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VERDE DO CAFEEIRO1

Arnaldo COLOZZI FILHO – IAPAR,  acolozzi@pr.gov.br; Elcio Liborio BALOTA -
IAPAR; Júlio César CHAVES – IAPAR; Diva de Souza ANDRADE - IAPAR

RESUMO: O manejo dos solos e das culturas resulta em modificações na diversidade, tamanho e atividade
da comunidade microbiana. A adubação verde do cafeeiro, visando a cobertura do solo e adição de matéria
orgânica e nutrientes para o agrossistema, pode provocar alterações no ambiente edáfico, com reflexos sobre
a microbiota e conseqüentemente a nutrição e produtividade das culturas. Neste trabalho avaliou-se a
dinâmica da biomassa microbiana do solo, fungos micorrízicos e rizóbio em função do cultivo de sete
espécies de adubos verdes nas entrelinhas de cafeeiro. Amostras de solo rizosférico e raízes das leguminosas
e do cafeeiro foram coletadas em um experimento de longa duração, conduzido a campo em latossolo
vermelho escuro distrófico (LEd), no norte do Paraná. Observaram-se efeitos de magnitudes variadas na
biomassa microbiana, na esporulação de fungos micorrízicos e na população de rizóbio capaz de nodular o
feijoeiro, em função da espécie de adubo verde cultivada. O cultivo de leguminosas de verão nas entrelinhas
estimulou a biomassa microbiana e as micorrizas na projeção da copa do cafeeiro. No solo cultivado com
Leucena observou-se maior população de rizóbio capaz de nodular o feijoeiro.

PALAVRAS CHAVE: Leguminosas, atividade microbiana, atividade enzimática, micorrizas, rizóbio.

ABSTRACT: Legume crop residues are a natural resource of significant amounts of nutrients for crop
production and also affect the soil’s chemical, physical and biological properties. Release of potentially
mineralizable nutrients and decomposition are linked to microbial biomass and its activities. This study
aimed to evaluate the long-term effects of legume cover crops on microbial biomass and some of its
components. Soil and roots samples were collected from a field experiment, which was set up on a Dark Red
Latosol in the North of the state of Paraná, Brazil. Legume cover crops between rows of coffee plants were
found to alter the microbial biomass, the mycorrhizal fungi spores diversity and the abundance of Phaseolus-
nodulating rhizobia. Possible reasons for these effects on microbial nutrient cycling in the soil are discussed
in relation to the microbial ecology in the field and implications for improvement of P and N coffee plants
uptake.
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INTRODUÇÃO
O cultivo de leguminosas de verão nas entrelinhas do cafeeiros, com objetivo de cobertura do solo e
adubação verde têm sido relatado como alternativa de manejo para o cafeeiro em solos degradados (Chaves
et al., 1997). O cultivo intercalar de adubos verdes de verão protege o solo contra a erosão provocada pelo
escorrimento superficial de água da chuva, inibe o crescimento de ervas daninhas e possibilita a incorporação
de matéria orgânica no solo, ao final do ciclo dos adubos verdes, contribuindo para a melhora da fertilidade
natural do solo. Chaves (2000) relata, para o cafeeiro fertilizado apenas com adubação verde, produções de
até 78% daquelas obtidas em cafeeiros conduzidos com adubações químicas tradicionais. Entretanto, pouco
tem sido feito no sentido de acompanhar as modificações que ocorrem na microbiota do solo. Colozzi Filho
(1999) relata maior diversidade na população de fungos micorrízicos nativos na rizosfera do cafeeiro em
função do cultivo de adubos verdes nas entrelinhas. Entretanto, o autor questiona a possibilidade da
ocorrência de efeitos negativos sobre a micorrização e a diversidade dos fungos, provocado pelo cultivo de
plantas não micorrízicas. Assim, o estudo de como o cultivo destas leguminosas atua sobre a microbiota do
solo pode ajudar a explicar como ocorrem muitos dos efeitos benéficos da consorciação de culturas e da
adição de adubos verdes ao solo.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica da biomassa microbiana do solo e de alguns de seus
componentes como parâmetros indicativos de alterações provocadas na microbiota do solo em função do
cultivo e incorporação de adubos verdes no cafeeiro.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado em um experimento de longa duração conduzido na região de Miraselva, PR, onde
cafeeiros adultos foram submetidos ao cultivo intercalar e incorporação das leguminosas de verão (Leucaena
leucocephala, Crotalaria spectabilis C. breviflora, Arachys hypogeae, Mucuna aterrima, M. pruriens, Vigna
unguiculata). Foram coletadas amostras de solo e raízes, na região de projeção da copa do cafeeiro e nas
entrelinhas de cultivo dos adubos verdes, em duas épocas (inicio e final do verão de 1999/2000). A biomassa
microbiana foi avaliada usando o método da fumigação-incubação das amostras de solo (Jenkinson &
Powlson, 1976). O carbono da biomassa microbiana foi determinado pela técnica do sistema Flow Injection
Analysis (FIA) como descrito por Miyazawa et al. (1993), o nitrogênio microbiano de acordo com Brookes
et al. (1985) e o P microbiano segundo Brookes et al. (1984). Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA)
foram avaliados através da extração e contagem de esporos no solo (Gerdeman & Nicoloson, 1963), e a
micorrização através da coloração e observação das raízes em microscópio (Phillips & Hayman, 1970), como
sumarizados em Colozzi-Filho & Balota (1994). A população de rizóbio capaz de nodular o feijoeiro foi
avaliada pelo método do número mais provável (NMP) através da técnica de inoculação de suspensões
diluídas de solo em plantas (Vincent, 1970) como descrito em Andrade & Hamakawa (1994).

RESULTADOS E DISCUSSAO
Biomassa microbiana: Observou-se maior biomassa microbiana nas entrelinhas de cultivo das leguminosas
do que na projeção da copa do cafeeiro, sendo este efeito dependente da espécie de adubo verde cultivada.
Na projeção da copa do cafeeiro observou-se maior biomassa microbiana foi quando se cultivaram Leucena,
Crotalaria spectabilis ou Caupi. No solo das entrelinhas de plantio das leguminosas, maior biomassa
microbiana foi observada nas parcelas com Mucuna anã e Amendoim cavalo. As acentuadas diferenças na
biomassa microbiana, observadas entre os tratamentos onde se cultivaram leguminosas e o controle, podem
ser devido à ocorrência de prolongada estiagem em 1999, o que reduziu a incidência de plantas invasoras e
consequentemente a biomassa no tratamento controle.
Estes resultados evidenciam que a adubação verde ocasiona modificações na biomassa microbiana do solo, e
que estes efeitos são variáveis em função da espécie cultivada. O cultivo de alguns adubos verdes alterou
positivamente a biomassa microbiana na projeção da copa do cafeeiro. A biomassa microbiana, determinada
pela extração do N microbiano (Biomassa-N) mostrou comportamento semelhante ao observado pela
biomassa microbiana determinada através do C (Biomassa-C), confirmando o efeito positivo do cultivo de
leguminosas de verão nas entrelinhas do cafeeiro sobre a biomassa. A maior Biomassa-N observada nas
parcelas com o cultivo das leguminosas, possivelmente seja devido ao estimulo diferenciado de uma
população microbiana mais eficiente para a produção de biomassa. Na projeção da copa do cafeeiro
observou-se maior Biomassa-N quando se cultivou Leucena, que é uma leguminosa perene, Mucuna anã e
Mucuna cinzenta, que são leguminosas de crescimento rápido com grande capacidade de produção de massa
verde. A biomassa microbiana, determinada através da extração do P microbiano (Biomassa-P), apresentou
tendências semelhantes às observadas para a Biomassa-C e Biomassa-N, confirmando os efeitos positivos e
diferenciados dos cultivos de leguminosas na entrelinha sobre a biomassa microbiana do solo. Entretanto, a
Biomassa-P foi maior na projeção da copa do cafeeiro, provavelmente devido á maior disponibilidade de
substrato fornecido pelas freqüentes adubações fosfatadas realizadas nesta região. Microrganismos fixadores
de nitrogênio: o cultivo de leguminosas na entrelinha do cafeeiro estimulou de forma diferenciada o
crescimento da população nativa de rizóbio do solo capaz de formar nódulos no feijoeiro. Entre as
leguminosas, a Leucena estimulou maior população de rizóbio (105 células por g de solo), enquanto que, no
tratamento testemunha, observou-se população menor que 100 células por g de solo. O feijoeiro é uma planta
que pode ser efetivamente nodulada com 5 diferentes espécies de rizóbio já descritas, Rhizobium
leguminosarum biovar phaseoli, R. etli, R. giardini, R. gallicum e R. tropici tipo IIA e IIB. O R. tropici
também pode formar nódulos na Leucena, o que explicaria o maior estimulo a população nativa. Estes
resultados poderão ter algumas implicações praticas tais como o uso da adubação/rotação de culturas para
suprir as necessidades da cultura em nitrogênio. O entendimento dos fatores que alteram o processo de
fixação de nitrogênio também poderá auxiliar na interpretação do impacto de manejos do agrossistema na
preservação dos solos. Fungos micorrízicos arbusculares: a esporulação no solo foi variada em função do
cultivo dos adubos verdes, tanto na projeção da copa do cafeeiro quanto na entrelinha de cultivo das
leguminosas. As maiores esporulações na projeção da copa do cafeeiro foram observadas quando se cultivou
Mucuna cinzenta e Caupi nas entrelinhas. Na entrelinha de cultivo das leguminosas, observou-se maior
número de esporos em todas as parcelas cultivadas com leguminosas, sendo as maiores esporulações
observadas na Leucena, Mucuna anã e Crotalaria spectabilis.
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CONCLUSÕES
A adubação verde altera a comunidade microbiana do solo (biomassa microbiana) e alguns de seus
componentes, independente da espécie de leguminosa utilizada.
O cultivo de leguminosas nas entrelinhas do cafeeiro altera a comunidade microbiana na projeção da copa do
cafeeiro.
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