
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES NO CONTEÚDO DE CARBONO NO SOLO EM FUNÇÃO DE FONTES 

DE FERTILIZANTES 
 

Caroline Matos Costa¹, Gilmar Luiz Mumbach2, Luciano Colpo Gatiboni3 

 

 
1 Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária – CAV - bolsista CNPq/EMBRAPA. 
2 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo - CAV. 
3 Orientador, professor do Departamento de Solos e Recursos Naturais – CAV - lgatiboni@gmail.com. 
 

 

Palavras-chave: Organomineral. Cama aviária. Fosfato monoamônio. 

 

Fertilizantes orgânicos e organominerais apresentam compostos de carbono (C) em suas 

composições e podem, caso usados anualmente, alterar o conteúdo de C orgânico no solo. Diante 

disso, o trabalho teve por objetivo avaliar a influência de fontes de fertilizantes no conteúdo de 

carbono orgânico total (COT) de um Cambissolo Húmico cultivado com feijão e trigo.     

O experimento foi iniciado em 2015, instalado na fazenda experimental do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Lages, SC. O solo é 

classificado como Cambissolo Húmico Alítico típico, e apresentava os atributos: 28, 31 e 41% de 

argila, silte e areia, respectivamente; 4,6 de pH H2O; 4,9 de Índice SMP; 5,1% de matéria orgânica; 

7,9 e 186,8 mg dm-3 de P e K, respectivamente; 2,9, 5,6 e 3,2 cmolc dm-3 de Al, Ca e Mg trocável, 

respectivamente. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC), com oito 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 32 unidades experimentais. Os tratamentos foram 

aplicados em parcelas de 12 m2 (3 x 4 m), totalizando uma área de 384 metros quadrados. Os oito 

tratamentos testados foram: FOM 100, com 100% da recomendação de NPK na forma de 

organomineral; CA 10, apresentando a mesma quantidade de cama aviária utilizada no primeiro 

tratamento; FM 90, com a mesma quantidade de adubo mineral presente no primeiro tratamento; 

CA 100, com 100% da recomendação de NPK suprida por cama aviária; FM 100, com 100% da 

recomendação de NPK na forma mineral; FM 150, com 150% da recomendação de NPK na forma 

mineral; FOM 150, com 150% da recomendação de NPK na forma organomineral; TEST, 

tratamento sem adubação. As doses utilizadas dos fertilizantes referem-se aos valores de nutrientes 

para a cultura atingir o rendimento de 2,5 e 3 Mg ha-1 de feijão e trigo, respectivamente. 

A cultura do feijoeiro (cultivar Uirapuru) foi semeada em 14 de dezembro de 2015. Utilizou-se 

espaçamento de 0,5 metros entre linhas, com uma população de 200 mil sementes por hectare. A 

cultura do trigo (cultivar BRS Marcante) foi semeada em sucessão à cultura do feijão, nos dias 20 

e 21 de julho de 2016. Utilizou-se espaçamento de 0,2 metros entre linhas, e densidade de 330 

sementes por metro quadrado. A adubação do feijoeiro foi baseada em 43,5 kg ha-1 de N, 70 kg ha-

1 de P2O5 e 43,5 kg ha-1 de K2O para os tratamentos que receberam 100% da quantidade de NPK 

exigida. A adubação do trigo foi baseada na aplicação de 45 kg ha-1 de P2O5, 26 Kg ha-1 de K2O e 

60 kg ha-1 de N para os tratamentos com 100% da necessidade de NPK. Em relação ao N, dos 60 

kg ha-1 exigidos pela cultura, apenas 26 kg ha-1 foram aplicados na semeadura; os 34 kg ha-1 
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restantes foram aplicados em cobertura, na forma de ureia, no dia 13 de setembro, quando a cultura 

encontrava-se em estágio de perfilhamento, cerca de 30 dias após a emergência.  

Antes da implantação do experimento, após a colheita do feijão e após a colheita do trigo foram 

realizadas coletas de solo, nas camadas de 0,0-1,10 e 0,10-0,20 m de profundidade. As amostras 

de solo, após completa secagem, foram moídas e peneiradas em malha de 2 mm. Determinou-se o 

conteúdo de COT por oxidação via úmida com solução sulfocrômica e determinação colorimétrica 

em comprimento de onda de 645 nm. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), e as médias, quando significativas, foram comparadas pelo teste de Tukey com 

probabilidade de erro de 5%. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

SISVAR 5.6. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas no conteúdo de COT com o uso 

das diferentes fontes de fertilizantes, em nenhuma das coletas realizadas e em nenhuma das 

camadas amostradas (figura 1). Na camada de 0,0-0,10 m o conteúdo de COT é elevado, sendo 

classificado com alto pela Comissão de química e Fertilidade do Solo dos estados do RS e SC, o 

que pode justificar a não variação entre os tratamentos. O reduzido tempo de cultivo também pode 

ter influenciado na semelhança entre os tratamentos, já que o uso de fertilizantes contendo 

compostos orgânicos tendem a apresentar influencia com uso frequente e em quantidades elevadas. 

Comparando os valores iniciais, antes da implantação do experimento, aos encontrados após os 

cultivos, observa-se uma leve redução no conteúdo de COT em função do revolvimento inicial do 

campo nativo. Espera-se que essa redução seja inicialmente mais significativa, devido 

principalmente à mineralização da matéria orgânica do solo e após, com a estabilização do SPD, o 

teor de matéria orgânica volte a aumentar.  
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Figura 1. Teores de carbono orgânico total (COT) antes da implantação do experimento, após o 

cultivo do feijoeiro e após o cultivo de trigo nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, para os tratamentos 

avaliados. 

 


