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O aumento significativo da suinocultura nas últimas décadas está associado à crescente 

geração de dejeto líquido de suínos (DLS), o que traz consigo, a preocupação com o destino 

adequado dos resíduos e seus riscos ambientais, principalmente no estado de Santa Catarina pela 

sua importância no cenário econômico. O resíduo gerado, quando utilizado de forma adequada e 

incorporado de maneira adequada ao solo, pode contribuir para melhorar condições físicas, 

químicas e biológicas do solo e aumentar a produtividade agrícola. Com isso, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar a dinâmica do carbono e possíveis influências quanto a diferentes 

fertilizantes e formas de aplicação. 

O experimento foi conduzido na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de 

Ciências Agroveterinárias, com delineamento experimental em blocos casualizados, com três 

repetições, composto por um fatorial de 2 x 3, sendo o fator “A” a forma de aplicação de dejetos 

líquido de suínos, em dois níveis (1- incorporado; e 2- superfície) e o fator “B” composto por 

diferentes tipos de adubos, em três níveis (1- fertilização mineral (ureia); 2- dejeto líquido de 

suíno (DLS); e 3- controle sem fertilizantes). A coleta de solo para análise foi realizada nas 

camadas de 0-5 cm, 5-10 cm e 10-20 cm, em três subamostras por parcela, coletadas com trado 

de holandês. O material coletado foi seco em estufa 60º por 24 horas, macerado e passado em 

peneira de malha de 0,53 milímetros. Amostras em torrões foram coletadas para análise da 

estabilidade de agregados. A análise do carbono total nas amostras tratadas foi realizada em, 

analisador elementar TOC/TN Analytik Jena Multi N/C 2100. A estabilidade de agregados foi 

realizada por peneiramento úmido, sendo expressa pelo diâmetro médio ponderado. A análise 

estatística fatorial foi realizada utilizando o programa Assistat 7.7. 

Com base nos resultados obtidos pela análise do carbono total, conforme tabela 1, houve 

semelhança entre os tratamentos nas camadas de 0-5 e 10-20 cm de profundidade. Na camada 5-

10 cm o dejeto líquido de suíno foi superior à ureia, mas ambos fertilizantes não diferiram do 

testemunha. Nesta camada, a aplicação incorporada resultou em maior teor de carbono orgânico 

do que a aplicação superficial, na média dos fertilizantes.  

Outro fator que explica o baixo incremento das aplicações de fertilizantes quando 

comparado com os valores das parcelas testemunhas é o baixo teor de massa seca do dejeto, 

portanto baixos teores de materiais orgânicos, utilizado visto que para a safra em questão os 
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valores estavam em aproximadamente 1%, enquanto que estudos mostram leve interação entre os 

mesmos fatores utilizando material com cerca de 7% de massa seca. Assim, o carbono 

encontrado nas parcelas está relacionado ao material vegetal e valores inerentes ao solo em 

questão.  

 

Tabela 1. Resultado do C (g/kg) e DMP (mm) no solo para cada tratamento. 

  

 

C orgânico     

 

DMP   

  Trat.  S I Média S I Média 

 

DLS 42,7 39,5 41,1 5,86 6,09 5,97 

(0 - 5) Ureia 43,4 51,0 47,2 6,63 6,58 6,61 

 

T 41,9 44,5 43,2 6,12 5,81 5,97 

  Média 42,7 45,0   5,91 6,16   

 

DLS 36,7 39,6 38,2 a 6,32 5,84 6,08 

(5 - 10) Ureia 33,9 35,6 34,8 b 6,01 6,29 6,15 

 

T 35,6 36,6 36,1 ab 5,86 5,75 5,81 

  Média 35,4 a 37,3 a   6,06 5,96   

 

DLS 34,2 34,1 34,1 6,37 5,70 6,04 

(10 - 20) Ureia 30,5 36,4 33,5 5,67 6,44 6,06 

 

T 32,6 33,6 33,1 5,72 5,70 5,71 

  Média 32,4 34,7   5,92 5,95   
Trat.= Tratamento, DMP= Diâmetro médio ponderado, T= Testemunha, Ureia= Adubo mineral, DLS= Dejeto líquido de suíno. 

S = aplicação superficial; I = aplicação incorporada. Os valores seguidos de letras diferentes diferem entre si pelo Teste t a nível 

de 5% de probabilidade. 

 

Em estudos semelhantes Edmeades (2003) os resultados dos ensaios mostram que 

adubação orgânica de longa duração (20 – 120 anos) elevam o conteúdo de carbono orgânico e a 

atividade microbiana, o que pode levar a melhoria nas propriedades físicas do solo e 

considerando que a matéria orgânica (MO) pode interferir na estabilidade de agregados, a 

aplicação de DLS embora não incremente MO com sucessivas aplicações, pode influenciar o 

crescimento de raízes e a partir disto, a formação de agregados.  

Os resultados para o carbono encontrado também são suportados pela ausência de 

interação na estabilidade dos agregados da mesma área de estudo, uma vez que a formação e a 

estabilidade de agregados possuem forte relação com o material constituinte do solo, matéria 

orgânica, textura, agentes ligantes, sendo cada qual responsável por classes diferentes de 

agregação. 

            Assim podemos concluir que não se teve alteração em relação ao modo de aplicação e os 

tipos de fertilizantes, porém, como foi discutido é necessário mais estudos para saber qual a 

profundidade certa onde haverá uma diferença significativa do carbono significativo no solo. 

   

 


