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COMPORTAMENTO DE ALGUMAS CULTURAS EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO 

ÓRTICO: cultivo em casa-de-vegetação. 

 

 Iraci Scopel1; Dimas MoraesPeixinho2; Marluce Silva Sousa3; Zilda de Fátima Mariano4; Douglas 

Freitas5; Régia Estevam Alves6 

 

Resumo: Desde 1980 tem-se observado, em várias áreas no Sudoeste Goiano, um aumento na  

quantidade de manchas sem vegetação, em Neossolos Quartzarênicos Órticos-RQo. A fim de 

investigar o problema, entre outros trabalhos, implantou-se, em casa-de-vegetação, experimento 

para acompanhar o desenvolvimento das culturas de soja, milho, sorgo, arroz e 

braquiária+estilosantes em RQo. O solo foi coletado em um “areal” (mancha de RQo sem 

vegetação) no município de Serranópolis(GO) e incubado com calcário no laboratório, conforme 

recomendações da EMBRAPA (1997) para elevar o pH a 5,5-6,0. Metade deste solo (40kg) foi 

adubado com NPK, conforme recomendação de análise (EMBRAPA, 1997) e a outra metade não 

foi adubado; após 40 dias de incubação, colocou-se o solo em vasos(V) de 2kg, com 4V por cultura 

e três plantas úteis/vaso, totalizando 40V + (4V com Latossolo Vermelho Eutroférrico(LE), como 

testemunha). No prazo de condução do experimento (35-40 dias), irrigou-se os tratamentos e as 

culturas, em dias alternados, com o equivalente à precipitação média dos meses de maior 

precipitação da região, cerca de 70mm/vaso/dia. A água excedente foi recolhida para análise de 

nutrientes lixiviados. Foram feitas medições da parte aérea e do sistema radicular e análises da água 

recolhida e do solo. Em ambos os tratamentos as culturas germinaram e cresceram com pouco 

vigor, com sintomas de deficiência nutricionais, com melhor desempenho  para as culturas em solo 

adubado. Provavelmente, o excesso de água repercutiu fortemente na parte aérea e no sistema 

radicular das culturas. As perdas por lixiviação foram maiores no solo adubado. 

Palavras-chave: Solos arenosos; áreas degradadas; experimento em casa-de-vegetação. 

 

INTRODUÇÃO 

 Grande parte do sudoeste goiano tem sua economia voltada para a agricultura e a renda de 
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toda a região depende direta ou indiretamente de como esta é conduzida. Para viabilização dos 

processos de produção agrícola, sem maiores danos ao meio ambiente, é necessário avaliar o 

potencial dos solos e dos recursos hídricos e pesquisar as possibilidades de uso e manejo adequado 

desses recursos. Uma das classes de solos levantadas no sudoeste de Goiás, e no Centro-Oeste como 

um todo, é o Neossolo Quartzarênico Órtico, muito suscetível ao processo erosivo, à degradação e, 

finalmente, à formação de manchas de solos descoberto, por alguns pesquisadores da área 

denominadas de arenização e/ou areais. (SUERTEGARAY, 1998; SCOPEL; PEIXINHO; SOUSA, 

2005). 

 Devido ao desmatamento e aos sistemas de uso e manejo adotados, principalmente nesta 

classe de solos, alguns fenômenos negativos ocorrem como: i) surgimento de manchas de areia 

desnuda (areais); ii) diversos tipos de erosão; iii) assoreamento de corpos de água; iv) perdas da 

biodiversidade e, ainda, a inviabilização da produção. Por quase não serem usados para lavouras até 

meados da década de 1980, esta classe de solos não participava dos programas de incentivo 

governamental, ou, quando exploradas, ocorriam de forma inadequada e, em geral, no sistema de 

pecuária extensiva. Nesses solos, a pecuária extensiva era utilizada sem qualquer compromisso 

técnico, seja por ignorância ou pela falta de recursos do proprietário. No município de Serranópolis 

(GO), na região do Douradinho, a criação de gado em áreas muito arenosas ainda é um exemplo do 

que ocorreu e continua ocorrendo. 

 Numa breve recuperação histórica, a pecuária do sudoeste de Goiás, que antes ocupava 

expressivos chapadões argilosos, foi cedendo lugar às culturas de arroz (na fase inicial de 

mecanização), de milho e de soja. Neste sentido, a pecuária foi sendo empurrada para áreas de solos 

mais frágeis e marginais, como os RQ.(SCOPEL; PEIXINHO; SOUSA, 2005). Atualmente, o 

processo de recuperação e viabilização de uso dessas terras ainda necessita de esclarecimentos para 

que se possa ter um desenvolvimento econômico sustentável. Muitas das técnicas de manejo 

existentes e utilizadas em solos argilosos, provavelmente, poderão ser adaptadas para as áreas 

trabalhadas neste projeto com as especificidades indicadas pela pesquisa. 

 O objetivo deste trabalho foi de testar em casa-de-vegetação a viabilidade de conduzir  

experimento a campo com algumas culturas e a possibilidade de produção comercial nestes solos. 

Para tanto, foram obtidos dados de desenvolvimento da planta como: área foliar, peso seco de 

folhas, comprimento radicular, volume radicular e o peso seco de raiz, bem como do solo como: 

matéria orgânica, nutrientes e quantidade de água fornecida e lixiviada. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação (Figura 1); coletou-se solo em um “areal” 

no município de Serranópolis, a 8 km da usina na estrada que vem da GO 184, a 16 km desta, o 

qual foi incubado com calcário no laboratório, conforme recomendações para elevar o pH a 5,5-6,0 

(EMBRAPA, 1997). Metade deste solo (40kg) foi adubado com NPK, de acordo com 

recomendação da EMBRAPA (1997) e a outra metade não foi adubada; após 40 dias de incubação, 

colocou-se o solo em vasos(V) de 2 kg, com 4V por cultura e três plantas/vaso, totalizando 40V + 

4V com Latossolo Vermelho Eutroférrico(LE). 

 Utilizou-se o LE, com a cultura do milho, como padrão (testemunha). Durante os 35 dias de 

condução do experimento, irrigou-se os tratamentos e as culturas, em dias alternados, simulando a 

quantidade de água no solo durante os meses de maior índice pluviométrico da região. A cada dois 

dias, nos primeiros 25 dias de condução do experimento, eram adicionados a cada vaso cerca de 140 

ml de água. Após esse período, até o final do experimento, adicionou-se água em menor volume, 

procurando-se manter o solo úmido. A água excedente, recolhida sob o vaso, foi submetida à análise 

para detecção dos nutrientes lixiviados. Foram feitas medições e cálculos da parte aérea e do 

sistema radicular e análises do solo antes e depois do experimento.  

 Foram testadas sete culturas de interesse agronômico, sendo elas Sorgo, Pastagem 

(Estilosantes e braquiária), Soja, Arroz e Milho, onde foi avaliado a resposta destas à adubação, a 

fim de estabelecer as culturas viáveis para implantação à campo, em situação de solo descoberto. 
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Figura 1: Experimento em casa de vegetação. Foto dos autores-2009. 

 Foi utilizado o delineamento completamente casualizado, com quatro repetições e com três 

plantas úteis por repetição.  

 Para análise da resposta de cada cultura foram coletadas amostras de solo e dados referentes 

ao desenvolvimento tais como, altura, área foliar, desenvolvimento radicular, desenvolvimento do 

caule, teores de matéria orgânica e armazenamento de água no solo. 

 Os dados de altura das planta foram obtidos pela medição da mesma com fita métrica, padrão 

para todas as plantas. Para a obtenção da área foliar e área radicular, foram coletadas todas as folhas 

de cada planta e armazenadas em saco de papel para o transporte; os dados foram obtidos através de 

leitor ótico(scanner).  

 O dado de desenvolvimento radicular foi obtido com base no comprimento, volume e peso 

das raízes. O comprimento foi obtido pela medição das mesmas com fita métrica padrão para todas 

as plantas, e o volume foi obtido pela imersão das raízes das plantas em uma proveta graduada que 

continha água com volume conhecido, e pela diferença chegou-se ao volume final. Quanto ao peso 

radicular, utilizou-se uma balança analítica com aproximação centesimal de gramas. 

 Os dados de diâmetro do caule foram obtidos com o auxílio de um paquímetro e com os 

dados individuais foi calculado uma média dos diâmetros de caule dentro de cada parcela/vaso. 

Ainda foram coletados os volumes de água lixiviados de cada vaso e análises de solo para 

conhecimento da quantidade de nutrientes presentes (EMBRAPA, 1997). 

 No caso da soja, uma vez que foi feita a inoculação com rizóbio por ocasião do plantio, foi 
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realizada a contagem do número de nódulos presentes nas raízes das plantas para verificar o 

potencial de infestação com rizóbio neste solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em função da baixa fertilidade dos solos do Cerrado e da indisponibilidade de técnicas 

aplicáveis, a ocupação do Cerrado brasileiro ocorreu tardiamente, pois, antes da década de 70, quase 

não havia exploração comercial de lavouras nesta grande área do Brasil.    

 A partir de 1970, iniciaram-se grandes mudanças no campo com a modernização da 

agricultura, criação de políticas públicas que resultaram em disponibilização de recursos financeiros 

e tecnológicos,  contribuindo para a expansão da agricultura no Brasil. Fatores como a 

mecanização, o desenvolvimento de pesquisas e produtos como: insumos, fertilizantes, sementes e 

agroquímicos, entre outros, possibilitaram  tornar os solos do Cerrado produtivos do ponto de vista 

do sistema. Estas novas tecnologias permitem que hoje, solos com altos teores de areia (mais de 

85%) possam ser utilizadas para a agricultura e que algumas culturas, como a soja, passem a ser 

produzidas nesta classe de solos. A seguir são apresentados alguns resultados do experimento 

conduzido em casa-de-vegetação. 

 No Quadro 1 observa-se que o solo utilizado no experimento é muito pobre. O pH é ácido, o 

teor de Alumínio, embora pequeno, representa mais de 50% de saturação da CTC. O teor de matéria 

orgânica é muito baixo, não chegando a 1%. Nos solos do Cerrado, verifica-se um teor ligeiramente 

mais alto de matéria orgânica, uma soma de bases mais elevada e um teor de Alumínio mais baixo. 

A CTC mais baixa, talvez seja devido ao menor conteúdo de argila que, em ambos os solos, não 

atinge nem 5%. 

Quadro 1. Resultados das análises do solo utilizado no experimento e do solo sob Cerrado. 

 Após a correção e adubação houve em alguns vasos um aumento no pH e na soma de bases; 

entretanto os valores são bastante baixos, inesperados em relação à adubação efetuada, podendo ter 

havido, no entanto, lixiviação muito acentuada dos nutrientes. Houve um pequeno incremento na 
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matéria orgânica do solo, mas ainda muito baixo para apresentar resultados satisfatórios. A água 

recolhida sob o vaso, em alguns casos, em volume relativamente grande, sugeriu um excesso de 

umidade no solo. 

 Nos Quadros 2, 3 e 4 estão resumidos alguns dados das plantas de lavoura cultivadas em casa-

de-vegetação. Observa-se, salvo raras exceções, que os parâmetros de plantas analisados 

apresentam 

melhor desempenho quando sob adubação. O peso seco das folhas e o volume radicular são 

exemplos disso. A soja foi a cultura que apresentou baixo rendimento nos parâmetros analisados 

quando comparada com as plantas sem adubação. A análise estatística dos resultados será 

apresentada em trabalho ainda em elaboração. 

 

 

 

 

Quadro 2. Dados das culturas com e sem adubação no experimento em casa-de-vegetação. 

 

Quadro 3. Dados das culturas com e sem adubação no experimento em casa-de-vegetação. 
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 Em ambos os tratamentos as culturas germinaram e cresceram com pouco vigor, 

apresentando em geral, folhas esclerosadas, com melhor desempenho, entretanto, para o solo 

adubado. Os sintomas de deficiência apresentados sugerem a necessidade de uma quantidade maior 

de adubação neste tipo de solo. A lixiviação excessiva de nutrientes, talvez, seja um indicativo 

disso. 

 Provavelmente, o excesso de água, recolhida sob o vaso, seja um indicativo do ambiente mal 

drenado, falta de O2, existente no solo durante o maior tempo de condução do experimento. Isto 

repercutiu no desenvolvimento tanto da parte aérea como no sistema radicular das culturas. Após 35 

dias, a maior parte do sistema radicular encontrava-se no recipiente, sob o solo, e utilizado para 

recolhimento da água de percolação. As perdas por lixiviação foram muito maiores no solo 

adubado. 

 

Quadro 4. Dados das culturas com e sem adubação no experimento em casa-de-vegetação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através da análise dos dados pode-se perceber que a adubação teve efeito positivo sobre as 

culturas, porém, muito aquém do esperado. Nos vasos onde foi realizada a adubação houve um 

acentuado crescimento radicular, contrastando com os vasos sem adubação. A lixiviação dos 

nutrientes foi intensa nos vasos adubados, mostrando a provável grande perda de adubo, numa 

condição de lavoura, quando implantada nessa classe textural de solo. 

 Pelo estado geral das culturas, observou-se forte influência negativa do excesso de água (falta 

de O2), provavelmente interferindo no estado geral das plantas com possível exceção para o arroz, 

uma vez que o mesmo é tolerante ao excesso de água. Pela quantidade de raízes que ultrapassaram o 

limite inferior do solo no vaso, supõe-se que tenha havido, além do excesso de água, um volume 

insuficiente de solo para o cultivo das plantas. Para repetição do experimento, recomenda-se a 

utilização de um maior volume de solo, maior dosagem de adubo e uma quantidade de água 

condizente com as necessidades das culturas. 
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