produ~io, da receita e
custos do segundo sistema de cultivo (1991) milho x feijao,
tratamentos com e sem adubo verde.

do:;;
nos

A analise marginal do~ resultados mostrou urn incremento
produ~ao equivalente a milho do tratamento milho x feijao
adubo verde de 1.099 kg/ha sobre 0 tratamento milho x feijao
adubo verde, 0 que corresponde, ern termos percentuais a
acrescimo na produ~ao de 30,86%.

na
com
sern

urn

Ern termos de ganho economico, 0 tratamento com aduba~ao
verde proporcionou uma receita liquida de Cr$ 310.000,00/ha
(326.200,00 - 16.200,00) contra 249.270,00/ha, no tratamento sern
aduba~ao verde, 0 que represent a urn incremento na receita liquida
de Cr$ 60.730,00/ha (310.000,00 - 249.270,00) a favor do primeiro
tratamento.

TABELA 4. Or~amento das receitas e dos custos variaveis dos
tratamentos com e sem aduba~ao verde, no sistema
milho x feijao (2Q cultivo), no municipio de
Teresina, PI, 1991.

---
Tratamentos

Discrimina~ao Com aduba~ao Sem aduba<;:ao
verde verde

(A) (B)
I. Produ4jiao

Feijao (kg/ha) 616 500
Milho (kg/ha) 2.460 1.775
Prod. equiv. a milho - PEM (kg/ha)1 4.660 3.561

II. Receita Bruta (Cr$/ha) 326.200,00 249.270,00
--_.

III. Custos Variaveis (incremento)2
Mao-de-obra (Cr$/ha) 11.200,00 -
Trilha/ensacamento(Cr$/ha) 1.860,00 -
Sacaria (Cr$/ha) 3.140,00 ----------- ----------
Custo VariAvel Total (CVT) - Cr$/ha 16.200,00 0,00

IV. Receita Liquida (II - III) 310.000,00 249.270,00
(I)PEM = Y + rYf em que Ym e Yf e 0 rendimento de graos (kg/ha) de milho

e feij~o, respectivamente, e "I''' e a rela«ao de pre~os de feijao para
milho.
Aos pre<;:osde Cr$ 70,00/kg de milho e de Cr$ 250,00/kg de feijiio,a nivel
de produtor, no municipio de Teresina (PI), vigente em outubro/91.

(2)A pre~os vigentes no mercado de Teresina em outubro/91: mao-de-Obra
(H/D = Cr$ 1.400,00); trilha/ensacamento (Cr$ 170,00/saco de 60 kg);
sacaria (Cr$160,OO/saco)

Como a receita liquida por si s6 nao define a amplitude do
retorno economlCO, calculou-se a Taxa de Retorno Marginal do
Tratamento B sobre 0 Tratamento A, encontrando-se uma
TRMa = _3,74. Isso significa que cada cruzeiro gasto na
introdu<;:ao do sistema milho x feijao com adubo verde, nas
ondi90es do presente trabalho, resultou em urn retorno econ6mico

~fquido de Cr$ 3,74 (tres cruzeiros e setenta e quatro centavos)
oU 374% sobre 0 tratamento milho x feijao sem adubo verde.

Houve aumento da capacidade produtiva do solo ap6s a
incorpora9ao do adubo verde, no primeiro e segundo cultivos, em
conSequencia do efeito residual da aduba- «ao verde, sendo estes
acrescimos economicamente viAveis.
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SUCESSAO MILHO MUCUNA EM SOLO BRUNIZEM AVERMELHADO (By) E
LATOSSOLO ROXO DISTROFICO (LRd) NO OESTE CATARINENSE

A regiao Oeste do Estado de Santa Catarina se caracteriza
pela predominancia de pequenas propriedades rurais, que tern como
base uma agricultura minifundiaria bastante diversificada, onde 0
milho e uma das culturas principais.

As microrregioes Colonial do Oeste e Colonial do Rio do
peixe participam com aproximadamente 75% da produ9ao estadual de
milho (ICEPA 1991) cultivado principalmente em solos de encostas
bas~lticas, sem observar a aptidao de uso e manejo adequado do
solo. Como consequencia, 0 solo esta sofrendo acelerada
degrada9aO de suas caracteristicas fisicas e quimicas, tornando-
se cada vez mais susceptivel a erosao e menos produtivo.

Face a esta situa9ao, e urgente a necessidade da utiliza9io
de praticas vegetativas de conserva9ao desses solos de
declividade acentuada. Neste sentido, 0 cultivo intercalar de
mucuna nas lavouras de milho, pode se consolidar numa alternativa
bastante promissora, devido l capacidade desta leguminosa de
proteger 0 solo (Dechen et. al. 1981) e fixar biologicamente
grandes quantidades de nitrogenio (Catani et al. 1954, Mello 1978
e Chada & Polli 1988) alem de reciclar, at raves de seu vigoroso
sistema radicular, outros nutrientes, trazendo-os das camadas
inferiores do solo para a camada superficial. Para Alacantara &
Bufarah (1979), a mucuna alem de auxiliar no controle da erosao,
serve como aduba9ao verde e na alimenta9ao animal. Tern grande
rusticidade, tolerancia as condi90es de seca e altas temperaturas
e urn rapido estabelecimento, 0 que a torna grande competidora com
as plantas daninhas. .

Em Santa
as condi90es
produ9ao de
intercalar
agricultores
Controle de
sUcessivos.

Catarina a mucuna tern apresentado uma boa adapta9ao
de solo e clima, com boa forma9ao de biomassa e

sementes nas regioes isentas de geadas. 0 cultivo
de mucuna com milho tern sido praticado pelos

que observaram aspectos de cobertura do solo,
ervas daninhas e rendimento do milho em cultivos

Nos Estados de Sao Paulo e Minas Gerais, 0 sistema de
CUltivo intercalar da mucuna foi muito estudado em condi90es de
clima mais quente (Viegas et al. 1960, Neme 1966 e Vasconcelos &
PaCheco 1987). Em todos .os experimentos foram observados grandes
t---------
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