
Cobertura do solo é uma das formas mais eficazes 
de evitar a degradação e garantir produtividade 

Ada i r Sobczak 

uando assunto é o aquecimen

to global, muitos cr i t icam o 

agronegócio brasileiro e o 

julgam como um dos vilões do efeito 

estufa. No entanto, poucos dos que re

cr iminam o setor pararam para per

ceber que o know how da produção 

agropecuária brasi leira evoluiu signi

ficativamente nas últ imas décadas e 

que, hoje, é o segmento da economia 

que mais tem garimpado a sustenta

bil idade. 

Entre as revoluções está o sis

tema de plantio direto na palha, 

que tecnificou o processo de cultivo. 

Mas este, não teria tanta eficiência 

se não fosse outro fator de suma im

portância: a cobertura do solo. A lém 

de representar a redução nos custos 

de produção e o aumento na eficiên

cia produtiva, a dobradinha reduziu 

principalmente a degradação do solo, 

impedindo que muitas regiões produ

toras Brasi l afora se transformassem 

em verdadeiras voçorocas. 

De acordo com o pesquisador da 

Embrapa Mi lho e Sorgo, João Her

bert, a cobertura do solo é essencial 

para a sua proteção f ís ica contra o 

impacto direto da chuva, que provo

ca a desagregação e o carregamento 

dos sedimentos gerados, causando a 

erosão, com a consequente perda de 

solo, de seus nutrientes e da matéria 

orgânica. 
U A cobertura com palhada tam

bém reduz a velocidade do escorri

mento superficial, aumentando o tem

po de oportunidade para a infi ltração 

da água, além de melhorar as condi

ções para a atuação da macrofauna, 

responsável, dentre outras coisas, 

pela formação de galerias e condutos 

que também auxi l iam na infiltração 

da água", expl ica. 

A d u b a ç ã o - Para Herbert, a 

presença da cobertura pode, no entan

to, requerer modificações nos esque

mas de adubação, especialmente na 
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adubação nitrogenada de cobertut-a, 

pela imobil ização do nitrogênio na 

decomposição. 

Para a Embrapa, a adoção do 

Sistema de Plantio Direto, SPD, em 

larga escala tem contribuído para a 

redução da exposição do solo na en-

tressafra, porém apenas o plantio di

reto conduzido adequadamente é que 

permite a proteção do solo. 

" E m muitas áreas, a produção 

e a manutenção da palhada tem sido 

um problema operacional sério para 

o manejo do plantio direto", aponta o 

pesquisador. 

Segundo Herbert, nas áreas 

onde o cultivo da safrinha não é pos

sível, pode ser necessário o uso de 

culturas de cobertura para formação 

de palhada, que devem ser adotadas 

em função das características de cada 

região. 

"Dentre estas, o milheto e as 

brachiárias têm sido usadas no Cen-

tro-Oeste. Outra alternativa é o uso de 

sistemas de integração lavoura pecu

ária para a produção de palhada para 

a cobertura após o final da safra. A 

formação e a manutenção da palha

da está mais ligada à conservação do 

principal capital produtivo - o solo - e 

à estabilidade na produção do que a 

um aumento direto da produtivida

de", comenta. 

"Sobre a superfície desestrutu-

rada de um solo descoberto, a ação 

da unidade e pesquisador, Manoel 

Ricardo de Albuquerque Filho, ressal

tando ainda que a exposição direta ao 

sol altera o regime térmico da superfí

cie do solo e também desestabil iza sua 

estrutura e as atividades biológicas 

erosiva do vento é intensa. Assim, 

áreas agrícolas cultivadas em siste

ma convencional com revolvimento 

do solo, perdem grande quantidade de 

material fino (ver f igura 1) transpor

tado nas ventanias", explica o colega 

nos primeiros centímetros da camada 

superficial. 

Pragas - "Vár ios estudos desta

cam que a cobertura do solo ajuda no 

controle de pragas, doenças e plantas 

invasoras em sistemas agrícolas, di

minuindo os custos e os impactos do 

uso de defensivos. Contudo, a forma

ção e o manejo correto da cobertura é 

um fator preponderante para alcançar 

esses benefícios", revela Albuquerque 

Filho. 

De acordo com a Embrapa M i 

lho e Sorgo, atualmente, a área cul

tivada no Brasi l g ira em torno de 60 

milhões de hectares, sendo que a área 

cultivada com grãos, cujo ciclo curto 

aumenta o período em que o solo é 

mantido sem cultivo, ocupou na safra 

2009/10, cerca de 48 milhões de hec

tares. 

"Desse total, a área cultivada 

sob o SPD, que mantém a cobertura 

do solo, é estimada em 18 milhões de 
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hectares. Ass im, cerca de 30 milhões 

de hectares cultivados com grãos, 

são expostos anualmente no Bras i l " , 

aponta Albuquerque Filho. 

Segundo a Embrapa, há uma 

série de culturas que podem ser ut i l i 

zadas para a cobertura em diferentes 

sistemas de produção, com rotação, 

sucessão ou consórcio, como as le

guminosas crotalár ia, feijão guandu 

e o feijão bravo do ceará, além das 

gramíneas braquiár ia e milheto, sen

do que algumas plantas como o nabo 

forrageiro, ajudam também na des-

compactação do solo. 

"A simples adoção da cobertura 

não garante aumentos de produtivi

dade. E importante controlar todo o 

manejo do sistema de produção. As 

plantas de cobertura podem oferecer 

competição com a cultura principal, 

podendo aumentar os custos com her

bicida caso não sejam controladas da 

maneira correta, além de poderem di

f icultar o plantio e a germinação das 

culturas se não houver implementos 

adequados", comenta. 

Segundo ele, a adoção de siste

mas conservacionistas como o SPD , 

exigem, de iníc io, um investimento 

na formação de um perfi l do solo 

bem corr ig ido em relação à acidez e 

à fert i l idade. 

"No entanto, com o estabele

cimento de uma condição ideal para 

este sistema, os custos tendem a dimi

nuir devido à economia com preparo 

do solo, menor uti l ização de máquinas 

e implementos, maior facil idade no 

controle de pragas, doenças e plan

tas daninhas, reciclagem de nutrien

tes pela palhada, entre outros. Sendo 

assim, um sistema bem estabelecido 

pode gerar uma economia considerá

vel. Na adubação com nitrogênio, por 

exemplo, pode haver uma redução de 

cerca de cerca de 20% na apl icação", 

af irma. 

Soja: com a terra coberta, a quantidade de luz que chega ao solo é menor, reduzindo a germinação de plantas daninhas 
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