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Resumo 
 

As restrições à utilização de fertilizantes azotados minerais no modo de produção 

biológico (Agricultura Biológica) conferem um papel de relevo ao cultivo de 

leguminosas para sideração como fonte de azoto para as culturas principais da rotação. 

A reduzida investigação em Portugal sobre o tema e a reduzida investigação, à 

escala mundial, sobre a utilização de novas espécies de leguminosas forrageiras em 

condições mediterrânicas como fonte de azoto, conduziu-nos ao presente estudo, que 

teve como objectivos avaliar a produção de matéria seca, quantificar o azoto acumulado 

e determinar o potencial de fornecimento de azoto por diferentes plantas como culturas 

intercalares com duas datas de sementeira diferentes. 

O trabalho experimental localizou-se numa parcela da Escola Superior Agrária 

de Viseu, Portugal. Foram estudados nove tratamentos: 6 leguminosas forrageiras 

Trifolium michelianum (trevo balansa), Trifolium incarnatum (trevo encarnado); 

Trifolium glanduliferum (trevo glandulífero), Trifolium vesiculosum (trevo vesiculoso), 

Lupinus luteus (tremocilha) e Ornithopus sativus (serradela); uma não leguminosa 

Lolium multiflorum (azevém); 1 consociação (azevém com trevo balansa) e ainda como 

testemunha a vegetação espontânea, semeadas em fins de Setembro e fins de Outubro de 

2007, representando sementeiras precoce e tardia, respectivamente. 

Amostraram-se e analisaram-se os teores de azoto mineral do solo (N-NH4
+ e N-

NO3
-) em todos os talhões e às profundidades de 0-20 cm e 20-40 cm, antes da 

instalação e no final das culturas. 

Em quase todos os tratamentos foram obtidos melhores resultados para a 

segunda data de sementeira, no que diz respeito á produção de matéria seca, azoto 

acumulado na planta e potencial de fornecimento de azoto, facto para que contribuiu um 

início de Outono anormalmente seco. Foi excepção a vegetação espontânea no que diz 

respeito á produção de matéria seca, obtendo a maior produção na primeira data de 

sementeira. A serradela foi a responsável pela maior produção de matéria seca (7179kg 

ha-1). 

De uma forma geral são as leguminosas as responsáveis pela maior acumulação 

de azoto nas plantas e pelo maior potencial de fornecimento de azoto, quando 

comparadas com a consociação e com as não leguminosas. Dentro das leguminosas 

destacou-se o trevo balansa pelo maior teor de azoto (26,85g kg-1). Em relação ao 
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potencial de fornecimento de azoto, também pertenceu ao trevo balansa o maior valor 

(123,7kgN ha-1), mas seguido de próximo pela tremocilha (116,7kgN ha-1), serradela 

(115,9kgN ha-1) e consociação (115,1kgN ha-1). 

Em relação aos teores de azoto (N-NH4
+ e N-NO3

-) no solo não houve variações 

significativas entre as diferentes datas de sementeira nem entre as diversas culturas. Em 

ambas as datas e tratamentos o teor de N-NH4
+ foi maior no momento da colheita, do 

que no momento da sementeira, enquanto que, em relação ao N-NO3
- verificou-se uma 

redução da sua quantidade no solo de Setembro para Abril. 

Como algumas das leguminosas ensaiadas mostraram um bom potencial de 

acumulação de azoto, será estudada na sequência deste trabalho, a disponibilização 

desse azoto para a cultura seguinte. 

 

 

 

Palavras – chave: agricultura biológica, sideração, adubação verde; azoto; 

leguminosas forrageiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Abstract 
 

Potential nitrogen supply of annual forage legumes for organic farming in a 

Mediterranean environment 

 

The limited authorised uses of nitrogen fertilizers on organic farming give an 

important place to forage legumes as an alternative source of nitrogen for the other 

crops of the rotation.  

The modest research in Portugal on green manures, as a whole, and the limited 

research worldwide about certain new species of forage legumes as green manure crops 

for Mediterranean environments, led us to this study.  

The objectives of this study were to evaluate the nitrogen replacement value of 

these plants.  

The experiment was conducted at the Agrarian School of Viseu, Portugal. We 

evaluated the effects of nine cover crops: six forage legumes Trifolium michelianum 

(balansa clover), Trifolium incarnatum (crimson clover), Trifolium glanduliferum 

(gland clover), Trifolium vesiculosum (arrowleaf clover), Ornithopus sativus (french 

serradella) and Lupinus luteus (yellow lupine); one non legume Lolium multiflorum 

(ryegrass); one consociation (ryegrass with balansa clover) and one control 

(spontaneous vegetation), all in two  different sowing dates, end of September and end 

of October. 

Soil mineral nitrogen (N-NH4
+ e N-NO3

-) samples were collected and analyzed 

in all plots and to depths of 0-20 cm and 20-40 cm, before installation and at the end of 

the crops. 

Results on dry matter yield, nitrogen concentration and nitrogen uptake were 

obtained for these treatments in 2007/08. 

In most treatments the better results of dry matter yields, nitrogen concentration 

and nitrogen uptake/supply were found on the second sowing date, due to exceptional 

low autumn rains for the region that affected the first date seeding. The exception was 

found on dry matter yield in the control treatment of spontaneous vegetation, which 

obtained the highest production on the first sowing date. The french serradella had the 

highest yield of dry matter (7179kg ha-1).  
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In general, legumes are the most favourable in nitrogen concentration, uptake 

and   supply, in comparison with consociation and non-legumes treatment. 

In the legumes, balansa clover has the highest value of nitrogen concentration 

(26.85 g kg-1). Considering nitrogen uptake, balansa clover was also superior (123.7 kg 

ha-1), but similar values were found with yellow lupine (116.7 kg ha-1), french serradella 

(115.9 kg ha-1) and the consociation (115.1 kg ha-1) treatments. 

 The soil nitrogen (N-NH4
+ and NO3

-) had no significant differences for the two 

sowing dates and for de diverse crop treatments. In all treatments the level of N-NH4 + 

was higher at harvest than at the sowing date, while the N-NO3
- level experienced a 

reduction from September to April.  

 The high nitrogen accumulation in some crops showed in this work, encourage 

the next study where the availability as nitrogen replacement value for the following 

crop will be investigated. 

 

 

Keywords: organic farming; green manure; catch crops; forage legumes; nitrogen 
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1. Introdução 
 

As crescentes exigências na defesa da qualidade do ambiente impõem a 

utilização de novas práticas agrícolas, de forma a minimizar os efeitos adversos das 

práticas convencionais no ambiente. 

Um dos aspectos mais problemáticos na agricultura é o excesso de fertilizantes 

de síntese utilizados, com especial destaque para a adubação azotada.  

Este tipo de adubação traz um duplo problema para a agricultura: por um lado os 

elevados custos dos fertilizantes e por outro a contaminação dos lençóis freáticos com o 

excesso dos nitratos. 

Assim a agricultura biológica, pode ser apresentada como uma solução: 

maximiza os recursos naturais, e não aplica produtos de síntese, sendo alternativa às 

práticas convencionais na melhoria da qualidade ambiental. 

Uma das práticas de melhorar os níveis de azoto no solo, em agricultura 

biológica, é o uso de culturas para sideração. Estas culturas, que podem ser leguminosas 

ou não leguminosas, através da sua capacidade de fixação/retenção de azoto, melhoram 

os níveis de azoto no solo e diminuem as perdas deste elemento por lixiviação. 

Dada a grande diversidade de leguminosas anuais disponíveis para ambientes 

mediterrânicos e a escassa informação sobre o tema em Portugal, considerou-se 

fundamentada e justificada a realização deste trabalho experimental. 

No capítulo 2, faz-se uma análise ao conhecimento actual sobre a utilização de 

culturas para sideração: culturas fixadoras/retentoras de azoto, as novas leguminosas, a 

influência da data de sementeira na sua capacidade de acumular/reter azoto. 

No capítulo 3 faz-se referência ao material e métodos utilizados, caracteriza-se 

de forma breve o local do ensaio, o delineamento experimental utilizado, as técnicas de 

cultivo (plantas utilizadas, densidades de sementeira, operações de mobilização), as 

técnicas de amostragem e análise e a análise estatística. 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados obtidos e a discussão desses 

resultados. Por último no capítulo 5, tendo por base os resultados obtidos, apresentam-

se as conclusões relativas à análise comparativa dos tratamentos utilizados. 

O trabalho experimental foi realizado na Escola Superior Agrária de Viseu e as 

determinações laboratoriais foram efectuadas no laboratório de solos da UTAD. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1  Agricultura e ambiente 
 

Nos últimos tempos tem-se dado especial relevância às questões ambientais e 

surge a necessidade de, em todas as áreas, se evitar ao máximo as agressões ao 

ambiente. 

A agricultura não é excepção, e nas últimas décadas, o impacto das actividades 

agrícolas no ambiente tem tido especial destaque (Korsaeth, 2008), pelo que se acentua 

a necessidade de desenvolver práticas e formas de agricultura mais “amigas do 

ambiente”, nomeadamente com menor aplicação de produtos de síntese e em que se 

favoreça a utilização dos recursos naturais, sem nunca esquecer a manutenção da 

rentabilidade das explorações.  

O sistema agrícola ideal é aquele que maximiza a produção de alimentos e 

minimiza os efeitos ambientais adversos (Korsaeth, 2008). 

A agricultura vê-se assim confrontada com a necessidade de maximizar a 

eficiência de recursos e nutrientes de forma a minimizar as perdas para o ambiente (Vos 

and Putten, 2001). 

Os principais efeitos adversos da agricultura no ambiente estão relacionados 

com as elevadas fertilizações azotadas que induzem as perdas de azoto, nomeadamente 

por lixiviação, levando á poluição das águas com o excesso dos nitratos e contaminação 

dos lençóis freáticos.  

 O problema foi reconhecido pelo Conselho da União Europeia que criou uma 

directiva (91/676/CEE) que obriga a actividade agrícola a dar maior atenção às perdas 

de azoto por lixiviação, conhecida por “directiva nitratos” (Council, 1991). 

Esta situação leva a que se adoptem práticas que optimizem o teor de azoto 

mineral do solo e a absorção de azoto pelas plantas de forma a reduzir a acumulação de 

azoto na forma N-NO3 e a potencial perda por lixiviação (Sainju et al., 2007). 

Estas preocupações ambientais têm estimulado a procura de fontes alternativas 

de azoto, que possibilitem a substituição total ou parcial dos fertilizantes minerais. 
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2.2 Agricultura Biológica como solução 

 

 A agricultura biológica é então sugerida como a (uma) alternativa para manter a 

fertilidade dos solos e reduzir os impactos ambientais negativos (Torstensson et al., 

2006; Bergström and Kirchmann, 2004): utiliza os recursos naturais disponíveis, não 

utiliza produtos de síntese e mantém a rentabilidade da exploração.  

Um dos principais obstáculos em agricultura biológica é a limitação do uso de 

fertilizantes azotados inorgânicos (Fowler et al., 2004), particularmente nas situações 

em que os solos têm pouco azoto disponível, como frequentemente sucede entre nós nas 

condições da agricultura mediterrânica.  

O azoto é o nutriente que mais limita a produção de culturas em agricultura 

biológica (Askegaard and Eriksen, 2008; Kirchmann et al., 2007). Este só pode ser 

fornecido através da aplicação de estrumes ou resíduos/subprodutos de culturas 

compostados, de adubos orgânicos e da utilização de culturas intercalares que 

disponibilizam azoto ao solo (Cavigelli et al., 2008; Olesen et al., 2007), sendo a 

fixação biológica do azoto (utilização de leguminosas) a principal fonte de azoto em 

agricultura biológica (Pietsch et al., 2007; Möller et al., 2008), pois a utilização de 

estrumes é restrita (Askegaard and Eriksen, 2007) e a utilização de adubos orgânicos 

têm um custo elevado e uma eficiência questionável na nutrição das culturas (Rodrigues 

et al., 2004) 

A rotação de culturas é então sugerida como um dos principais instrumentos na 

manutenção da fertilidade dos solos em sistemas orgânicos (Watson et al., 2006). Na 

região de Gisborne (Nova Zelândia), a rotação de culturas é utilizada como a prática 

agrícola mais económica na manutenção/ aumento do teor de matéria orgânica no solo e 

dos níveis de azoto (Hanly and Gregg, 2004). A utilização de culturas intercalares, em 

agricultura biológica, é uma ferramenta importante na gestão do azoto (Möller et al., 

2008), pois, através das suas capacidades de fixação biológica do azoto ou retenção de 

azoto, é considerada a principal fonte de azoto (Fowler et al., 2004; Goh et al., 2001). 

As culturas intercalares, como o próprio nome indica, são culturas que entram 

em rotação com a cultura principal. São normalmente semeadas após a colheita da 

cultura principal e, retiradas ou incorporadas no solo antes da sementeira da cultura 

principal seguinte. Assim dentro das culturas intercalares podemos ter culturas com 
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duas finalidades diferentes: apenas revestir o solo para diminuição da erosão, e essas 

serão designadas  culturas de revestimento ou de cobertura, ou então as culturas para 

melhorar os níveis de fertilidade do solo (através da sua incorporação no solo), as 

designadas culturas para sideração. 

 

 

2.3 Culturas para Sideração 

 

 Dentro das culturas para sideração ainda podemos diferenciar a adubação verde, 

constituída por culturas que fixam o azoto atmosférico e o disponibilizam ao solo, 

aumentado desta forma os níveis de azoto no solo, e as culturas retentoras de azoto 

(“catch crops”) que são culturas que retêm o azoto do solo e o transferem á cultura 

seguinte, minimizando desta forma as perdas de azoto por lixiviação (Askegaard and 

Eriksen, 2007; Sainju et al., 2007, Sullivan, 2003; Thorup-Kristensen et al., 2003). 

Estas culturas são reconhecidas como fonte de azoto, sempre que fornecem azoto 

suficiente á cultura principal de forma sincronizada, ou seja, a libertação de azoto é 

gradual, de forma a compensar as necessidades da cultura principal (Bergström and 

Kirchmann, 2004). 

Dada a restrição de utilização de fertilizantes minerais azotados em agricultura 

biológica, a utilização de culturas para sideração é uma solução para garantir o 

fornecimento e a retenção de azoto no solo (Fowler et al., 2004).  

O azoto acumulado pelas culturas para sideração será incorporado no solo, 

aumentando os níveis de fertilidade, mas este aumento provocará também um aumento 

nas perdas de azoto por lixiviação, ou por emissões gasosas (Berntsen et al., 2006), se 

não for disponibilizado em sincronia com as necessidades da cultura principal. 

Como culturas para sideração podem utilizar-se leguminosas ou não 

leguminosas. As leguminosas são as culturas responsáveis pelo fornecimento de azoto 

ao solo (Bergstrom and Kirchmann, 2004), mas também aquelas que mais aumentam o 

potencial de lixiviação de azoto, enquanto que as gramíneas ou a consociação de 

gramíneas com leguminosas podem reduzir estas perdas por lixiviação (Olesen et al., 

2007; Sainju et al., 2007). De uma maneira geral pode afirmar-se que as leguminosas 
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são as responsáveis pela acumulação de azoto enquanto as gramíneas são as 

responsáveis pela redução na lixiviação do azoto. 

As culturas para sideração, em particular as leguminosas forrageiras, 

consideradas tradicionalmente como alternativa à adubação azotada, aumentam o teor 

de azoto no solo através da fixação do azoto atmosférico (Bergström and Kirchmann, 

2004; Cherr et al., 2006b; Sainju et al., 2006), embora a sua função vá para além disso, 

podendo ajudar no controlo de infestantes (Cheruiyot et al., 2003) e no aumento da 

matéria orgânica do solo (Cherr et al., 2006a; Olesen et al., 2007; Sainju et al., 2006; 

Snapp et al., 2005), aspectos com grande significado em agricultura biológica. Podem 

também ser utilizadas como culturas de cobertura para reduzir a erosão do solo e a 

lixiviação de nitratos (Askegaard and  Eriksen, 2007; Bergström and Kirchmann, 2004; 

Sainju et al., 2006; Snapp et al., 2005). Para além disso, Snapp et al. (2005) apontam 

também como benefícios da utilização das culturas para sideração a ruptura dos ciclos 

de vida de pragas e doenças, reduzindo assim a necessidade de aplicação de 

fitofármacos. 

Estudos efectuados por Sainju and Singh (2008) demonstraram que a introdução 

de culturas para sideração, quando comparada com a vegetação espontânea, aumenta o 

valor do azoto total do solo. Este aumento é maior nas leguminosas estremes e na 

consociação entre leguminosas e gramíneas do que em gramíneas estremes ou 

vegetação espontânea.  

Estudos realizados por Fowler et al., (2004) na Nova Zelândia (Lincoln 

University) demonstraram que as culturas para sideração reduzem significativamente as 

perdas de azoto por lixiviação quando comparadas com o solo sem culturas. 

São factores determinantes na escolha das culturas para sideração a fixação 

biológica do azoto (nas leguminosas) e a acumulação total de azoto durante o 

desenvolvimento (Cherr et al., 2006a). 

A utilização de culturas para sideração é tida como um método de baixo custo 

para manter ou melhorar os níveis de fertilidade do solo, nomeadamente no que diz 

respeito ao azoto (Hanly and Gregg, 2004). 
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2.3.1 Culturas fixadoras de azoto – Adubação Verde 

 

Os termos adubação verde e culturas de cobertura são muitas vezes utilizados 

como sinónimos, (Richards et al., 1996 citado por Baggs et al., 2000), mas por 

definição as adubações verdes são culturas que se estabelecem com o propósito de 

melhorar o teor de matéria orgânica do solo após a incorporação no solo, antes da 

cultura principal (Parsons, 1984 citado por Baggs et al., 2000). 

A adubação verde implica a incorporação de culturas em verde ou após a 

floração com o objectivo de melhorar a fertilidade do solo (Sullivan, 2003). 

As diferenças genéticas entre espécies e variedades fazem com que determinadas 

leguminosas tenham melhores crescimentos e maiores acumulações de azoto do que 

outras (Cherr et al., 2006a). Para além destas, também a fertilidade do solo e a 

disponibilidade de água condicionam a fixação de azoto (Cherr et al., 2006a). 

Nem todas as espécies de leguminosas forrageiras têm o mesmo potencial de 

produção de biomassa e fornecimento de azoto, assim sendo é necessário identificar as 

espécies com maior potencial (Snapp et al., 2005) e determinar se obtêm melhores 

resultados isoladas ou em consociação com gramíneas.  

Estudos conduzidos por Thiessen Martens et al., (2001) realizados no Sul de 

Manitoba (Canadá), determinaram que o trevo violeta, quando comparado com a 

luzerna, produz maior quantidade de matéria seca. 

Reinbott et al., (2004) mostraram que as leguminosas quando em consociação 

tendem a diminuir a produção de matéria seca e consequentemente o azoto 

disponibilizado. 

O teor de azoto acumulado pelas culturas é maior nas leguminosas quando 

comparado com as não leguminosas e com a consociação entre leguminosas e não 

leguminosas (Fowler et al., 2004). Assim a disponibilidade de azoto no solo é maior nas 

culturas de leguminosas estremes e diminui quando estas se encontram consociadas com 

as gramíneas, de forma proporcional ao aumento da quantidade de gramíneas (Aita et 

al., 2004; Kuo and Jellum, 2002). Em estudos desenvolvidos por Fowler et al., (2004) 

na Nova Zelândia (Lincoln University) obtiveram-se valores de 100, 162 e 126kgN ha-1 

acumulado em gramíneas, leguminosas e consociação, respectivamente. 
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Contudo em sistemas produtivos pouco favoráveis ao bom desenvolvimento das 

leguminosas, as gramíneas ou a mistura de leguminosas com gramíneas apresentam os 

melhores resultados (Cherr et al., 2006a). 

As adubações verdes podem substituir os fertilizantes inorgânicos azotados 

(Bergström and Kirchmann, 2004), dada a sua elevada acumulação de azoto. 

A contribuição em azoto pelas leguminosas pode ser muito variável. O azoto 

disponibilizado pelas adubações verdes com leguminosas pode variar entre os 0 e os 

159 kg N ha-1 (Oyer and Touchton, 1990; Reinbott et al., 2004). Estudos efectuados por 

Connor (2008) mostraram valores de 95kg ha-1 e 108kg ha-1 para condições de clima 

temperado e zonas de clima tropical, respectivamente. 

Em termos gerais as leguminosas tendem a fixar biologicamente mais azoto 

quanto menor for a disponibilidade deste nutriente no solo (Cherr et al., 2006a). 

Os melhores resultados das adubações verdes são obtidos quando existe 

interacção positiva entre as culturas, condições ambientais e práticas culturais (Cherr et 

al., 2006a). Assim, quando se pretende obter os melhores resultados desta prática deve 

ter-se em atenção: se as condições agro-ecológicas (clima, solo e susceptibilidade a 

pragas e doenças) são favoráveis ao desenvolvimento das plantas; escolher a(s) 

espécie(s) em função da finalidade pretendida (fornecer azoto, diminuir lixiviação de 

nitratos, controlo de infestantes,…) e de acordo com esta escolha determinar as práticas 

culturais, necessárias ao bom desenvolvimento das plantas (Cherr et al., 2006a) 

A adaptação das leguminosas forrageiras a determinado local depende muito das 

condições climáticas e tipo de solo (Nichols et al., 2007; Thiessen Martens et al., 2001). 

As condições climáticas são o factor que mais limita a escolha da espécie (Cherr et al., 

2006a). 

As adubações verdes podem ser  obtidas com os dois grupos de plantas: tropicais 

(C4) e temperadas (C3) (Cherrr et al., 2006a). As primeiras não sobrevivem a 

temperaturas inferiores a -2ºC e conseguem tolerar temperaturas superiores a 35ºC. As 

segundas resistem a temperaturas inferiores a -10ºC, mas não suportam temperaturas 

superiores a 30ºC. Para o grupo da temperadas são exemplos os trevos, a ervilhaca, a 

aveia, o centeio e o azevém entre outros (Cherr et al., 2006a). 

Nos climas temperados as leguminosas vivazes têm papel importante no 

fornecimento de azoto biológico (Carlsson and Huss – Danell, 2003). Estas conseguem 
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fixar biologicamente a maior parte do seu azoto, principalmente quando consociadas 

com gramíneas (Carlsson and Huss – Danell, 2003). De uma forma geral as 

leguminosas vivazes produzem maior quantidade de matéria seca do que as leguminosas 

anuais, o que se reflecte numa maior acumulação de azoto que ficará disponível para a 

cultura seguinte (Thiessen Martens et al., 2001). Para além disso Crews and Peoples 

(2005) sugerem que as leguminosas vivazes são promissoras na redução das perdas de 

azoto por lixiviação. 

 

 

2.3.2 Culturas retentoras de azoto – “Catch Crops” 

 

As culturas retentoras de azoto conservam o teor de azoto do solo, fornecendo 

também benefícios a nível económico e ambiental (Baggs et al., 2000), pois limitam as 

perdas de azoto por lixiviação, diminuindo desta forma, o impacto negativo da 

actividade agrícola no ambiente. 

Estas culturas não adicionam azoto ao solo, uma vez que, o azoto que estas 

culturas libertam para o solo foi dele anteriormente retirado  (Thorup – Kristensen et al., 

2003). Estas culturas absorvem o azoto do solo, retêm-no durante o seu 

desenvolvimento (que deverá coincidir com a época mais propicia á lixiviação) e após a 

sua incorporação no solo, libertam-no, ficando disponível para a cultura principal. 

As perdas de azoto por lixiviação ocorrem principalmente, na Europa Ocidental, 

no período entre o inicio de Setembro e o final de Abril (Vos and Putten, 2004).Para 

reduzir estas perdas, o ideal seria estabelecer um balanço entre o azoto disponível no 

solo e o azoto necessário para a cultura (Vos and Putten, 1997). Como não é fácil/ 

viável estabelecer este balanço, tem de recorrer-se a outras técnicas. Uma das formas de 

reduzir os riscos de lixiviação do azoto é a utilização de culturas retentoras de azoto, de 

forma a não estar disponível para lixiviação (Vos and Putten, 2004; Torstenson et al., 

2006).  

Em climas temperados, com condições menos favoráveis ao crescimento das 

culturas e elevadas precipitações durante o Inverno, as culturas retentoras de azoto 

conseguem preservar o azoto no sistema, diminuir as perdas por lixiviação e transferi-lo 

posteriormente á cultura seguinte (Vos and Putten, 2001). Esta sua capacidade de 



Potencialidade de leguminosas forrageiras anuais como fonte de azoto em Agricultura Biológica 
__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adelaide Perdigão   9 

   

 

retenção do azoto do solo confere-lhes elevado valor agronómico e ambiental (Thorup – 

Kristensen, 2001). 

Askegaard et al., (2005) demonstraram que a introdução de culturas retentoras 

de azoto em sistemas culturais semelhantes, reduziu as perdas de azoto por lixiviação 

em 38, 30 e 26% em solos arenosos, areno - limosos e limo – arenosos, 

respectivamente. Estudos efectuados por Macdonald et al., (2005) demonstraram 

reduções na lixiviação de 90% em sistemas culturais com culturas retentoras de azoto. 

Thorup – Kristensen (2001) afirmou que todas as culturas retentoras de azoto 

diminuíam grandemente a acumulação de azoto no solo. Em estudos por si efectuados, 

foram observados os seguintes resultados: na ausência de culturas retentoras de azoto 

registaram-se 129 kg N ha-1, com culturas retentoras de azoto não leguminosas essa 

quantidade reduziu-se para valores entre 8 e 31 kg N ha-1 e tendo como cultura retentora 

de azoto uma leguminosa os valores obtidos rondaram os 51kg N ha-1. 

A quantidade de azoto disponível no solo para sofrer lixiviação e que as culturas 

poderão reter, é função da competição que se estabelece entre dois processos: o 

movimento descendente da água e a capacidade de retenção da cultura (Vos et al., 

1998). 

O efeito da cultura na retenção do azoto está associado á quantidade de azoto por 

ela acumulado, ou seja, o nível de redução de azoto lixiviado depende da quantidade de 

azoto que a cultura consegue capturar (Vos and Putten, 2004). Por sua vez, esta 

quantidade está dependente de diferentes factores tais como: a data de sementeira, que 

por sua vez está dependente da data de colheita da cultura principal, da própria espécie e 

da distribuição da precipitação (Vos and Putten, 2004). Outros factores são referidos por 

Rodrigues et al., (2002), que para além da espécie acrescentam as práticas culturais e as 

condições ecológicas.  

O limite superior de acumulação de azoto pelas culturas retentoras de azoto 

depende, totalmente, da sua taxa de crescimento potencial e da sua concentração 

máxima em azoto (Vos et al., 1998). 

A eficácia destas culturas está dependente de alguns factores, de entre os quais 

se destacam: a quantidade de azoto acumulada durante o Outono; a conservação do 

azoto na planta até ser incorporada no solo e após a incorporação a velocidade de 
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mineralização do azoto em relação á necessidade de azoto da cultura seguinte (Vos and 

Putten, 2001). 

A eficácia na retenção de azoto está assim dependente de factores intrínsecos e 

extrínsecos à própria planta. São os factores intrínsecos que estabelecem que 

determinada espécie seja melhor adaptada para determinada finalidade. 

As propriedades das espécies que as tornam melhor adaptadas para reterem o 

excesso de azoto são: expansão foliar rápida, distribuição da matéria seca nas raízes, 

rápida penetração no interior do solo e manutenção do azoto acumulado no Outono e 

durante o Inverno (Vos and Putten, 1997). A capacidade da planta se estabelecer 

rapidamente e desenvolver o seu sistema radicular influencia a sua capacidade de 

reduzir a acumulação de azoto no solo: as não leguminosas têm sistemas radiculares 

maiores o que lhes permite retirar mais azoto do solo (Sainju et al., 1998). 

As diferenças no crescimento radicular das diferentes espécies condicionam a 

sua eficácia na retenção do azoto ( Thorup – Kristensen, 2001). 

Estudos efectuados por Askegaard and Eriksen (2008) concluíram que o azevém 

é muito eficiente na redução da lixiviação do azoto nos solos, especialmente nos que 

possuem elevadas quantidades de azoto. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Torstenson et al., (2006), onde os melhores resultados na redução da lixiviação do azoto 

foram obtidos quando se utilizou o azevém.  

O mesmo se verificou em estudos referidos por Sainju et al., (2007), que 

demonstram que as culturas não leguminosas, como por exemplo o azevém, são mais 

eficientes na redução do azoto residual do solo e na lixiviação do azoto do que as 

leguminosas. As não leguminosas são mais eficientes na redução de NO3 e consequente 

diminuição de perdas de lixiviação (Sainju et al., 1998). 

Em estudos efectuados por Sainju and Singh (1997), citados por Sainju et al., 

(2007) foi concluído que as não leguminosas reduzem a lixiviação do azoto entre 29 a 

94% e as leguminosas entre 6 a 48%. 

Contudo, estudos efectuados por Tripolskaya e Romanovskaya (2006) na 

Lituânia, demonstraram que a utilização de leguminosas (trevo violeta) como cultura 

retentora, diminui a lixiviação do azoto. 

A eficiência na redução da lixiviação está também dependente do tipo de solo e 

das condições climáticas (Berntsen et al., 2006), pois o processo de lixiviação dos 
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nitratos é função do sistema cultural, tipo de solo, clima, topografia, hidrologia e gestão 

dos nutrientes (Kirchmann et al., 2002). 

Sempre que se pretenda um equilíbrio entre a acumulação de azoto no solo e a 

diminuição da lixiviação deste, a melhor opção é utilizar misturas de leguminosas e 

gramíneas, pois obtêm-se melhores resultados do que quando em monocultura (Sainju 

and Singh, 2008; Sainju et al., 2008). 

Foram avaliadas diferentes espécies de leguminosas, gramíneas e consociações 

de gramíneas e leguminosas, em diferentes condições agro – ecológicas, para estimar a 

produção de biomassa, o teor de azoto fornecido á cultura seguinte e o teor de azoto no 

solo, e em todas se concluiu que os melhores resultados se obtinham para as 

leguminosas estremes, seguidas da consociação e com valores mais baixos as não 

leguminosas (Kuo and Jellum, 2002; Reinbott et al., 2004; Sainju et al., 2005; Sainju et 

al., 2006). 

 

 

2.4 As novas leguminosas forrageiras 

 

Até há pouco tempo atrás a escolha de leguminosas forrageiras era limitada em 

condições mediterrânicas, sendo o Trevo subterrâneo (Trifolium subterraneum) e as 

Luzernas (Medicago spp.) as espécies mais utilizadas (Nichols, et al., 2007), podendo 

também encontrar-se a Tremocilha ( Lupinus luteus) e o Trevo encarnado (Trifolium 

incarnatum), embora em menor utilização. 

  Com as mudanças nos sistemas de agricultura houve a necessidade de 

desenvolver uma nova geração de leguminosas forrageiras, que viessem colmatar as 

deficiências existentes. Essas deficiências incidiam sobre: (1) reduzida adaptação das 

espécies existentes a solos profundos, arenosos, ácidos e a solos sujeitos a 

encharcamento ou salinidade elevada; (2) reduzida adaptação do trevo subterrâneo a 

falsas condições de germinação; (3) mudanças nos sistemas culturais, como por 

exemplo presença de infestantes resistentes aos herbicidas; (4)  as preocupações 

ambientais causadas pela erosão do solo; (5) a necessidade de reduzir custos de 

sementeira;  (6) necessidade de longos períodos para maximizar a produtividade; (7) 

necessidade de melhorar a diversidade de leguminosas anuais para estabilizar  a 
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produtividade dentro e entre estações; (9) a necessidade de reduzir susceptibilidades a 

pragas e doenças (Nichols et al., 2007).  

Assim, existe hoje um maior potencial de leguminosas forrageiras melhoradas 

para os sistemas de agricultura mediterrânicos (Loi et al., 2005).  

De uma maneira geral, pode afirmar-se que o factor principal para o 

desenvolvimento destas novas leguminosas foi a crescente necessidade de diminuir o 

declínio dos níveis de fertilidade dos solos (Nichols et al., 2007). 

No processo de desenvolvimento destas novas leguminosas teve-se em conta a 

sua adaptabilidade aos novos sistemas de agricultura, a diferentes condições climáticas e 

a diferentes tipos de solos  (Nichols et al., 2007). 

De entre estas novas espécies desenvolvidas, incluem-se  a serradela vulgar 

(Ornithopus sativus), o trevo glandulifero ( Trifolium glanduliferum), o trevo vesiculoso 

(Trifolium vesiculosum) , o trevo balansa (Trifolium michelianum) e a senra (Biserrula 

pelecinus) (Loi et al., 2005).  

 A serradela adapta-se a solos arenosos (delgados e inférteis) a francos, pH entre 

3,5 a 6,5 (ácidos), aptidão forrageira, sistema radicular profundo. Atinge a maturação 

após 95 – 109 dias, o que a torna indicada para zonas  de média precipitação (Nichols et 

al., 2007). 

O trevo glandulífero prefere solos de texturas mais finas (desde franco arenosos 

a  franco argilosos), pH de 4,5 a 8,0, e atinge a maturação entre os 95 – 109 dias, o que 

também o torna indicado para zonas de precipitação média, enquanto que o trevo 

vesiculoso  se adapta a solos arenosos a  francos e pH entre 4,5 a 7,5, apresenta aptidão 

forrageira, possui sistema radicular profundo, e atinge a maturação mais tardiamente 

quando comparado com os anteriores, podendo variar entre 125-139 e os 154 dias, 

consoante a cultivar (Cefalu e Arrotas respectivamente) o que o torna adaptado para 

zonas que permitem longas estações de crescimento, zonas com elevadas precipitações 

(Nichols et al., 2007).  

O mesmo autor refere para o trevo balansa solos entre franco arenosos  a 

argilosos, pH entre 4,5 e 8.0, aptidão forrageira, tolerância ao encharcamento e para o  

trevo encarnado adaptabilidade  a solos entre arenoso a francos, pH entre 4,2 e 7,0, 

aptidão forrageira, sistema radicular profundo e para a cultivar Caprera maturações após 

125 – 139 dias. 
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Quanto mais precocemente ocorrer a floração, melhor as espécies se adaptam a 

zonas de reduzidas precipitações. 

Para o trevo balansa foram desenvolvidas duas cultivares, Bolta e Frontier, 

adaptadas a zonas de elevada e de reduzida precipitação, respectivamente (Nichols et 

al., 2007). 

 

 

2.5 Datas de sementeira 

 

A data de sementeira e de corte das culturas para sideração está sempre 

dependente das respectivas datas de sementeira e de maturação da cultura principal. 

Assim as espécies utilizadas para sideração devem ter um desenvolvimento adaptado 

ao período em que o solo está disponível. 

A temperatura e precipitação influenciam a produção de biomassa destas 

culturas (Sainju et al., 2005). Sementeiras tardias de culturas para sideração podem 

produzir entre 15 a 75% menos matéria seca quando comparadas com sementeiras 

mais precoces (Odhiambo and Bomke, 2001). Estudos efectuados por Vos and Putten 

(1997) chegaram a valores de 258 g m-2 de matéria seca, para sementeiras precoces e 

valores de 28 g m-2 para sementeiras tardias. Assim, nas nossas condições em cultivo 

outonal as datas de sementeira são um factor cuja importância é necessário 

esclarecer, já que em outras condições agro – ecológicas, o atraso na data de 

sementeira pode comprometer o potencial das leguminosas anuais de Inverno como 

culturas para sideração (Teasdale et al., 2004).  

Sementeiras tardias resultam em deficiências no desenvolvimento das 

culturas, devido às temperaturas desfavoráveis e a níveis de radiação baixos (Vos and  

Putten, 1997). 

Em zonas de baixa pluviosidade ou em zonas de solos arenosos e elevada 

pluviosidade, o desenvolvimento das espécies com sementes de reduzidas dimensões 

está muito dependente da ocasião em que ocorre a precipitação (Cherr et al, 2006a). 

A quantidade de azoto disponibilizado pelas culturas para sideração é 

influenciada pela data de sementeira e de corte e pela humidade do solo (Clark et al., 

1994, 1997; Sainju and Singh, 2001; Teasdale et al., 2004). 
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Vos (1992) citado por Vos and Putten (1997), estabeleceu uma fórmula que 

permite quantificar o azoto acumulado em função da data de sementeira das culturas 

para sideração, que varia no caso entre o dia 230 (meados de Agosto) e o dia 285 

(inicio de Outubro). Afirma que por cada dia de atraso na sementeira há uma redução 

no azoto acumulado de 3,4kg ha-1. 

Vos and Putten (1997) demonstraram que 10 g m-2 de azoto ou mais, pode ser 

acumulado entre finais de Agosto e Novembro, e que este potencial de acumulação é 

fortemente reduzido à medida que se atrasa a data de sementeira das culturas. 

Estudos efectuados por Clarck et al., (1995) em Maryland, determinaram que 

a data de corte das culturas tem grande influência na produção de biomassa e 

consequentemente na quantidade de azoto. Utilizando como cultura para sideração a 

ervilhaca (Vicia villosa), determinaram que esta tem um aumento significativo de 

biomassa (de 2800 para 4630 kg ha-1) entre princípios de Abril até meados de Maio, 

o que se repercute na quantidade de azoto que passa de 96 para 149 kg ha-1. 

A quantidade de azoto acumulado pode variar, no Sul de Vancouver (Canadá), 

entre os 3 e os 74kg ha-1 para as sementeiras precoces e entre os 3 e os 47 kg ha-1 para 

as sementeiras tardias (Odhiambo and Bomke, 2001), enquanto que em Wageningen 

(Holanda) os valores variaram entre 5,74 g m-2 para sementeiras precoces e 1,07 g m-2 

para sementeiras tardias (Vos and Putten, 1997). 

A data de sementeira influencia também a redução das perdas de azoto. Estudos 

efectuados por Feyereisen et al., (2006) em Minnesota, concluíram que uma sementeira 

precoce (meados de Setembro) de centeio como cultura retentora de azoto pode reduzir 

as perdas de azoto em 11,1 kg N ha-1 enquanto que para sementeiras tardias (final de 

Outubro) essa redução é de apenas 4,6 kg N ha-1. 

 

Com a introdução desta prática, aumenta-se de forma natural o teor de azoto no 

solo, o que acabará por melhorar a produtividade do solo e a qualidade ambiental, 

reduzindo as perdas de azoto por lixiviação e a emissão de N2O para a atmosfera (Sainju 

and Singh, 2008). 

Assim, é importante conhecer o efeito das culturas para sideração na 

mineralização do azoto, para desenvolver estratégias de gestão do azoto no solo 

(Schomberg et al., 2006). 
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 Não existem referências, na literatura, à utilização de algumas leguminosas 

mediterrâneas e à utilização desta técnica em Portugal, o que nos levou à elaboração de 

um trabalho experimental, cujos objectivos são: 

1. Quantificar a produção de matéria seca das culturas forrageiras de 

estação fria em condições mediterrânicas; 

2. Quantificar o azoto na biomassa dessas forrageiras anuais de estação fria; 

3. Quantificar o azoto disponibilizado pelo cultivo de diversas leguminosas 

anuais de estação fria para a cultura seguinte; 

4. Comparar o efeito dessas leguminosas com o azevém e com a vegetação 

espontânea; 

5. Avaliar o efeito de duas datas de sementeira em 1 e 2. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1  Localização 
 

O trabalho experimental decorreu entre Setembro de 2007 e Maio de 2008 na 

Escola Superior Agrária, Quinta da Alagoa em Viseu (Latitude:40º40’N; Longitude 

7º55’W; Altitude 450m), Portugal. 

 

 

3.2 Solo e Clima 

 

O solo onde foi instalado o ensaio apresenta reduzido declive e, portanto, baixo 

risco de perdas por erosão. 

O solo pode classificar-se como Fluvissolo Dístrico, segundo a classificação da 

FAO. 

Antes do inicio da realização do ensaio efectuaram-se determinações da 

composição granulométrica e dos parâmetros de análise de rotina, cujos resultados se 

apresentam nos quadros 3.1 e 3.2. 

 

 

Quadro 3.1. Valores médios da análise granulométrica do solo. 

Areia Grossa 43,8% 

Areia Fina 23,8% 

Limo 24,4% 

Argila 8,7% 

Classe de Textura Franco 
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Quadro 3.2. Valores médios da análise de rotina do solo para as profundidades 
0-20cm e 20-40cm. 

 

 0 - 20 cm 20 - 40 cm 

% MO 3,24 2,95 

pH H2O 5,5 5,8 

pH KCl 4,8 4,9 

P2O5 (mg kg-1)* 330 309 

K2O (mg kg-1)* 200 196 

Dap 0,92 1,07 

* Assimilável (método Egner – Riehm) 

 

 

Os dados meteorológicos foram recolhidos na Estação Meteorológica de Viseu 

da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 

A precipitação média mensal e a temperatura média mensal, ocorridas durante o 

período que decorreu o trabalho experimental estão registadas nas figuras 3.1 e 3.2.  

 

 

 
Fig. 3.1 – Temperaturas médias mensais em Viseu no período experimental 
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Fig. 3.2: Precipitação mensal em Viseu no período experimental 

 

 

3.3 Tratamento e Delineamento Experimental 

 

Os tratamentos em ensaio consistiram, em nove espécies de plantas sujeitas a 

duas datas de sementeira. As espécies de plantas utilizadas foram o Trevo balansa 

(Trifolium michelianum Savi) Cv. Paradana, Trevo glandulífero (Trifolium 

glanduliferum Boiss.) Cv. Prima, Trevo vesiculoso (Trifolium vesiculosum Savi) Cv. 

Cefalu, Trevo encarnado (Trifolium incarnatum L.) Cv. Contea, Serradela vulgar 

(Ornithopus sativus Brot.) Cv. Cadiz e Tremocilha (Lupinus luteus L.) Nacional como 

leguminosas estremes, o Azevém (Lolium multiflorum Lam.) Westerwoldicum diplóide 

Cv. Liforia e uma consociação de Azevém com Trevo balansa. Como tratamento 

testemunha foi utilizada a vegetação espontânea. 

O ensaio foi delineado em talhões subdivididos (“split plot”) em que os talhões 

principais ou grandes talhões são as datas de sementeira e os pequenos talhões 

(subtalhões) as diferentes espécies de plantas. Foram efectuadas quatro repetições. A 

dimensão de cada subtalhão foi de 3m X 5m. 

É importante referir que a parcela onde se localiza o ensaio, estava já há alguns 

anos com vegetação espontânea. 
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3.4 Técnicas de cultivo 

 

3.4.1 Datas 

 

As culturas de cobertura foram semeadas em duas datas diferentes. A primeira 

data de sementeira foi no dia 22 de Setembro de 2007 e a segunda data de sementeira no 

dia 27 de Outubro de 2007, pretendendo representar uma data precoce e uma data tardia, 

respectivamente 

As sementeiras foram efectuadas manualmente. 

 

 

3.4.2 Densidades 

 

Foram utilizadas diferentes densidades de sementeira de acordo com a espécie 

utilizada e as respectivas dimensões das sementes. 

Essas densidades foram: para a serradela 20kg ha-1; para os trevo balansa, trevo 

glandulífero e trevo vesiculoso 10kg ha-1; para o trevo encarnado 20kg ha-1; para o 

azevém 30kg ha-1 e a tremocilha 60 sementes m-2. Na consociação utilizou-se a soma de 

60% dos valores estremes, ou seja 18 kg ha-1 de azevém mais 6 kg ha-1 de trevo balansa. 

 

 

 

3.4.3 Operações de mobilização 

 

Para a preparação do terreno para a sementeira foram efectuadas inicialmente 

uma mobilização profunda (lavoura) para destruir as infestantes e depois uma passagem 

com a grade de discos para preparar uma boa cama de sementeira. 

Aquando da lavoura foram aplicados fertilizantes de acordo com as 

recomendações de análises do solo realizadas para o efeito: 2000 kg ha-1 de Calcário 

com Magnésio; 250 kg ha-1 de Sulfato de Potássio. 

Procedeu-se à marcação dos grandes e pequenos talhões. Essa marcação foi 

efectuada com recurso a estacas de aproximadamente 65cm de comprimento e cordas. 
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3.5 Técnicas de amostragem e análise 

 

3.5.1 Processos de amostragem de solos 

 

O solo de cada um dos pequenos talhões de ensaio foi analisado relativamente ao 

N mineral imediatamente antes da instalação das culturas, aquando da 1ª data de 

sementeira, de novo aquando da 2ªdata de sementeira e aquando do corte final das 

culturas, antes da sideração. 

Para a amostragem de solos foram recolhidas cerca de 5 a 6 sub amostras às 

profundidades de 0 – 20cm e 20 – 40cm de cada pequeno talhão, que se 

homogeneizaram de forma a obter uma única amostra de cada profundidade de cada 

pequeno talhão para posterior análise. 

Estas amostras foram levadas para o laboratório, onde foram sujeitas a crivagem 

através de um crivo de malha de 2mm para separação e determinação das proporções de 

terra fina e dos elementos grosseiros. 

Retirou-se uma amostra de cerca de 150g que foi de imediato pesada e colocada 

na estufa a 105ºC até atingir peso constante. Foi de novo pesada e posteriormente 

calculado o seu teor em água. 

Retirou-se outra amostra de cerca de 50g que foi ultracongelada até ao momento 

da realização da análise do teor de azoto mineral no laboratório de Solos da UTAD. 

Para extracção do azoto mineral utilizou-se KCl 1M, relação 1:5 e doseamento 

por espectrofotometria de absorção molecular. 

A ultracongelação de amostras de solo facilita o procedimento laboratorial, e o 

seu efeito na medição de teores de N-NH4
+ e N-NO3

- quando comparados com as 

amostras frescas não é significativo desde que se efectue a análise no máximo de 4 

horas após a descongelação (Esala, 1995 citado por Pereira, 2000). 

 

3.5.2 Processos de amostragem de plantas 

 

Para análise das produções foram colhidas amostras de 0,25m2 (0,5x0,5m) em 

parte pré determinada de cada pequeno talhão. Foram colocadas em sacos devidamente 

etiquetados e levadas para o laboratório. 
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Já no laboratório foram de imediato pesadas e registado o seu peso verde.  

Nas amostras relativas à vegetação espontânea e à consociação azevém x trevo 

balansa, fez-se a separação entre as diferentes espécies constituintes da amostra. 

As amostras foram então colocadas na estufa a 65ºC até atingirem peso 

constante. Após este tempo foram de novo pesadas. 

Retirou-se uma subamostra de cerca de 150 g que foi moída (crivo de 1mm de 

diâmetro) para posterior quantificação de azoto total Esta quantificação foi feita através 

de digestão por via húmida com ácido sulfúrico e o doseamento por espectrofotometria 

de absorção molecular. 

 

 

3.5.3 Datas de corte e sideração 

 

Após a amostragem da produção em todos os pequenos talhões do ensaio 

procedeu-se ao corte, destroçamento e incorporação da vegetação no solo dos 

respectivos tratamentos, para prosseguir com nova etapa dos objectivos experimentais. 

Todas as plantas de todos talhões foram cortadas no dia 07 de Maio de 2008, 

com auxílio de um destroçador de mato. 

Posteriormente, dia 08 de Maio, procedeu-se á incorporação das plantas no solo, 

através de uma mobilização do solo utilizando uma grade de discos. 

 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos foram tratados por análise de variância utilizando o 

delineamento em talhões subdivididos (“split plot”). 

Para comparar as médias dos tratamentos foi utilizado o Teste de Duncan. 

A significância foi estabelecida para valores de probabilidade inferiores a 5%, 

1% e 0,1% considerando-se respectivamente como significativos, muito significativos e 

altamente significativos. 
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4. Resultados e Discussão 
 

As temperaturas e a precipitação ocorridas durante o período de desenvolvimento 

das plantas (Setembro a Abril), influenciaram a germinação, o crescimento e a produção 

de biomassa das plantas (Sainju et al., 2005). 

A reduzida precipitação ocorrida durante o mês de Setembro (Fig.2) condicionou 

a emergência das plantas semeadas em Setembro, 1ª data de sementeira. 

 

 

4.1 Produção de Matéria Seca  

 

Quando efectuada a análise de variância nos talhões principais em relação à 

produção de matéria seca não houve diferenças significativas entre as duas datas de 

sementeira, como pode ser verificado no Quadro A.1b em anexo. 

Esta semelhança de valores poderá ser explicada devido às condições climáticas 

anormais que ocorreram, pois devido à precipitação tardia as plantas semeadas em 

Setembro emergiram apenas poucos dias antes da sementeira de Outubro.  

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.1a, Anexo), revela que 

não existem diferenças significativas na produção entre espécies. 

A ausência de diferenças na produção de matéria seca entre plantas, pode ser 

justificada pelo facto de não haver água suficiente no solo para as plantas germinarem 

prontamente e se desenvolverem, o que facilitou o desenvolvimento da vegetação 

espontânea que mascarou o efeito das diferentes plantas semeadas. 
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Apesar de as diferenças não serem significativas, pode afirmar-se que foi a 

vegetação espontânea a responsável pela maior produção de matéria seca na 1ª data de 

sementeira (5428 kg MS ha-1) seguida pela tremocilha (4910 kg MS ha-1), enquanto que 

na 2ª data, quem obteve os melhores resultados foi a serradela (7179 kg MS ha-1), tendo 

a vegetação espontânea registado significativamente menor produção de matéria seca 

(3804 kg MS ha-1). 

Na 2ª data de sementeira existem diferenças na produção de matéria seca do 

trevo vesiculoso e da vegetação espontânea (as produções mais baixas) quando 

comparados com a Serradela (a produção mais elevada). 

Em todos os tratamentos, com excepção do trevo vesiculoso e da vegetação 

espontânea, a produção de matéria seca foi superior na 2ª data de sementeira, quando 

comparada com a 1ª data. Resultados opostos foram encontrados por Odhiambo and 

Bomke (2001), em estudos efectuados em Vancouver, que referem as maiores 

produções de biomassa para as sementeiras mais precoces. Estes resultados por nós 

obtidos podem ser justificados pela deficiente emergência e posterior desenvolvimento 

das plantas devido à escassez de água no solo nos nossos ensaios. Knight (1985) citado 

por Odhiambo and Bomke (2001), refere que a humidade é um factor limitante no 

estabelecimento do trevo encarnado. Cherr et al., (2006a) referem a importância da 

altura em que ocorre a precipitação para o desenvolvimento de culturas de sementes 

pequenas.  

A maior produção de matéria seca na 1ª data de sementeira pertenceu à 

vegetação espontânea o que poderá ser explicado pela sua melhor adaptação/ resistência 

às condições climáticas, nomeadamente à baixa humidade no solo para ocorrer a 

germinação. 

A produção de matéria seca na 2ª data de sementeira foi superior na consociação, 

quando comparada com as espécies constituintes isoladas. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Sainju et al., (2005). Esta diferença é justificada por Clark et al., 

(1994) citado por Sainju et al., (2005), que a atribui ao facto de na consociação a 

densidade de sementeira ser maior, o que levará a uma redução na competição entre 

espécies. 

Os valores de matéria seca apresentados para o trevo encarnado, estão de acordo 

com os valores apresentados por Cherr et al., (2006a), que aponta valores entre 4200 a 
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7300 kg ha-1 de matéria seca, mas diferem dos apresentados por Schomberg et al., 

(2006), que nas suas condições obtiveram valores entre 913 a 3217 kg ha-1.  

Em ambas as datas de sementeira o trevo encarnado obteve produções de matéria 

seca mais baixas quando comparadas com as outras plantas. Resultados semelhantes 

foram encontrados em trabalhos desenvolvidos em Vancouver (British Columbia), por 

Odhiambo and Bomke (2001). 

Na bibliografia os valores médios apresentados para a produção de matéria seca 

do trevo encarnado são de 3923 kg ha-1 (3500Ib./A) a 6164 kg ha-1 (5500Ib./A)(Clark, 

2007). Sullivan (2003) refere valores de 4755 kg ha-1 (4243Ib./A). 

Também para o trevo balansa, Cherr et al., (2006a) apresentam valores 

semelhantes aos por nós obtidos: produções de matéria seca entre os 2500 kg ha-1 e os 

4500 kg ha-1. Valores ligeiramente diferentes foram apontados por Schomberg et al., 

(2006), onde a produção de biomassa do trevo balansa variou entre os 1137 kg ha-1 e os 

2477 kg ha-1. 

Em relação ao azevém, a produção de matéria seca obtida é superior à 

encontrada na bibliografia. Cherr et al., (2006a) apontam valores de 1300 kg ha-1 a 2500 

kg ha-1, embora Stopes et al., (1996) referido por Cherr et al., (2006a) indiquem valores 

de produção de matéria seca para o azevém a variarem entre os 700 kg ha-1 e os 17500 

kg ha-1. Também os valores encontrados por Kuo and Jellum (2002) em Washington, 

são inferiores aos por nós obtidos, variando entre 1240 kg ha-1 e 1540 kg ha-1. 

Valores semelhantes aos encontrados na primeira data são referidos por Fowler 

et al., (2004), na Nova Zelândia, que não encontrou diferenças significativas na 

produção de matéria seca entre leguminosas, não leguminosas e consociação e aponta 

valores de 4,23 t ha-1 para a gramínea, 4,85 t ha-1 para a leguminosa e 4,84 t ha-1 na 

consociação. Valores diferentes são apontados, também para a Nova Zelândia, por 

Hanly and Gregg (2004). Neste estudo a produção de matéria seca variou entre os 7430 

kg ha-1 e os 8240 kg ha-1 nas leguminosas e entre 5990 kg ha-1 e 6580 kg ha-1 nas não 

leguminosas. Valores inferiores são apontados por Kuo and Jellum (2002), que em 

média apresentam valores de 1827 kg ha-1 para as leguminosas, 1400 kg ha-1 para as não 

leguminosas e 2339 kg ha-1 para a consociação entre leguminosas e não leguminosas. 

 



Potencialidade de leguminosas forrageiras anuais como fonte de azoto em Agricultura Biológica 
__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adelaide Perdigão   26 

   

 

4.2 Teor de azoto das plantas  

 

Quando efectuada a análise de variância ao teor de N nas plantas nos talhões 

principais, esta evidencia a existência de diferenças muito significativas no teor de N 

nas plantas em função da data de sementeira (Quadro A.2b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.2a, Anexo) revela que 

existem diferenças muito significativas no teor de N das plantas entre as diferentes 

espécies/culturas.  

Estas diferenças entre culturas dependem da data de sementeira, pois a interacção 

entre as plantas e a data de sementeira foi significativa (P< 0,05). 

Quando comparadas as médias (utilizando o teste de Duncan) do teor de N nas 

plantas dentro de cada data, não foram encontradas diferenças significativas entre 

plantas na 1ª data de sementeira, mas foram encontradas algumas diferenças entre 

plantas na 2ª data de sementeira, como pode ser observado no Quadro 4.2. 

 

Quadro 4.2 – Teor de N nas plantas (g kg-1MS) dos tratamentos nas duas datas 
de sementeira. 

Plantas 
1ª Data de 

Sementeira 

2ª Data de 

Sementeira 

Média 

Azevém 9,13 10,78b 9,96 

Trevo Balansa 10,65 26,85a 18,75 

Trevo Glandulífero 10,23 12,02b 11,13 

Trevo Vesiculoso 12,28 20,38a 16,32 

Trevo Encarnado 10,40 23,32a 16,86 

Tremocilha 13,10 23,65a 18,37 

Serradela 10,68 18,70ab 14,69 

Consociação 6,55 21,96a 14,26 

Vegetação Espontânea 7,02 20,11a 13,57 

Valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes. 
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Os resultados mais baixos em relação ao teor de azoto, na 2ª data de sementeira, 

foram encontrados no azevém (10,8g kg-1) e no trevo glandulífero (12,0g kg-1).  

Em termos médios pode afirmar-se que o azevém e o trevo glandulífero são os 

mais pobres em azoto, enquanto que o trevo balansa e a tremocilha são os que possuem 

teor mais elevado. 

É no trevo balansa que se verifica a maior diferença no teor de azoto entre a 1ª e 

a 2ª data de sementeira, o que possivelmente se deve ao facto de as sementeiras da 1ª 

data como já referido terem sido afectadas pela falta de água após as sementeiras e a 

vegetação espontânea infestante se ter desenvolvido melhor. 

Valores semelhantes foram obtidos para o azevém por Odhiambo and Bomke 

(2001), que encontraram valores de 10g kg-1 e também por Kuo and Jellum (2002), para 

o ano de 1998 em Washington, onde o valor foi de 10,1g kg-1. Em todos os anos do 

ensaio (1994-98) estes autores encontraram os valores mais baixos de azoto nas não 

leguminosas (azevém e centeio) e os valores mais elevados nas leguminosas (ervilhaca). 

Valores intermédios são encontrados para a consociação (gramínea mais leguminosa). 

Em relação à data de sementeira, os valores encontrados por Odhiambo and 

Bomke (2001) não diferem muito, ao contrário do que aconteceu no presente trabalho. 

Esta diferença pode ser justificada pela elevada percentagem de infestantes não 

leguminosas, que continham os talhões da 1ª data de sementeira enquanto que na 2ªdata 

de sementeira a infestante dominante foi uma leguminosa. 

 

 

4.3 Potencial de azoto acumulado nas culturas  

 

Quando efectuada a análise de variância à quantidade de N nas culturas (parte 

recolhível) nos talhões principais, esta evidencia a existência de diferenças 

significativas na quantidade de N nas culturas em função da data de sementeira (Quadro 

A.3b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.3a, Anexo) revela que 

existem diferenças muito significativas na quantidade de N nas culturas entre as 
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diferentes espécies. Estas diferenças entre espécies dependem da data de sementeira, 

pois a interacção entre as plantas e a data de sementeira foi significativa (P<0,05). 

Quando comparadas as médias (utilizando o Teste de Duncan) da quantidade de 

N das culturas foram encontradas diferenças dentro de cada data entre os tratamentos, 

como pode ser observado no Quadro 4.3. 

 

 

Quadro 4.3 – Quantidade de N nas culturas (kg ha-1) nas duas datas de 
sementeira. 

Plantas 

1ª Data de 

Sementeira 

2ª Data de 

Sementeira 

 

Média 

Azevém 32,36ab 54,04c 43,20 

Trevo Balansa 43,82ab 123,66ab 83,74 

Trevo Glandulífero 43,60ab 53,92c 48,46 

Trevo Vesiculoso 55,01ab 82,76abc 68,88 

Trevo Encarnado 40,45ab 109,18ab 74,82 

Tremocilha 61,85a 116,74ab 89,29 

Serradela 48,68ab 115,94ab 82,31 

Consociação 29,00b 115,08ab 72,04 

Vegetação Espontânea 36,39ab 76,38bc 56,38 

Valores seguidos da mesma letra não são significativamente diferentes. 
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Em termos médios poderá afirmar-se que a tremocilha (89,29 kg ha-1) e o trevo 

balansa (83,74 kg ha-1) são as culturas que acumularam maior quantidade de azoto, 

sendo o azevém (43,20 kg ha-1) como gramínea estreme a cultura que acumulou menor 

quantidade de azoto. 

A maior diferença de azoto nas culturas entre a 1ª data e a 2ª data de sementeira 

encontra-se na consociação que obteve apenas 29 kg ha-1 de azoto na 1ª data e passou 

para 115,08 kg ha-1 na 2ª data. 

Os valores encontrados para o trevo encarnado na 2ª data de sementeira não 

diferem muito dos apresentados por Cherr et al., (2006a), que apresenta valores, de 

acordo com a bibliografia, para o azoto no trevo encarnado a variar entre os 117 a 

151kg ha-1. Outros valores foram apresentados por Schomberg et al., (2006): entre 23,6 

e 74kg ha-1. Na bibliografia os valores referidos para o trevo encarnado variam entre os 

78,46kg ha-1 (70 Ib./A) e os 168,13kg ha-1 (150Ib./A) (Clark, 2007) e Sullivan (2003) 

apresenta valores da ordem dos 129 kg ha-1 (115Ib./A). 

Schomberg et al., (2006) apresentam valores para o azoto no trevo balansa na 

ordem dos 30,2 a 53,6kg ha-1, valores esses inferiores aos obtidos no presente trabalho. 

Na bibliografia é apontado como valor médio de azoto no trevo balansa 67,25 kg ha-1 

(60Ib./A) (Clark, 2007). 

Cherr et al., (2006a) citam valores de 15-346 kg ha-1 para o azevém, enquanto 

que Hanly and Gregg (2004) apontam valores de 54 a 79 kg ha-1 e Kuo and Jellum 

valores de 12,5 a 22,2 kg ha-1. Esta grande divergência de valores no caso do azevém 

está com certeza relacionada com a diferente disponibilidade de azoto nos solos dos 

diferentes ensaios e com o facto de as suas culturas serem objecto ou não de fertilização 

azotada. No presente ensaio não foi realizada qualquer fertilização azotada. 

Trabalhos desenvolvidos por Fowler et al., (2004) na Nova Zelândia 

encontraram valores de 100 kg N ha-1 para as gramíneas, 162 kg N ha-1 nas leguminosas 

e o valor intermédio de 126 kg N ha-1 na consociação. Também para a Nova Zelândia, 

Hanly e Gregg (2004) encontraram valores de 156 a 174 kg ha-1 para as leguminosas. 

Kuo and Jellum (2002), em ensaios realizados em Washington, encontraram 

valores de 17,95 kg ha-1 para as não leguminosas, 58,3 kg ha-1 para as leguminosas, 

56,87 kg ha-1 para a consociação e 9,0 kg ha-1 para a vegetação espontânea. 
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Em todos os trabalhos os teores de azoto nas plantas são inferiores nas não 

leguminosas, tal como seria de esperar, pois todo o azoto que estas possuem é resultado 

da absorção do solo, enquanto que as leguminosas conseguem também fixar o azoto 

atmosférico (Sainju et al., 2002). 

A inclusão de leguminosas nas culturas não leguminosas é uma forma de 

aumentar os valores de azoto dessas não leguminosas (Kuo and Jellum, 2002). 

 

 

 

4.4 Teores de N mineral no solo 

 

 

4.4.1 Teores de N- NH4
+

 no início e no final do ensaio 

 

Setembro 

 

Quando efectuada a análise de variância à quantidade de N- NH4
+ no solo no 

início do ensaio, esta não evidencia a existência de diferenças significativas na 

quantidade de N-NH4
+ no solo em função dos grandes talhões, ou seja da data de 

sementeira (Quadro A.4b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.4a, Anexo) revela não 

existirem diferenças significativas na quantidade de N-NH4
+ no solo entre os diferentes 

subtalhões de culturas. 
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Quadro 4.4 – Valores da quantidade de N-NH4
+ (kg ha-1) no solo nos subtalhões 

de implantação dos tratamentos no início do ensaio (Setembro de 2007) 

Plantas 1ª Data de Sementeira 2ª Data de Sementeira 

Azevém 2,231 0,631 

Trevo Balansa 1,305 1,418 

Trevo Glandulífero 0,863 0,723 

Trevo Vesiculoso 0,698 2,158 

Trevo Encarnado 0,676 1,302 

Tremocilha 0,682 2,015 

Serradela 0,995 1,051 

Consociação 0,811 1,237 

Vegetação Espontânea 1,369 0,612 

 

 

 

Abril 

 

Quando efectuada a análise de variância à quantidade de N- NH4
+ no solo no 

final do ensaio, esta não evidencia a existência de diferenças significativas na 

quantidade de N-NH4
+ no solo em função da data de sementeira (Quadro A.5b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.5a, Anexo) revela não 

existirem diferenças significativas na quantidade de N-NH4
+ no solo entre os subtalhões 

das diferentes culturas.  
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Quadro 4.5 – Valores da quantidade de N-NH4
+ (kg ha-1) no solo nos subtalhões 

de implantação dos tratamentos no final do ensaio (Abril de 2008) 

Plantas 

 

1ª Data de Sementeira 2ª Data de Sementeira 

Azevém 2,453 2,420 

Trevo Balansa 2,959 2,412 

Trevo Glandulífero 2,346 2,652 

Trevo Vesiculoso 2,519 3,289 

Trevo Encarnado 2,028 2,424 

Tremocilha 2,425 2,616 

Serradela 2,359 2,143 

Consociação 2,080 2,684 

Vegetação Espontânea 1,717 3,121 

 

 

 

Diferença entre Abril e Setembro 

 

Quando efectuada a análise de variância á diferença da quantidade de N-NH4
+ no 

solo no inicio e final do ensaio, registam-se valores superiores no final do ensaio, mas 

sem diferenças significativas na quantidade de N- NH4
+ no solo em função da data de 

sementeira (Quadro A.6b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.6a, Anexo) revela 

também não existirem diferenças significativas na quantidade de N-NH4
+ no solo entre 

os subtalhões das diferentes culturas.  
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Quadro 4.6 – Comparação das médias dos tratamentos em relação à diferença na 
quantidade de N-NH4

+ no solo no inicio e no final do ensaio (Abril de 2008 - Setembro 
de 2007) (kg ha-1). 

Plantas 

 

1ª Data de Sementeira 2ª Data de Sementeira 

Azevém 0,222 1,789 

Trevo Balansa 1,654 0,994 

Trevo Glandulífero 1,483 1,929 

Trevo Vesiculoso 1,821 1,131 

Trevo Encarnado 1,352 1,122 

Tremocilha 1,743 0,601 

Serradela 1,364 1,092 

Consociação 1,269 1,447 

Vegetação Espontânea 0,348 2,509 

 

Nos talhões da 1ª data está associada ao azevém a menor diferença entre a 

quantidade inicial e final de N-NH4
+ no solo e ao trevo vesiculoso a maior diferença. 

Nos talhões da 2ª data de sementeira os valores extremos registaram-se com a 

vegetação espontânea (2,509 kg ha-1) e a tremocilha (0,601 kg ha-1), sendo 

respectivamente a maior e a menor diferença entre a quantidade de N-NH4
+ no solo. 

Em ambas as datas e tratamentos o teor de N-NH4
+ foi maior no momento da 

colheita, do que no momento da sementeira. Resultados concordantes com estes foram 

encontrados por Sainju et al., (2007). Também Hanly and Gregg (2004), não 

encontraram diferenças significativas entre tratamentos, em relação ao teor de N-NH4
+

 

no solo. 

Não havendo diferenças entre tratamentos e a testemunha, não é possível 

estabelecer uma relação entre o azoto acumulado pela planta e as diferenças de azoto no 

solo (Hanly and Gregg, 2004). 
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4.4.2 Teores de N-NO3
- no início e no final do ensaio 

 

Setembro 

 

Quando efectuada a análise de variância à quantidade de N-NO3
- no solo no 

início do ensaio, esta não evidencia a existência de diferenças significativas na 

quantidade de N-NO3
- no solo em função da data de sementeira (Quadro A.7b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.7a, Anexo) revela não 

existirem diferenças significativas na quantidade de N-NO3
-  no solo entre os subtalhões 

das diferentes culturas.  

 

Quadro 4.7 – Valores da quantidade de N-NO3
- (kg ha-1) no solo nos subtalhões 

de implantação dos tratamentos no início do ensaio (Setembro de 2007) 

Plantas 1ª Data de Sementeira 

 

2ª Data de Sementeira 

Azevém 23,347 15,459 

Trevo Balansa 22,057 18,778 

Trevo Glandulífero 16,792 14,660 

Trevo Vesiculoso 15,262 21,708 

Trevo Encarnado 14,212 14,996 

Tremocilha 17,130 20,727 

Serradela 12,941 16,159 

Consociação 15,575 16,780 

Vegetação Espontânea 16,453 16,199 

  

Em relação à 2ª data de sementeira, embora não haja diferenças significativas no 

teor de N-NO3
- no solo, registou-se como valor máximo 21,71 kg ha-1 nos subtalhões de 

trevo vesiculoso e como valor mínimo 14,66 kg ha-1 nos do trevo glandulífero. 

Em relação aos talhões da 1ª data de sementeira registou-se um máximo de 23,35 

kg ha-1 de N-NO3
- no azevém e um mínimo de 12,94 kg ha-1 de N-NO3

- na serradela. 
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Abril 

 

Quando efectuada a análise de variância à quantidade de N-NO3
-  no solo no final 

do ensaio, esta não evidencia a existência de diferenças significativas na quantidade de 

N-NO3
-  no solo em função da data de sementeira (Quadro A.8b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.8a, Anexo) revela não 

existirem diferenças significativas na quantidade de N- NO3
- no solo entre os subtalhões 

das diferentes culturas.  

 

Quadro 4.8 – Valores da quantidade de N-NO3
- (kg ha-1) no solo nos subtalhões 

de implantação dos tratamentos no final do ensaio (Abril de 2008) 

Plantas 1ª Data de Sementeira 

 

2ª Data de Sementeira 

Azevém 1,404 1,611 

Trevo Balansa 1,334 2,051 

Trevo Glandulífero 2,037 1,515 

Trevo Vesiculoso 1,364 1,737 

Trevo Encarnado 1,577 2,089 

Tremocilha 1,598 1,330 

Serradela 1,389 1,487 

Consociação 1,412 1,831 

Vegetação Espontânea 1,613 1,429 

 

Na 1ª data de sementeira o valor máximo de N-NO3
- no solo é de apenas 2,037 

kg ha-1 no trevo glandulífero e o valor mínimo é de 1,334 kg ha-1 no trevo balansa. 

Para a 2ª data de sementeira o valor máximo de N-NO3
- no solo é de 2,089 kgha-1 

para o trevo encarnado e o valor mínimo é de 1,330 kg ha-1 de N-NO3
- na tremocilha.  

 

 

 

 



Potencialidade de leguminosas forrageiras anuais como fonte de azoto em Agricultura Biológica 
__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Adelaide Perdigão   38 

   

 

Diferença entre Abril e Setembro 

 

Quando efectuada a análise de variância á diferença da quantidade de N-NO3
- no 

solo, no inicio e final do ensaio, esta não evidencia a existência de diferenças 

significativas na variação da quantidade de N-NO3
- no solo em função da data de 

sementeira (Quadro A.6b, Anexo). 

A análise de variância dos pequenos talhões (Quadro A.8a, Anexo) revela 

também não existirem diferenças significativas nas variações da quantidade de N-NO3
- 

no solo entre o início e o final do ensaio nos subtalhões das diferentes culturas.  

 

Quadro 4.9 – Comparação das médias dos tratamentos em relação à diferença na 
quantidade de N-NO3

- (kg ha-1) no solo no início e final do ensaio (Abril 2008 - 
Setembro de 2007). 

Plantas 1ª Data de Sementeira 

 

2ª Data de Sementeira 

Azevém -21,94 -13,85 

Trevo Balansa -20,73 -16,73 

Trevo Glandulífero -14,76 -13,14 

Trevo Vesiculoso -13,68 -19,97 

Trevo Encarnado -12,64 -12,91 

Tremocilha -15,53 -19,40 

Serradela -11,55 -14,67 

Consociação -14,16 -14,95 

Vegetação Espontânea -14,84 -14,77 

 

Em todas as datas e tratamentos observou-se uma redução da quantidade de N-

NO3
- no solo de Setembro para Abril, o mesmo se verificou em trabalhos realizados por 

Kuo and Jellum (2002). 

Em relação à 2ª data de sementeira a maior diferença de quantidade é de 19,97 

kg ha-1 no trevo vesiculoso e a menor diferença é de 12,91 kg ha-1 no trevo encarnado. 
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Em relação à 1ª data de sementeira o azevém é responsável pela maior diferença 

de N-NO3
- no solo entre Setembro e Abril (21,94kg ha-1), observando-se as menores 

diferenças com os trevos vesiculoso, encarnado e serradela. É esta última a responsável 

pela menor diferença de N- NO3
- no solo entre Setembro e Abril (11,55 kg ha-1). 

O azevém foi também apontado como o tratamento que mais reduziu o teor de 

N-NO3
- no solo por Hanly and Gregg (2004), em estudos efectuados em Gisborne (Nova 

Zelândia), apesar de, quando comparados esses valores com a testemunha, não terem 

também sido significativamente diferentes. 

Clark et al., (1994) citados por Sainju et al., (2005) afirmam que a produção de 

biomassa e o teor de azoto nas não leguminosas é influenciado pela disponibilidade de 

azoto do solo, enquanto que as leguminosas tornam-se mais competitivas na produção 

de matéria seca e acumulação de azoto quando este está em reduzidas quantidades no 

solo. 

 No nosso caso, como não havia diferenças significativas na quantidade de azoto 

no solo, nos diferentes talhões, esta razão não serve para justificar as diferenças 

encontradas na produção de matéria seca e acumulação de azoto entre leguminosas e 

não leguminosas, embora Baggs et al., (2000) afirmem que um critério a ter em conta na 

selecção das espécies para reduzirem o N-NO3
- do solo, seja a sua capacidade em 

absorver o azoto a baixas temperaturas. 
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5. Conclusões 
 

Este estudo mostra que as plantas utilizadas para sideração desenvolvem-se em 

geral com sucesso na região em estudo (Viseu, Portugal), revelando algumas das 

leguminosas um bom potencial de acumulação de azoto. De uma forma geral, as 

leguminosas foram mais eficientes na produção de matéria seca e na acumulação de 

azoto do que as não leguminosas. 

Dentro das leguminosas estudadas, foi a serradela que obteve melhores 

resultados para a produção de matéria seca. Na acumulação de azoto foi a tremocilha 

que reteve a maior quantidade de azoto na média das duas datas de sementeira. Porém, a 

planta com maior potencial de acumulação de azoto foi o trevo balansa (na 2ª data de 

sementeira), logo seguido pela tremocilha. 

Estes resultados demonstram que as leguminosas forrageiras anuais têm bons 

resultados na produção de matéria seca e na acumulação de azoto, podendo ser 

utilizadas como culturas intercalares de Outono/Inverno para fonte de azoto em 

agricultura biológica.  

Em relação à data de sementeira, podemos afirmar que para as condições 

climáticas registadas neste ano de ensaio (escassez de chuvas no início do Outono), a 

1ªdata é muito precoce, pois não há água suficiente no solo que permita a emergência e 

o desenvolvimento das plantas, o que prejudica o desenvolvimento posterior das 

culturas, sendo a 2ª data (finais de Outubro) a mais indicada. 

Na sementeira mais tardia todas as plantas obtiveram maior produção de matéria 

seca, maior teor de azoto e consequentemente mais N acumulado. 

Em relação ao azoto no solo (N-NH4
+

 e N-NO3
-) apenas se registaram valores 

com algum significado de N-NO3
- no início do ensaio, mas em todos os casos sem 

diferenças significativas entre tratamentos.  

Como não se registaram diferenças significativas entre tratamentos e os valores 

de N no solo no final destas culturas eram todos muito baixos, pode-se considerar que 

os valores obtidos de acumulação de azoto se devem ao diferente potencial das culturas. 

 Este indício é um bom ponto de partida para uma futura linha de investigação 

onde se avaliará a quantidade de azoto que estas plantas sideradas conseguem fornecer á 

cultura principal, e a forma como o disponibilizam, ou seja, se a libertação do azoto é 
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feita sincronizadamente com as necessidades da cultura principal, pois todas as 

variações no teor de azoto da cultura principal terão origem na diferente libertação de 

azoto pelas culturas sideradas. 
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Quadro A.1a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da produção de matéria seca (kg MS ha-1). 

 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:materiaseca        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 76,865a 23 3,342 1,372 0,176 

Intercept 1605,121 1 1605,121 658,968 0,000 

repetição 18,521 3 6,174 2,535 0,068 

data 3,985 1 3,985 1,636 0,207 

repetição * data 18,187 3 6,062 2,489 0,072 

Plantas 12,178 8 1,522 0,625 0,753 

data * Plantas 23,995 8 2,999 1,231 0,302 

Error 116,919 48 2,436    

Total 1798,906 72      

Corrected Total 193,784 71      

a. R Squared = ,397 (Adjusted R Squared = ,108) 

 

   

 

Quadro A.1b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da produção de matéria seca (kg MS ha-1). 

 
Test Results 

Dependent Variable:materiaseca      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 3,985 1 3,985 0,657 0,477 

Errora 18,187 3 6,062    

a. repetição * data        
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Quadro A.2a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos resultados do 

teor de N nas plantas (g kg-1). 

 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Nplgramas     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3044,066a 23 132,351 6,123 0,000 

Intercept 15938,563 1 15938,563 737,409 0,000 

Plantas 589,604 8 73,701 3,410 0,004 

data 1710,443 1 1710,443 79,135 0,000 

repetição 220,206 3 73,402 3,396 0,025 

data * repetição 63,268 3 21,089 0,976 0,412 

Plantas * data 460,545 8 57,568 2,663 0,017 

Error 1037,485 48 21,614   

Total 20020,114 72    

Corrected Total 4081,551 71    

a. R Squared = ,746 (Adjusted R Squared = ,624)   

 

 
 

Quadro A.2b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos resultados do 

teor de N nas plantas (g kg-1). 
 

Test Results 

Dependent Variable:Nplgramas    

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1710,443 1 1710,443 81,105 0,003 

Errora 63,268 3 21,089   

a. data * repetição     
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Quadro A.3a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da produção de N pelas plantas (kg ha-1). 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Nplantas     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 82014,140a 23 3565,832 6,296 0,000 

Intercept 341059,397 1 341059,397 602,152 0,000 

Plantas 16667,362 8 2083,420 3,678 0,002 

data 46318,367 1 46318,367 81,777 0,000 

repetição 572,754 3 190,918 0,337 0,799 

data * repetição 6791,364 3 2263,788 3,997 0,013 

Plantas * data 11664,293 8 1458,037 2,574 0,020 

Error 27187,258 48 566,401   

Total 450260,795 72    

Corrected Total 109201,398 71    

a. R Squared = ,751 (Adjusted R Squared = ,632)   

 
 

 

Quadro A.3b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos resultados da 

produção de N pelas plantas (kg ha-1) 
 

Test Results 

Dependent Variable:Nplantas    

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 46318,367 1 46318,367 20,461 0,020 

Errora 6791,364 3 2263,788   

a. data * repetição     
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Quadro A.4a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da quantidade de N -NH4
+ no solo em Setembro (kg ha-1). 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NH4set        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 23,900a 23 1,039 1,000 0,483 

Intercept 95,909 1 95,909 92,318 0,000 

repetição 3,572 3 1,191 1,146 0,340 

data 0,511 1 0,511 0,492 0,487 

repetição * data 1,419 3 0,473 0,455 0,715 

Plantas 3,609 8 0,451 0,434 0,895 

data * Plantas 14,789 8 1,849 1,779 0,105 

Error 49,867 48 1,039    

Total 169,676 72      

Corrected Total 73,767 71      

a. R Squared = ,324 (Adjusted R Squared = ,000) 

 

Quadro A.4b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da quantidade de N -NH4
+ no solo em Setembro (kg ha-1). 

Test Results 

Dependent Variable:NH4set      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 0,511 1 0,511 1,080 0,375 

Errora 1,419 3 0,473    

a. repetição * data        

 

 

 



 

54 

 

Quadro A.5a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da quantidade de N -NH4
+ no solo em Abril (kg ha-1). 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NH4abril        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 53,097a 23 2,309 5,296 0,000 

Intercept 442,963 1 442,963 1016,151 0,000 

repetição 34,834 3 11,611 26,637 0,000 

data 1,838 1 1,838 4,216 0,046 

repetição * data 8,285 3 2,762 6,335 0,001 

Plantas 2,853 8 0,357 0,818 0,591 

data * Plantas 5,287 8 0,661 1,516 0,177 

Error 20,924 48 0,436    

Total 516,985 72      

Corrected Total 74,022 71      

a. R Squared = ,717 (Adjusted R Squared = ,582) 

 

 

   

Quadro A.5b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da quantidade de N -NH4
+ no solo em Abril (kg ha-1). 

Test Results 

Dependent Variable:NH4abril      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 1,838 1 1,838 0,666 0,474 

Errora 8,285 3 2,762    

a. repetição * data        
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Quadro A.6a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da diferença de quantidade de N-NH4
+ no solo entre Setembro e              

Abril (kg ha-1). 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NH4abrset     

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 59,227a 23 2,575 1,460 0,133 

Intercept 126,619 1 126,619 71,798 0,000 

repetição 24,239 3 8,080 4,581 0,007 

data 0,411 1 0,411 0,233 0,631 

repetição * data 13,009 3 4,336 2,459 0,074 

Plantas 2,579 8 0,322 0,183 0,992 

data * Plantas 18,989 8 2,374 1,346 0,244 

Error 84,651 48 1,764   

Total 270,497 72    

Corrected Total 143,878 71    

a. R Squared = ,412 (Adjusted R Squared = ,130)   

 
 

Quadro A.6b - Análise de variância dos  talhões principais em relação aos 

resultados da diferença de quantidade de N-NH4
+ no solo entre Setembro e              

Abril (kg ha-1). 

 
Test Results 

Dependent Variable:NH4abrset    

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 0,411 1 0,411 0,095 0,778 

Errora 13,009 3 4,336   

a. repetição * data     
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Quadro A.7a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da quantidade de N-NO3
- no solo no inicio do ensaio (Setembro de 2007)   

(kg ha-1). 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NO3set        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1262,628a 23 54,897 2,203 0,011 

Intercept 21250,275 1 21250,275 852,645 0,000 

repetição 510,611 3 170,204 6,829 0,001 

data 0,640 1 0,640 0,026 0,873 

repetição * data 162,340 3 54,113 2,171 0,104 

Plantas 300,685 8 37,586 1,508 0,179 

data * Plantas 288,353 8 36,044 1,446 0,202 

Error 1196,293 48 24,923    

Total 23709,196 72      

Corrected Total 2458,921 71      

a. R Squared = ,513 (Adjusted R Squared = ,280)    

 

Quadro A.7b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da quantidade de N-NO3
- no solo no inicio do ensaio (Setembro de 2007)   

(kg ha-1). 

 

 

 

Test Results 

Dependent Variable:NO3set      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 0,640 1 0,640 0,012 0,920 

Errora 162,340 3 54,113    

a. repetição * data        
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Quadro A.8a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da quantidade de N-NO3
- no solo no final do ensaio (Abril de 2008) (kg ha-1). 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NO3abril        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10,484a 23 0,456 1,474 0,128 

Intercept 184,420 1 184,420 596,441 0,000 

repetição 0,663 3 0,221 0,715 0,548 

data 0,406 1 0,406 1,314 0,257 

repetição * data 5,527 3 1,842 5,959 0,002 

Plantas 1,250 8 0,156 0,505 0,846 

data * Plantas 2,637 8 0,330 1,066 0,402 

Error 14,842 48 0,309    

Total 209,746 72      

Corrected Total 25,326 71      

a. R Squared = ,414 (Adjusted R Squared = ,133)    

 

Quadro A.8b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da quantidade de N-NO3
- no solo no final do ensaio (Abril de 2008) (kg ha-1). 

 

Test Results 

Dependent Variable:NO3abril      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 0,406 1 0,406 0,221 0,671 

Errora 5,527 3 1,842    

a. repetição * data        
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Quadro A.9a - Análise de variância dos pequenos talhões em relação aos 

resultados da diferença na quantidade de N-NO3
- no solo no inicio e final do ensaio 

(Setembro de 2007 - Abril de 2008) (kg ha-1). 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NO3abrset        

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1274,377a 23 55,408 2,218 0,010 

Intercept 17449,276 1 17449,276 698,363 0,000 

repetição 530,498 3 176,833 7,077 0,000 

data 0,068 1 0,068 0,003 0,959 

repetição * data 136,222 3 45,407 1,817 0,157 

Plantas 309,357 8 38,670 1,548 0,166 

data * Plantas 298,232 8 37,279 1,492 0,185 

Error 1199,326 48 24,986    

Total 19922,979 72      

Corrected Total 2473,703 71      

a. R Squared = ,515 (Adjusted R Squared = ,283)    

 

Quadro A.9b - Análise de variância dos talhões principais em relação aos 

resultados da diferença na quantidade de N-NO3
- no solo no inicio e final do ensaio 

(Setembro de 2007 - Abril de 2008) (kg ha-1). 

 

Test Results 

Dependent Variable:NO3abrset      

Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 0,068 1 0,068 0,001 0,972 

Errora 136,222 3 45,407    

a. repetição * data        

 

 


