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RESUMO 
 

Dentre os ecossistemas terrestres, o solo constitui um dos principais 
reservatórios de carbono (C). As práticas de preparo agrícola alteram esse 
compartimento, acelerando o processo de oxidação da matéria orgânica do solo, o que 
favorece a emissão de gases do efeito estufa. O presente trabalho foi desenvolvido em 
um experimento de longa duração localizado na Fundação ABC em Ponta Grossa (PR) 
sob diferentes sistemas de manejo do solo: plantio convencional (PC), preparo mínimo 
(PM), plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE), dispostos em blocos ao 
acaso. Os objetivos foram, determinar: a) os estoques de C e nitrogênio (N) do solo;  
b) a quantidade e qualidade dos resíduos culturais; e c) quantificar as trocas gasosas 
de CO2 e N2O entre o solo-atmosfera. As amostragens foram realizadas de outubro de 
2003 a novembro de 2004 na sucessão aveia branca/soja/trigo. Os estoques de C e N 
do solo foram determinados após a colheita das culturas e não apresentaram diferença 
estatística entre épocas de cultivo e tratamentos. O PD apresentou os maiores 
estoques médios de C e N, e o PC os menores valores. As taxas de seqüestro de C, na 
camada 0-20 cm nos tratamentos estudados em comparação ao PC (15 anos de 
implantação), foram de: 0,55; 0,66 e 0,46 Mg ha-1ano-1 para PM, PD e PDE, 
respectivamente. As massas secas e os estoques de C e N dos resíduos culturais 
foram maiores na época da colheita das culturas, e superiores nos tratamentos PD e 
PDE. Os teores de C dos resíduos não tiveram diferença estatística entre as médias 
dos tratamentos. Os resíduos de soja apresentaram, em todos os tratamentos, maior 
teor de N e menor de hemicelulose. As variações no Quociente 
holocelulose/lignocelulose (QCL), Índices ligno-celulósico (ILC) e de decomponibilidade 
(ID) foram pequenas, evidenciando pouca variação entre os resíduos da rotação. As 
médias diárias das emissões de CO2 do solo variaram de 24 a 248 mg m-2 h-1, e tiveram 
aumento progressivo, de novembro/03 (semeadura da soja) a fevereiro/04, devido ao 
crescimento das raízes que incrementou a taxa de respiração do solo. Não foi 
observada correlação significativa entre as emissões de CO2 e N2O com o ciclo diário 
da temperatura. As médias anuais de emissão de CO2 e N2O foram iguais nos horários 
8:00, 12:00h e 17:00h. Os fluxos de N2O variaram de 3 a 53 µg m-2, e a maior 
freqüência observada com saturação de água no solo em torno de 60%, após as 
adubações nitrogenadas em junho/2004 no PC e PM e em julho/2004 no PD e PDE. O 
revolvimento do solo pela gradagem e incorporação dos resíduos culturais no PC e PM, 
não alteraram significativamente as emissões de CO2 e N2O. Os tratamentos estudados 
não apresentaram diferença nas médias anuais de emissão de CO2 e N2O do solo. 
Dentre todas as variáveis estudadas, comparando os tratamentos PC, PM, PD e PDE, o 
PD destacou-se por apresentar maior estoques de C e N no solo em relação aos 
demais tratamentos. 
 
 
Palavras-chave: Gases efeito estufa; Sistemas manejo do solo; Resíduos culturais; 

Estoques de C e N do solo 
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ABSTRACT 
 
 
Between the terrestrial ecosystems, the soil is one of the most important pools of carbon 
(C). Agricultural tillage practices alter the contents of this element, accelerating the 
process of organic matter oxidation, inducing greenhouse gases emissions. The present 
research was carried out in a long-term experiment located at Fundação ABC in Ponta 
Grossa (Paraná State, Brazil) under different soil management systems: conventional 
(CT), minimum (MT), no-till (NT) and no-till harrowed (NTH), randomly displayed in 
blocks. The objectives were to determine: a) soil C and nitrogen (N) stocks; b) quantity 
and quality crop residues; c) quantify the CO2 and N2O gasses fluxes from the soil to the 
atmosphere. Sampling activities were performed between October 2003 and November 
2004 in the succession white oat/soybean/wheat. Soil C and N stocks were determined 
after the crops were harvested and showed the same distribution of soil C and N for all 
treatments, no significant statistically difference among cultural seasons and treatments 
was observed. NT system presented the highest mean soil C and N stock values, and 
the CT had the smaller values. Soil C sequestration rates in the 0-20 cm, in the 
treatments in comparison with the CT with 15 years of adoption, were 0,55; 0,66 and 
0,46 Mg ha-1year-1 for MT, NT and NTH, respectively. Dry matter and C and N stocks of 
crop residues were higher in the harvest season, and presented high values for NT and 
NTH. Carbon contents in crop residues were maintained in the same magnitude and  
showed no significant statistically difference. Soybean residues just presented,  
in all treatments, higher N concentration and smaller hemicelulose contents.  
The holocelulose/lignocelulose quotient (HLQ), ligno-celulosico (LCI) and decomposition 
(DI) indexes were small, evidencing in this work, little variation between the crop 
residues analised. The soil CO2 daily average emissions varied from 24 to 248 mg m-2 h-

1 and presented a progressive increase of November/03 (sow of the soy) to February/04, 
indicating that the soil respiration passed to be constituted of the organism soil and root 
plants. Correlation was not observed between the emissions of CO2 and N2O with the 
daily cycle of the temperature. The same annual averages of emission of CO2 and N2O 
were observed in the schedules 8:00, 12:00 and 17:00 hours. The N2O flow varied from 
3 to 53 g m-2, and the largest frequency observed with water filled pore space around  
60 %, and after the nitrogen fertilization in June 2004 in CT and MT and in July 2004 in 
NT and NTH. Soil tillage with plow and incorporation of the cultural residues in CT and 
MT, didn't alter the emissions of CO2 and N2O significantly. The studied treatments 
didn't present difference in the annual averages of emission of CO2 and N2O of the soil 
during 2003 and 2004 years. Between the studied variables, comparing the treatments 
CT, MT, NT and NTH, NT system stranded out from the other treatments by present 
higher soil C and N stocks. 
 
Key-words: Greenhouse gases; Soil management systems; Crop residues; Soil C and N 

stocks 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Tem sido crescente a preocupação em relação às mudanças do clima no 

planeta, decorrentes, principalmente, das emissões de dióxido de carbono (CO2) e 

outros gases traços, tais como o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O). Estes gases são 

responsáveis pela manutenção da temperatura média ambiente entre 16-180C, 

promovendo o chamado "efeito estufa", essencial para a existência da vida no planeta.  

Estima-se que 20% do incremento anual do forçamento radiativo global é 

atribuído ao setor agrícola, considerando-se o efeito do CO2, CH4 e N2O (IPCC, 2000). 

O forçamento radiativo é a expressão da perturbação do balanço de energia do sistema 

superfície-troposfera, após permitir que a estratosfera reajuste-se a um estado de 

equilíbrio radiativo médio global (IPCC, 1994). É importante destacar que o N2O e CH4, 

embora presentes em menores quantidades na atmosfera, apresentam potencial de 

aquecimento global 25 e 250 vezes superior ao do CO2, respectivamente. Porém, 

adotando-se “boas práticas de manejo” do solo como: controle da erosão, plantio direto 

e também através de reflorestamento/aflorestamento, pode-se remover o carbono 

atualmente contido na atmosfera. 

O compartimento solo constitui um dos cinco principais reservatórios de 

carbono, sendo um “compartimento-chave” no processo de emissão e seqüestro de 

carbono. O reservatório oceânico é o maior deles com 39000 Gt (1Gt = 1015 g = 1 bilhão 

de toneladas métricas). O segundo maior é o reservatório terrestre, constituído pelo 

geológico (5000 Gt), solo (2000 a 2300 Gt) e biomassa vegetal (560 Gt). Na atmosfera, 

o conteúdo de carbono é estimado em 760 Gt. O estoque de carbono orgânico nos 

solos é aproximadamente três vezes superior à quantidade estimada para biota e o 

dobro do que existe na atmosfera (ESWAREAN et al., 1993; BATJES, 1996). O 

reservatório atmosférico está aumentando a uma taxa de 3,3 Gt de C ano-1, 

principalmente devido às intervenções nos reservatórios geológicos, no solo e no 

biótico (IPCC, 2000). 

O nitrogênio encontra-se distribuído, assim como o carbono, em cinco 

reservatórios. O reservatório atmosférico é o maior, constituído de N2, com  

4 milhões de Tg e N2O com 14 Tg. Na seqüência vêm os sedimentos com 50 mil Tg, os 

oceanos com 22600 Tg e os solos com 15 Tg (REEBURG, 1997). 
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As emissões de CO2 pela respiração do solo são favorecidas pela adição de 

matéria orgânica e preparo do solo, além do desmatamento e queima de combustíveis 

fósseis. As aplicações de fertilizantes nitrogenados, condições de alta umidade e tipo 

de manejo a que os solos são submetidos, tendem a aumentar as emissões de N2O do 

solo para a atmosfera. O cultivo de arroz, a criação de bovinos, dejetos animais e 

queima da biomassa são importantes fontes de CH4, além do impacto causado pela 

mudança do uso da terra. 

A matéria orgânica do solo (MOS) é uma reserva de carbono responsável 

pelos níveis de fertilidade da maioria das terras. Ela promove a estruturação do solo, 

aumenta a capacidade de acúmulo de água, fornece nutrientes para as plantas e evita 

que os fertilizantes sejam facilmente lixiviados. O carbono e o nitrogênio contidos nos 

solos dos ecossistemas naturais são altamente susceptíveis às mudanças de estoque 

com o manejo agrícola da terra. Por outro lado, dependendo do manejo empregado, 

estes estoques de carbono e nitrogênio no solo podem permanecer iguais ou, até 

mesmo, aumentar ou diminuir comparados ao sistema original. 

A conversão da vegetação nativa em sistemas de produção agrícola, com 

preparo convencional, geralmente resulta em um declínio significativo da concentração 

de MOS (PAUSTIAN et al., 2000; LAL, 2002). O preparo convencional e o preparo 

mínimo caracterizam-se pelo uso indiscriminado de arações, gradagens e 

escarificações, favorecendo a oxidação do C orgânico do solo e o aumento do fluxo de 

CO2 para a atmosfera.  

As práticas agrícolas de preparo promovem a mineralização do nitrogênio 

orgânico total do solo, o que leva a um aumento nas taxas de produção de N2O, sendo 

este produzido pela: nitrificação, denitrificação e denitrificação total (ESTAVILLO, et al., 

2002). 

Nos anos 70, devido aos sérios problemas de degradação do solo pela 

erosão, foi introduzido no Sul do Brasil o sistema Plantio Direto (PD). A velocidade da 

expansão desta técnica no Brasil é significativa. Na década de 90 este sistema ocupava 

uma área de cerca de 11 milhões de hectares e hoje ocupa uma área de mais de 20 

milhões de hectares, o equivalente a um terço da área total cultivada no país com 

culturas anuais (FEBRAPPD, 2005).  
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No PD os resíduos culturais são mantidos na superfície do solo e o seu 

revolvimento limita-se à linha de semeadura. A manutenção da cobertura vegetal altera 

o regime térmico do solo, conserva a umidade, diminui as perdas de solo por erosão, 

promove a proteção física da MOS no interior dos agregados e aumenta o aporte de 

carbono e nitrogênio no solo. Com isso, leva a um aumento da MOS junto à superfície, 

sendo estimado que a cada 1% de aumento no teor da MOS, na camada 0-20cm,  

130 milhões de toneladas de carbono sejam imobilizadas, contribuindo para diminuir a 

concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera global. 

Para garantir o sucesso do PD, grandes quantidades de resíduos culturais 

devem ser continuamente adicionadas ao sistema. Desse modo, sua eficácia depende, 

dentre outros aspectos, do conhecimento da velocidade de decomposição e a 

qualidade desses resíduos, especialmente quando se utiliza rotação de culturas.  

A decomposição desses resíduos depende da natureza do material vegetal, 

manejo da cobertura, grau de fracionamento do resíduo, fertilidade e condições 

climáticas representadas principalmente pelo regime de chuvas e pela temperatura, que 

influem na atividade microbiana do solo.  

A qualidade do resíduo cultural adicionado é um dos fatores que influenciam 

nas emissões de N2O. Em condições de anaerobiose, o nitrogênio mineralizado por 

desnitrificação é reduzido, produzindo óxido nitroso. Em solos aerados, a alta umidade 

e o carbono solúvel adicionado pelo resíduo vegetal propiciam o desenvolvimento de 

sítios anaeróbicos, favorecendo a emissão de N2O. 

 
 
2  DESENVOLVIMENTO 
 

2.1  Revisão de literatura 
 

2.1.1  Principais sistemas de preparo do solo no Paraná 
 

O preparo do solo tem sido utilizado desde épocas remotas, todavia, sua 

intensificação tem aumentado desde o início da era industrial, especialmente nas 
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regiões de clima temperado (LYNCH, 1984). Em geral, nestas regiões onde 

predominam solos com elevada fertilidade natural, o principal objetivo do preparo é a 

interrupção do ciclo entre o inverno e a primavera, expondo o solo aos raios solares 

com o intuito de elevar sua temperatura e possibilitar o cultivo. Porém, em solos 

tropicais a fertilidade natural é limitada, e a mobilização das camadas superficiais 

intensificam os processos de oxidação do material orgânico, havendo maior ruptura da 

estrutura do solo, potencializando desta maneira os processos de compactação e 

erosão (DENARDIN ; KOCHHANN, 1993).  

O sistema de preparo interfere em muitos atributos do solo como o conteúdo 

de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, capacidade de troca de cátions, pH, 

densidade, condutividade hidráulica, conteúdo de água disponível e estabilidade dos 

agregados. Em geral, em condições de solos bem drenados, as formas 

conservacionistas de preparo melhoram as condições de todos estes atributos, 

principalmente na camada superficial (DERPSCH, 1991). De todos os sistemas de 

preparo, o convencional com arado ou grade produz as maiores perdas de carbono 

orgânico do solo, assim como de carbono de combustíveis fósseis, dada a maior 

intensidade da mecanização (GENTIL et al.,1993).  

O carbono orgânico (C) contido nos solos dos ecossistemas naturais é 

altamente susceptível às mudanças de estoque devido ao manejo da terra  

(MORAES et al., 1996; SCHUMAN et al., 2002; HOUGHTON, 2003). Os estoques de C 

no solo,geralmente são reduzidos logo após a conversão de ecossistemas nativos para 

agroecossistemas (MURTY et al., 2002; LAL, 2003), principalmente pelos mecanismos 

de redução da entrada de matéria orgânica no sistema (DIAS-FILHO et al., 2001), 

aumento da oxidação em função do preparo mecanizado (SCHIMEL, 1995;  

PAZ-GONZÁLEZ et al., 2000) e da erosão do solo (LAL, 2003). 

A adoção do Plantio Direto (PD) no Brasil, a partir da década de 70, como um 

método alternativo de manejo nas lavouras de sucessão soja e trigo no Sul do país, 

proporcionou novo alento à conservação do solo, que se baseava principalmente em 

práticas mecânicas de controle da erosão, como cultivo em nível e terraceamento 

(ELTZ, 1997).  
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A amplitude e a velocidade da expansão do PD no Brasil, que na década de 

90 ocupava uma área de cerca de 11 milhões de ha, hoje ocupa uma área de mais de 

20 milhões de ha, que corresponde a um terço da área total cultivada no país com 

culturas anuais. No Estado do Paraná a área sob PD ultrapassa os  

5,5 milhões de ha (FEBRAPPD, 2005). Estudos mostram que anualmente deixam de 

ser erodidos quase 100 milhões de toneladas de solo rico em nutrientes com a 

utilização do PD. 

No Estado do Paraná diferentes manejos agrícolas como plantio convencional 

(PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE) têm 

sido empregados em estudos e experimentos de longa duração instalado no município 

de Ponta Grossa em 1988. Verificou-se que o rendimento de grãos de milho não foi 

afetado pelos sistemas de manejo do solo e de culturas ao longo dos anos, já o 

rendimento de grãos de soja do tratamento PD foi maior, em relação aos tratamentos 

PC e PM no ano agrícola de 2003 (PAULETTI et al., 2003).  

Experimentos de longa duração são essenciais para avaliar respostas 

cumulativas em tratamentos de sistemas de manejo, cuja constatação torna-se inviável 

nos dois ou três primeiros anos. Porém, é importante considerar que os resultados 

obtidos nestes experimentos podem sofrer influência de condições inerentes à área 

experimental, como a adoção de práticas culturais, das condições climáticas do ano 

agrícola, do nível de fertilidade do solo, entre outros (SOANE; BALL, 1998; 

KLUTHCOUSKI et al., 2000).  

O plantio direto compreende um conjunto de técnicas que visam a melhoraria 

das condições do solo, respeitando três requisitos mínimos: a) não revolvimento do 

solo; b) rotação de culturas e; c) uso de culturas de cobertura para formação de 

palhada. A diminuição significativa do consumo de combustível (60 a 70 % menos de 

óleo diesel), o aumento do conteúdo de matéria orgânica em decomposição na 

superfície do solo e a redução da perda de solo por erosão são algumas das melhorias 

proporcionadas pelo uso do PD. De acordo com estas melhorias, o plantio direto 

possibilita a obtenção de uma agricultura mais sustentável, de alta produtividade, com 

minimização de custos por unidade produzida e com menor impacto ao ambiente 

(PLATAFORMA PLANTIO DIRETO, 2002). 
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Apesar das inúmeras vantagens que o PD oferece, alguns fatores têm 

causado frustrações com a adoção dessa tecnologia, destacando-se a excessiva 

compactação do solo em superfície, decorrente da ausência de revolvimento deste e da 

ocorrência sistemática do tráfego de máquinas e implementos. Estudos demonstram, 

que cerca de 80-90% da compactação potencial ocorre logo após as primeiras entradas 

de máquina na área (MEEK, et al., 1988; BLACKWELL et al., 1989).  

O plantio convencional que tem como técnica de manejo o uso intensivo e 

indiscriminado de arações e gradagens no preparo do solo e o excessivo tráfego de 

máquinas sobre o terreno, apresenta grande influência na estrutura da camada 

superficial do solo, contribuindo desta maneira para a formação de uma camada 

compactada subsuperficial, favorecendo a erosão (BOLLER et al., 1998).  

Em trabalhos realizados no Brasil, com o objetivo de comparar o plantio direto 

com o plantio convencional, foi constatado que o preparo do solo com arações e 

gradagens reflete prontamente as alterações nas frações granulométricas e na redução 

da matéria orgânica (MACHADO et al., 2001).  

No Estado do Paraná, aumentos significativos no C total do solo (0-10 cm) 

sob PD ocorreram principalmente nas frações granulométricas mais grosseiras (SÁ et 

al., 2001). Bayer et al. (2004) em estudo realizado no Estado do Mato Grosso, 

constataram que o plantio direto aumentou os estoques de carbono orgânico do solo, 

em comparação com o preparo convencional, sendo este efeito restrito às camadas 

superficiais e dependentes do sistema de cultura (estival ou outonal). 

O sistema de preparo mínimo consiste em uma gradagem leve para atingir  

15 cm de profundidade seguido de duas gradagens niveladoras, ocorrendo um menor 

revolvimento do solo, reduzindo a pulverização da camada arável e conseqüentemente 

diminuindo a compactação da camada subsuperficial quando comparado ao preparo 

convencional.  

Baseados em oito anos de acompanhamento da produtividade das culturas 

de soja e milho em Illinios (EUA), Hussain et al. (1999) verificaram que o plantio direto 

teve um aumento na produtividade a longo prazo, em comparação ao plantio 

convencional e ao preparo mínimo. 
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Devido ao principal problema da compactação, medidas têm sido tomadas 

em algumas regiões no sentido de realizar uma escarificação a cada três anos para 

atingir a profundidade de 30 cm durante o inverno; com a inclusão desta técnica 

agrícola o sistema passou a ser conhecido como plantio direto escarificado (PDE).  

No experimento realizado em Ponta Grossa com os diferentes sistemas de manejo,  

o tratamento PC apresentou rendimento de grãos de soja superior ao PDE no ano 

agrícola de 1997, bem como em 1998, o tratamento PC foi superior ao PD  

(PAULETTI et al., 2003). Nesta área experimental não foram observadas diferenças 

significativas dos principais atributos de fertilidade química do solo (LIMA et al., 2000). 

A implantação do PD no Estado do Paraná ocorreu em áreas com elevada 

degradação devido à intensa mobilização do solo e efeitos erosivos, com teores de 

carbono abaixo do encontrado originalmente (SÁ, 1993). Dessa maneira, a adição de 

material orgânico para a formação de uma cobertura permanente sobre o solo foi de 

grande importância para o sucesso da instalação do sistema de manejo. 

Rotações de culturas que introduzem elevadas quantidades de resíduos 

culturais com maior resistência à decomposição tendem a melhorar a disponibilidade e 

aproveitamento de carbono e nitrogênio pelas culturas subseqüentes e reduzir 

adubações inorgânicas. 

Assim como no Sul do Brasil, outras regiões como o Cerrado vêm 

aumentando sua área sob PD. O solo do Cerrado brasileiro abrange uma área com 

mais de 200 milhões de ha (GOEDERT, 1998), o que corresponde a quase  

25% do Brasil e 4% do planeta em terras tropicais. Atualmente, numa área superior a  

12 milhões de ha, essa região é cultivada com culturas anuais, e são utilizados diversos 

sistemas de preparo do solo, com predomínio de uso de grade pesada e de arado de 

discos, além de aivecas e escarificador (BAYER et al., 2004).   

A partir da década de 80 teve início a adoção do PD na região, sendo a 

evolução rápida, e em 2001, aproximadamente cinco milhões de ha já estavam sendo 

cultivados neste sistema de manejo (ASSOCIAÇÃO DE PLANTIO DIRETO NO 

CERRADO, 2004). 
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2.1.2  Seqüestro de carbono no solo sob diferentes sistemas de manejo agrícola 
 

O seqüestro de carbono no solo compreende o C fixado via fotossíntese e 

incorporado ao solo nas frações estáveis em quantidade maior do que o CO2 respirado. 

A ausência de preparo é uma das mais eficientes estratégias agrícolas para 

seqüestrar o carbono atmosférico (KERN; JOHNSON, 1993; LAL; KIMBLE, 1997). O 

solo pode atuar como dreno se forem implementadas medidas mitigatórias integradas, 

tais como: a) redução e/ou eliminação da intensidade de preparo do solo;  

b) intensificação de sistemas de rotação de culturas; c) adoção de práticas que 

promovam o aumento da produtividade das culturas e; d) restabelecimento da cobertura 

vegetal permanente (BRUCE et al.,1999). 

O tempo de adoção do plantio direto, associado à rotação de culturas com a 

deposição dos resíduos culturais sobre o solo, que através de sua decomposição lenta 

e gradual libera compostos orgânicos estimulando a formação e a estabilidade dos 

agregados (TISDAL; OADES, 1982; SIX et al., 2002), tende a aumentar a matéria 

orgânica do solo (MOS) principalmente na camada de 0-20 cm  

(MACHADO et al., 2001). O acúmulo de C em solos cultivados sob plantio direto  

no mundo é de aproximadamente 0,33 Mg ha-1 na camada 0-30cm. (SIX et al., 2002). 

Muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos no sentido de quantificar o 

seqüestro de carbono no solo. Pode se observar que as taxas de seqüestro de C são 

bastante variáveis nas diferentes regiões devido às condições climáticas (temperatura e 

umidade), ao tipo de solo (textura e mineralogia) e sistema de rotação de culturas 

adotado (aporte de resíduos). As taxas de seqüestro de C estimadas em regiões 

tropicais e subtropicais do Brasil no plantio direto em relação ao preparo convencional 

estão apresentadas na Tabela 1. 

Apesar das condições climáticas favoráveis à atividade biológicas, as taxas 

de seqüestro de C em solos brasileiros são similares (região tropical) ou maiores 

(região subtropical) que as encontradas em solos de regiões temperadas  

(0,34 Mg ha-1 ano-1 em 0-30 cm). Considerando-se as taxas médias de seqüestro de C 

e a área de cultivo em PD (~10 milhões de ha no Sul do Brasil e ~8 milhões de ha na 

região dos Cerrados e SP) verifica-se o expressivo potencial desta prática na mitigação 
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das emissões de CO2 para a atmosfera, a qual pode ser estimada em 

aproximadamente 7,6 Tg C ao ano (BAYER et al., 2005). 

No estudo realizado em Tibagi (PR), comparando os estoques de C em um 

Latossolo Vermelho em plantio convencional e plantio direto com 22 anos de 

implantação, o ganho foi de 19 Mg ha-1 de C na profundidade de 0-40 cm no plantio 

direto (SÁ et al., 2001). No mesmo trabalho, também foi constatado que 82% do 

aumento de C ocorreu na camada de 0-10 cm apresentando relação linear com a 

adição dos resíduos culturais. A contribuição do C derivado dos resíduos culturais 

ocorreu em maior proporção nas frações mais grosseiras da matéria orgânica do solo 

(MOS), todavia, também foi significativa a contribuição nas frações associadas ao silte e 

a argila, indicando a existência de um fluxo contínuo de C entre os compartimentos da 

MOS (SÁ et al., 2001).  

Os estoques de C e nitrogênio (N) do solo em Tibagi (PR) foram maiores em 

PD de 22 anos de implantação em relação a 12 anos de implantação para as 

sucessões aveia preta/soja/trigo e aveia preta/ milho/trigo. O aumento do estoque de C 

foi de 21 e 36% e de 27 e 37 % para a sucessão aveia preta/milho/trigo e aveia 

preta/soja/trigo, respectivamente (SIQUEIRA NETO, 2003).  

Em estudo em Eldorado do Sul (RS) os estoques de C e N foram maiores 

com a adoção do PD, quando comparando com o sistema de plantio convencional, 

apresentando um taxa de seqüestro de C na camada 0-20 cm de 0,52 Mg ha-1 ano-1 

(LOVATO et al., 2004). 

Resultados obtidos por Sisti et al. (2004) no Rio Grande do Sul, após 13 

anos, demonstraram que os estoques de C e N no plantio direto (13 anos de 

implantação) e convencional, não tiveram diferença no perfil (0-40 cm). O estoque de C 

no solo sob plantio direto teve um aumento de 10 Mg ha-1 em relação ao plantio 

convencional quando foi introduzida uma leguminosa como adubo verde na rotação. 

Apesar das mudanças dominantes nos estoques de C e N do solo ocorrerem 

principalmente na camada superficial (0-20 cm), as demais camadas também são 

importantes reservatórios de C e N. E dependendo do manejo do solo adotado, as 

camadas mais profundas funcionam como fonte ou dreno de CO2 da atmosfera 

(DIEKOW et al.,2005). 



 20

Tabela 1 - Taxa de seqüestro de carbono no Brasil nas regiões tropicais e subtropicais, 
em solos sob plantio direto em relação ao plantio convencional 

 
       

Local Solo Prof. 
(cm) 

Estoque de C 
(Mg ha-1) 

Tempo 
(anos) 

Taxa 
(Mg ha-1ano-1) 

Referência 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

   PC PD    
Tropical        

Luziânia GO Latossolo 0-20 38,60 41,00 8 0,30 Bayer et al. (2005) 

Coimbra MG Acrisol 0-20 31,23 38,54 15 0,49 Leite et al. (2004) 

Campinas SP Latossolo 0-20 78,00 80,80 12 0,23 De Maria et al. (1999) 
l        

Subtropical        

Londrina PR Latossolo 0-20 29,00 32,30 14 0,24 Castro-Filho et al. (1998) 

Ponta Grossa PR Latossolo 0-20   22 0,81 Sá et al. (2001) 

Tibagi PR Latossolo 0-20   10 1,6 Siqueira Neto (2003) 

Tibagi PR Latossolo 0-40   10 -0,5 Sá et al. (2001) 

Passo Fundo RS Latossolo 0-20 44,80 46,70 13 0,15 Freixo et al. (2002) 

   48,34 50,36  0,16 Sisti et al. (2004) 

Eldorado do Sul RS Ultissol 0-20 29,69 36,45 13 0,52 Lovato et al. (2004) 
        

Temperada        

EUA Ultissol 0-30   faixa: 0,24 – 0,40 Lal et al. (1999) 

     média: 0-34 West; Marland (2002) 

Fonte: modificado de Bayer et al., 2005; Bernoux et al., 2005. 

 

O acúmulo de MOS no PD ocorre muito lentamente, levando vários anos para 

se tornar expressivo (BAYER; MIELNICZUK, 1999). As pesquisas ainda não são 

conclusivas sobre o acúmulo de C após a implantação do PD. Como citado 

anteriormente, diversos trabalhos encontraram aumento significativo da MOS no PD, 

em comparação as práticas convencionais (SIDRAS; PAVAN, 1985; SÁ et al., 2001; 

BAYER et al., 2005).  

Entretanto, outros não detectaram diferenças significativas (FREITAS et al., 

2000; MACHADO; SILVA, 2001; FREIXO et al., 2002; SISTI et al., 2004). Essa 
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divergência de resultados pode ser atribuída às condições climáticas dos locais,  

tipos de sistemas considerado plantio direto, camadas de solo estudadas e tempo de 

implantação do manejo. 

 

 

2.1.3  Influência dos resíduos culturais na qualidade do solo e na emissão de 
gases do efeito estufa  

 

Os resíduos culturais são fundamentais para a cobertura permanente do solo, 

melhorando atributos físicos, químicos e biológicos e, principalmente a qualidade deste. 

Com a decomposição da palha, várias substâncias orgânicas são formadas  

(ácidos fúlvicos, húmicos e humina) constituindo a MOS. Além disso, também são 

formadas e liberadas substâncias mineralizadas contendo cálcio, magnésio, fósforo, 

potássio, nitrogênio e enxofre, entre outros nutrientes, prontamente disponíveis às 

culturas subseqüentes.  

Outra vantagem da palha é a amenização dos efeitos do clima, 

proporcionando condições de temperatura e umidade mais adequadas ao solo e a 

atividade microbiana deste, que é responsável por grande parte do processo de 

reciclagem dos nutrientes (SALTON et al., 1998).  

A decomposição dos resíduos culturais depende da natureza, da quantidade 

de material vegetal (BROWN; DICKEY, 1970; BERTOL et al., 1998), da fertilidade do 

solo (SMITH; DOUGLAS, 1971), do manejo da cobertura e do grau de fracionamento do 

resíduo (HOUSE; STINNER, 1987), além das condições climáticas (LYON, 1998; 

GLIMOUR et al., 1998), representadas principalmente pelo regime de chuvas e pela 

temperatura, que influem na atividade microbiana. 

A incorporação dos resíduos orgânicos nas frações granulométricas do solo 

ocorre de forma diferenciada; estando o material mais fresco associado às frações mais 

grosseiras de areia e o mais decomposto ligado às frações mais finas de argila, 

refletindo tanto o grau de humificação quanto à suscetibilidade à decomposição pela 

biomassa microbiana (BAYER et al., 2002). 
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Os principais fatores que afetam a taxa de mineralização dos compostos 

orgânicos são as condições edafoclimáticas (temperatura, umidade, pH, teores de O2 e 

de nutrientes no solo) e a qualidade do substrato (fração solúvel, nutrientes, lignina, 

índice ligno-celulósico, polifenóis, relação C/N, lignina/N e lignina + polifenóis/N)  

(PAUL; CLARK, 1996). 

O parâmetro mais utilizado para estimar a mineralização/ imobilização de  

N no resíduo é a razão C:N (QUEMADA; CABRERA, 1995; AITA, 1997; SAKALA et al., 

2000). Marquez et al. (2000) verificaram que a disponibilidade do N e o tempo de 

imobilização após a adição de resíduos culturais depende da relação C:N desses 

resíduos e manejo do solo. 

O grau de maturação das plantas é um fator que regula a permanência dos 

resíduos vegetais na superfície do solo já que a elevada relação C:N dificulta a 

decomposição dos resíduos. Ao retardar o manejo das plantas de cobertura do solo 

permitindo maior estocagem de compostos ricos em C, tal como a lignina, possibilita-se 

o aumento ra relação C:N na massa vegetal e, conseqüentemente, o aumento de sua 

resistência à decomposição (GLIMOUR et al., 1998).  

A lignina é considerada o composto mais recalcitrante e muito resistente à 

decomposição microbiana. Os polifenóis tendem a se unir com proteínas e outros 

compostos nitrogenados orgânicos formando complexos resistentes aos 

microrganismos, indisponibilizando o N e inibindo as enzimas microbianas (KUMAR; 

GOH, 2000). 

A razão lignina/N também tem sido utilizada para prever o comportamento de 

decomposição de resíduos e mineralização de N. Segundo Mellilo et al. (1982) a razão 

lignina/N é importante no controle da mineralização de plantas não leguminosas. Como 

visto anteriormente, a lignina é importante na dinâmica do N, pois assim como os 

polifenóis, também pode complexar proteínas diminuindo a sua mineralização.  

Grandes quantidades de resíduos vegetais persistem por um período maior 

sobre a superfície do solo (BERTOL et al., 1998), como exemplo as gramíneas, 

tornando-se importantes para o sucesso do plantio direto. Desse modo, a eficácia 

desse sistema de manejo depende, entre outros aspectos, do conhecimento da 
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velocidade de decomposição dos resíduos culturais mantidos sobre a superfície do 

solo, especialmente quando se adotam rotações de culturas. 

Sá et al. (2004) em levantamento da quantidade de resíduos culturais em 

diversas regiões do Brasil revelaram uma faixa ampla de variação: de 7 a 16 t ha-1.  

No Rio Grande do Sul (Passo Fundo) e Santa Catarina (Joaçaba) a faixa ficou entre  

7 a 10 t ha-1; Ponta Grossa (PR) de 8 a 11 t ha-1; Assis (SP) de 9 a 11 t ha-1; Rio Verde 

(GO) de 9 a 10 t ha-1 e no Mato Grosso de 9 a 11 t ha-1 em Primavera do Leste e de  

12 a 16 em Sinop. 

A adição contínua de resíduos culturais com relação C:N contrastantes 

proporciona fluxos diferenciados de C e N. Desta forma, ocorrem períodos com elevado 

fluxo de C e N e outros com menor fluxo. É essa variação que proporciona o acúmulo 

de MOS, pois ocorre sobreposição de resíduos em camadas devido à resistência a 

decomposição dos resíduos com maior relação C:N (SÁ et al., 2004). 

A manutenção dos resíduos culturais na superfície do solo, associada à 

redução e/ou eliminação do preparo, aumenta a agregação dos solos (HALVIN et al., 

1990; CARTER, 1992; BEARE et al., 1994). O preparo acelera a oxidação do C para 

CO2 através da aeração por aumentar o contato entre o solo e os resíduos culturais e 

pela exposição da matéria orgânica protegida pelo agregado ao ataque microbiano 

(BEARE et al., 1994).  

Um experimento realizado no Canadá, demonstrou que depois de 13 a 14 

anos de cultivo sucessivo de trigo, as emissões de CO2 foram menores no PD do que 

no PC, devido à decomposição dos resíduos ser mais lenta na superfície, que ao serem 

incorporados ao solo (CURTIN et al., 2000). 

Embora tenha se aceito por décadas que a qualidade dos resíduos culturais 

tinha pouca importância no manejo do C e N na agricultura (HALVIN et al., 1990), já foi 

demonstrado claramente que ela representa um papel relevante na transformação da 

matéria orgânica do solo, em ecossistemas intensivamente manejados (DRINKWATER 

et al., 1998). Futuramente, o manejo da MOS em ecossistemas tropicais será mais 

importante que nos ecossistemas temperados, pois se espera que a degradação de 

nutrientes dos solos tropicais, devido à aceleração da oxidação da MOS seja mais 
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acentuada do que em solos temperados, e como conseqüência, maior contribuição ao 

aquecimento global (WALKER; STEFFEN, 1997).  

Os resíduos liberam C, N e outros componentes simples durante o processo 

de decomposição, dos quais 55 a 70% retornam à atmosfera na forma gasosa (CO2, 

N2O, NH3, entre outros), 5 a 15% são imobilizados pelos microrganismos 

decompositores, parte permanece na forma prontamente disponível para as plantas, 

parte se perde por lixiviação e de 15 a 40% é direcionado à produção de substâncias 

húmicas (STEVENSON, 1994; SHOMBERG et al.,1994).  

O plantio direto promove a permanência dos resíduos culturais sobre o solo 

que, além de acumular matéria orgânica, diminui a oxidação do C orgânico e pode 

assim, mitigar o CO2, tanto na biomassa microbiana, como na forma de C orgânico 

(BAYER et al., 2000). O PD possibilita maior estocagem de C no compartimento 

resíduos vegetais, em comparação com sistemas que utilizam o preparo do solo 

(FREITAS et al., 2000). 

As transformações químicas de compostos orgânicos, oriundos da 

decomposição lenta e gradual dos resíduos culturais e sua associação com a fase 

mineral, promovendo a proteção física da MOS, tem sido a proposta geral do 

mecanismo que explica a função do solo como dreno de CO2 no processo do seqüestro 

de carbono (CARTER, 1992; SIX et al., 1999; BALESDENT et al., 2000; DIEKOW et al., 

2005). 

A maior disponibilidade de N, geralmente está relacionada ao incremento na 

produção da biomassa vegetal, e conseqüentemente a maiores conteúdos de C 

orgânico total e N total adicionados ao solo (PAVINATO, 1993; BURLE et al., 1997).  

A produção de óxido nitroso no solo é oriunda, principalmente, dos processos 

microbiológicos de nitrificação e desnitrificação. A ocorrência desses processos, 

determinada por condições do solo, como: suprimento de O2, conteúdo de água, 

temperatura e pH, matéria orgânica, presença dos resíduos e concentração de amônio 

(NH4
+) e nitrato (NO3

-) (FIRESTONE; DAVIDSON,1989).  

A decomposição dos resíduos no plantio direto estimula as emissões de N2O. 

Estudo de incubação realizado em laboratório mostrou que o solo com resíduo 

aumentou de 85 g N2O ha-1 dia-1 para 820 g N2O ha-1 dia-1 sem resíduo  
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(BALL et al., 1999). Segundo Baggs et al. (2001), a adição de resíduos estimula 

rapidamente a atividade microbiana, criando sítios de anaerobiose e, 

conseqüentemente, estimulando a desnitrificação, além da possibilidade de acrescentar 

N disponível ao sistema.  

Baggs et al. (2001), observaram a influência da qualidade do resíduo nas 

emissões do N2O. Esses autores obtiveram ampla variação nos valores de emissões 

(3,4 mg N2O-N m-2 a 10 mg N2O-N m-2), apresentando correlação negativa com o 

conteúdo de polifenóis e a capacidade de ligação com proteínas dos substratos.  

 

 

2.1.4  Fluxos dos gases do efeito estufa em sistemas agrícolas 
 

O termo “aquecimento global” refere-se à aceleração do efeito estufa natural, 

devido às mudanças induzidas por ações antropogênicas no sistema terra-atmosfera 

(LAL, 1999).  A atmosfera terrestre é constituída de gases que permitem a passagem 

da radiação solar, porém, absorvem grande parte da radiação infravermelha termal, que 

é emitida pela superfície da terra. Essa propriedade inerente à atmosfera terrestre é 

denominada “efeito estufa”, o qual é um processo físico natural, porém, a alteração da 

composição química pode causar variações nas concentrações dos gases de efeito 

estufa, modificando o balanço de energia do sistema terra-atmosfera  

(MEIRELES, 1994). 

A quantidade de CO2 emitido para a atmosfera contribui com 50% do efeito 

estufa, enquanto o CH4 contribui com 19%, o N2O com 5%, os CFC’s com 15% e outros 

gases com 11% (IPCC, 2000). 

A agricultura é um fator significativo no balanço de CO2 na atmosfera, embora 

a emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis seja mais do que o dobro de 

CO2 emitido pelos sistemas agropecuários. Enquanto os combustíveis são 

responsáveis pela maior quantidade de dióxido de carbono que entra na atmosfera, 

estima-se que a difusão do cultivo conservacionista poderia compensar até 16% das 

emissões de CO2 por combustíveis fósseis (CTIC, 1996). A ampla conversão da 
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produção agrícola de preparo convencional para plantio direto resulta em significativo 

depósito de carbono orgânico no solo (KERN ; JOHNSON, 1993). 

As práticas culturais podem conduzir o solo a atuar como fonte ou dreno do 

CO2 atmosférico, influenciando diretamente no efeito estufa (LUGO; BROWN, 1993; 

LAL, 1995). A conversão de ecossistemas naturais em áreas agrícolas (desmatamento 

e queima de biomassa) e a oxidação de MOS devido ao preparo do solo, contribuem 

com aproximadamente 33% da emissão global líquida de CO2 (FLACH et al., 1997; 

IPCC, 2000). Estudos mostram que aproximadamente 13% do dióxido de carbono (URI; 

BLOODWORTH, 2000) e 80% do óxido nitroso emitidos, são proveniente da atividade 

agropecuária (KULSHRESHTHA et al., 2000). 

A concentração troposférica dos gases traços tem aumentado desde a 

revolução industrial. Por exemplo, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou de 

280 ppm para 366 ppm desde a era pré-industrial até a década de 90 (IPCC, 2000). Da 

mesma forma, outros gases causadores do efeito estufa tiveram aumentos expressivos: 

N2O (288 ppb para 311 ppb) e CH4 (0,8 ppm para 1,74 ppm). 
A degradação do solo acentua a emissão de CO2 pelo esgotamento do 

reservatório de C deste (LAL et al., 1995, 1998). As emissões globais pelo 

desflorestamento e práticas agrícolas foram estimadas pelo IPCC (1995) em 1,6 Pg. 

ano-1, o que contribui em aproximadamente 20% do aumento global anual do 

forçamento radioativo. A liberação global de C proveniente da mineralização da MOS 

devido às atividades agrícolas é de aproximadamente 800 Tg C ano-1 (SCHLESINGER, 

1990). 

O carbono emitido para a atmosfera na forma de CO2 esta associado à 

oxidação do C orgânico do solo. Práticas de manejos que utilizam o revolvimento do 

solo para o cultivo resultam no aumento do fluxo de CO2 para a atmosfera (BRUCE et 

al., 1999), provocando a fragmentação dos macroagregados em unidades menores 

(PALMEIRAS et al., 1999), que protegem a fração lábil da MOS, favorecendo a ação de 

agentes oxidantes causando maiores emissões de CO2 (SIX et al., 1999). 

A utilização do sistema convencional promove a oxidação da MOS e maiores 

emissões de CO2. A adoção do sistema plantio direto mantém a integridade estrutural 

dos agregados, reduzindo a degradação do solo (CASTRO FILHO et al., 2002). 
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O PD apresenta potencial para mitigar CO2 através do elevado incremento de 

resíduos culturais sobre o solo, pela rotação de culturas e pelo processo de 

decomposição gradual destes resíduos que favorece o acúmulo de matéria orgânica e o 

seqüestro de C (AMADO et al., 2001). Porém, é necessário determinar este potencial, 

em função das condições climáticas e tipos de solo de cada local, pois o aumento do 

estoque de C no solo, depende de fatores como temperatura e umidade (ALVAREZ et 

al., 2001; FANG; MONCRIEFF, 2001), e principalmente da mineralogia, que fornece a 

proteção física da matéria orgânica (PARFITT et al., 1997), a qual, durante o processo 

de agregação das partículas, tem sido um processo fundamental para o aumento do 

carbono orgânico total do solo (SIX et al., 1999; BAYER et al., 2002;  

FREIXO et al., 2002). 

Recentes publicações indicam que a biosfera terrestre age como um dreno de 

carbono (SCHIMEL et al., 2001; IPCC, 2001), reduzindo o aquecimento global relativo 

ao forçamento radioativo dos gases do efeito estufa (principalmente CO2 e CH4, mas 

também o N2O) causados por ações antropogênicas. Os sistemas de manejo do solo 

promovem diferenças significativas nas emissões de CO2, segundo La Scala Jr. et al. 

(2001) em estudo realizado em um Latossolo Vermelho no interior de São Paulo, 

indicam que o preparo do solo com arado produziu a maior perda de carbono até  

15 dias após a sua realização, quando comparado com o tratamento sem preparo. 

Em experimento de incubação em laboratório sobre a influência da 

temperatura na emissão de CO2, foram observadas emissões mais elevadas a 20 ºC do 

que a 10 ºC (MCINERNEY; BOLGER, 2000). As maiores emissões foram detectadas 

próximas às temperaturas de 32 ºC, ponto ótimo para a respiração do solo  

(FANG; MONCRIEFF, 2001). Ball et al. (1999), verificaram que as emissões de CO2 

poucas semanas após a semeadura não estão relacionadas ao preparo do solo e sim à 

temperatura. 

Em trabalho realizado em Rondônia, comparando plantio direto de arroz, 

pastagem com gradagem e controle, a respiração do solo no tratamento gradagem 

durante os seis meses de duração do estudo, foi substancialmente maior que a do 

tratamento plantio direto. Durante este período, a emissão cumulativa de CO2 no 

tratamento controle foi de 7 Mg C ha-1. No tratamento gradagem 9 mg C ha-1 foram 
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emitidos, enquanto no tratamento plantio direto, a emissão foi de 6,12 mg C ha-1. Os 

maiores picos de CO2 foram emitidos após três eventos de perturbação física que eram 

parte do tratamento gradagem, dois eventos de gradagem e um evento de plantio de 

sementes (PASSIONATO et al.,2003). 

Estudo realizado em Tibagi (PR) mostra a tendência de aumento nos fluxos 

de CO2 do solo com o tempo de implantação do plantio direto (de 12 para 22 anos), 

apresentando valor médio de 46 mg de C m-2 dia-1, tendo ocorrido as menores 

emissões, período em que as temperaturas do solo foram mais baixas  

(SIQUEIRA NETO, 2003). 

A aplicação de fertilizante nitrogenado sobre os resíduos culturais que 

apresentam elevada relação C:N, pode tornar-se uma prática para reduzir as emissões 

de CO2, promovendo o fornecimento de N junto à fonte energética. Com esta prática, a 

relação C:N dos resíduos diminuem ocorrendo a incorporação de C na biomassa 

microbiana do solo (MÁRQUEZ et al., 2000). 

A utilização de leguminosas em sistemas de rotação de culturas é uma 

estratégia que deve ser considerada quanto a seu efeito no acúmulo de matéria 

orgânica e seqüestro de CO2 (BAYER et al., 2000; SISTI et al., 2004), como também na 

substituição parcial dos fertilizantes minerais pelo N fixado simbioticamente, resultando 

na diminuição da emissão de N2O (AMADO et al., 2001). 

A concentração do óxido nitroso na atmosfera aumentou cerca de 46ppb 

(17%) desde 1750 e continua aumentando (HOUGHTON et al., 2001). A taxa de 

emissão de N-N2O dos ecossistemas naturais foi calculada em 5 a 16 Tg ano-1,  

a mesma relativa as atividades humanas (PRATHER et al., 2001). Os solos agrícolas 

são responsáveis por 4 Tg (MOSIER; KROEZE, 1999).   

A denitrificação é o processo de redução biológica do NO3
-, ou NO2

- para 

N2O, NO, ou até mesmo N2, e é considerada como a principal fonte de N2O atmosférico. 

A quantificação das emissões globais de N2O pelos solos é difícil, em virtude da 

heterogeneidade de ecossistemas terrestres e da variabilidade nas condições 

ambientais que controlam os fluxos desse gás (WATSON et al., 1990). 
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A agregação do solo tem efeitos acentuados na atividade da denitrificação, 

pois a denitrificação ocorre dentro dos microsítios anaeróbicos do solo (SEXTONE et 

al., 1985; PARKIN, 1987). 

O aumento dos agregados do solo e, conseqüentemente, da microporosidade 

e do conteúdo de água, criam sítios de baixa oxigenação, que aliados à elevação da 

população de denitrificadores, no PD resultante da incorporação de resíduos culturais 

que aceleram a atividade metabólica (SMITH et al., 1997), podem potencialmente, 

facilitar as emissões de N2O neste sistema (AITA, 1997; DRURY et al., 2004).  

A emissão de N2O em solos cultivados está normalmente associada à diminuição da 

difusão de gases devido à compactação e elevado grau de saturação de água no solo 

(WFPS) (BALL et al., 1999), ao tipo de fertilizante nitrogenado utilizado (NOBRE et al., 

2001) e ainda, pela disponibilidade de N-NO3
- (SMITH; DOBBIE, 2001).  

Passionato et al. (2003), em estudo realizado em Rondônia com recuperação 

de pastagens, comparando tratamento plantio convencional com pastagem, plantio 

direto de arroz e controle, encontrou um total de 2 kg de N-N2O ha-1 emitido pelo 

tratamento gradagem durante os seis meses de pesquisa, aproximadamente  

0,6 kg N-N2O ha-1 a mais do que no tratamento plantio direto. As emissões pela 

pastagem controle foram estimadas em 0,07 kg N-N2O ha-1. 

A literatura reporta que a aplicação de fertilizantes nitrogenados no solo é um 

dos fatores que mais contribuem para o incremento da emissão de N2O na atmosfera 

(MATSON et al., 1996; VELDKAMP et al., 1998; MOSIER, 2001; STEUDLER et al., 

2002). 

A diferença de emissão de N2O entre o plantio direto e o plantio convencional 

é de 3 kg N-N2O ha-1 ano-1 e este valor parece baixo, quando comparado às entradas 

de N via fertilizante e resíduos culturais (SIX et al., 2002). Porém, para o meio ambiente 

isto pode ser muito elevado se considerarmos que o potencial global de aquecimento 

do N2O é 296 vezes maior que o CO2 (IPCC, 2001). 

Em estudo realizado em Tibagi (PR), os fluxos de N2O do solo mostraram 

tendência de ser maiores com o tempo de implantação do PD. Após as colheitas das 

culturas de verão (soja e milho), foi observada emissão na sucessão aveia 

preta/milho/trigo e absorção na sucessão aveia preta/soja/trigo, que não recebeu 
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adubação nitrogenada. As maiores taxas de emissão de N2O ocorreram após a 

adubação nitrogenada da cultura do trigo nas sucessões estudadas (SIQUEIRA NETO, 

2003).  

As maiores emissões de N2O ocorrem após 10 dias da aplicação do 

fertilizante, ou seja, nas emissões de seis semanas consecutivas, havendo correlação 

com a umidade do solo (WEITZ et al., 2001). A revisão reportada por Dalal et al. (2003), 

mostra que solos agrícolas com condições de umidade favorável emitem 

aproximadamente 1,25 kg de N-N2O a cada 100 kg de N aplicado via fertilizante.  

As emissões de óxido nitroso, dependendo das características do solo, são 

estimuladas a partir de 40 a 50%, crescendo com o aumento da umidade, chegando ao 

ponto máximo de emissão entre 65 e 75% de saturação de água no solo  

(WFPS - water filled pore space) (BOWMANN 1998; DALAL et al. 2003).  

Em solos onde o nitrato não apresenta condições limitantes e o WFPS é 

maior que 60%, as emissões de N2O apresentam correlação exponencial com WFPS 

(DOBBIE; SMITH, 2003). Períodos com uma menor emissão de CO2 e elevada de N2O 

sob PD geralmente estão associadas à baixa difusão de gás e pela saturação de água 

no solo causada por elevada precipitação (BALL et al., 1999). 

A utilização de leguminosas em sistemas de rotação de culturas é uma 

estratégia que deve ser considerada quanto a seu efeito no acúmulo de matéria 

orgânica e seqüestro de CO2, como também na substituição parcial dos fertilizantes 

minerais pelo N fixado simbioticamente, resultando na diminuição da emissão de N2O 

(AMADO et al., 2001). 

O metano (CH4) é um gás que possui uma vida longa na troposfera e afeta a 

composição química da atmosfera. Esse gás contribui fortemente para o efeito estufa, 

porque CH4 associa-se direta e indiretamente com aquecimento global, sendo seu 

potencial aproximadamente 25-60 vezes maior que o CO2 (ALBRITTON et al.,1995).  

A abundância do CH4 aumentou na troposfera numa taxa de 

aproximadamente 20 ppbv ou 1,3% ao ano durante os anos 70, e cerca de 13 ppbv ou 

0,8% ao ano, mais recentemente na década dos 80 (KHALIL; RASMUSSEN, 1994; 

PRATHER et al., 1995). As fontes de emissões de CH4 consideradas importantes 

incluem animais ruminantes, cultivo de arroz, dejetos animais e queima da biomassa 
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vegetal, devendo ser considerado o impacto causado pela mudança do uso da terra é 

um importante sumidouro de CH4 (IPCC, 1995).  

A conversão de florestas naturais para outras coberturas vegetais como, por 

exemplo, cultivo de grãos ou pastagem tendem a diminuir o dreno de CH4 do solo 

(GOREAU; MELLO, 1998; KELLER et al., 1993). Steudler et al. (1996) verificaram na 

Amazônia que a conversão de floresta em pastagem alterou as trocas de CH4 entre 

solo-atmosfera, de um dreno na floresta a uma fonte na pastagem.  A diminuição da 

capacidade do solo em consumir o CH4 atmosférico geralmente é maior quando as 

práticas agrícolas se intensificam. Ojima et al. (1993) estimaram que as mudanças no 

uso da terra durante os últimos 200 anos reduziram o sumidouro global de CH4 dos 

solos temperados em torno de 20-30%. 

As fertilizações podem afetar diretamente o fluxo de CH4 de várias maneiras 

(STEUDLER et al., 1989). Mosier et al. (1996) observaram que fertilizações 

nitrogenadas inibem a capacidade de oxidação do CH4 nos solos temperados, podendo 

chegar até 13 anos após uma única aplicação. Veldkamp et al. (2001) na Costa Rica, 

verificaram que pastagens fertilizadas com nitrato tiveram uma maior retenção de CH4 

quando comparadas a pastagens tradicionais ou com leguminosas. 

Diante do exposto, a meta principal deste plano de pesquisa foi a escolha do 

manejo agrícola mais adequado em Ponta Grossa (PR), com relação à estocagem de C 

e N no solo e menor perda gasosa de CO2 e N2O. Neste sentido, tornou-se importante o 

estudo da quantidade e qualidade da matéria orgânica que entra no sistema através 

dos resíduos culturais potencialmente mineralizáveis no solo, assim como os estoques 

do C e N no solo e as perdas gasosas que poderão ser minimizadas de acordo com as 

práticas agrícolas empregadas. 

 
 
2.2  Material e métodos 
 

2.2.1  Localização e descrição da área de estudo 
 

O presente trabalho foi desenvolvido em um experimento de longa duração em 

sistemas de manejo do solo na Estação Experimental da Fundação ABC (25o 20’ S, 50º 
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20’ O), em Ponta Grossa, no Estado do Paraná (Figura 1). O clima da região é 

subtropical úmido, com verão fresco e geadas no inverno, Cfb (KÖPPEN).  

A precipitação e a temperatura média anual chegam a 1,545 mm e 20o C, 

respectivamente (INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ, 1994). 

O experimento foi instalado em um Latossolo Vermelho (Typic Hapludox), 

textura argilosa, profundo, muito bem estruturado e drenado, derivado de material 

retrabalhado de arenitos da formação Furnas e folhelhos da formação Ponta Grossa do 

período devoniano. O relevo é suavemente ondulado, e a altitude 910m acima do nível 

do mar. A vegetação nativa da região é denominada Campos Gerais.  

 

25º 20’ SPR

50º 20’ O

Ponta Grossa

25º 20’ SPR

50º 20’ O

Ponta GrossaPonta Grossa
 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo (Ponta Grossa - PR) 
 

 

A área de estudo foi inicialmente utilizada com agricultura no sistema de 

preparo convencional do solo, sendo o experimento instalado em 1988.  
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A adubação mineral da área (Tabela 2) foi realizada nas culturas de milho, 

soja e trigo, com base nos parâmetros estabelecidos por Raij et al. (1996).  

 
 
Tabela 2 - Sucessão cultural e fertilização química utilizada na área experimental 

durante o período de 1993 a 2004 em Ponta Grossa (PR) 
 

 

Safra 
(ano) 

 

Cultura de inverno 
(cultivar) 

 

Fertilização inverno*
N-P2O5-K2O 

(kg ha-1) 

 

Cultura de verão 
(cultivar) 

 

Fertilização verão* 
N-P2O5-K2O 

(kg ha-1) 
     

1993 Ervilhaca (comum) 00-00-00 Milho (cv. P 3072) 30-90-48 

1994 Aveia branca (cv. UPF 14) 00-00-00 Soja (cv. BR 16) 00-60-60 

1995 Trigo (cv. BR-23) 10-20-20 Soja (cv.BR 16) 00-60-60 

1996 Ervilhaca (comum) 00-00-00 Milho (cv. P 3072) 36-72-48 

1997 Aveia preta (comum) 00-00-00 Soja (cv. BR 16) 00-60-60 

1998 Trigo (cv. BR-23) 10-20-20 Soja (cv. BR 16) 00-40-40 

1999 Aveia preta (comum) 00-00-00 Milho (cv. P30 F33) 30-60-60 

2000 Aveia Branca (Orla 9420) 00-00-00 Soja (cv. BRS 133) 00-40-40 

2001 Trigo (BRS 120) 10-20-20 Soja (cv. BRS 133) 00-40-40 

2002 Aveia Preta (comum) 00-00-00 Milho (cv. P 30 F33) 30-60-60 

2003 Aveia Branca (URS 3) 00-00-00 Soja (cv. CD 206) 00-40-40 

2004 Trigo (cv. CD 105) 24-90-60   

*no milho e trigo empregou-se 80 kg ha-1 de N em cobertura, todos os anos (exceto em 2004 que 
empregou-se 90 kg ha-1) 

 

 

Nas safras de 1993/1994 e 1999/2000 o solo foi amostrado em três 

profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm), utilizando 20 sub-amostras por parcela logo 

após a colheita do milho para fim de avaliação da fertilidade. O pH foi determinado em 

CaCl2 0,01 mol dm-3, H+Al (obtido através de correlação com o índice SMP); Ca e Mg 

trocáveis (extraídos com KCl 1 mol dm–3 e determinados por complexometria com 

EDTA); K trocável e P disponível  (extraídos por H2SO4  0,0125 mol dm-3 + HCl 0,05 mol 

dm–3, e determinados por fotometria de chama e colorimetria, respectivamente) e 

calculada a saturação de bases (PAVAN et al., 1992). As médias dos atributos químicos 

avaliados estão representados na Tabela 3. 
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Os dados de precipitação e temperatura ambiente, correspondentes ao 

período do experimento (outubro de 2003 a novembro de 2004), estão representados 

na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Distribuição mensal da precipitação pluviométrica (barras) acompanhada da 

média da temperatura ambiente ( ), no período de outubro de 2003 a 
novembro de 2004 em Ponta Grossa (PR). (Fonte: Fundação ABC,  
Ponta Grossa) 

 

 

2.2.2  Delineamento experimental e descrição dos tratamentos 
 

O delineamento experimental foi constituído de quatro sistemas de manejo do 

solo, distribuídos em blocos casualisados com três repetições. Os tratamentos adotados 

foram: a) Preparo convencional (PC): realizado com uma aração para atingir 20 cm de 

profundidade, seguido de duas gradagens niveladoras antes da instalação de cada 

cultura; b) Preparo mínimo (PM): realizado através de uma gradagem média para atingir 

15 cm de profundidade, seguido de duas gradagens niveladoras; c) Plantio direto (PD): 

a semeadura realizada sobre resíduos culturais mantidos na superfície do solo sem 

revolvimento; e d) Plantio direto escarificado (PDE): a semeadura realizada sobre 
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resíduos culturais mantidos na superfície do solo, associado à escarificação a cada três 

anos durante o inverno para atingir a profundidade de 30 cm. 

A Figura 3 representa a sucessão de culturas estudadas e os manejos 

realizados na área durante o período estudado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Representação esquemática da sucessão de culturas estudadas e manejos 

realizados no experimento em Ponta Grossa (PR), de outubro/2003 a 
novembro/2004 

 

 

A sucessão de culturas estudadas foi: aveia branca / soja / trigo, e é 

usualmente utilizada na região dos Campos Gerais (Figura 3).  

A amostragem teve início em 21 de outubro de 2003, quando a área experimental foi 

demarcada.  As dimensões da área experimental foram de 100 m x 24 m, totalizando 

2400 m2, sendo cada unidade experimental (parcela) de 8,33 m x 24 m, num total de 

200 m2 (Figura 4).  
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Na Figura 4 as linhas verticais em vermelho referem-se às datas de coleta. A 

declividade da área variou de 2 a 3%.  

 

 
Figura 4 - Esquema da amostragem e das dimensões da área experimental na 

Fundação ABC em Ponta Grossa (PR) 
 

 

Na ocasião, os tratamentos PC e PM já haviam sido preparados e o PD e 

PDE estavam cobertos com resíduos culturais de aveia-branca (Avena sativa) (Figura 

5). A soja foi implantada em novembro/2003 e a semeadura do trigo realizada em 

junho/2004. 
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Figura 5 – Vista da área experimental da Fundação ABC em Ponta Grossa (PR), com 
dois dos tratamentos estudados, plantio convencional (PC) e plantio direto 
(PD), em outubro de 2003 

 

 

2.2.3  Detalhamento da condução das culturas estudadas 

 

Os principais manejos agrícolas na sucessão estudada como: fertilização, 

aplicação de defensivos agrícolas, semeadura, colheita e outros, estão apresentados 

na Tabela 4. Os detalhes sobre a sucessão de culturas estão apresentados a seguir. 

 

 

2.2.3.1  Cultura da aveia-branca – Safra 2003 

 

No início das amostragens, como foi dito anteriormente, os tratamentos PC e 

PM estavam cobertas por resíduos de aveia branca (Avena sativa - variedade OR3) 

semeada com espaço entre fileiras de 0,17 m e 60 Kg ha-1 de semente. Em pleno 

florescimento (11/09/2003), os resíduos de aveia branca foram manejados com o 

emprego do rolo-faca, objetivando-se o contato dos resíduos com o solo, mantendo 

assim, uma camada de palha na superfície deste. A relação C:N da aveia branca 

determinada ficou na faixa de 35 a 57. 

PC PD
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2.2.3.2  Cultura da soja - Safra 2003/2004 
 

A semeadura da soja (Glycine max) foi realizada no dia 10/11/2003. A 

variedade utilizada foi a CD-206, no espaçamento de 0,40 m entre linhas, contendo em 

média 14 plantas por metro linear.  

A adubação foi realizada no sulco de semeadura com 160 Kg ha-1 da fórmula 

0-25-25. As sementes foram tratadas com inoculante turfoso da marca Ceotec na 

proporção de 150 g para cada 100 kg de sementes.  

A produtividade da soja foi de: 3567 no PC, 3759 no PM, 3883 no PD e 3453 

Kg ha-1 no PDE. 

A relação C:N dos resíduos culturais da soja ficou na faixa de 24 a 32. 

 

 

2.2.3.3  Cultura do trigo - Safra 2004 

 

Em maio de 2004, antes da semeadura do trigo (Triticum aestivum), realizou-

se a aplicação de 1,5 L ha-1 e 1,0 L ha-1 dos herbicidas Glifosato Nortox + 2,4 D, 

respectivamente, para dessecação dos restos culturais e controle de invasoras. Em 19 

de maio de 2004 foram efetuadas as operações de preparo do solo associadas aos 

tratamentos PC e PM, como descrito anteriormente. 

A semeadura do trigo foi realizada em 02 de julho de 2004. A variedade 

utilizada foi a CD -105 com espaçamento de 0,17 m entre linhas e 140 Kg ha-1 de 

sementes tratadas com Baytan (200 ml / 100 kg de semente) + Gaúcho (50 ml / 100 kg 

de semente). 

A adubação no sulco de semeadura foi com 300 Kg ha-1 da fórmula 8-30-20 e 

adubação de cobertura no estádio de perfilhamento pleno, com 90 Kg ha-1 de N na 

forma de uréia em toda área do experimento. 

A produtividade do trigo nos sistemas de manejo do solo foi de: 4879 no PC, 

5241 no PM, 5453 no PD e de 5553 Kg ha-1 no PDE.  

A relação C:N encontrada nos resíduos culturais de trigo foi de 42 a 55. 
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2.2.4  Determinação dos estoques de carbono total e nitrogênio total do solo e 
taxas de seqüestro de carbono 

 
Os estoques de C e N foram determinados em todos os tratamentos (três 

repetições). As primeiras estimativas foram realizadas no período em que o solo estava 

coberto com resíduos culturais de aveia branca (outubro de 2003), após a colheita da 

soja (maio de 2004) e após a colheita do trigo (novembro 2004). As amostras de solo 

foram coletadas através de mini-trincheiras em cinco profundidades 0-2,5; 2,5-5; 5-10; 

10-20; 20-30 e 30-40 cm. As camadas superiores (0-2,5 e 2,5-5 cm) foram retiradas 

com auxilio de uma espátula, onde cada camada retirada foi homogeneizada e 

separada em sub-amostras. Essas então, foram secas ao ar, moídas, passadas em 

peneiras de 100 mesh e analisadas por combustão a seco pelo equipamento LECO 

CN-2000, no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental (CENA-USP). 

A densidade global (dg) do solo, para o cálculo dos estoques de C e N, foi 

determinada em amostras indeformadas, coletadas em setembro de 2002 com anéis de 

aço inox. Em cada parcela foram coletadas três amostras indeformadas para cada 

profundidade. Cada camada foi amostrada com um anel de mesmo diâmetro e altura 

correspondente à altura da camada (BLAKE; HARTGE, 1986). Os valores médios foram 

calculados com três repetições para cada camada do solo estudada e para cada 

tratamento. O cálculo dos estoques baseou-se na eq. (1): 

 

 

E = dg x h x  (C ou N)                                    (1) 

 
Onde: 

 
E = estoque de carbono, ou nitrogênio (Mg ha-1) 

dg= densidade global do solo  

h = espessura da camada amostrada  

C ou N = teor de carbono ou nitrogênio do solo  
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O cálculo da taxa de seqüestro de C para os sistemas: preparo mínimo, 

plantio direto e plantio direto escarificado, foi determinado utilizando o estoque de C na 

camada 0-20 cm de profundidade no plantio convencional como referência e o de 

tempo de implantação, segundo a metodologia de Bayer et al., (2005) e está 

representada na eq (2): 

 

Taxa seq. C =    (tipo preparo) – PC                                 (2) 
                            tempo implantação 

Onde: 

 
Tipo de preparo = preparo mínimo, plantio direto ou plantio direto escarificado 

 
 
2.2.4.1  Correção dos estoques de C e N pela densidade do solo  
 

A medida da densidade é essencial para o cálculo dos estoques de C e N do 

solo (BERNOUX et al., 1998). Os estoques de C e N foram corrigidos para uma 

profundidade equivalente, isto é, uma profundidade no solo sob preparo mínimo, plantio 

direto e plantio direto escarificado que continham a mesma massa de solo 

correspondente no plantio convencional (utilizado como referência), seguindo 

metodologia descrita por Ellert e Bettany (1995). Os estoques de C e N foram 

calculados subtraindo o conteúdo total de C e N da massa extra do solo na camada 

mais profunda (30-40 cm). 

 
 
2.2.5  Quantificação e qualificação dos resíduos culturais  
 

Os resíduos culturais (folhas, talos e sementes) foram coletados no interior da 

câmara de coleta de gases (Figura 6) em cada uma das unidades experimentais.  

O preparo dos resíduos foi realizado pela retirada de partículas de solo, 

aderidas ao mesmo, com o auxílio de peneira e água deionizada e levadas à estufa a 

60ºC por 72 horas com circulação de ar e determinadas as massas secas. 
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A quantificação dos resíduos culturais foi realizada mensalmente, de outubro 

de 2003 (exceto dezembro/2003 e outubro/2004) a novembro de 2004, em todos os 

tratamentos.  

A qualidade dos diferentes resíduos provenientes da sucessão de culturas 

em todos os tratamentos foi realizada pela análise das concentrações de C e N total, 

lignina, celulose, hemicelulose e carboidratos solúveis. Os teores de C e N dos resíduos 

foram determinados em todas as coletas, e as concentrações de lignina, celulose, 

hemicelulose e carboidratos solúveis foram realizadas somente em três coletas: em 

outubro/2003 com restos culturais de aveia branca, em maio/2004 após a colheita da 

soja e em novembro/2004 após a colheita do trigo (Tabela 4).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Câmaras de coleta de gases instaladas nos diferentes tratamentos: plantio 

convencional (PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio direto 
escarificado (PDE) 

 
 

As concentrações de C e N total foram determinadas por combustão a seco 

no equipamento LECO CN-2000. 

Os teores de celulose e lignina foram quantificados no Laboratório de 

Nutrição Animal do CENA (USP). As determinações das concentrações de celulose e 

hemicelulose foram realizadas pelo método das fibras em detergente neutro (FDN) e 
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detergente ácido (FDA), e lignina em detergente ácido (LDA) (VAN SOEST, 1964). A 

quantificação dos carboidratos solúveis extraídos dos resíduos com água fervente e 

mantidos em banho-maria por 30 min à 80ºC e determinada em fotocolorímetro a 510 

nm, usando solução de fenol a 5% e H2SO4 concentrado, utilizando padrão glicose 1% 

(DUBOIS et al., 1956). 

 

 

2.2.5.1  Índices de susceptibilidade à decomposição e qualidade dos resíduos 
 

Os índices foram determinados em outubro de 2003 com restos culturais de 

aveia branca; em maio de 2004, após a colheita da soja; e em novembro de 2004, após 

a colheita do trigo.  

Através das análises qualitativas dos resíduos culturais, foram calculados os 

seguintes índices de susceptibilidade à decomposição microbiana, segundo as eq. (3), 

(4) e (5): 

 
a) Quociente holocelulose / lignocelulose (CORTEZ et al., 1996) 
 

QCL =         hemicelulose + celulose                               (3) 

                                                        hemicelulose + celulose + lignina 
 

 

b) Índice ligno-celulósico (MELILLO et al., 1989) 
 

ILC =         lignina     ....                                               (4) 

                                                  lignina + celulose 
 
 
c) Índice de decomponibilidade (HERMANN et al., 1977) 

 

ID =  (C/N) x (% Lignina)                                             (5) 

                                                           √ (% Carboidratos) 
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2.2.6  Determinação do grau de saturação de água no solo 
 

O grau de saturação de água no solo ou “water filled pore space” (WFPS) foi 

calculado a partir da densidade global do solo (dg), da densidade das partículas (dp) e 

do teor de água no solo (u), segundo as eq. (6),(7) e (8): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

θ = umidade do solo (%) 

α = espaço poroso do solo (%) 

dg = densidade global do solo (g cm-3) 

dp = densidade das partículas (g cm-3) 

u = teor de água do solo (%) 
 
 
2.2.7  Coleta e análise de amostras de gases do solo 
 

As amostras de gases para a determinação dos fluxos do CO2 e N2O 

provenientes do solo foram realizadas de outubro de 2003 a novembro de 2004 (exceto 

em dezembro/03 e outubro/04). Os fluxos de CH4 também foram avaliados no mesmo 

período e utilizados somente na determinação do balanço dos gases do efeito estufa. 

As coletas foram realizadas seguindo as principais atividades agrícolas (semeadura, 

colheita, fertilização, gradagens, escarificação) descritas na Tabela 4.   

θ (%) = (u x dg) x 100                                             (6) 

α (%) =

 
 
1 -  

dg 

dp 

x 100                                 (7)

% α 

% θ 

WFPS (%)  = x 100                          (8)
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As amostragens de CO2, N2O e CH4 foram feitas com uma câmara, instalada 

em cada unidade experimental de cada tipo de manejo do solo (tratamento). As bases 

das câmaras foram instaladas sempre no dia anterior à primeira medida, conservando-

se a cobertura do solo. As medidas foram feitas três vezes ao dia nos períodos de 

temperatura mínima, intermediária e máxima, com incubações de 0, 5, 10 e 20 minutos. 

As amostras de gases foram coletadas com seringas de nylon de 20 ml (BOWDEN et 

al., 1990) (Figura 7).  

Antes e depois de cada coleta foram medidas a temperatura do ar, da 

superfície do solo e profundidades 2 cm, 5 cm e 10 cm no perfil do solo. Em cada 

amostragem também foram coletadas amostras de solo nas camadas 0-5 e 5-10 cm 

para determinação dos teores de água do solo.  

As amostras de solo e de gases coletadas foram transportadas para o 

Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do CENA (USP), e ali analisadas. 

Os teores de água do solo foram quantificados através da secagem da 

amostra de solo até massa constante a 105oC durante 72 horas. 

 

Figura 7 - Materiais utilizados na coleta de gases do solo 

 

 

As concentrações de CO2, N2O e CH4 foram realizadas por cromatografia 

gasosa (Shimadzu, GC-14A), com um detector 63Ni de captura de elétrons (ECD) 
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operando a 230 ºC (BOWDEN et al.,1990; STEUDLER et al.,1991), com dois padrões 

Scott certificados para a calibração. Os fluxos foram calculados pela alteração linear da 

concentração de CO2, N2O e CH4 com o tempo de incubação (0, 5, 10 e 20 minutos). 

 

 

2.2.8  Gases do efeito estufa (N2O e CH4) em carbono equivalente 
 

O potencial relativo de aquecimento global do N2O é 296 vezes maior que a 

do CO2 e o CH4 de 23 vezes, sendo o CO2 considerado como referência (IPCC, 2001). 

Tanto o N2O quanto o CH4 são emitidos em taxas muito menores do que o CO2, porém 

seus forçamentos radioativos são maiores. Os cálculos para determinação do C 

equivalente em C-CH4 e N-N2O estão expressos nas eq. (9) e (10), respectivamente. 

 

• 1 kg N-N2O = 8,36 kg de C-CO2 

• 1 kg de C-CH4 = 126,86 kg de C-CO2 

 
 

C-eq (N-N2O) = N-N2O x (44/28) x 296 x (12/44)       (9) 
 

C-eq (C-CH4) = C-CH4 x (16/12) x 23 x (12/44)        (10) 

 
 

2.2.9  Análise dos resultados 
 

Os resultados foram submetidos à análise de variância de acordo com 

modelos apropriados para experimentos em parcelas subdivididas ou parcelas sub-

subdivididas (como por exemplo nos gases - tratamento x época x horário) de acordo 

com o que foi determinado no planejamento experimental. No caso de efeitos 

significativos no nível de 5% foram feitas as comparações múltiplas de médias através 

do teste de Tukey com nível de significância de 5%. Todas as análises estatísticas 

foram processadas através do procedimento GLM do sistema SAS 8.2. 
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2.3  Resultados e discussão 
 

 

2.3.1  Condições Ambientais 
 

2.3.1.1  Temperatura do solo 
 

Durante as amostragens de gases foram medidas as temperaturas a 2, 5 e 

10 cm de profundidade do solo, assim como a temperatura ambiente.  

As temperaturas decresceram no perfil do solo em todos os tratamentos, sem 

resíduos (plantio convencional e preparo mínimo), e com resíduos culturais sobre o solo 

(plantio direto e plantio direto escarificado) (Figura 8). 

Os tratamentos estudados apresentaram diferença nas temperaturas 

somente em outubro/2003 (solo coberto por resíduos de aveia branca nos tratamentos 

PD e PDE e sem cobertura no PC e PM). Nesta época as temperaturas foram maiores 

no PD e PDE em todas as profundidades quando comparadas ao PC e PM, devido a 

ocorrência de chuva nesta época, o que favoreceu a redução da temperatura do solo. 

Logo a manutenção dos resíduos culturais no PD e PDE proporcionou uma menor 

oscilação da temperatura em todas as profundidades estudadas.  

Uma das vantagens da palha é a amenização dos efeitos do clima, 

proporcionando condições de temperatura e umidade mais adequadas ao solo e maior 

atividade microbiana do solo que é responsável por grande parte do processo de 

reciclagem dos nutrientes (SALTON et al., 1998).  

Nos meses de maio a agosto/2004 foram observadas as menores 

temperaturas do período em todas as profundidades estudadas, em comparação às 

demais datas (Figura 8). 

As amplitudes térmicas do solo na camada 0-10 cm foram de 22 a 26 ºC em 

novembro/2003 (maior temperatura do período) e de 12 a 10ºC no mês de julho/2004 

(menor temperatura do período) nos tratamentos cobertura de palha (PD e PDE) e sem 

cobertura (PC e PM), respectivamente.  
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Figura 8 - Temperatura média do solo nas profundidades 2 (A), 5 (B) e 10 cm (C) nos 

tratamentos estudados e nas datas de coleta. Os valores representam a 
média (n=3) ± desvio padrão 
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Vários autores citam que os solos com cobertura vegetal apresentam 

menores variações de temperatura diurna, comparados com solos desnudos, devido a 

tendência da cobertura de reduzir as temperaturas máximas e aumentar as 

temperaturas mínimas do solo (BAVER et al., 1973; SIDRAS; PAVAN, 1986; 

MIELNICZUK, 1990; AMADO et al., 1994). 

 

 

2.3.1.2  Teores de água no solo 
 

No mês de novembro/2003 ocorreram as maiores temperaturas na camada 

superficial do solo (0-2,5 cm) (Figura 8A), promovendo a redução do teor de água no 

solo nesta mesma camada nos tratamentos PC e PM (Figura 9 A).  

No mês de agosto/2004 ocorreu a menor precipitação durante o período 

amostrado (Figura 2), fazendo com que os tratamentos PC e PM obtivessem os 

menores teores de água no solo em todas as camadas amostradas em relação ao PD e 

PDE (Figura 9), provavelmente devido a maior evaporação da água no solo no PC e 

PM pela ausência da camada de resíduos vegetais. 

Nas camadas 2,5-5 e 5-10cm, os teores de água no solo variaram menos 

quando comparadas à camada 0-2,5 cm em todos os tratamentos (Figura 9). 

Uma revisão comparando o plantio direto com o plantio convencional (DE 

MARIA, 1999) demonstrou que as perdas de água no plantio direto, em alguns casos, 

foram iguais ou superiores ao convencional, mas, em média, foram reduzidas em mais 

de 20%. Em outro estudo de comparação do PD com o PC foram observados aumentos 

nos teores de água no solo de 12, 3 e 9% para as culturas de sorgo, soja e trigo 

respectivamente, sendo estes aumentos decorrentes do recobrimento do solo pelos 

restos vegetais no PD (FRAZLUEBBERS et al., 1995). 

O acúmulo de matéria orgânica nos tratamentos PD e PDE justifica a 

tendência dos teores de água no solo serem maiores do que no PC e PM, 

principalmente na camada 0-2,5 cm, decrescendo no perfil do solo (Figura 9). O mesmo 

foi observado por Sá et al. (1995) em experimento de campo conduzido na mesma 

região dos Campos Gerais. 
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Figura 9 - Teores de água no solo (%) nas camadas 0-2,5 (A); 2,5-5 (B) e 5-10 cm (C) 

nos tratamentos estudados e nas datas de coleta. Os valores representam a 
média (n=3) ± desvio padrão 
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2.3.1.3  Grau de saturação de água no solo (WFPS) 
 

O grau de saturação de água no solo (WFPS) para os tratamentos PD e 

PDE, permaneceu na faixa de 45 a 80% durante o período amostrado e em geral, teve 

a tendência de ser maior do que nos tratamentos PC e PM (30 a 70%), fato este 

atribuído ao recobrimento do solo por resíduos culturais no PD e PDE, diminuindo a 

evaporação da água do solo (Figura 10). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Grau de saturação de água no solo (WFPS) na camada 0-10 cm nos 
tratamentos estudados nas datas de coleta. Os valores representam a 
média (n=3) ± desvio padrão 

 

 

O mês de agosto/2004 apresentou a menor média de WFPS em todos os 

tratamentos (Figura 10), devido a menor precipitação e umidade do solo do período 

amostrado (Figura 2).   

Durante o período de estudo foram observadas pequenas variações no 

WFPS em todos os tratamentos. 

O cálculo do WFPS é muito importante na determinação da emissão de 

gases do solo, sendo necessário o conhecimento da quantidade de espaços porosos 
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e durante a evaporação e drenagem do solo o ar é reposto por fluxos de massas 

(REICHARDT, 1985). 

 
 
2.3.2  Solo 
 

2.3.2.1  Densidade do solo 
 

Na camada superficial do solo (0-2,5 e 2,5-5 cm) a densidade não diferiu 

estatisticamente entre os tratamentos estudados. As diferenças estatísticas entre os 

tratamentos foram observadas nas camadas 5-10 e 10-20 cm, onde o PD apresentou 

os maiores valores (1,31 e 1,26 g m-3, respectivamente) e o PDE os menores  

(1,14 e 1,15 g m-3, respectivamente) (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Densidade (g cm-3) no perfil do solo (0-40 cm) nos tratamentos estudados. 
Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão (1) 

 
 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                           Densidade (g cm –3)   

0-2,5 1,08 ± 0,09 BCa 1,09 ± 0,06 Ba 1,06 ± 0,04 Ca 1,03 ± 0,08 Ba 

2,5-5 1,20 ± 0,03 Aa 1,24 ± 0,01 Aa 1,25 ± 0,12 Aa 1,21 ± 0,08 Aa 

5-10 1,20 ± 0,05 ABbc 1,27 ± 0,03 Aab 1,31 ± 0,02 Aa 1,14 ± 0,10 Ac 

10-20 1,23 ± 0,01 Aab 1,22 ± 0,08 Bab 1,26 ± 0,07 Aa 1,15 ± 0,05 Ab 

20-30 1,12 ± 0,06  BCa 1,13 ± 0,07 Ba 1,16 ± 0,02 Ba 1,19 ± 0,07 Aa 

30-40 1,11 ± 0,06  BCa 1,13 ± 0,07 Ba 1,15 ± 0,02 Ba 1,18 ± 0,07 Aa 
(1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não 

diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 

Em experimento realizado no Rio Grande do Sul, os valores de densidade no 

PD foram maiores que no PC, apenas na camada de 0-10cm; abaixo disto os valores 

foram maiores no PC, apesar de não apresentarem diferenças significativas 



 54

estatisticamente (SISTI et al.,2004). Com o passar do tempo, o uso contínuo do manejo 

gradagem com equipamentos pesados pode resultar na formação de uma camada 

compactada “pé de grade” abaixo da linha de preparo (BRADY, 1974). 

Nas camadas inferiores (20-30 e 30-40 cm) os valores voltaram a diminuir 

nos tratamentos PC e PD, exceto no PDE, não havendo diferença estatística entre os 

tratamentos nestas camadas. 

 
 
2.3.2.2  Teores de carbono e nitrogênio do solo 
 

Os teores de C e N do solo foram determinados em outubro/2003, maio e 

novembro/2004, nas profundidades 0-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 cm. 

A análise de variância dos teores de C e N não apresentou diferença entre as 

épocas amostradas nas diferentes profundidades (ANEXO A e B, respectivamente). 

Os teores de C e N nos tratamentos PD e PDE foram diferentes 

estatisticamente do PC e PM e consideravelmente maiores na camada 0-2,5 cm 

provavelmente devido à manutenção de resíduos culturais na superfície do solo e 

ausência de preparo. Nas profundidades inferiores, as concentrações de C não tiveram 

diferenças estatísticas entre os tratamentos (Tabela 6). 

Nos tratamentos PD e PDE ocorreu uma estratificação, tendo as camadas 

superiores (0-2,5 e 2,5-5 cm) maiores teores, tanto de C quanto de N, devido ao 

elevado aporte de resíduos, os quais possuem grande influência na qualidade da 

matéria orgânica do solo, e pela ausência de mobilização.  

Os teores de C até 10 cm de profundidade nos tratamentos PC e PM não 

diferiram estatisticamente devido ao revolvimento do solo, através de arações e 

gradagens, que causa a homogeneização dessas camadas. O mesmo foi observado 

para os teores de N até 20 cm no PC, e 10 cm no PM (Tabela 6). A intensa mobilização 

associada à baixa entrada de resíduos são as principais razões na diminuição dos 

conteúdos de C e N do solo (DIEKOW et al., 2005). 
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Os teores de C e N em todos os tratamentos apresentam um padrão clássico 

de decréscimo com a profundidade, concordando com resultados obtidos por  

Al-Kaisi et al. (2005). 

 

Tabela 6 - Teores médios de C e N (g kg-1) e relação C:N do solo nos tratamentos 
estudados. Os valores representam a média (n=9) ± desvio padrão (1)  

 
 

Prof. 

(cm) 

 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                    Teor de C (g kg –1)   

0-2,5 26,00 ± 0,60 ABc 30,50 ± 0,15 Ab 38,46 ± 2,49 Aa 35,35 ± 1,01 Aa 

2,5-5 26,78 ± 0,51 Ac 28,81 ± 0,51 Ab 32,61 ± 1,29 Ba 31,33 ± 0,66 Bab

5-10 26,57 ± 0,80 Aa 28,42 ± 1,67 Aa 26,61 ± 2,46 Ca 28,28 ± 1,47 Ca 

10-20 24,34 ± 0,23 Ba 24,26 ± 1,97 Ba 22,50 ± 0,81 Da 23,81 ± 0,51 Da 

20-30 20,50 ± 0,67 Ba 21,05 ± 1,26 Ca 20,87 ± 1,46 DEa 21,14 ± 0,43 Ea 

30-40 18,26 ± 0,85 Da 18,62 ± 0,18 Ca 18,51 ± 0,65 Ea 18,92 ± 0,04 Fa 

                    Teor de N (g kg –1)   

0-2,5  1,64 ± 0,09 Ad 2,02 ± 0,11 Ac 2,79 ± 0,08 Aa 2,46 ± 0,13 Ab 

2,5-5  1,67 ± 0,08 Ac 1,97 ± 0,06 Ab 2,23 ± 0,07 Ba 2,10 ± 0,05 Bab 

5-10 1,67 ± 0,13 Ab 1,85 ± 0,16 Aa 1,69 ± 0,18 Cb 1,84 ± 0,16 Ca 

10-20  1,53 ± 0,07 Aa 1,51 ± 0,19 Ba 1,32 ± 0,01 Da 1,37 ± 0,08 Da 

20-30 1,17 ± 0,06 Ba 1,18 ± 0,06 Ca 1,16 ± 0,07 DEa 1,17 ± 0,03 DEa 

30-40 1,03 ± 0,08 Ca 1,05 ± 0,01 Da 1,02 ± 0,05 Fa 1,03 ± 0,01 Ea 

                    C:N  

0-2,5  15,96 ± 1,24 Aa 15,16 ± 0,76 Bab 13,79 ± 0,48 Db 14,40 ± 0,51 Bb 

2,5-5  16,11 ± 0,70 Aa 15,19 ± 0,60 Ba 14,66 ± 0,33 CDb 14,95 ± 0,69 Bab

5-10 15,93 ± 0,83 Aa 15,46 ± 0,73 Ba 15,85 ± 0,61 BCa 15,39 ± 0,63 Ba 

10-20  15,95 ± 0,61 Aa 16,18 ± 0,85 ABa 17,14 ± 0,60 ABa 17,40 ± 0,65 Aa 

20-30 17,61 ± 0,56 Aa 17,82 ± 0,45 Aa 18,04 ± 0,56 Aa 18,09 ± 0,09 Aa 

30-40 17,84 ± 0,63 Aa 17,79 ± 0,22 Aa 18,20 ± 0,54 Aa 18,43 ± 0,13 Aa 
(1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não 

diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 



 56

A relação C:N do solo variou de 13 (PD em outubro/2003 – resíduos de aveia 

branca) a 21 (PD em novembro/2004 – resíduos de trigo) (ANEXO C).  

A relação C:N apresentou, em todos os tratamentos, exceto no PC, uma 

tendência de aumento com a profundidade, provavelmente devido ao elevado grau de 

decomposição da matéria orgânica na camada superficial, tendo esta maiores teores de 

C e N (Tabela 6). A mesma tendência de aumento da relação C:N com a profundidade 

foi observada por Sá et al. (2001) em um Latossolo Vermelho Escuro no Paraná. 

Porém, a média anual de cada tratamento não apresentou diferença estatística, sendo 

o mesmo observado neste trabalho, 17para PC e 16 para PM, PD e PDE. 

 

 

2.3.2.3  Estoques de carbono e nitrogênio do solo e taxas de seqüestro de 
carbono 

 

Os estoques de C e N do solo foram determinados em outubro/2003, maio e 

novembro/2004, nas profundidades 0-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 cm 

(ANEXO D e E, respectivamente).  

A mesma distribuição do C e N foi observada nas camadas amostradas para 

todos os tratamentos, tendo as superficiais (0-2,5; 2,5-5; 5-10 e 10-20 cm) maiores 

concentrações quando comparadas às profundidades inferiores (20-30 e 30-40 cm). 

A diferença entre os tratamentos estudados encontrou-se até 10cm de 

profundidade. O tratamento PD apresentou maiores médias dos estoques de C e N até 

a profundidade 10 cm e diferentes estatisticamente dos demais tratamentos (Tabela 7). 

Estes resultados são coerentes com os encontrados por Sá et al. (2001); Machado et 

al. (2001) e Bayer et al. (2004); as camadas 10-20, 20-30 e 30-40 cm dos tratamentos 

não apresentaram diferença na análise de variância dos estoques de C e N. 

Entretanto, trabalhando com diferentes sistemas de preparo (PC e PD) e de 

rotação de plantas de cobertura (admitindo que estas fornecem diferentes aportes de 

palhada ao sistema), duas localidades no Estado do Paraná foram avaliadas e não 

foram observadas diferenças significativas nos estoques de C e N entre esses 

tratamentos (FRANCHINI et al, 2000). 
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As mudanças nos estoques de C e N ocorrem preferencialmente na camada 

superior do solo (0-10 cm). Porém, as camadas inferiores também representam 

importantes reservatórios destes elementos. Dependendo do sistema de manejo do 

solo, que afeta a distribuição radicular e a atividade da fauna do solo, as camadas mais 

profundas funcionam como um dreno ou fonte de dióxido de carbono (CO2) atmosférico. 

 

Tabela 7 - Estoques médios de C e N (Mg ha-1) do solo nos tratamentos estudados. Os 
valores representam a média (n=9) ± desvio padrão (1) 

 
 

Prof. 
(cm) 

 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                   Estoque de C (Mg ha –1)   

0-2,5  7,05 ± 0,13 Ec 8,30 ± 0,04 Eb 10,19 ± 0,65 Ea 9,46 ± 0,26 Eb 

2,5-5  8,05 ± 0,16 Ec 9,22 ± 0,16 Eb 10,17 ± 0,39 Ea 9,09 ± 0,19 Eb 

5-10 15,94 ± 0,47 Dc 17,46 ± 1,61 Dab 17,98 ± 1,03 Da 16,22 ± 0,83 Db 

10-20  29,86 ± 0,27 Aa 29,66 ± 2,36 Aa 28,43 ± 1,01 Aa 27,50 ± 0,58 Aa 

20-30 22,95 ± 0,75 Ba 23,84 ± 1,44 Ba 24,15 ± 1,69 Ba 25,18 ± 0,53 Ba 

30-40 20,43 ± 0,98 Ca 21,11 ± 0,20 Ca 21,42 ± 0,76 Ca 22,54 ± 0,05 Ca 

                  Estoque de N (Mg ha –1)   

0-2,5  0,44 ± 0,03 Dd 0,55 ± 0,03 Cd 0,74 ± 0,02 Da 0,63 ± 0,03 Eb 

2,5-5  0,50 ± 0,02 Dc 0,61 ± 0,02 Cb 0,69 ± 0,02 Da 0,62 ± 0,02 Eb 

5-10 1,01 ± 0,08 Cc 1,11 ± 0,12 Bab 1,17 ± 0,10 Ca 1,06 ± 0,09 Dbc 

10-20  1,88 ± 0,08 Aa 1,85 ± 0,23 Aa 1,66 ± 0,02 Aa 1,58 ± 0,09 Aa 

20-30 1,31 ± 0,07 Ba 1,34 ± 0,06 Ba 1,34 ± 0,08 Ba 1,39 ± 0,04 Ba 

30-40 1,15 ± 0,09 BCa 1,19 ± 0,01 Ba 1,18 ± 0,06 Ba 1,22 ± 0,01 Ca 
(1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não 

diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 

Os menores valores de estoques de C e N foram observados no PC  

(Tabela 7). A redução nos estoques de matéria orgânica do solo relacionada ao cultivo 

convencional do solo é um fenômeno bastante conhecido. Vários trabalhos conduzidos 

na região Sul do Brasil verificaram que o plantio direto resultou em um aumento nos 
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estoques de C e N no solo, em relação ao plantio convencional, sendo que os 

aumentos restringiram-se às camadas superficiais do solo (BAYER; BERTOL, 1999;  

SÁ et al., 2001; SIQUEIRA NETO et al., 2003a).  

Os estoques de C e N no perfil (0-40 cm) não apresentaram diferença 

estatística entre os tratamentos e épocas amostradas (Tabela 8). 

Resultados obtidos por Sisti et al. (2004) no Rio Grande do Sul após 13 anos 

de implantação, demonstraram que os estoques de C e N no PD e PC não tiveram 

diferença no perfil (0-40 cm), porém quando foi introduzida uma leguminosa como 

adubo verde na rotação, o estoque de C no solo no PD teve um aumento de 10 Mg ha-1 

em relação ao PC. 

 

Tabela 8 - Estoques de C e N do solo (Mg ha-1) na camada 0-40 cm nas três épocas 
de amostragem nos tratamentos estudados. Os valores representam a 
média (n=3) ± desvio padrão (1) 

 
 

Tratamentos 
 

outubro/2003 
 

maio/2004 
 

novembro/2004 

 Estoque C (Mg ha-1) 
Plantio Convencional 105,34 ± 9,41 102,71 ± 5,34 104,76 ± 9,39 
Preparo Mínimo 104,28 ± 7,84 113,03 ± 7,60 113,06 ± 9,86 
Plantio Direto 105,41 ± 9,57 115,39 ± 6,64 114,66 ± 7,39 
Plantio Direto Escarificado 107,75 ± 6,54 107,75 ± 8,58 111,71 ± 11,35 

 Estoque N (Mg ha-1) 
Plantio Convencional 6,47 ± 0,76 6,11 ± 0,36 6,26 ± 0,71 
Preparo Mínimo 6,32 ± 0,73 6,90 ± 0,69 6,89 ± 0,53 
Plantio Direto 6,45 ± 0,77 6,84 ± 0,22 6,87 ± 0,45 
Plantio Direto Escarificado 6,39 ± 0,40 6,39 ± 0,52 6,78 ± 0,79 

     (1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não 
diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

As taxas de seqüestro de C na camada 0-20 cm foram calculadas na rotação 

aveia branca/ soja/ trigo nos tratamentos PM, PD e PDE em relação ao PC e o tempo 

de implantação dos sistemas (15 anos). Os resultados foram de 0,55; 0,66 e  

0,46 Mg ha-1ano-1 para os tratamentos PM, PD e PDE, respectivamente.  
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Em estudo realizado na mesma região e mesmo tipo de solo, Sá et al (2001) 

encontraram uma taxa de 0,81 Mg ha-1ano-1, com 22 anos de implantação do plantio 

direto na rotação aveia preta/soja/trigo/milho. No Rio Grande do Sul, Lovato et al. 

(2004) trabalhando com a rotação aveia preta/ milho com 9 e 13 anos de implantação 

do PD, encontrou valores de 0,37 e 0,52 Mg ha-1ano-1, respectivamente. 

Estes resultados evidenciam que existem muitos fatores responsáveis pelo 

controle dos estoques de C e N no solo, como: as condições climáticas, os tipos de 

sistema, as camadas do solo estudadas, culturas de cobertura e o tempo de 

implantação do manejo.  

 

 

2.3.2.3.1  Estoques de carbono e nitrogênio corrigidos pelo método da massa 
 

Os estoques de C e N do solo foram calculados pela densidade eq. (1) e 

corrigidos pela massa de solo, segundo o método recomendado por Ellert e Bettany 

(1995), utilizando o tratamento plantio convencional (PC) como referência (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Estoques de C e N do solo (Mg ha-1) na camada 0-40 cm nas três épocas de 
amostragem, corrigidos pelo método da massa do solo nos tratamentos 
estudados. Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão  

 
 

Tratamentos 
 

outubro/03 
 

maio/04 
 

novembro/04 
 

outubro/03 
 

maio/04 
 

novembro/04 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Estoque C (Mg ha-1) Estoque N (Mg ha-1) 

PC 105,34 ± 9,41  102,71 ± 5,34 104,76 ± 9,39 6,47 ± 0,76 6,11 ± 0,36  6,26 ± 0,71 

PM 104,28 ± 7,84  113,03 ± 7,60 113,06 ± 9,86 6,32 ± 0,73 6,90 ± 0,69  6,89 ± 0,53 

PD 105,41 ± 9,57  115,39 ± 6,64 114,66 ± 7,39 6,45 ± 0,77 6,84 ± 0,22  6,70 ± 0,45 

PDE 107,75 ± 6,54  107,75 ± 8,58 111,71 ± 11,35 6,39 ± 0,40 6,39 ± 0,52  6,78 ±  0,79 

 Estoque C (Mg ha-1) corrigido Estoque N (Mg ha-1) corrigido 

PM 103,16 ± 3,47  111,76 ± 3,87 111,68 ± 5,20 6,25 ± 0,48 6,83 ± 0,46 6,78 ± 0,21 

PD 102,33 ± 8,21  112,02 ± 5,06 111,40 ± 2,57 6,28 ± 0,67 6,65 ± 0,16 6,70 ± 0,17 

PDE 106,86 ± 2,91  109,62 ± 4,83  111,52 ± 6,26 6,33 ± 0,19 6,36 ± 0,27 6,74 ± 0,58 

PC: plantio convencional; PM: preparo mínimo; PD: plantio direto; PDE: plantio direto escarificado. 
 



 60

A correção dos estoques de C e N do solo pelo método da massa evidenciou 

que não ocorreram diferenças estatísticas significativas após a correção dos estoques 

em comparação aos estoques não corrigidos (Tabela 9). 

Isso pode ser explicado pelo fato das densidades não apresentarem grandes 

diferenças entre os tratamentos. Na camada superficial do solo (0-2,5 e 2,5-5 cm) e nas 

mais inferiores (20-30 e 30-40 cm) a densidade dos tratamentos não diferiu 

estatisticamente.  

As diferenças estatísticas entre os tratamentos foram observadas nas 

camadas 5-10 e 10-20 cm, onde o PD apresentou os maiores valores e o PDE os 

menores.  

Siqueira Neto et al. (2003b) em trabalho realizado em Sinop (MT), 

comparando plantio direto (coberto com eleusine e tifton), floresta nativa e plantio 

convencional, observaram que a camada 0-10 cm de um sistema cultivado corresponde 

a uma massa de solo inicialmente contida sob floresta em uma camada maior que 10 

cm, sendo assim necessária a correção dos estoques de carbono. Sem correção, o 

sistema que estocou menos C na camada 0-40 cm foi a floresta (7,67 kg m-2) e, após as 

correções, passou a ser o sistema convencional (7,22 kg.m-2). Os dados apontam que a 

distribuição vertical dos estoques de C foram alterados pelo uso da terra. 

Uma mudança de estoque calculada entre um sistema cultivado e a floresta 

torna-se superestimada, caso não se corrijam os estoques de carbono de acordo com 

as densidades (ELLERT; BETTANY, 1995). 

 

 

2.3.3  Resíduos Culturais 
 

2.3.3.1  Massa seca dos resíduos culturais 
 

Durante o período de outubro/2003 a novembro/2004, as massas secas dos 

tratamentos diferiram estatisticamente entre as épocas amostradas, tendo 

outubro/2003, maio e novembro/2004 os maiores valores, devido a colheita das 

culturas, realizada nestes meses. (Tabela 10). 
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No mês de outubro/2003 a aveia branca (cultura presente na área) foi rolada, 

e o preparo do solo foi realizado 5 dias após este evento. Deve-se salientar que a 

coleta foi realizada 10 dias após a rolagem da aveia branca, não havendo tempo 

suficiente para a mineralização dos resíduos.  

Nesta época os tratamentos PD e PDE apresentaram valores muitos 

elevados de massa seca, diferindo estatisticamente do PC e PM nos quais houve o 

preparo com a incorporação dos resíduos ao solo. Isto pode ser atribuído ao fato desse 

total de resíduo contabilizado para PD (28,39 Mg ha-1) e para PDE (21,72 Mg ha–1) não 

ser proveniente somente da aveia branca, e sim da soma total de resíduos vegetais 

sobre o solo, decorrente da rotação de culturas adotada desde que o manejo do solo foi 

implantado.  

Em levantamento da quantidade de resíduos culturais no sistema plantio 

direto em diversas regiões do Brasil, Sá et al. (2004) verificaram uma ampla faixa de 

variação: de 7 até 16 Mg ha-1, estando Ponta Grossa (PR) entre 8 e 11 Mg ha-1. Estes 

resultados são coerentes aos encontrados neste estudo, em que as médias anuais de 

massa seca nos tratamentos PD e PDE foram de 6,20 e 5,63 Mg ha-1 , respectivamente. 

Roman (1990), na região de Passo Fundo (RS)e Sá et al. (2004) em 

experimento realizado em Ponta Grossa (PR), obtiveram médias de 5 Mg ha-1 de 

palhada de aveia preta e 7,4 Mg ha-1 de palhada de aveia branca, respectivamente. 

Em Ponta Grossa, o trabalho realizado por Sá et al. (2004) comparando 

diferentes níveis de aporte de resíduos de aveia preta (0, 5 e 10 Mg ha-1) no plantio 

direto, encontraram para alguns dos genótipos de milho estudados, maiores 

produtividades no tratamento com maior aporte de palha.  

Em nosso estudo, apesar da grande quantidade de matéria seca adicionada 

pela aveia branca, a produtividade da cultura da soja não apresentou diferença 

estatística entre os tratamentos (3567, 3759, 3883, 3453 Kg ha-1  para PC, PM, PD e 

PDE, respectivamente). 

Nos meses de outubro/2003 a janeiro/2004 e de junho a setembro/04 os 

tratamentos PC e PM obtiveram valores estatisticamente diferentes dos tratamentos PD 

e PDE, pois como já comentado anteriormente, nos últimos há a permanência dos 

resíduos sobre a superfície do solo.  
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Em abril/2004 (senescência da cultura da soja), maio/2004 (colheita da soja) 

e novembro/2004 (colheita do trigo), não houve diferença estatística significativa de 

quantidade de massa seca entre os tratamentos estudados (Tabela 10). 

 

 

2.3.3.2  Teores de carbono e nitrogênio e relação C:N dos resíduos culturais 
 

Os teores de C e N e a relação C:N dos resíduos culturais, em todos os 

tratamentos durante o período estudado, encontram-se nas Tabelas 11 e 12, 

respectivamente.  

A relação C:N dos resíduos das gramíneas, aveia-branca (outubro e 

novembro/2003) e trigo (junho-novembro/2004) foi maior que da soja  

(janeiro-maio/2004), devido a soja ter maior teor de N (Tabela 12). 

Os teores de C dos resíduos mantiveram-se praticamente iguais, sendo 

maiores no mês de julho/2004 (após colheita da soja e semeadura do trigo). A pequena 

variação nestes resultados ao longo do período amostrado pode ser explicada pelo fato 

de se tratar do mesmo resíduo cultural em todos os tratamentos. As médias dos 

tratamentos nas épocas amostradas não apresentaram diferença estatística. 

Os teores de N apresentaram pequena variação entre os tratamentos 

(Tabela 11). A adição de folhas de soja aos resíduos de aveia branca na fase de 

senescência da cultura (janeiro-fevereiro/04) causou um aumento na massa (Tabela 

10), e uma tendência de aumento nos teores de N da palhada. Isto se deve ao teor de 

N na planta de soja ser praticamente duas vezes maior, comparativamente ao da aveia 

(CALEGARI et al., 1993; AITA et al., 1994).  

Em junho/04 (após colheita da soja) o teor de N teve uma redução nos 

tratamentos PC e PM. Os teores de C mantiveram-se praticamente iguais durante todo 

período amostrado, variando de 385 a 452 g kg-1, tanto entre os tratamentos, quanto 

entre as épocas amostradas (Tabela 11). 

Wisniewski et al. (1997) encontraram para a aveia, um teor médio de N de  

17 g kg
-1, C de 415 g kg

-1
, e relação C:N de 24:1, que mostrou tendência à diminuição 

com o tempo, em função da diminuição do teor de C e aumento do teor de N. 
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A quantidade de N no material vegetal determina a velocidade da sua 

decomposição. Muitos estudos têm mostrado que resíduos de baixa relação C:N 

decompõem-se mais rapidamente que os de relação C:N alta.  

A relação C:N dos resíduos culturais apresentou variações entre as épocas 

amostradas e tratamentos. Nos tratamentos PD e PDE a variação foi menor e pode ser 

atribuída à permanência dos restos culturais sobre o solo com diferentes graus de 

decomposição.  

Nas datas de coleta havia resíduos de culturas antecessoras, o que 

promoveu a homogeneização da palhada reduzindo a variação da relação C:N nestes 

tratamentos (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Relação C:N dos resíduos culturais nos tratamentos plantio convencional 
(PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio direto escarificado 
(PDE) durante o período amostrado. Os valores representam a média 
(n=3) ± desvio padrão 

 
 

Trat. 
 

out/03 
 

nov/03
 

jan/04 
 

fev/04
 

mar/04
 

abr/04
 

maio/04
 

jun/04
 

jul/04 
 

ago/04 
 

set/04
 

nov/04

 C:N 

PC 52,17 69,22 33,49 32,99 25,81 30,90 24,92 52,21 62,94 34,86 47,64 54,82 
 ±7,43 ±7,84 ±1,16 ±4,37 ±1,95 ±2,70 ±6,42 ±8,47 ±12,52 ±4,91 ±7,89 ±2,38 

 A ab A a A b A b A b A b A b A ab A a A b A ab A ab 

PM 57,71 60,86 30,08 41,22 24,11 31,98 30,02 53,89 60,07 43,26 44,35 54,72 
 ±6,10 ±4,75 ±3,35 ±7,24 ±3,21 ±8,58 ±12,03 ±23,93 ±8,20 ±7,95 ±6,24 ±18,88 

 A a AB a A bc A abc A abc A abc A bc A ab A a A ab A ab A ab 

PD 35,26 38,95 35,37 29,17 35,23 31,98 25,33 29,64 31,94 27,10 27,77 42,56 
 ±4,56 ±7,48 ±2,06 ±4,37 ±5,71 ±3,22 ±1,69 ±6,12 ±4,06 ±5,17 ±2,88 ±8,90 

 A a B a A a A a A a A a A a A a B a A a A a A a 

PDE 38,18 43,56 33,53 40,13 33,32 25,41 32,77 33,04 32,10 31,98 33,23 43,18 
 ±4,24 ±7,74 ±3,42 ±1,79 ±7,83 ±4,06 ±3,33 ±5,94 ±3,35 ±4,99 ±3,81 ±6,17 

 A a AB a A a A a A a A a A a A a B a A a A a A a 

 (1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não 
diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

Nos tratamentos PC e PM, a relação C:N da palhada apresentou maior 

variação entre as épocas amostradas. Nestes tratamentos ocorreu a incorporação dos 
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resíduos ao solo durante o preparo, fazendo com que o material que permaneceu na 

superfície fosse apenas o da cultura recentemente colhida, representando a sua 

relação C:N (Tabela 12). 

 

 

2.3.3.3  Estoques de carbono e nitrogênio dos resíduos culturais 
 

Os maiores estoques de C e N (Tabela 13) coincidiram com as épocas de 

colheita das culturas (outubro/2003, maio e novembro/2004) em todos os tratamentos, 

fato este atribuído ao aporte de material vegetal (Tabela 10).  

De outubro/03 a janeiro/04, os tratamentos PC e PM obtiveram valores 

diferentes estatisticamente de estoque de C e N que PD e PDE, pois como já 

demonstrado anteriormente, houve um grande aporte de material vegetal no mês de 

outubro/2003 no PD e PDE derivado da cultura da aveia branca. 

Nos meses de fevereiro, abril, maio e novembro/2004 não houve diferença 

estatística dos estoques de C e N entre os tratamentos, coincidindo com a época de 

colheita das culturas. Em fevereiro/2004, isso pode ser explicado pela redução dos 

resíduos dos tratamentos PD e PDE e aumento devido a senescência das folhas de 

soja nos tratamentos PC e PM, época em que o tratamento PM apresentou maior valor 

de estoque de C nos resíduos no período (Tabela 13).  

Os tratamentos PC e PM apresentaram menores estoques de C e N nos 

resíduos culturais. No PD e PDE o material vegetal permanece na superfície após a 

colheita e não ocorre o preparo do solo antes do plantio, sendo que a quantidade de 

material é bem superior aos tratamentos preparados (Tabela 10). 

No PD, o estoque de C dos resíduos culturais se manteve estável durante o 

período estudado, sendo que somente o mês de outubro/2003 apresentou valor 

diferente estatisticamente e maior que os demais meses amostrados.  
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O sistema plantio direto possibilita maior estocagem de C no compartimento 

resíduos vegetais, quando comparado ao plantio convencional (FREITAS et al., 2000), 

estando de acordo com os resultados obtidos neste trabalho. 

 

 

2.3.3.4 Parâmetros bioquímicos e índices de decomponibilidade dos resíduos 
culturais 

 

Os conteúdos de C e N e os parâmetros bioquímicos dos resíduos vegetais 

como: teores de lignina, celulose, hemicelulose e carboidratos solúveis estão 

apresentados na Tabela 14. Os índices de suscetibilidade à decomposição microbiana 

foram propostos na tentativa de predizer a taxa e o padrão de decomposição dos 

resíduos.  

Os índices testados foram calculados com base nas concentrações dos 

constituintes químicos dos resíduos em todos os tratamentos estudados. As 

amostragens dos resíduos para estas análises foram realizadas em outubro/2003, 

quando o tipo de material vegetal predominante no campo era aveia branca; em 

maio/2004 com resíduos de soja e em novembro/2004 após a colheita do trigo. 

A coleta em outubro/2003 foi realizada cinco dias após a rolagem da aveia 

branca, em maio/2004 foi realizada 15 dias após a colheita da soja e em 

novembro/2004, 10 dias depois da colheita do trigo (Tabela 1). Nestas datas, os 

resíduos culturais encontravam-se secos e constituídos, quase que na totalidade, por 

colmos, os quais são compostos praticamente de lignina e celulose. 

Os teores de lignina variaram de 104 a 168 g kg-1 entre os tratamentos nos 

resíduos de aveia branca (outubro/2003), de 150 a 194 g kg-1 na soja (maio/2004) e de 

93 a 233 g kg-1 no trigo (novembro/2004). Nos resíduos de aveia branca, os teores de 

lignina foram menores em comparação aos de soja e trigo em todos os tratamentos, 

exceto no PC. Variações nos teores de lignina de diferentes resíduos foram observados 

por Herman et al. (1977); Cortez et al. (1996) e Hoorens et al. (2003).  

Nos resíduos culturais de soja (maio/2004) e  trigo (novembro/2004), os 

teores de lignina foram maiores do que nos de aveia branca, em decorrência dos 
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colmos das plantas possuírem elevado conteúdo de lignina e esses resíduos serem 

formados quase que na sua totalidade por colmos, pois as folhas se decompõem 

rapidamente devido a sua baixa relação C:N (Tabela 14).  

 

Tabela 14 – Parâmetro bioquímico dos resíduos vegetais de aveia-branca (outubro/03), 
soja (maio/04) e trigo (novembro/04) nos tratamentos plantio convencional 
(PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio direto escarificado 
(PDE). Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão (1) 

 
 

Tratamentos 
 

Out/2003 
 

Maio/2004 
 

Nov/2004 
 

Out/2003 
 

Maio/2004 
 

Nov/2004 

  ---------------- Lignina (g kg-1) ---------------  ------------ Celulose (g kg-1) --------- 

PC 168 ± 11 Aa 150 ± 30 Aab 93 ± 17 Bb 359 ± 117 330 ± 30 408 ± 14 

PM 122 ± 12 Ab 194 ± 23 Aa 162 ± 18 ABab 414 ± 49 294 ± 19 311 ± 50 

PD 146 ± 33 Ab 193 ± 1 Aab 216 ± 7 Aa 334 ± 30 333 ± 49 332 ± 9 

PDE 104 ± 13 Ab 159 ± 12 Ab 233 ± 15 Aa 375 ± 41 355 ± 73 291 ± 14 

  ----------- Hemicelulose (g kg-1) ---------  ------------------- C:N --------------------- 

PC 306 ± 16 Aa 133 ± 19 Bb 289 ± 8 Aa 52 ± 7 25 ± 6 55 ± 2 

PM 274 ± 28 Aa 213 ± 23 Ab 282 ± 29 Aa 54 ± 2 30 ± 12 55 ± 17 

PD 308 ± 31 Aa 216 ± 36 Ab 273 ± 19 Aa 35 ± 5 25 ± 2 43 ± 8 

PDE 275 ± 21 Aa 155 ± 17 Bb 277 ± 21 Aa 38 ± 4 33 ± 3 43 ± 6 

  -------------------Teor C (g kg-1) ----------------  -------------- Teor N (g kg-1) ------------ 

PC 407 ± 23  427 ± 8  409 ± 1  8 ± 1 Ab 17 ± 1 Aa 7 ± 1 Ab 

PM 423 ± 13  409 ± 12  411 ± 8  7 ± 0,5 Ab 17 ± 5 Aa 8 ± 3 Ab 

PD      414 ± 6  403 ± 18  396 ± 10  12 ± 1 Ab 15 ± 4 Aa 10 ± 2 Ab

PDE 398 ± 10  420 ± 8  405 ± 2  11 ± 1 Aa 13 ± 1 Aa 10 ± 1 Aa

  ------- Carboidratos solúveis – CHOtt ------ 
(mL 100 mL) 

 

PC 53 ± 1 Aa 99 ± 19 Aa 93 ± 21 ABa    

PM 47 ± 1 Ab 58 ± 12 Ab 142 ± 100 Aa    

PD 82 ± 9 Aa 54 ± 6 Aa 57 ± 10 Ba    

PDE 100 ± 35 Aa 54 ± 22 Aa 59 ± 17 Ba    
(1) Médias seguidas da mesma letra nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey  
   a  5% de probabilidade. 
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Tian et al. (1992) após análise dos teores de lignina e relação C:N de 

diferentes resíduos vegetais, observaram que as leguminosas continham em torno de 

16,8% de teor de lignina, e a palhada de gramíneas 5%. 

Entre os tratamentos estudados, pouca diferença se observou nos teores de 

lignina, apenas os resíduos de trigo (novembro/2004) no PC foram menores que os 

demais tratamentos. 

As concentrações de celulose variaram de 291 a 414 g kg-1, porém não foram 

observadas diferenças na análise de variância dos teores de celulose entre os 

tratamentos e as épocas amostradas. 

Os teores de hemicelulose apresentaram diferenças nítidas entre as épocas 

amostradas. Os resíduos de soja coletados em maio/2004 foram menores e diferentes 

estatisticamente dos de aveia branca e trigo. Entre os tratamentos, houve pouca 

diferença nos valores dessa variável. 

A relação C:N de resíduos culturais de aveia-branca encontra-se na faixa de 

35 a 53, estando de acordo com resultados obtidos por Calegari et al. (1993). 

Esperava-se que o PD e PDE tivessem variabilidade maior na relação C:N, devido à 

permanência de resíduos de culturas antecessoras da aveia branca, principalmente o 

milho. Não houve diferença entre os tratamentos e as épocas (Tabela 14).  

Os teores de C dos resíduos culturais não apresentaram diferença entre as 

épocas e tratamentos estudados.  

O teor de N dos resíduos da soja foram, praticamente, o dobro da aveia 

branca e do trigo, pelo fato da soja fixar o N atmosférico simbioticamente (Tabela 14); 

não se observaram diferenças significativas entre as médias das épocas amostradas.  

Em resultados encontrados sobre decomposição de materiais vegetais, 

geralmente o teor de lignina é somado à composição bioquímica, como teor de N 

(MELILO et al., 1982) e relação C:N (CARPENTER-BOGGS et al., 2000), além de 

fatores climáticos (MEENTEMEYER, 1978; TIAN et al., 1992; HEAL et al., 1997; 

TRINSOUTROT et al., 2000; SILVER; MYIA, 2001). 

A taxa de decomposição dos resíduos vegetais é significativamente 

correlacionada com o tipo de material, com características específicas quanto à 

concentração de nutrientes e idade do vegetal (HOORENS et al., 2003). 
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As transformações líquidas do N no solo (mineralização) são indicadas pela 

relação C:N dos resíduos culturais, pois sua qualidade (concentrações de polifenóis, 

lignina e celulose) pode influenciar apenas na fase inicial da decomposição e 

mineralização do N (TRINSOUTROT, 2000).  
A concentração de carboidratos solúveis (CHOtt) nos resíduos culturais, 

variou entre 47 e 142 mL 100 mL. Entre os tratamentos, somente em novembro/2004 o 

PD e PDE apresentaram valores menores e diferentes, estatisticamente, do PC e PM. 

Comparando as diferentes épocas e tipo de resíduos, foi observada maior concentração 

de carboidratos solúveis nos resíduos de trigo no tratamento PM. 

 

Tabela 15 – Índices de decomponibilidade dos resíduos vegetais de aveia branca 
(outubro/2003), soja (maio/2004) e trigo (novembro/2004). Os resultados 
representam a média (n=3) ±desvio padrão (1) 

 
 

Tratamentos 
 

Out/2003 
 

Maio/2004 
 

Nov/2004 

  Quociente holocelulose/lignocelulose – QCL (mL 100 mL-1) 

Plantio Convencional 0,80 ± 0,12 Aab 0,76 ± 0,04 Ab 0,88 ± 0,02 Aa 
Preparo Mínimo 0,85 ± 0,02 Aa 0,72 ± 0,04 Ab 0,79 ± 0,00 Bab 

Plantio Direto 0,81 ± 0,03 Aa 0,74 ± 0,01 Aa 0,74 ± 0,00 Ba 

Plantio Direto Escarificado 0,86 ± 0,02 Aa 0,76 ± 0,03 Ab 0,71 ± 0,00 Bb 

 Índice ligno-celulósico – ILC (mL 100 mL-1) 

Plantio Convencional 0,32 ± 0,20 Aa 0,31 ± 0,06 Aa 0,19 ± 0,03 Ba 
Preparo Mínimo 0,23 ± 0,04 Ab 0,40 ± 0,04 Aa 0,34 ± 0,01 Aab 

Plantio Direto 0,30 ± 0,07 Aa 0,37 ± 0,03 Aa 0,39 ± 0,01 Aa 

Plantio Direto Escarificado 0,22 ± 0,04 Ab 0,31 ± 0,05 Aab 0,44 ± 0,00 Aa 

 Índice de decomponibilidade – ID (mL 100 mL-1) 

Plantio Convencional   114,23 ± 52,55 Aa 39,53 ± 17,10 Ab 53,79 ± 11,56 Bab 
Preparo Mínimo 95,36 ± 11,32 Aa 76,11 ± 26,76 Aa 92,53 ± 60,34 ABa 
Plantio Direto 58,99 ± 24,58 Ab 67,16 ± 8,87 Aab 122,37 ± 29,04 ABa 
Plantio Direto Escarificado 40,89 ± 7,66 Ab 73,82 ± 16,32 Ab 137,73 ± 49,83 Aa 

(1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha  
    não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Nos meses de outubro/2003 (aveia branca) e maio/2004 (soja) não houve 

diferença estatística do Quociente holocelulose/lignocelulose (QCL) entre os 

tratamentos estudados. A diferença ocorreu em novembro/2004 com os resíduos de 

trigo, quando o plantio convencional apresentou o menor valor comparado aos demais 

tratamentos (Tabela 15). 

O tratamento PC apresentou maior valor de QCL nos resíduos de trigo 

(novembro/2004) em comparação a maio/2004 (soja) e outubro/2003 (aveia branca). No 

PM e PDE, os resíduos de aveia branca (outubro/2003) tiveram maior valor e diferiram 

estaticamente dos resíduos de soja e trigo. O PD não apresentou diferença na análise 

de variância do QCL entre as épocas e resíduos estudados (Tabela 15). 

Em outubro/2003 e maio/2004 não houve diferença estatística entre os 

tratamentos nos valores do Índice ligno-celulósico (ILC) e do Índice de 

decomponibilidade (ID). Somente em novembro/2004 com resíduos de trigo, o PC 

apresentou valores menores e diferentes estatisticamente que os demais tratamentos 

para os dois índices. Esse tratamento não apresentou diferença no ILC entre as épocas 

amostradas, indicando os conteúdos de celulose e lignina, permaneceram iguais 

estatisticamente nas diferentes épocas amostradas. 

As pequenas variações dos Idices propostos são decorrentes dos valores 

muito próximos dos teores quantificados. 

 

2.3.4  Fluxos de gases do efeito estufa 
 

2.3.4.1  Fluxos de dióxido de carbono (CO2) do solo  x  horário  
 

As emissões de C-CO2 (mg m-2 h-1) do solo nos tratamentos plantio 

convencional (PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio direto 

escarificado (PDE) foram determinadas em três horários de coleta (8, 12 e 17h para 

representar períodos de temperatura mínima, intermediária e máxima). 

As médias das emissões de C-CO2 do solo variaram de 24 a 248 mg m-2 h-1 

(ANEXO F). A grande variabilidade entre os tratamentos e repetições é usualmente 

observada em trabalhos científicos realizados em ecossistemas tropicais e temperados.  
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Os tratamentos estudados não apresentaram diferença significativa entre as 

médias anuais nos horários 8:00, 12:00h e 17:00h. Logo, esses dados revelam ser 

indiferente o horário de coleta de amostras de gases nesta região. 

 

Tabela 16 - Médias anuais das emissões de C-CO2 (mg m-2 h-1) nos tratamentos 
estudados nos três horários de coleta. Os resultados representam a 
média (n=36) ± desvio padrão  

 
 

Tratamentos 
 

8:00 h 
 

12:00 h 
 

17:00 h 

 C-CO2 (mg m-2 h-1) 

Plantio Convencional 82,12 ± 43,05  101,32 ± 60,68  107,75 ± 57,92  

Preparo Mínimo 83,36 ± 48,49  102,01 ± 41,13  108,28 ± 60,43  

Plantio Direto 85,98 ± 44,65  85,97 ± 46,18  78,16 ± 45,49  

Plantio Direto Escarificado 85,97 ± 43,14  98,57 ± 45,79  78,08 ± 46,97  

 

 

A análise de variância da interação tratamento x época x horário não 

apresentou variação estatística significativa (ANEXO F). 

Não foi observada correlação significativa entre a emissão de C-CO2 com o 

ciclo diário da temperatura, tanto do solo quanto ambiente, assim como com a WFPS. 
 

 

2.3.4.2  Fluxos de óxido nitroso (N2O) do solo  x  horário 
 

Assim como para o C-CO2, as determinações dos fluxos de N-N2O (µg m-2 h-1) 

do solo nos tratamentos estudados foram realizadas três vezes ao dia, em quatro 

tempos de incubação (0, 5, 10 e 20 minutos), sendo que médias anuais das emissões 

de N-N2O nos diferentes horários de coleta não apresentaram diferença na análise de 

variância entre os tratamentos. 
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Tabela 17 - Médias anuais das emissões de N-N2O (µg m-2 h-1) do solo nos tratamentos 
estudados nos três horários de coleta. Os resultados representam a média 
(n=36) ± desvio padrão (1) 

 
 

Tratamentos 
 

8:00 h 
 

12:00 h 
 

17:00 h 

    N-N2O (µg m-2 h-1) 

Plantio Convencional 15,91 ± 7,39  16,87 ± 6,04  20,73 ± 9,30  

Preparo Mínimo 20,57 ± 8,81  19,53 ± 8,92  19,29 ± 10,63  

Plantio Direto 17,87 ± 11,06  20,86 ± 13,08  16,94 ± 11,43  

Plantio Direto Escarificado 15,35 ± 8,95  20,18 ± 8,06  21,08 ± 11,32  

 

 

A Tabela 18 representa as emissões de N-N2O do solo nos tratamentos 

estudados durante as épocas amostradas nos diferentes horários de coleta (8:00, 12:00 

e 17:00). As emissões de N-N2O variaram de 3 a 53 µg m-2 h-1. 

Na denitrificação, a variabilidade espacial pode ser atribuída às condições 

anaeróbicas + aumento na respiração + introdução de matéria orgânica decomponível 

para os microrganismos do solo, associados com elevadas concentrações locais de 

matéria orgânica, nitrato e condições do solo (CHRISTENSTEN; TIEDJE, 1998). 

A variabilidade espacial, em todos os tratamentos, mostrou diferenças nas 

emissões de N-N2O com valores médios de desvio padrão de 1 a 31, o que reflete a 

heterogeneidade natural do solo. Carran et al. (1995) em condições similares de campo 

também encontraram uma elevada variabilidade nas emissões de N-N2O. 
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.3.4.3  Fluxos de dióxido de carbono (CO2) do solo x época 
 

As emissões de C-CO2 do solo variaram entre os tratamentos durante o 

período amostrado. As médias anuais das emissões de C-CO2 do solo durante o 

período amostrado nos tratamentos PC e PM (97 e 98 mg m-2 h-1, respectivamente) 

foram maiores quando comparados com o PD e PDE (83 e 88 mg m-2 h-1, 

respectivamente), porém iguais estatisticamente. As menores emissões ocorreram a 

partir de abril/04, coincidindo com a diminuição da temperatura ambiente (Figura 2) e do 

solo (Figura 8), voltando a aumentar a partir de setembro/04, coincidindo com aumento 

das temperaturas. 

Os meses de janeiro e fevereiro/2004 apresentaram as maiores emissões de 

C-CO2 nos tratamentos PC e PM, meses nos quais ocorreram as maiores temperaturas 

ambientes (Figura 2) do período amostrado (ANEXO G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11 - Emissão de C-CO2 (mg m-2 h-1) do solo nos tratamentos estudados durante 

o período amostrado. Os dados representam a média (n=9) ± desvio 
padrão 
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Em novembro/2003 e janeiro/2004 foram as únicas épocas em que ocorreu 

diferença estatística entre os tratamentos.  

O PC e PD apresentaram as menores emissões de C-CO2 em 

novembro/2003 (62 e 75 mg m-2 h-1, respectivamente); e o PC teve a maior emissão em 

janeiro/2004 (194 mg m-2h-1), e diferente estatisticamente do PM (139 mg m-2h-1),  

PD (121 mg m-2h-1) e PDE (110 mg m-2h-1). 

No tratamento PD a maior emissão ocorreu em outubro/2003 (160 mg m-2h-1) 

e no PDE em fevereiro/2004 (141 mg m-2h-1). Em outubro/2003 isso pode ser explicado 

pela ocorrência de chuva na data da coleta, preenchendo os espaços porosos do solo e 

facilitando a difusão do gás. Em fevereiro/2004, o aumento das emissões pode estar 

relacionado à respiração do solo, que resulta da soma das respirações das raízes das 

plantas, dos microrganismos e da fauna do solo. 

Todos os tratamentos eliminam a respiração da planta até o ressurgimento 

de novas plantas. Com o estabelecimento das plantas (soja) a partir de novembro/2003, 

a respectiva respiração tornou-se a soma das respirações da raiz das plantas e a dos 

organismos do solo. Isso explica o aumento das emissões de C-CO2 até fevereiro/2004 

em todos os tratamentos. 

A adubação ocorrida no plantio do trigo com NPK (junho/2004) e a de 

cobertura com uréia (julho/2004), não influenciaram as emissões de C-CO2 do solo 

(Figura 11). 

Os meses de novembro/2003, junho/2004 e novembro/2004 apresentaram 

uma tendência de redução nas emissões de C-CO2 (Figura 11) apesar da adição de 

resíduos vegetais em todos os tratamentos em decorrência da colheita das culturas. 

Esta redução está associada à retirada das culturas, fazendo com que a respiração do 

solo seja apenas representada pela da biomassa microbiana + fauna do solo. 

Victoria et al. (1992) relatam que a adição de quantidades elevadas de 

resíduos culturais com alta relação C:N, proporciona aos microorganismos que atuam 

na decomposição da MOS, uma multiplicação gradativa, produzindo CO2 em grandes 

quantidades. Entretanto a continuidade do processo de decomposição diminui a relação 

C:N do solo, uma vez que o C está sendo perdido na forma de CO2 e o N imobilizado 

pela biomassa microbiana.  
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2.3.4.4  Fluxos de óxido nitroso (N2O) do solo  x  época 
 

As emissões de N-N2O do solo apresentaram grande variabilidade durante o 

período amostrado em todos os tratamentos estudados (Figura 12).  

As médias anuais das emissões de N-N2O do solo durante o período 

amostrado foram de 18, 20, 19, e 19 µg m-2 h-1 para os tratamentos PC, PM, PD e PDE, 

respectivamente (ANEXO H). Mesmo sabendo-se que o solo, às vezes, age como um 

dreno de N2O, segundo Mahmood et al. (1998) e Teira-Esmatges et al. (1998), não 

houve evidências de fluxos negativos (absorção). 

O tratamento PC não apresentou diferença estatística entre as épocas de 

coleta durante o período amostrado. 

Apesar de não apresentar correlação significativa entre temperatura do solo 

e ambiente com as emissões de N-N2O, as menores emissões ocorreram no PM em 

fevereiro e maio/2004 (ANEXO H), sendo em maio, coincidindo com baixa temperatura, 

porém elevada precipitação (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 12 - Emissão de N-N2O (µg m-2 h-1) do solo nos tratamentos estudados durante o 

período estudado. Os dados representam a média (n=9) ± desvio padrão 
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Diversas variáveis têm sido usadas por outros pesquisadores como pré-

indicadores de emissões de N2O, como reservatórios inorgânicos de N (MATSON et al., 

1989), taxas de mineralização de N (MATSON; VITOUSEK, 1990) e % WFPS 

(DAVIDSON et al., 2000; GARCIA-MONTIEL et al., 2001; WEITZ et al., 2001). 

Nenhuma dessas variáveis foi correlata com as emissões de N2O nesta pesquisa. Em 

ambientes muito dinâmicos, como nos manejos de gradagem e plantio direto, outros 

parâmetros como a disponibilidade de C lábil podem ser importantes (LI et al., 1999). 

Os tratamentos PD e PDE mantiveram a tendência de redução das emissões 

de óxido nitroso com redução da temperatura, porém seus valores são mais 

homogêneos que os dos tratamentos PC e PM. Choudhary et al. (2002) observaram 

que as menores emissões de N-N2O coincidiram primeiramente com solo seco, e em 

segundo lugar com as menores precipitações e altas temperaturas durante o verão, os 

quais são alguns pontos-chave controladores da denitrificação, como se observou neste 

trabalho. 

O mês de março/2004 apresentou os maiores valores de emissão de N-N2O 

em todos os tratamentos, exceto no PM que foi observado em novembro/2003, sendo 

estas diferentes estatisticamente das outras épocas amostradas. Este pico de emissão 

em março/2004 pode estar relacionado à elevada concentração de nitrato no solo. 

Segundo Firestone e Davidson (1989) em ambientes expostos à atmosfera, 

como o solo, a disponibilidade do O2 é o fator limitante. Quando zonas anaeróbicas 

ocorrem em solos não fertilizados a disponibilidade de NO3
- pode dominar a 

desnitrificação; entretanto, em solos com aplicação de fertilizantes nitrogenado a 

disponibilidade do C pode limitar da desnitrificação. 

A incorporação de resíduos vegetais ao solo nos meses de outubro/2003 

(aveia branca), maio/2004 (soja) e novembro/2004 (trigo) nos tratamentos PC e PM não 

promoveu o aumento nas emissões de N-N2O (Figura 12), nem apresentou correlação 

significativa entre estas variáveis. Khalil et al. (2001), em estudo de incubação com 

palha de trigo, observaram quedas nos picos de emissão de N-N2O após o segundo dia 

de incubação, provavelmente relacionados à elevada relação C:N dos resíduos, 

resultando na imobilização, diminuindo a quantidade de NO3
- disponível para 

denitrificação. 
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No mês de junho/2004 ocorreu a semeadura + adubação do trigo (NPK), e se 

observou um aumento na emissão de N-N2O em relação a maio/2004 nos tratamentos 

PC (9 para 19 µg m-2 h-1) e PM (9 para 17 µg m-2 h-1), nos quais não havia resíduos 

culturais sobre o solo e o adubo teve contato direto com o mesmo (Figura 13), sendo 

diferentes estatisticamente que PD (8 µg m-2 h-1) e PDE (9 µg m-2 h-1). 

Em julho/04 as emissões continuaram aumentando no PC e PM, 

provavelmente devido à adubação nitrogenada de cobertura do trigo e elevados teores 

de água no solo nesta época (Figura 12), apesar de não ter sido observada diferença 

estatística (ANEXO H). 

Carmo et al. (2005) trabalhando em Rondônia, verificaram que os 

tratamentos plantio direto de arroz (42 kg ha-1 de N aplicado via fertilizante) e de soja 

(sem adubação nitrogenada), apesar de terem recebido quantidades bem diferentes de 

N aplicado via fertilizante, apresentaram emissões bem próximas de N2O. 

Nos tratamentos PD e PDE as emissões tiveram um aumento significativo 

em julho/2004, comparadas ao mês anterior, de 8 para 27 µg m-2 h-1 no PD e no PDE 

de 9 para 17 µg m-2 h-1. Isso provavelmente devido à ocorrência de chuva neste mês, 

facilitando a penetração do adubo através da camada de palha e a adubação de 

cobertura com uréia (Figura 12), além da elevada umidade do solo (Figura 9). Porém, 

não houve diferença estatística entre os tratamentos nesta época. 

Em outro estudo realizado em Rondônia, a variação das taxas de emissão 

das áreas manejadas foi muito ampla: 1 a 357 µg N m-2 h-1 e 6 a 326 µg N m-2 h-1 nos 

tratamentos gradagem e plantio direto, respectivamente. O pico de emissão nos 

tratamentos gradagem e plantio direto ocorreu após a fertilização. No geral, as perdas 

de N2O após a fertilização foram elevadas, sendo que o pico no fluxo de N2O seguiu-se 

após a primeira grande chuva e a aplicação do fertilizante (PASSIONATO et l., 2003). 

A utilização de leguminosas em sistemas de rotação de culturas é uma 

estratégia que deve ser considerada, quanto a seu efeito no acúmulo de matéria 

orgânica (BAYER et al., 2000), como também na substituição parcial dos fertilizantes 

minerais pelo N fixado simbioticamente, resultando na diminuição das emissões de N-

N2O (AMADO et al., 2001). 
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A maior freqüência de emissões de N-N2O ocorreu quando a WFPS estava, 

em média, em 60% (Figura 13), porém a correlação não foi significativa, coincidindo 

com resultados encontrados por Ishizuka et al. (2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Emissões de N-N2O (µg m-2 h-1) do solo durante o período amostrado 

(outubro/2003 a novembro/2004) em função da WFPS (%) 
 

 

Trabalhos conduzidos a campo relataram que as altas taxas de emissões de 

óxido nitroso, geralmente ocorreram quando o solo apresentava WFPS de 

aproximadamente 60%, dificultando a difusão do O2 no solo e propiciando a formação 

de ambientes anaeróbicos (CHANG et al., 1998; KESSAVALOU et al., 1998). 

As emissões de N-N2O predominam quando o conteúdo de água é de 30%. 

Em solos com umidade mais baixa ocorre, preferencialmente, emissões de NO e em 

condições de alta umidade o N pode ser reduzido até N2 (DRURY et al.,1992). 

A taxa de produção de N2O por nitrificação geralmente ocorre com WFPS 

menor que 40%, mas aumenta rapidamente quando o conteúdo de água varia de  

55 a 65%. Com a WFPS acima de 60%, o aumento no conteúdo de água limita a 

difusão do oxigênio e promove a denitrificação, que leva à formação tanto de N2O 

quanto de N2 sendo que o último torna-se a forma dominante de perdas de N com a 

WFPS entre 80-90% (DALAL et al., 2003). 
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Geralmente, as taxas de denitrificação aumentam com a elevação do 

conteúdo de NO3
- no solo sob condições favoráveis a denitrificação (exemplo alta 

umidade) e quando fatores como temperatura e C orgânico disponível não são 

limitantes (DALAL et al., 2003). 

No mês de agosto/2004 houve um decréscimo nas emissões de N-N2O em 

todos os tratamentos (Figura 12), porém apenas o PDE foi diferente estatisticamente de 

junho/2004. Isso pode ser explicado pela redução dos teores de água no solo durante 

esse período (Figura 9). As emissões de N-N2O geralmente estão associadas às 

fertilizações e muito dependentes da ocorrência de chuvas, particularmente no PD e em 

solos compactados (BALL et al., 1999). 

O carbono orgânico pode afetar a produção de N2O porque é usado por 

microrganismos denitrificantes e também como uma fonte de energia para outros 

microrganismos heterotróficos; neste caso, podem ser produzidos micro-sítios 

anaeróbicos no solo, sempre que a demanda por oxigênio biológico exceder o 

suprimento.  

O aumento dos estoques de C e N do solo não promoveu amento das 

emissões de N-N2O em nenhum dos tratamentos estudados. Alguns estudos têm 

apontado que o seqüestro de C e aumento dos agregados no solo, favorece o aumento 

da microporosidade que, aliado ao alto teor de umidade, poderá originar condições 

redutoras ocasionando incrementos das emissões de N-N2O dos solos  

(DRURY et al., 2004).  

 

 

2.3.4.5  Fluxos de dióxido de carbono (CO2) do solo  x  preparo do solo 
 

Durante o mês de maio (15 dias após a colheita da soja) houve o preparo do 

solo nos tratamentos plantio convencional (PC), realizado com uma aração para atingir 

20 cm de profundidade, seguido de duas gradagens niveladoras e do preparo mínimo 

(PM), realizado através de duas gradagens leves para atingir 15 cm de profundidade, 

seguido de duas gradagens niveladoras. Nesta ocasião, foi realizada uma coleta antes 

do preparo solo (24 h antes) e quatro coletas após o preparo (3, 10, 14 e 19 h após). 
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Antes do preparo já foi observada uma grande variação nas emissões de  

C-CO2.  No PC, a aração do solo resultou em um aumento na emissão de C-CO2 de 

42,61 mg m-2 h-1 (24 horas antes do preparo) para 48,46 mg m-2 h-1 (nas três primeiras 

horas após a aração), diminuindo a partir de 14 horas decorridas do preparo do solo 

(Figura 14). Porém, o preparo do solo nos tratamentos PC e PM não promoveu 

diferença estatística entre eles. 

Alvarez et al. (2001) verificaram que o preparo do solo não produziu um 

aumento imediato nas emissões de C-CO2, porém, aumentos significativos entre os 

tratamentos preparados, ocorreu de 6 a 13 dias após o manejo. Dados experimentais 

de Reicosky (1993) evidenciam que a perda de carbono, nas três primeiras horas após 

a aração, variou entre 260 e 670 mg m-2, enquanto sob plantio direto foram emitidas 80 

mg m-2. Em períodos mais longos a perda de carbono em solos arados é seis a oito 

vezes superior ao plantio direto.  

O preparo do solo no PM resultou no aumento da emissão de C-CO2,  

de 49 para 63 mg m-2 h-1, nas três primeiras horas. Após 10 horas do preparo, a 

emissão voltou para 49 mg m-2 h-1, aumentando para 57 mg m-2 h-1, 14 horas após o 

manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 14 - Emissão de C-CO2 (mg m-2 h-1) do solo antes (24 horas) e após o preparo 

(3, 10, 14 e 19 horas) nos tratamentos plantio convencional (PC) e preparo 
mínimo (PM). Os valores representam a média (n = 3) ± desvio padrão 
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La Scala Jr et al. (2001) verificaram emissões médias de 38 mg m-2 h-1 nas 

duas primeiras semanas após o revolvimento do solo, contra 20 mg m-2 h-1 nos 

tratamentos onde o solo não foi revolvido. 

Em tratamentos preparados, as emissões foram menores do que no plantio 

direto nos três primeiros dias de cultivo (ASLAM et al., 2000). Esses dados são 

similares aos encontrados por Hendrix et al. (1988), que observaram emissões mais 

elevadas no plantio direto do que no tratamento preparado com arado. 

Passionato et al. (2003), comparando pastagem + gradagem e plantio direto, 

observaram uma relação íntima entre os distúrbios físicos e a elevação na emissão de 

CO2 no tratamento com gradagem. Os maiores picos de CO2 foram emitidos após três 

eventos de perturbação física no tratamento gradagem: dois eventos de gradagem  

(125 para 240 mg m-2 h–1 na primeira gradagem e de 240 para 270 mg m-2 h–1  

na segunda gradagem) e um evento de semeadura (180 para 300 mg m-2 h–1). 

 

 

2.3.4.6  Fluxos de N2O do solo x preparo do solo 
 

A Figura 15 representa o acompanhamento dos fluxos de N-N2O (µg m-2 h-1) 

nos tratamentos PC e PM antes e após o preparo do solo realizado em maio/2004, para 

a semeadura do trigo.  

O preparo do solo não promoveu diferença estatística das emissões de  

N-N2O entre os tratamentos. No PC, até as três primeiras horas após o preparo, houve 

uma pequena tendência de aumento do fluxo de N-N2O. Após 10 horas  

(14,18 µg m-2 h-1) do preparo as emissões aumentaram, sendo a maior, após 19 horas 

da aração do solo (20,63 µg m-2 h-1). No PM, a maior emissão ocorreu nas três 

primeiras horas após o preparo (11,22 µg m-2 h-1), voltando a se estabilizar nas horas 

seguintes (Figura 15). 

Kessavalou et al. (1998) sugeriram que para estimar fluxos anuais de gases 

do efeito estufa em agroecossistemas, as determinações dos fluxos precisavam ser 

realizadas tanto em condições críticas, como perto de operações de preparo e/ou 
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manejo, como em épocas de elevada umidade, além do monitoramento dos fluxos em 

condições normais de campo, o que coincide com as observações deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 15 - Emissão de N-N2O (µg m-2 h-1) do solo antes (24 horas) e após o preparo (3, 

10, 14 e 19 horas) nos tratamentos plantio convencional (PC) e preparo 
mínimo (PM). Os valores representam a média (n = 3) ± desvio padrão 

 

 

Choudhary et al. (2002) relataram que as emissões após o preparo do solo e 

instalação da cultura da aveia no mês de abril, mostraram um aumento de 55% no 

plantio convencional, quando comparado ao plantio direto.  

 

 

2.3.4.7  Gases do efeito estufa (N2O e CH4) em carbono equivalente 
 

Foi estabelecido um cálculo dos fluxos de N2O e CH4 expresso em carbono 

equivalente, levando-se em conta o potencial de aquecimento global de cada gás:  

 o IPCC (2001) relatou o potencial de aquecimento em valores seculares horizontais de 

23 para o CH4 e de 296 para o N2O. Isso significa que 1 kg de CH4 e N2O, em termos de 

forçamento radiativo, é equivalente a 8,36 e 126,86 kg de CO2, respectivamente.  
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Os resultados mostram uma grande variabilidade como era esperado. As 

emissões de N-N2O variaram de 7,38 a 42,77 µg m-2 h-1 entre os tratamentos durante o 

período amostrado. Os fluxos de C-CH4 também apresentaram grandes diferenças, 

variando de –0,001 a 0,016 mg m-2 h-1. 

No mês de fevereiro/2004, época de desenvolvimento da cultura da soja, as 

emissões de N-N2O diminuíram nos tratamentos PC e PM. A soja absorve mais 

nitrogênio do solo que as demais culturas, e o balanço de N (exportação – fixação) é 

negativo na cultura da soja. 

Em março/2004, as emissões tiveram um aumento em todos os tratamentos, 

devido à ocorrência de chuva forte antes da coleta, preenchendo o espaço poroso do 

solo com água, forçando a saída de N2O. 

Os fluxos transformados em carbono equivalente foram baixos em todos os 

tratamentos e épocas, pois os gases, principalmente o CH4, apresentaram fluxos 

negativos. 

O manejo conservacionista do solo é uma solução a longo prazo, para o 

aquecimento global em termos de estocagem de C, apenas se incluir estratégias de 

mitigação de N2O e CH4. 
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3  CONCLUSÕES 
 

A crescente preocupação com o impacto ambiental causado pelo processo 

de degradação do solo através do preparo convencional é responsável pelo surgimento 

de novas possibilidades e alternativas para compor sistemas agrícolas mais eficientes e 

apropriados aos recursos regionais, como é o caso do plantio direto. O sistema ideal 

preconiza atender as expectativas agronômicas, a preservação ambiental e a 

viabilidade econômica. No que se refere às alterações nos estoques de C e N, a 

decomposição dos resíduos culturais e às taxas de emissão de importantes gases do 

efeito estufa, relacionados à preservação da qualidade ambiental, este trabalho 

realizado em quatro sistemas de manejo: plantio convencional (PC), preparo mínimo 

(PM), plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE), permitiu concluir que: 

As mudanças nos estoques de C e N ocorreram, preferencialmente, na 

camada superior do solo (0-10 cm) em todos os tratamentos, e o PD apresentou os 

maiores valores médios de estoque de C e N (10 e 1 Mg ha-1) devido à manutenção da 

cobertura vegetal aliada ao não revolvimento do solo. Os menores estoques foram 

observados no PC (7 e 0,44 Mg ha-1  de C e N, respectivamente), como efeito do 

preparo do solo com arações e gradagens e a incorporação dos resíduos culturais ao 

solo. 

A maior taxa de seqüestro de C na camada 0-20 cm foi observada no PD: 

0,66 Mg ha-1ano-1, contra 0,55 e 0,46 Mg ha-1ano-1 no PM e PDE, respectivamente; na 

rotação aveia branca/soja/trigo e 15 anos de implantação dos sistemas de preparo; 

A correção dos estoques de C e N do solo pelo método da massa não foi 

significativa, evidenciando que as densidades dos tratamentos não apresentarem 

diferenças relevantes. 

As massas secas dos resíduos culturais e os estoques de C e N, 

apresentaram maiores valores nos tratamentos PD e PDE na época da colheita das 

culturas (outubro/2003, maio/2004 e novembro/2004), devido ao maior aporte de 

material vegetal nestas ocasiões e por estes sistemas promoverem a manutenção 

permanente da cobertura vegetal sobre o solo. Os teores de C dos resíduos culturais, 

mantiveram-se praticamente iguais no período amostrado sob a rotação de culturas 
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aveia branca/soja/trigo, e o de teor de N da palhada de soja foi o dobro, comparado ao 

das gramíneas estudadas. 

Apenas os resíduos de soja apresentaram valores diferentes na qualidade, 

em todos os tratamentos, sendo o teor maior de N e menor de hemicelulose,  

promovendo uma mineralização mais rápida. As variações no Quociente 

holocelulose/lignocelulose (QCL), e índices ligno-celulósico (ILC) e de 

decomponibilidade (ID) foram pequenas, por se tratar do mesmo material vegetal 

analisado nos diferentes tratamentos, evidenciando pouca variação entre as culturas da 

rotação acompanhada.  

A coleta dos gases em diferentes horários (8:00, 12:00 e 17:00h), para 

representar a oscilação da temperatura diária (mínima, máxima e intermediária), não 

apresentou diferença significativa nas emissões de C-CO2 e N-N2O do solo. A 

correlação entre as emissões destes gases com a variação da temperatura (solo e 

ambiente) não foi significativa, apesar de ambos apresentarem tendência de aumento 

dos fluxos em épocas mais quentes, e redução sob menores temperaturas  

A emissão de C-CO2 apresentou aumento progressivo, de novembro/2003 a 

fevereiro/2004, indicando que a respiração do solo (até então descoberto) e 

representada apenas pelos organismos do solo, passou a somar a respiração das 

raízes das plantas, explicando o aumento após o desenvolvimento das culturas.  

A maior freqüência de emissão de N2O ocorreu quando a WFPS estava em 

média em 60%, porém não foi observada correlação significativa entre essas variáveis. 

A adição de fertilizante nitrogenado aumentou a emissão de N-N2O nos tratamentos 

com solo desnudo (PC e PM) no momento da semeadura do trigo e, após a adubação 

de cobertura nos tratamentos PD e PDE, época em que a umidade estava elevada. 

O revolvimento do solo pela gradagem e a incorporação resíduos vegetais, no 

PC e PM, não promoveu aumento significativo das emissões de C-CO2 e N-N2O, 

apesar das perturbações físicas, como o rompimento de agregados do solo, facilitando 

o processo de oxidação da matéria orgânica. 

Os tratamentos estudados não apresentaram diferença nas médias anuais de 

emissão de C-CO2 e N-N2O do solo. 
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ANEXO A - Teores de C (g kg-1) do solo nos tratamentos estudados nas três épocas 
amostradas. Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão 
 

 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                                 Outubro/2003 

0-2,5 26,08 ± 0,50 30,48 ± 0,74 36,39 ± 2,99 34,26 ± 1,86 

2,5-5 27,36 ± 1,07 29,34 ± 0,69 31,44 ± 2,33 30,93 ± 0,78 

5-10 25,99 ± 0,94 26,57 ± 3,62 23,91 ± 2,17 26,94 ± 1,73 

10-20 24,20 ± 0,80 21,99 ± 1,75 21,64 ± 1,15 23,36 ± 0,59 

20-30 20,80 ± 2,13 19,59 ± 1,74 19,19 ± 1,89 20,72 ± 0,62 

30-40 19,18 ± 2,18 18,50 ± 0,73 17,90 ± 1,23 18,91± 0,68 

                             Maio/2004 

0-2,5 26,56 ± 0,44  30,36 ± 1,25 41,23 ± 7,64 35,55 ± 2,59 

2,5-5 26,59 ± 0,45 30,36 ± 1,55 33,99 ± 2,90 32,09 ± 1,89 

5-10 26,24 ± 1,31 28,86 ± 3,27 27,21 ± 1,97 28,05 ± 0,58 

10-20 24,60 ± 1,36 25,58 ± 0,41 22,61 ± 0,62 23,73 ± 0,42 

20-30 19,73 ± 1,02 21,69 ± 1,20 21,82 ± 1,82 21,58 ± 1,23 

30-40 17,51 ± 0,80 18,83 ± 0,13  19,19 ± 2,56 18,89 ± 2,12 

                              Novembro/2004 

0-2,5 25,36 ± 3,19 30,69 ± 1,86 37,78 ± 1,32 36,25 ± 1,51 

2,5-5 26,40 ± 1,69 29,73 ± 1,42 32,39 ± 1,37 30,96 ± 1,02 

5-10 27,48 ± 0,81 28,72 ± 1,32 29,82 ± 1,45 29,85 ±  0,91  

10-20 24,23 ± 1,02 25,21 ± 0,41 23,26 ± 0,28 24,36 ± 1,24 

20-30 20,97 ± 1,67 21,86 ± 1,46 21,60 ± 0,95 21,13 ± 1,49 

30-40 18,10 ± 1,43 18,54 ± 1,03 18,44 ± 1,54 18,97 ± 1,33 
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ANEXO B - Teores de N (g kg-1) do solo nos tratamentos estudados nas três épocas 
amostradas. Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão 

 
 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                             Outubro/2003 

0-2,5 1,53 ± 0,01 2,02 ± 0,02 2,72 ± 0,33 2,38 ± 0,13 

2,5-5 1,57 ± 0,06 1,95 ± 0,12 2,14 ± 0,29 2,14 ± 0,07 

5-10 1,56 ± 0,08 1,72 ± 0,35 1,52 ± 0,20 1,76 ± 0,15 

10-20  1,59 ± 0,09 1,31 ± 0,12 1,31 ± 0,17 1,33 ± 0,06 

20-30 1,10 ± 0,11 1,12 ± 0,16 1,09 ± 0,09 1,14 ± 0,01 

30-40 0,98 ± 0,03 1,05 ± 0,53 0,99 ± 0,09 1,03 ± 0,05 

                                Maio/2004 

0-2,5 1,68 ± 0,08  1,91 ± 0,09 2,88 ± 0,53 2,39 ± 0,23 

2,5-5 1,73 ± 0,06 1,92 ± 0,12 2,28 ± 0,19 2,04 ± 0,18 

5-10 1,64 ± 0,14 1,80 ± 0,28 1,65 ± 0,15 1,75 ± 0,05 

10-20 1,53 ± 0,09 1,69 ± 0,13 1,32 ± 0,05 1,32 ± 0,05 

20-30 1,23 ± 0,18 1,24 ± 0,09 1,17 ± 0,03 1,20 ± 0,09 

30-40 1,12 ± 0,13 1,04 ± 0,38 1,08 ± 0,12 1,02 ± 0,11 

                              Novembro/2004 

0-2,5 1,69 ± 0,23 2,12 ± 0,11 2,77 ± 0,14 2,61 ± 0,08 

2,5-5 1,69 ± 0,13 2,03 ± 0,08 2,27 ± 0,08 2,12 ± 0,10 

5-10 1,82 ± 0,13 2,03 ± 0,10 1,89 ± 0,15 2,02 ± 0,16 

10-20 1,46 ± 0,09 1,52 ± 0,02 1,31 ± 0,05 1,47 ± 0,15 

20-30 1,17 ± 0,14 1,19 ± 0,09 1,22 ± 0,04 1,17 ± 0,11 

30-40 0,98 ± 0,08 0,98 ± 0,08 1,05 ± 0,06 1,02 ± 0,09 
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ANEXO C - Relação C:N do solo nos tratamentos estudados nas três épocas 
amostradas. Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão  

 
 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo 
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                          Outubro/2003 

0-2,5 15,49 ± 0,49 15,09 ± 0,41 13,40 ± 0,64 14,41 ± 0,11 

2,5-5 15,84 ± 0,13 15,10 ± 0,64 14,74 ± 1,02 14,49 ± 0,63 

5-10 15,91 ± 0,87 15,58 ± 1,18 15,81 ± 1,22 15,34 ± 0,40 

10-20 15,82 ± 0,62 16,75 ± 0,36 16,62 ± 1,21 17,59 ± 0,69 

20-30 16,96 ± 0,69 17,59 ± 1,41  17,66 ± 0,40 18,19 ± 0,40 

30-40 17,20 ± 0,11 17,60 ± 0,73 18,09 ± 0,70 18,31 ± 0,50 

                            Maio/2004 

0-2,5 17,36 ± 0,24 15,95 ± 0,12 14,33 ± 0,13 14,91 ± 0,42 

2,5-5 16,91 ± 0,41 15,82 ± 0,21 14,94 ± 0,01 15,74 ± 0,42 

5-10 16,77 ± 0,03 16,12 ± 0,63 16,47 ± 0,43 16,05 ± 0,16 

10-20 15,41 ± 0,05 15,20 ± 1,05 17,01 ± 0,19 17,94 ± 0,36 

20-30 17,92 ± 0,80 17,53 ± 0,34 18,68 ± 1,26 18,05 ± 0,39 

30-40 17,86 ± 0,02 18,03 ± 0,52 17,73 ± 0,65 18,14 ± 0,12 

                              Novembro/2004 

0-2,5 15,02 ± 0,46 14,44 ± 0,12 13, 65± 0,27 13,88 ± 0,33 

2,5-5 15,59 ± 0,49 14,63 ± 0,42 14,30 ± 0,33 14,63 ± 0,19 

5-10 15,11 ± 0,67 14,67 ± 0,11 15,26 ± 0,48 14,79 ± 0,73 

10-20 16,61± 0,31 16,59 ± 0,10 17,79 ± 0,67 16,68 ± 0,97 

20-30 17,95 ± 0,67 18,34 ± 0,60 17,77 ± 0,86 18,04 ± 0,56 

30-40 18,46 ± 0,30 17,72 ± 0,06 18,80 ± 0,13 18,57 ± 0,59 
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ANEXO D - Estoques de C (Mg ha-1) do solo nos tratamentos estudados nas três 
épocas amostradas. Os valores representam a média (n=3) ± desvio 
padrão 

 
 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                            Outubro/2003 

0-2,5 7,05 ± 0,82 8,31 ± 0,67 9,64 ± 0,44 8,82 ± 0,68 

2,5-5 8,23 ± 0,47 9,08 ± 0,21 9,81 ± 0,80 9,34 ± 0,50 

5-10 15,60 ± 1,02 16,81 ± 1,96 15,70 ± 1,52 15,48 ± 2,23 

10-20 29,68 ± 1,17 26,95 ± 3,94 27,36 ± 2,97 26,96 ± 0,81 

20-30 23,29 ± 3,38 22,18 ± 2,32 22,21 ± 2,56 24,66 ± 2,48 

30-40 21,49 ± 3,39 20,96 ± 1,68 20,71 ± 1,79 22,50 ± 2,41 

                                Maio/2004 

0-2,5 7,18 ± 0,78 8,26 ± 0,50 10,90 ± 1,68 9,13 ± 0,52 

2,5-5 7,99 ± 0,31 9,39 ± 0,45 10,58 ± 0,40 9,68 ± 0,34 

5-10 15,75 ± 1,12 18,26 ± 1,68 17,85 ± 1,10 16,07 ± 1,74 

10-20 30,17 ± 1,47 31,23 ± 2,47 28,57 ± 2,51 27,42 ± 1,77 

20-30 22,08 ± 2,22 24,55 ± 1,77 25,26 ± 2,57 25,71 ± 3,26 

30-40 19,55 ± 0,85 21,34 ± 1,69 22,23 ± 3,38 22,53 ± 3,84 

                             Novembro/2004 

0-2,5 6,91 ± 1,50 8,34 ± 0,42 10,03 ± 0,71 9,33 ± 0,66 

2,5-5 7,93 ± 0,39 9,20 ± 0,46 10,12 ± 0,80 9,37 ± 0,96 

5-10 16,48 ± 0,82 18,89 ± 0,92 18,84 ± 0,60 17,11 ± 1,90 

10-20 29,72 ± 1,43 30,80 ± 2,78 29,37 ± 2,05 28,11 ± 1,31 

20-30 23,46 ± 2,76 24,78 ± 2,71 24,99 ± 1,40 25,19 ± 3,51 

30-40 20,26 ± 2,48 21,05 ± 2,57 21,32 ± 1,84 22,60 ± 3,01 
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ANEXO E - Estoques de N (Mg ha-1) do solo nos tratamentos estudados nas três 
épocas amostradas. Os valores representam a média (n=3) ± desvio 
padrão 

 
 

Prof. (cm) 
 

Plantio 
Convencional 

 

Preparo Mínimo
 

Plantio Direto 
 

Plantio Direto 
Escarificado 

                          Outubro/2003 

0-2,5 0,46 ± 0,07 0,55 ± 0,04 0,72 ± 0,06 0,61 ± 0,04 

2,5-5 0,52 ± 0,03 0,60 ± 0,04 0,67 ± 0,09 0,65 ± 0,05 

5-10 0,98 ± 0,12 1,09 ± 0,19 0,99 ± 0,30 1,01 ± 0,17 

10-20 1,88 ± 0,12 1,61 ± 0,25 1,26 ± 0,12 1,53 ± 0,06 

20-30 1,38 ± 0,26 1,27 ± 0,23 1,26 ± 0,12 1,35 ± 0,11 

30-40 1,25 ± 0,21 1,19 ± 0,14 1,15 ± 0,12 1,23 ± 0,15 

                           Maio/2004 

0-2,5 0,41 ± 0,04 0,51 ± 0,03 0,76 ± 0,11 0,61 ± 0,05 

2,5-5 0,47 ± 0,03 0,59 ± 0,04 0,71 ± 0,03 0,62 ± 0,03 

5-10 0,94 ± 0,07 1,14 ± 0,15 1,08 ± 0,09 1,00 ± 0,12 

10-20 1,96 ± 0,09 2,07 ± 0,30 1,68 ± 0,16 1,53 ± 0,13 

20-30 1,23 ± 0,18 1,40 ± 0,12 1,35 ± 0,05 1,43 ± 0,21 

30-40 1,09 ± 0,04 1,18 ± 0,12 1,25 ± 0,16 1,22 ± 0,20 

                         Novembro/2004 

0-2,5 0,46± 0,10 0,58 ± 0,03 0,74 ± 0,06 0,67 ± 0,04 

2,5-5 0,5 1 ± 0,04 0,63 ± 0,03 0,71 ± 0,07 0,64 ± 0,07 

5-10 1,09 ± 0,10 1,29 ± 0,06 1,24 ± 0,08 1,16 ± 0,15 

10-20 1,79 ± 0,12 1,86 ± 0,16 1,65 ± 0,08 1,69 ± 0,13 

20-30 1,31 ± 0,20 1,35 ± 0,12 1,41 ± 0,07 1,40 ± 0,23 

30-40 1,10 ± 0,15 1,19 ± 0,15 1,13 ± 0,09 1,22 ± 0,17 
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ANEXO F - Emissões de C-CO2 (mg m-2 h-1) do solo nos tratamentos plantio 
convencional (PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio 
direto escarificado (PDE) nas épocas amostradas. e os horários de 
coleta. Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão 

  
 

Trat. 
 

out/03 
 

nov/03
 

jan/04 
 

fev/04 
 

mar/04
 

abr/04 
 

mai/04 
 

jun/04 
 

jul/04 
 

ago/04 
 

set/04 
 

nov/04

 8:00 horas 

PC 125 51 150 154 119 54 32 41 68 58 75 59 
 ±95 ±14 ±20 ±11 ±30 ±13 ±4 ±29 ±35 ±9 ±36 ±18 

PM 162 82 76 188 75 73 53 26 31 68 109 57 
 ±29 ±54 ±35 ±102 ±38 ±6 ±16 ±2 ±14 ±22 ±3 ±21 

PD 171 94 120 164 83 61 40 38 60 71 73 45 
 ±53 ±17 ±89 ±20 ±14 ±6 ±8 ±11 ±15 ±31 ±23 ±7 

PDE 152 102 87 182 73 66 51 38 47 75 101 60 
 ±22 ±47 ±13 ±48 ±11 ±11 ±3 ±9 ±23 ±12 ±23 ±14 

 12:00 horas 

PC 126 69 214 172 82 65 50 41 52 84 197 64 
 ±31 ±12 ±38 ±16 ±27 ±30 ±12 ±2 ±23 ±20 ±49 ±24 

PM 111 126 156 156 124 58 46 56 55 116 143 74 
 ±25 ±47 ±42 ±47 ±31 ±8 ±15 ±17 ±37 ±10 ±20 ±22 

PD 136 66 134 165 101 45 36 28 50 86 129 41 
 ±25 ±10 ±52 ±18 ±21 ±6 ±17 ±11 ±24 ±14 ±38 ±8 

PDE 165 100 135 189 87 56 67 44 58 96 122 66 
 ±42 ±6 ±11 ±43 ±18 ±12 ±34 ±7 ±9 ±6 ±7 ±10 

 17:00 horas 

PC 183 67 221 166 82 84 46 58 72 74 160 81 
 ±115 ±20 ±22 ±14 ±15 ±35 ±8 ±4 ±10 ±18 ±12 ±12 

PM 94 142 186 248 111 50 44 62 66 81 133 83 
 ±27 ±23 ±41 ±40 ±20 ±3 ±7 ±29 ±26 ±33 ±1 ±37 

PD 174 66 109 138 77 37 24 41 40 50 112 58 
 ±34 ±19 ±14 ±6 ±2 ±5 ±10 ±7 ±15 ±22 ±16 ±11 

PDE 107 59 107 200 71 56 34 33 47 60 109 55 
 ±70 ±14 ±1 ±34 ±0,1 ±4 ±15 ±6 ±20 ±4 ±39 ±13 
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ANEXO G - Emissão de C-CO2 (mg m-2 h-1) do solo nos tratamentos plantio 
convencional (PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio 
direto escarificado (PDE) nas épocas amostradas. Os dados 
representam a média (n=9) ± desvio padrão (1) 

 
 

Trat. 
 

out/03 
 

nov/03 
 

jan/04 
 

fev/04 
 

mar/04 
 

abr/04 
 

mai/04 
 

jun/04 
 

jul/04 
 

ago/04 
 

set/04 
 

nov/04

 C-CO2 (mg  m-2 h-1)  

PC 144±81 62±16 195±42 164±14 94±29 68±27 43±11 46±17 64±23 72±18 144±63 68±19
 Aab Bcd Aa Aa Abcd Acd Ad Ad Ad Ad Aabc Acd 

PM 122±39 121±43 139±60 197±71 103±34 60±11 49±12 48±24 51±28 88±30 128±18 71±27
 Aab Aabc Bab A a Abcd Acd Acd Ad Acd Abcd Aabc Abcd 

PD 160±39 75±20 121±53 156±35 87±17 50±25 34±13 36±10 49±18 68±26 105±34 48±11
 Aa Bde Bbc Aab Acde Aef Af Af A ef Adef Acd Aef 

PDE 141±50 90±32 110±23 190±37 77±13 59±9 51±23 38±8 50±17 77±17 111±25 60±12
 Aab ABcde Bbc Aa Adef Aefg Afg Ag Afg Adefg Acd Aefg 

 (1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não diferem 
estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 

ANEXO H - Emissão de N-N2O (µg m-2 h-1) do solo nos tratamentos plantio 
convencional (PC), preparo mínimo (PM), plantio direto (PD) e plantio 
direto escarificado (PDE) nas épocas amostradas. Os dados 
representam a média (n=9) ± desvio padrão (1) 

  
 

Trat. 
 

out/03 
 

nov/03 
 

jan/04 
 

fev/04 
 

mar/04
 

abr/04 
 

mai/04 
 

jun/04 
 

jul/04 
 

ago/04 
 

set/04 
 

nov/04

 N-N2O (µg  m-2 h-1)  

PC 23±9 23±14 27±11 9±7 20±11 16±11 9±7 19±7 20±10 14±3 21±11 18±5 
 Aa Aa Aa Ba Ba Aa Aa Aa Aa Aa  Aa Ba 

PM 26±10 29±18 20±18 12±11 32±14 19±10 15±5 17±10 21±12 17±9 19±6 16±4 
 Aab Aa Aab Bb ABab Aab Ab ABab Aab Aab Aab  Bab 

PD 23±10 27±19 20±17 16±9 43±18 11±5 6±4 9±4 27±6 12±7 13±16 14±3 
 Ab Aab Ab ABb Aa Ab Ab Bb Ab  ABb Ab Bb 

PDE 29±17 27±16 10±6 26±13 32±6 12±6 16±11 9±6 17±7 9±4 19±13 22±5 
 Aab Aabc Adef Aabcde ABa Acdef A cdef Aef  Abcdef  Bf Abcdef A abcd

(1) Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na mesma coluna e minúscula na mesma linha não diferem 
estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 


