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RESUMO 

Foi conduzido um monitoramento periódico dos teores de carbono, 
nitrogênio e fósforo da palhada de milho [Zea mays) e de aveia preta 
(Avena strigosa) , e do solo durante 370 dias (abril/l993-abril/1994), 
numa gleba experimental situada no Campo Demonstrativo e Experimental 
Batavo em Carambeí (PR). 0 estudo envolveu a cultura da aveia preta e 
da soja (Glycine max), sob plantio direto, num Latossolo 
Vermelho-Escuro, distrófico. A decomposição da palhada foi avaliada 
através de sua perda de peso e as amostras de solo para a análise dos 
nutrientes estudados foram coletadas a 4 profundidades: 
0-2,5;2,5-5,0;5,0-7,5 e 7,5-10,0cm. Todas as coletas foram feitas em 
pontos ao acaso nas 3 parcelas-repetição em todas as 15 épocas de 
amostragem. Foram também observados dados climáticos, assim como a 
temperatura e a umidade do solo a 2,5 e a 7,5cm de profundidade. A 
palhada de milho apresentou perda de peso mais lenta do que a de aveia 
preta, permanecendo mais tempo no solo. Enquanto a palhada de milho 
sofreu perda de 49% de seu peso inicial em 149 dias, a de aveia preta 
sofreu perda de 71% em 179 dias. Isto foi atribuído à sua mais alta 
relação C/N (43:1 e 24:1, respectivamente), à sua distribuição mais 
heterogênea em campo, à maior quantidade de resíduo adicionado (9,8 e 
6,8t/ha, respectivamente), e às diferentes condições de temperatura e 
de umidade do solo durante o ciclo da aveia preta e da soja (médias a 
2,5 cm, respectivamente de 13,8 e 25,0°C e 34 e 27g/g). Os teores de 
C e de N total da palhada de milho e de aveia preta apresentaram poucas 
variações mantendo-se, respectivamente, em torno de 42,8 e 1,0% para 
o milho e de 41,5 e 1,7% para a aveia preta. Os teores de P, por outro 
lado, apresentaram decréscimo no período indo de 0,12 para 0,09% no 
milho e de 0,16 para 0,10% na aveia preta. Os teores de C-orgânico do 
solo apresentaram poucas variações encontrando-se em torno de 3,5% na 
primeira camada durante o período. Porém os teores de N-total 
decresceram indo, valores médios obtidos de 0 a 10,0 cm, de 1,73 para 
1,56% em 270 dias, o que foi atribuído a mineralização do nitrogênio 
durante a decomposição dos resíduos. Os teores de N-nítrico e amoniacal 
apresentaram grandes variações apresentando valores respectivamente 
entre 6 e 37; 6 e 57 mg/kg na primeira camada de solo amostrada. Isto 
foi atribuído aos diferentes valores de relação C/N da palhada em 
decomposição e às diferentes condições de temperatura e de umidade do 
solo, ocorrendo maiores teores de N-NH4+ no ciclo da aveia preta, e de 
N-N03" no da soja. Os teores de P-extraível no solo variaram em menor 
intensidade, no entanto foi observado um aumento significativo aos 65 
dias, quando ele foi de 14 para 19 mg/kg na camada mais superficial do 
solo. Todos os elementos apresentaram diminuição em seus teores com a 
profundidade, principalmente abaixo da camada de 0-2,5cm. Isto foi mais 
evidente em relação ao P que apresentou em média uma queda de 42%. 
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SUMMARY 

In soil and corn (Zea mays)/sand oat (Avena strigosa) mulches, 
carbon, nitrogen and phosphorus levels were periodically observed 
during 370 days (from April 93 to April 94) at fifteen sampling dates 
in the Carambei region (PR). The field experiment took place on a Dark-
red Latosol, having low base status during a sand oat/soybean (Glycine 
max) rotation under no-tillage. Mulch decomposition was evaluated by 
weight loss, and soil samples for nutrient analysis were taken at four 
depths: 0-2.5; 2.5-5.0; 5.0-7.5 and 7.5-10.0 cm. At each sampling date 
samples were collected at random locations within the field. Climatic 
data were collected as well as soil temperature and moisture at 2.5 and 
7.5 cm depths. Maize mulch weight losses were smaller than those of 
sand oat, staying for a larger period on the soil surface. Maize mulch 
lost 49% of its initial weight in 149 days, while Black oat mulch lost 
71% in 179 days. This was attributed to differences in C/N ratios (43 
and 24:1 respectively) and to its less uniform distribution on the 
field, the larger quantity of residue decomposing (9.8 and 6.8 metric 
tons.ha-1 respectively), and the different soil moisture and 
temperature conditions during the sand oat and soybean crops (median 
values at 2.5 cm depth of 13.8 and 25.0 °C, and 34 and 27 g.g"1 
respectively). Few changes over time were observed for total carbon and 
nitrogen levels of both mulch materials with mean values of 42.8 and 
1.0% for maize, and 41.5 and 1.7% for sand oat. Phosphorus levels, on 
the other hand, decreased from 0.12 to 0.09 % for maize, and from 0.16 
to 0.10 % for sand oat. Organic soil carbon showed little variation 
with a mean level at the 0-2.5 cm depth of 3.5 %. Total nitrogen 
levels, although, diminished from 1,73 to 1,56%, mean levels from 0 to 
10.0 cm, in 270 days, what was attributed to nitrogen mineralization 
during residue decomposition. Soil nitrate- and amonium-nitrogen 
levels, fluctuated widely, with values ranging from 6 to 37, and from 
6 to 57 mg.kg"1 respectively, at the 0-2.5 cm depth. There were higher 
levels of soil N-NH„+ during sand oat crop and higher levels of N-N03" 
during soybean's. This variation was attributed to the differences in 
C/N ratios between mulch materials and differences in soil temperature 
and moisture conditions between the two crops. Soil extractable 
phosphorus showed little variation, although there was a significant 
increase at the 65th day when it changed from 14 to 19 mg.kg"1 (0-2.5 
cm) . Soil C, N and P levels all decreased with increasing soil depth, 
particularly from 0-2.5 to 2.5-5.0 cm. Phosphorus showed the biggest 
variation with a mean decrease of 42%. 
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1-INTRODUÇÃO 

A ciclagem biológica dos nutrientes (planta-palhada-solo), 
é ura mecanismo bem desenvolvido em ecossistemas florestais, 
resultando na conservação de nutrientes no sistema, o que permite 
a sobrevivência e a produção de grande quantidade de biomassa 
mesmo em ambientes com solos relativamente pobres. 

No ecossistema agrícola a ciclagem biológica apresenta 
diferenças fundamentais em relação a um ecossistema florestal 
principalmente no que se refere às saídas de nutrientes do 
sistema. 

A exportação de nutrientes com a colheita representa um 
fluxo de saída bastante significativo, levando-se em conta que 
normalmente são exportados os grãos ou frutos, que em geral 
contém uma grande quantidade de nutrientes. Esses elementos 
exportados, se não forem repostos pelo intemperismo da rocha, 
deverão entrar no sistema através da adubação, para que a 
produtividade seja mantida. 

0 sistema de manejo agrícola utilizado pode acentuar ou 
minimizar outros fluxos de saída de nutrientes do agroecossistema 
através da lixiviação, volatilização, erosão e grau de 
aproveitamento dos restos das culturas anteriores (retorno da 
matéria orgânica do solo). 

O sistema de manejo conhecido como "plantio direto", que 
promove o mínimo de alteração do solo, é aquele que em relação 
à ciclagem biológica de nutrientes, mais se aproxima de um 
ecossistema florestal. Ou seja: tende à máxima conservação dos 
nutrientes. 

O solo sob plantio direto apresenta características 
químicas, físicas e biológicas distintas das encontradas sob 
preparo convencional devido ao não revolvimento da palhada que 
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fica na superfície. Devido a isto, os teores críticos de 
nutrientes estabelecidos para as condições de preparo 
convencional em geral não valem para estas condições. 

A decomposição dos resíduos das culturas é uma variável 
importante na ciclagem de nutrientes neste sistema e o 
conhecimento da sua dinâmica é fundamental para a compreensão do 
processo. 

Poucos estudos de campo, envolvendo a perda de massa e a 
liberação de nutrientes através da decomposição de resíduos foram 
até agora desenvolvidos. Menos ainda pesquisas com um enfoque um 
pouco mais amplo da dinâmica da distribuição de nutrientes nos 
vários compartimentos do sistema resíduos (palhada)-solo ao longo 
do tempo. 

0 conhecimento da ciclagem dos nutrientes nos 
agroecossistemas resultará numa utilização mais eficiente dos 
nutrientes pelas culturas e na redução dos impactos negativos ao 
ambiente. 

O plantio direto é um sistema de manejo agrícola de adoção 
relativamente recente no Brasil. Na região de Carambeí no Paraná, 
grande centro de produção agrícola sob este sistema de manejo, 
é comum o emprego de rotações de culturas envolvendo adubos 
verdes de inverno alternados com as culturas de verão. Existe 
portanto aí uma demanda por resultados de pesquisa sobre este 
sistema de manejo, devido a necessidade de recomendação de 
fertilizantes e uso de variedades em rotação. Neste sentido a 
Fundação ABC de Carambeí (PR), em convênio com a Universidade 
Federal do Paraná vem efetuando diversos trabalhos de pesquisa 
em ensaios de campo, com a finalidade de se gerar dados que 
embasem a ciência do solo sob estas condições. 

Dentro deste contexto surgiu o presente trabalho com o 
objetivo principal de estudar a dinâmica da reciclagem de 
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nutrientes no sistema palhada-solo, durante um período de 
aproximadamente um ano, envolvendo a cultura da aveia preta 
(Avena strigosa) e da soja (Glycine max), em rotação sob plantio 
direto. 
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2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1- PLANTIO DIRETO 

Desde épocas remotas em que o homem se tornou agricultor e 
começou a adotar métodos de preparo do solo, a mudança do 
ecossistema para o agroecossistema provocou alterações profundas 
nas propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos 
(SÁ,1993). A prática do "mulching" que de acordo com definição 
de AYANABA (1982) é a colocação na superfície ou incorporação ao 
solo de material orgânico ou inorgânico objetivando a proteção 
e aumento da fertilidade do solo, é segundo UNGER e McCALLA 
(1980), prática tão antiga quanto a própria agricultura. 
Atualmente, segundo os mesmos autores, o termo plantio direto 
engloba uma série de técnicas estabelecidas através de anos de 
agricultura e pesquisa, que preconizam a semeadura direta sobre 
os restos das culturas anteriores, com o mínimo de alteração na 
estrutura do solo. O controle das ervas daninhas neste sistema 
é feito pelo uso de herbicidas e as operações de cultivo se 
limitam a abertura de cavidade no solo apenas para a colocação 
da semente (DICK, 1983; MUZILLI, 1986). 

Dentre as vantagens que o plantio direto apresenta sobre o 
preparo convencional podem ser ressaltadas como principais o 
controle da erosão, a conservação da umidade, o controle de ervas 
daninhas, a melhoria na estruturação do solo e nas condições 
fitossanitárias da cultura, (MUZILLI, 1981; DICK, 1983), assim 
como na maior economia em adubação e maquinário (DICK, 1983). 

Diversos estudos comparando o sistema de plantio direto ao 
sistema de preparo convencional tem demonstrado uma melhor 
condição de fertilidade no primeiro sistema. Isto se deve a 
presença da palhada na superfície que se decompõe lenta e 
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gradualmente resultando num maior acúmulo de matéria orgânica nas 
camadas mais superficiais do solo (BLEVINS et al., 1977; MUZILLI, 
1983; SIDIRAS e PAVAN, 1986; ECKERT, 1991) . 

Segundo MUZILLI (1986), a história do plantio direto no 
Paraná, estado pioneiro no Brasil, é relativamente recente, tendo 
se iniciado nas regiões de Londrina e Ponta Grossa no ano de 
1971. Desde então o sistema vem ganhando adeptos devido a 
evolução do maquinário e de herbicidas, e a perspectiva de maior 
produtividade e menores gastos, havendo portanto uma expansão da 
área cultivada sob este sistema de ano para ano. De acordo com 
o mesmo autor, as principais culturas que vem sendo empregadas 
neste sistema são a soja e o milho no verão, em rotação com o 
trigo, assim como com a aveia preta e leguminosas para adubação 
verde no inverno. Mais especificamente, na região de Carambeí vem 
se empregando basicamente a rotação ervilhaca x milho x aveia-
preta x soja x trigo (SÁ,1993). 

No Paraná durante o inverno existem muitas áreas agrícolas 
em pousio e sujeitas a erosão, lixiviação de nutrientes e 
proliferação de ervas daninhas, ao contrário do verão quando toda 
a área agrícola encontra-se cultivada (DERPSCH et al.,1985). 0 
uso de coberturas verdes no inverno e posteriormente no verão, 
da cobertura morta composta por seus resíduos, fornecem maior 
proteção e reciclagem de nutrientes ao solo (HEINZMANN, 1985). 

2.2- DECOMPOSIÇÃO DA PALHADA 

Os resíduos vegetais incorporados ou sobre a superfície do 
solo sob condições aeróbias sofrem rápido ataque de 
microrganismos heterotróficos em busca de carbono e nutrientes. 
Os fungos e as bactérias são os seres mais ativos na decomposição 
da matéria orgânica no solo (ALLISON, 1973) . 
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Apesar de os microrganismos serem os principais agentes na 
decomposição outros fatores como o vento, uso pela fauna do solo, 
fragmentação física (DOUGLAS et al., 1990), e lixiviação 
(CHRISTENSEN et al. , 1986), também são causadores das perdas de 
massa dos resíduos vegetais. 

A palhada é responsável pelo principal substrato disponível 
na camada superficial do solo, sendo a sua contribuição cada vez 
menor em profundidade, onde as raízes representam papel mais 
importante (LYNCH, 1986). 

Durante a decomposição são liberados ao solo, diversos 
subprodutos como carboidratos ligninas, hormônios, pigmentos, 
aminoácidos, proteínas assim como ácidos orgânicos (TAN, 1986) . 
Segundo KONONOVA (1966) esta fração representa de 10 a 15% da 
matéria orgânica do solo e o material humifiçado constituído de 
resíduos de natureza complexa e de lenta decomposição (ácidos 
húmico, fúlvico e humina), representam de 85 a 90%. 

MIYAZAKA et al. (1983) dividiram em 3 fases distintas o 
processo de decomposição: 

a) As transformações químicas logo após a morte dos tecidos 
(amarelecimento, secamento)- ocorre ataque microbiano aos 
compostos mais facilmente decomponíveis; 
b) As transformações mecânicas com a fragmentação e 
incorporação dos resíduos ao solo - participação da fauna 
do solo; e 
c) As transformações biológicas - as excreções da 
microflora são atacadas novamente pelos microrganismos. 
Os estudos de decomposição em geral são feitos através da 

incubação do material vegetal com solo, em laboratório ou em 
campo. A taxa de decomposição em geral é estimada através da 
perda de peso, de carbono na forma de C02, ou com o uso de 
carbono e nitrogênio marcados. 
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É muito comum o confinamento dos resíduos vegetais em sacos 
de fibra de vidro ou náilon. Segundo DOUGLAS et al. (1980) esta 
prática não promove alterações significativas nas condições 
naturais em campo. STOTT et al. (1990) no entanto afirmam que o 
uso deste procedimento promove impedimento físico a entrada de 
certos membros da fauna do solo, assim como a colonização por 
fungos (St. JOHN, 1980) diminuição na lixiviação da palhada e 
proteção contra as gotas das chuvas, consequentemente alterando 
o ritmo natural da decomposição da palhada em estudo. 

Segundo CAMPBELL (1978) o processo de mineralização / 
imobilização do nitrogênio ocorre de maneira equilibrada de modo 
que muitas vezes não se percebe nenhuma mudança nos níveis de 
nitrogênio mineral no solo, e portanto a maneira mais eficiente 
de se estudar a decomposição de resíduos seria através do estudo 
da evolução do C02, resultante da respiração dos microrganismos 
heterotróficos. 

2.2.1- FATORES QUE AFETAM A DECOMPOSIÇÃO DA PALHADA 

2.2.1.1- CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE 

Os fatores ambientais que afetam a decomposição dos resíduos 
orgânicos de qualquer natureza estão na sua maioria relacionados 
à sua ação sobre a atividade dos microrganismos decompositores. 

Segundo TSAI et al. (1992) os microrganismos se classificam 
como termófilos, mesófilos e psicrófilos, além de aeróbios e 
anaeróbios facultativos ou restritos, e sua maior ou menor 
atividade sofre portanto influência das condições de temperatura 
e umidade do solo. Além destes fatores, ALEXANDER (1977) cita a 
importância do pH e da concentração de 02 livre do solo. 

MEENTMEYER (1978) enfatizou a importância do clima regional 
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traduzido pela temperatura e umidade, estabelecendo equações 
relacionando a taxa de decomposição de resíduos orgânicos com a 
evapotranspiração potencial. Outros autores relacionaram o teor 
de umidade do solo com a taxa de mineralização do nitrogênio 
(MYERS et al. , 1982), e entre estes fatores e a temperatura (VEEN 
e PAUL, 1981), no estabelecimento de fórmula para a previsão da 
taxa de decomposição de resíduos no solo. 

De acordo com SIQUEIRA (1987) alguns tratamentos como a 
adição de adubos verdes, a aração e gradagem, a aplicação de 
fertilizantes, pesticidas e herbicidas, assim como o sistema de 
manejo do solo exercem grande impacto na ecologia microbiana do 
solo. 

Segundo FASSBENDER (1984) a temperatura crítica para a 
decomposição estaria em torno de 25°C, abaixo da qual haveria 
acúmulo e acima, a redução da matéria orgânica do solo. 0 mesmo 
autor afirmou que entre 30° e 40°C se daria a velocidade máxima 
de decomposição. 

Existe também correlação significativa entre o conteúdo de 
matéria orgânica e o número de microrganismos no solo. Em todos 
os solos o maior número de microrganismos é encontrado no 
horizonte mais superficial, mais rico em húmus (DICK, 1983). 

Diversos autores afirmam que a palhada no plantio direto 
promove efeito benéfico na regulação da temperatura, conservação 
da umidade e aumento no conteúdo de carbono e nitrogênio 
orgânicos, próximo a superfície do solo, criando condição 
altamente favorável à proliferação dos microrganismos. 

GAUR e MUKHERJEE (1980) e DORAN (1980) comparando áreas sob 
plantio direto e preparo convencional encontraram grandes 
diferenças nas suas populações microbianas. Os primeiros autores 
encontraram maiores populações microbianas próximo a superfície 
do solo, devido às melhores condições de temperatura e umidade. 
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O último autor, por sua vez, fez observações semelhantes (na 
profundidade de 0 a 7,5 cm), no entanto abaixo desta profundidade 
ele constatou uma inversão deste quadro, quando os valores foram 
iguais ou superiores no preparo convencional. 

JENKINSON (1965) e CAMPBELL et al. (1981) afirmaram que a 
temperatura foi o fator determinante na decomposição de resíduos. 
Enquanto o primeiro autor constatou que a taxa de perda de 
carbono da palhada de azevém foi bem maior nos períodos mais 
quentes do ano (temperatura média de 13,6°C), do que nos períodos 
mais frios (temperatura média de 4,5°C), os outros afirmaram que 
a maior taxa de mineralização do nitrogênio à superfície se deveu 
ao mais alto teor de carbono total na região, estabelecendo para 
regiões subtropicais a faixa de temperatura de 3 0 a 4 0° C como a 
mais favorável ao processo de decomposição. 

Alguns autores afirmam que a umidade é o fator que apresenta 
influência mais forte na atividade microbiana e no processo de 
decomposição. PARKER et al. (1957) relataram menores taxas de 
decomposição de palha de alfafa e de milho nos períodos de mais 
baixa umidade do solo. CAMPBELL e BIEDERBECK (1982) em solos 
chernozêmicos atribuíram à maior concentração de microrganismos 
na superfície (profundidade de 0 a 2,5 cm), e o rápido declínio 
em profundidade (de 2,5 a 7,5 cm), os maiores teores de umidade 
encontrados na superfície do solo. BRODER et al. (1984) 
correlacionaram o maior teor de umidade na camada de 0 a 15 cm 
de profundidade a maior população microbiana encontrada no 
plantio direto do que no convencional, e RANNELS e WAGGER (1992) 
observaram que após 16 semanas em campo, no ano mais seco, 42% 
do nitrogênio total dos resíduos de trevo (Trifolium incarnatum), 
permaneceu no material, e no ano mais úmido, apenas 14%. 

.SHIELDS e PAUL (1973) em estudo de decomposição de palha de 
trigo e de gramínea de pastagem por período de 4 anos constataram 
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maior atividade microbiana no solo mais úmido o que foi 
comprovado pelo maior teor de húmus do mesmo. Eles observaram que 
a decomposição da gramínea foi muito mais rápida no segundo ano 
quando ocorreram grandes precipitações fazendo com que o material 
se mesclasse ao solo e fosse mais rapidamente decomposto. 

SCHÖMBERG et al. (1994) comparando a decomposição dos 
resíduos de alfafa, sorgo e trigo em sacos de fibra de vidro em 
campo, constataram que a decomposição foi maior quando da 
aplicação de água de irrigação principalmente para o resíduo de 
alfafa enterrado no solo, por este conter mais substâncias 
solúveis e ocorrer umidade mais constante nas camadas mais 
profundas. 

HERLIHY (1979) incubando solos com características químicas 
e físicas contrastantes concluiu que a mineralização do 
nitrogênio foi maior quando houve maior oscilação na umidade do 
solo, e menor quando a umidade permaneceu próxima a capacidade 
de campo. 

CASSMAN e MUNNS (1980) incubando solos em laboratório 
encontraram interação significativa entre a temperatura e a 
umidade do solo na taxa de mineralização do nitrogênio, 
concluindo que ambos não podem ser estudados separadamente. 

GESTEL et al. (1993) em estudo de decomposição de resíduos 
de milho com carbono marcado (C14) , com solo em laboratório, sob 
diversos teores de umidade, concluíram que a secagem e o 
reumidecimento do solo promoveu o aumento na mineralização do 
carbono do material vegetal. Eles explicaram o ocorrido afirmando 
que os microrganismos que morreram devido as mudanças nas 
condições, serviram de nutriente para uma nova população que 
emergindo, atacou os resíduos. 

A localização do material adicionado ao solo influencia 
muito na sua taxa de decomposição. Diversos trabalhos sobre o 
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assunto comprovam que a incorporação dos resíduos vegetais 
promove uma mais rápida decomposição do mesmo. 

PARKER (1962) e SMITH e SHARPLEY (1990) estudaram a 
decomposição de resíduos de milho. O primeiro autor constatou que 
o resíduo enterrado em campo sofreu perda de 65% de seu peso 
inicial e o deixado à superfície, perdeu 50% nos 140 dias do 
experimento. Os últimos autores, em laboratório, encontraram 
maior taxa de imobilização de nitrogênio do solo para os resíduos 
incorporados devido ao maior contato dos microrganismos com este 
elemento. 

BROWN e DICKEY (1970) e DOUGLAS et al. (1980), estudando a 
decomposição de palha de trigo em sacos em campo, encontraram, 
respectivamente perdas de 35 e 59% (após 18 meses), e de 31 e 85% 
(após 26 meses), do peso do material colocado na superfície e 
enterrado no solo. Os primeiros autores justificaram a maior 
persistência dos resíduos na superfície devido à maior amplitude 
térmica e de umidade afetando negativamente a atividade 
microbiana e retardando a sua decomposição. Os outros observaram 
que enquanto a taxa de decomposição do material na superfície não 
sofreu influência da precipitação, temperatura ou umidade, a do 
material sob o solo foi influenciada, diminuindo quando ocorreram 
baixas temperaturas e baixo teor de umidade. 

MOTT et al. (1988) e BUCHANAN e KING (1993) encontraram 
resultados condizentes quando encontraram maiores perdas de 
carbono no resíduo enterrado do que no colocado na superfície do 
solo. 

Diversos pesquisadores (BROADBENT e BARTHOLOMEW, 1948; 
JENKINSON, 1965 e BROWN e DICKEY, 1970), afirmam que a taxa de 
decomposição da palhada é inversamente proporcional a quantidade 
de material adicionado, concluindo que grandes quantidades de 
palhada levam a uma maior manutenção da matéria orgânica do solo. 
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As características químicas do material vegetal afetam a sua 
decomposição. Os açúcares, amidos e proteínas simples que são 
hidrossolúveis, decompoem-se mais rapidamente, seguida da 
proteína bruta, e da hemicelulose. Finalmente decompoem-se os 
constituintes mais resistentes como a celulose, lignina e as 
gorduras (MIYAZAKA et al., 1983). 

De acordo com SCHÖMBERG et al. (1994) pode-se dizer em 
linhas gerais que a decomposição de resíduos vegetais libera de 
55 a 70% do carbono para a atmosfera na forma de C02, 5 a 15% 
deste elemento é incorporado na biomassa microbiana, e os 15 a 
40% restantes são estabilizados na forma de húmus. 

Os teores de carbono (carboidrato ou lignina), de nitrogênio 
e fósforo, assim como as relações C/N e C/P do material vegetal 
são os parâmetros mais utilizados em estudos de decomposição. 
Diversos autores tem proposto valores críticos, principalmente 
de relação C/N, por volta de 30 a 40:1 (IRITANI e ARNOLD, 1960; 
VIGIL e KISSEL, 1988 ; CANTARELLA et al., 1992), e por volta de 
15 e 25:1 (ENWEZOR, 1976), que separem o predomínio da 
mineralização ou da imobilização, durante a decomposição. 

DOUGLAS et al. (1980) afirmaram que como durante o processo 
de decomposição ocorre a liberação do C02 para a atmosfera, e o 
nitrogênio fica imobilizado na biomassa microbiana, ocorre uma 
redução na relação C/N inicial do solo. Quando a relação C/N se 
encontra em torno de 20:1, começa a ocorrer a mineralização do 
nitrogênio através da decomposição da biomassa microbiana, e esta 
se estabiliza com um valor em torno de 10 e 12:1. Portanto quando 
a necessidade dos microrganismos em nitrogênio não é suprida pode 
haver prejuízo temporário ou definitivo deste elemento para a 
cultura em campo, devido à sua imobilização (KIEHL, 1985). 
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Alguns autores como BARTHOLOMEW (1965) e FRANKENBERGER e 
ABDELMAGID (1985), no entanto, alertam para se ter cuidado ao se 
utilizar a relação C/N isoladamente, na predição da taxa de 
decomposição e da mineralização de nitrogênio no solo. Segundo 
SCHÖMBERG et al. (1994) o uso de relação C/N crítica, assim como 

do conteúdo inicial de nitrogênio na determinação da 
mineralização ou imobilização do nitrogênio é criticado porque 
eles dependem do conteúdo de nitrogênio do solo, da espécie e das 
características químicas do vegetal. 

IRITANI e ARNOLD (1960), FRANKENBERGER e ABDELMAGID (1985) 
e JANZEN e KUCEY (1988), concluíram que o teor de nitrogênio dos 
resíduos foi determinante na taxa de mineralização do nitrogênio, 
sendo que quanto menores estes teores, mais lenta seria a 
mineralização. Os primeiros autores afirmaram que para haver 
acúmulo de nitrogênio mineral, deve se ter no mínimo de 1,66 a 
1,89% de nitrogênio, porém JANZEN e KUCEY (1988) observaram que 
este valor variou com o tempo, concluindo que a determinação de 
um valor fixo portanto estaria sujeita a erro. 

STOTT et al. (1990) estudando a decomposição da palhada de 
trigo observaram um grande decréscimo na espessura da camada que 
inicialmente era de 12 a 20 cm, e após aproximadamente 40 semanas 
passou a ser de 1 a 4 cm. Eles observaram também que enquanto a 
maior parte das folhas se foi o material mais resistente do caule 
permaneceu no solo, promovendo ainda uma cobertura satisfatória. 

A taxa de decomposição de resíduos em geral é inicialmente 
mais rápida caindo gradualmente em seguida. BROWN e DICKEY (1970) 
atribuíram esta queda na taxa de decomposição dos resíduos ao 
desaparecimento do material de mais fácil decomposição, e à 
permanência do material mais resistente. 

JENKINSON (1965) observou que 68% da decomposição ocorreu 
no primeiro dos 4 anos do estudo e HERMAN et al. (1977) 
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observaram que a taxa de decomposição foi mais rápida durante as 
primeiras 10 semanas, tendo práticamente cessado na 20a, ambos, em 
experimento de incubação com gramíneas. SAMPAIO et al. (1990), 
por sua vez, estudando a decomposição da palhada de milho, 
constataram que no primeiro mês as perdas de carbono e nitrogênio 
foram de 52 e 25%, respectivamente, comparadas com 80 e 45% 
durante os 2 anos restantes. 

FOX et al. (1990) constataram que a relação (% liginina + 
% polifenol): N foi um bom parâmetro para se estimar a taxa de 
mineralização de nitrogênio. PALM e SANCHEZ (1991) obtiveram 
resultados semelhantes ao estudarem a decomposição de 
leguminosas, concluindo que a taxa de mineralização de nitrogênio 
foi inversamente proporcional ao teor de polifenol do material 
vegetal. 

COLLINS et al. (1990) afirmaram que os resíduos vegetais 
contém as mesmas classes de compostos porém estes se encontram 
em proporções e acessibilidade que variam em função da sua idade, 
o que irá influenciar na sua taxa de decomposição. Eles 
observaram que a taxa de evolução de C02 durante a incubação das 
folhas de trigo foi 1,5 vezes maior do que durante a incubação 
do colmo, refletindo o mais alto teor de nitrogênio e açúcares 
das folhas. 

KIRCHMAN e BERGQUIST (1989) e RANNELS e WAGGER (1992) 
estudando a decomposição de resíduos de trevo constataram que a 
fração rapidamente mineralizável diminuiu com a idade da planta, 
havendo um aumento no teor de lignina com o tempo. Os teores de 
nitrogênio, por sua vez, também decresceram em função da queda 
da relação folha/colmo. Eles concluíram que o carbono não 
lignificado foi um parâmetro melhor do que o teor de carbono 
total, na estimativa da taxa de decomposição, e que a diferença 
na composição química estrutural do vegetal, quando cortado em 



15 

diversos estágios de maturação, influenciou significativamente 
a sua taxa de decomposição e liberação de nutrientes no solo. 

PARKER et al. (1957) estudando a decomposição em campo de 
palha de milho constataram que a perda de peso seco do material 
durante a decomposição foi acompanhada de um aumento na 
porcentagem de nitrogênio. Em 111 dias o peso foi de 9,0 para 
5,lg e a porcentagem de nitrogênio foi de 0,98 para 1,26%. 

PARKER (1962) estudando também a decomposição de resíduos 
de milho, e SMITH e DOUGLAS (1968) e DOUGLAS et al. (1980), a 
decomposição de resíduos de trigo, observaram que a perda de 
carbono do resíduo foi proporcional a sua perda de peso, e que 
esta perda de carbono como C02, causou a queda da relação C/N do 
material. O primeiro autor observou que a relação C/N foi de 57 
para 28:1 em 140 dias. 

HERMAN et al. (1977) no entanto constataram que enquanto a 
espécie de gramínea de pastagem com mais alta relação C/N (35:1), 
e mais baixo teor de nitrogênio (1,25%), apresentou aumento em 
sua relação durante a incubação, a com mais baixo valor (18:1), 
e mais alto teor de nitrogênio (2,25%), apresentou queda com a 
C/N indo para 14:1. Isto ocorreu devido à maior perda de 
nitrogênio ocorrida com a primeira espécie. 

Durante a decomposição vegetal, com a lise das células, as 
substâncias fosfatadas aí encontradas são liberados e reagem 
formando compostos com componentes orgânicos ou inorgânicos do 
solo, e a mineralização dos mesmos dependerá além da atividade 
dos microrganismos, da atividade da enzima extracelular fosfatase 
(STEWART, 1980). Apesar destes compostos fosforados serem 
degradados rapidamente pelos microrganismos do solo quando o 
vegetal é adicionado ao solo, o fósforo orgânico presente na 
matéria orgânica parece ser gradualmente mineralizado (CANTARELLA 
et al., 1992) . 
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Diversos autores tem proposto valores de relação C/P que 
separem a imobilização da mineralização do fósforo, sendo que a 
adição de material com alta relação C/P levaria à formação de 
fósforo orgânico a partir do fósforo inorgânico do solo 
(COSGROVE, 1967) . Segundo ALEXANDER (1977) esta relação se 
encontraria entre 200-300:1, no entanto ENWEZOR (1976) e WHITE 
e AYOUB (1983) constataram, respectivamente, que mesmo com a 
adição de material com relação C/P de 112 e 123:1 não foi 
constatada mineralização, concluindo que a mineralização do 
fósforo, ao contrário da do nitrogênio, não pôde ser 
correlacionada com a sua relação C/P, o que também foi observado 
por BUCHANAN e KING (1993) para resíduos de milho, trigo, soja 
e trevo. 

FULLER et al. (1956) observaram que a taxa de liberação de 
fósforo foi diretamente proporcional ao teor de fósforo do 
resíduo, e que o nível mínimo de fósforo em resíduos vegetais, 
para que se observasse a mineralização deveria ser de 0,2%, pois 
segundo ele, este é o teor de fósforo utilizado pelos 
microrganismos ao decomporem o material adicionado. 

Em diversos aspectos o ciclo do fósforo se parece com o do 
carbono e do nitrogênio, porém este é muito mais sensível, pois 
ao contrário dos outros dois elementos, o fósforo não apresenta 
seu componente gasoso, e portanto depende totalmente da 
reciclagem via restos vegetais ou da entrada via adubação química 
ou ser derivado da rocha de origem (BROADBENT, 1986 ; STEVENSON, 
1986 ; CANTARELLA, 1992) . Segundo McGILL e COLE (1981) outra 
particularidade de seu ciclo é que enquanto a mineralização do 
nitrogênio obedece uma certa correlação com a do carbono, o 
fósforo orgânico por se encontrar na forma de ésteres, pode ser 
mineralizado ou não quando o carbono é oxidado pelos 
microrganismos, havendo portanto baixa correlação entre eles. Os 
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mesmos autores explicaram este fato afirmando que enquanto o 
carbono e o nitrogênio sofrem uma mineralização biológica o 
fósforo orgânico, que se imobiliza e se mineraliza por processos 
extracelulares, sofreria uma mineralização bioquímica, quando da 
necessidade do elemento em si. 

DALAL (1979) e BLAIR e BOLAND (1978) estudaram a liberação 
do fósforo pelos resíduos de trevo branco. Os primeiros autores 
concluíram que a mineralização do fósforo teve alta correlação 
com a do carbono, tendo os resíduos importante papel na sua 
reciclagem, sendo portanto necessária, além da determinação do 
fósforo inorgânico, a do orgânico lábil. Os outros autores, por 
sua vez, observaram que além da mineralização ser diretamente 
proporcional aos teores de fósforo do resíduo, a absorção deste 
fósforo mineralizado pela cultura em campo foi maior no solo com 
mais baixos teores de fósforo nativo. 

2.3- TIPOS DE MATERIAL DE COBERTURA OU DE ADUBO VERDE 

Os resíduos das culturas apresentam diversas características 
químicas que irão determinar o tipo de função que ela pode ter 
como cobertura ou adubo verde. 

TIAN et al. (1993) classificaram os resíduos vegetais em 
três tipos: 

a) Os de alta qualidade - aqueles com baixa relação C/N e 
baixos teores em lignina como as leguminosas, que 
apresentam um efeito mais direto na produtividade da 
cultura em campo, ao aumentar a mineralização do 
nitrogênio; 
b) Os de baixa qualidade - aqueles com alta relação C/N e 
teores de lignina como as espécies lenhosas, que atuariam 
indiretamente protegendo o solo por mais tempo, e 
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c) Os de qualidade intermediária como o milho e o arroz. 
0 uso de coberturas mortas como o milho pode promover 

proteção ao solo por mais tempo devido a sua mais lenta 
decomposição. 0 material de mais rápida decomposição, por outro 
lado, acelera a reciclagem de nutrientes no solo (SCHÖMBERG et 
al., 1994). 

SCHÖMBERG et al. (1994) afirmaram que, devido ao fato da 
lignina ser mais lentamente decomposta, a adição de resíduos mais 
lignifiçados promove a formação do húmus do solo. LADD et al. 
(1983) e AZAM (1993) estudando a decomposição de leguminosas, 
respectivamente, em campo e em laboratório, no entanto, 
concluíram que o benefício do uso de seus resíduos vem do fato 
de elas poderem aumentar a fertilidade do solo a longo prazo, o 
que provavelmente se deve a maior conversão de seu nitrogênio a 
húmus. 

CALEGARI et al. (1993) encontraram valores médios de carbono 
e nitrogênio totais, assim como de relação C/N para a palha seca 
de milho de, respectivamente, 53%; 1,0% e 55:1. AYANABA (1982), 
por sua vez, relatou um valor médio de fósforo total também para 
este material de 0,09%. Estes valores citados no entanto variam 
de autor para autor, dependendo da idade e órgão do vegetal 
estudado. BUCHANAN e KING (1993) estudando a decomposição de 
resíduos vegetais em campo, obtiveram para a palhada de milho, 
coletada após a senescência e colheita da cultura, 43,2% de 
carbono, 1,1% de nitrogênio e uma relação C/N de 39:1. Para este 
mesmo material eles reportaram valores de 0,14% de fósforo e 
relação C/P de 300:1. 

BROWN e DICKEY (1970) e MOTT et al. (1988) estudaram a 
decomposição de resíduos de milho em campo, sendo que os últimos 
autores constataram que após 119 dias de incubação, apenas 5% do 
seu carbono se misturou ao solo. Ambos os autores afirmaram que 
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a pequena redistribuição do carbono, juntamente com as grandes 
perdas na forma de C02 indicaram uma mínima interação entre o 
carbono do colmo do milho com o solo, e portanto uma mínima 
colaboração deste na formação da sua biomassa, sendo melhor 
utilizado no solo como proteção contra o impacto das gotas das 
chuvas. 

IRITANI e ARNOLD (1960) constataram que o resíduo de milho 
(1,28% de nitrogênio; 42,72% de carbono e relação C/N de 33:1), 
foi entre os 11 materiais da incubação com solo, o que promoveu 
a mineralização mais lenta do nitrogênio. TIAN et al. (1993), num 
Alfisol na Nigéria, obtiveram resultados condizentes quando os 
resíduos de milho (relação C/N de 43:1), não promoveram efeito 
significativo no aumento dos teores de nitrogênio do solo. AULAKH 
et al. (1991) no entanto, utilizando resíduos das folhas (relação 
C/N de 39:1 e teor de nitrogênio de 1,1%), constataram que os 
teores de nitrogênio mineral do solo (N-NH4+ + N-N03~) mantiveram-
se entre 15 e 80 mg/kg respectivamente, com umidades de 90 e 60% 
de saturação de poros. 

PRABHAKARAN NAIR e GHOSH(1984) e EBELHAR et al. (1984) 
estudaram a decomposição de resíduos de soja e milho em campo. 
Os primeiros autores constataram que a palhada de milho promoveu 
8,8% de aumento nos teores originais de nitrato no solo contra 
299,3% pela soja, sendo que foi necessário para que houvesse uma 
liberação deste nutriente da palhada de milho para o trigo, a 
cultura em campo, de um mínimo de 30-45 dias. Os outros autores, 
por sua vez, constataram que em área a 5 anos sob plantio direto, 
o resíduo de leguminosa (ervilhaca), mesmo sem adubação 
nitrogenada, promoveu maior produtividade do milho, a 
cultura em campo, do que os de milho juntamente com adubação 
nitrogenada. 

Segundo CALEGARI et al. (1993) a aveia preta é altamente 
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eficiente na reciclagem de nutrientes devido a grande capacidade 
de produção de matéria seca e ao seu alto teor de nitrogênio 
total. Eles atribuíram a isto a maior capacidade de absorção de 
seu sistema radicular. Para o uso como cobertura do solo ou 
adubação verde o seu manejo deve ser feito na fase de grão 
leitoso aos 120-140 dias. Estes mesmos autores reportaram valores 
de carbono e nitrogênio totais, relação C/N e de fósforo na 
planta na fase de florescimento, de respectivamente, 59,8%; 
1,77%; 36:1 e 0,10%. 

AITA et al. (1994) comparando adubos de inverno como fonte 
de nitrogênio para o milho, encontraram nos tecidos da aveia 
preta menos da metade da quantidade de nitrogênio da encontrada 
nas leguminosas, que segundo CALEGARI et al. (1993) apresentam, 
no caso da soja, 2,6%. Apesar da aveia preta ter adicionado 43 
kg de nitrogênio por hectare, a sua elevada relação C/N (40:1) 
fez com que o milho absorvesse a menor quantidade de nitrogênio. 
Eles concluíram que as leguminosas contribuíram 
significativamente mais no suprimento de nitrogênio ao milho. 
MUZILLI (1983) chegou a mesma conclusão quando constatou num 
Latossolo Vermelho-Escuro, deficiência de nitrogênio na cultura 
do milho e do trigo sob plantio direto, quando da ausência da 
cultura da soja na rotação, o que foi solucionado com a inclusão 
da mesma por ela fixar o N2. 

HEINZMANN (1985) avaliando diversas espécies de coberturas 
verdes de inverno afirmou que para a soja a cobertura utilizada 
deve ter relação C/N alta (>25) de modo que, fundamentalmente 
forneça uma cobertura morta estável para a formação de nódulos 
radiculares e fixação simbiótica do N2. Estes resultados foram 
confirmados por DERPSCH (1985) que observou que a aveia preta com 
relação C/N de 28:1, entre as demais, foi a que produziu a maior 
quantidade de matéria seca por hectare e que a maior 
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produtividade da soja (3.086 Kg/ha) , se deu quando da sua 
utilização como cobertura verde na rotação. 

HEINZMANN (1985) observou também que 2 0 dias após o corte 
da aveia preta houve um grande aumento nos teores de nitrogênio 
na forma de nitrato no solo, havendo outros aumentos aos 56, 120 
e 160 dias. Enquanto na palhada das leguminosas a maior oferta 
de nitrogênio se deu nas primeiras semanas após o corte, a aveia 
preta proporcionou maior oferta mais tarde, nos estádios de 
floração e enchimento de grãos. Ele concluiu que espécies não 
leguminosas podem contribuir através da adição de seus resíduos 
com quantidades iguais ou maiores de nitrogênio no solo do que 
as leguminosas. 

2.4- INFLUÊNCIA DO PLANTIO DIRETO NAS PROPRIEDADES DO SOLO 

A palhada não incorporada, na superfície do solo em plantio 
direto promove condições distintas das encontradas sob preparo 
convencional. O não revolvimento do solo leva a uma decomposição 
mais lenta e gradual do material, o que irá causar diversas 
consequências físicas, químicas e biológicas no solo que irão 
repercutir na sua fertilidade e na produtividade das culturas 
em campo (MUZILLI, 1986). Pode-se afirmar que as principais 
mudanças ocorrem no regime de umidade, na temperatura e na 
distribuição dos nutrientes no perfil. 

2.4.1- INFLUÊNCIA NA TEMPERATURA E UMIDADE 

A temperatura e a umidade do solo são afetadas por vários 
fatores físicos entre os quais a radiação solar incidente, a 
precipitação que ocorre sobre o mesmo e a quantidade de água que 
consegue se infiltrar. A superfície do solo é o principal 
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receptor da radiação solar e atmosférica, sendo também um emissor 
com um balanço variável ao longo do tempo. No período entre as 
6 e as 17 horas do dia esse balanço apresenta um excesso 
disponível para o aquecimento do ar, para o aquecimento do 
interior do solo e para o calor latente usado na evaporação 
(TUBELIS, 1987) . 

Segundo TUBELIS e NASCIMENTO (1987) os fluxos de calor no 
solo dependem da condutibilidade térmica, da densidade aparente 
e do calor específico, que são, por sua vez, função da 
composição, estrutura e umidade das diversas camadas do solo. Por 
outro lado, a quantidade de calor absorvido e o emitido, bem como 
a evaporação da água do solo mineral são impedidas em maior ou 
menor grau dependendo da cobertura do solo, já que esta determina 
quanto de radiação efetivamente atinge esse solo. Assim sendo, 
os fluxos de calor no solo também dependem da cobertura do solo. 

Segundo MANNERING e MEYER (1963), a proteção oferecida pelos 
resíduos vegetais na superfície do solo acarreta menores perdas 
por erosão devido a diminuição do impacto das gotas das chuvas, 
contribuindo assim para a manutenção da porosidade, o que promove 
um aumento nos índices de infiltração da água no solo. 

A água do solo se encontra na parte superior da chamada zona 
de aeração do terreno e tem a tendência de descer 
gravimetricamente, podendo, no entanto, ser absorvida pelos 
vegetais (PINTO et al. , 1976). As características do solo nas 
camadas mais superficiais tem grande influência sobre a sua 
capacidade de infiltração, a qual é maior em solos mais secos, 
cobertos com vegetação, e menor nos meses frios do que nos 
quentes. A evapotranspiração, que é a ação simultânea da 
evaporação direta do solo com a transpiração das plantas, depende 
do tipo de solo, do grau de umidade presente, assim como da 
cultura em campo. Ela varia inversamente com a umidade do ar, e 
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diretamante com a temperatura, radiação solar e o vento (MARTINS, 
1976). 

Devido a proteção oferecida pela palhada a evaporação ocorre 
mais lentamente em solos cobertos do que em solos descobertos. 
Isso pode ser observado principalmente no período compreendido 
entre a colheita e quando a cultura em campo começa a promover 
uma cobertura satisfatória no solo (WELLS e TOUCHTON, 1985). A 
maior umidade nos solos com cobertura promovem temperaturas mais 
baixas, além de menores oscilações nas mesmas, pois grande parte 
do calor recebido é utilizado na evaporação da água (WELLS e 
TOUCHTON, 1985; HORTON et al., 1994). Por essa razão em plantio 
direto encontram-se temperaturas mais amenas no solo em relação 
às encontradas nas mesmas condições sob preparo convencional. 

UNGER (1978) observou que quanto maior a quantidade de 
palhada adicionada ao solo menor a sua temperatura média e maior 
a sua diferença em relação a temperatura do ar. Além disso, 
BRISTOW (1988) constatou que quanto mais seco o solo maiores são 
as diferenças nas temperaturas do solo, decorrentes da maior ou 
menor quantidade de cobertura adicionada. 

POWER et al. (1986) comparando o cultivo do milho e da soja 
com e sem resíduo à superfície, observaram que o aumento da 
quantidade de resíduo adicionado promoveu decréscimo na 
temperatura máxima do solo de pelo menos 5°C e aumento na 
capacidade de retenção de umidade de no mínimo 50 mm. Eles 
afirmaram que solos com palhada tem maior conteúdo em água e 
portanto requerem maior energia calorífera para aumentar a sua 
temperatura. Apesar de os resíduos de milho não terem colaborado 
significativamente na elevação dos teores de nitrogênio do solo, 
o aumento da quantidade de resíduo aplicado promoveu um aumento 
na absorção do nitrogênio do solo e do decomposto dos resíduos 
de soja e milho, devido ao menor stress causado pela palhada que 
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manteve a umidade e temperatura mais adequadas à atividade 
microbiana. 

SIDIRAS et al. (1983), obtiveram resultados condizentes 
quando observaram de 36 a 45% mais água disponível para a cultura 
da soja em plantio direto do que em plantio convencional, devido 
a presença de maior umidade na capacidade de campo do solo sob 
este sistema, o que levou a uma maior produtividade da soja. 

De acordo com REICHARDT (1985) o principal processo de 
transferência do calor recebido para dentro do solo se dá por 
condução, no qual ocorre a difusão de energia das regiões mais 
quentes para as mais frias. Esses fluxos de calor para o interior 
do solo que dependem de suas características, provocam um 
gradiente de temperatura a partir de sua superfície para a 
profundidade, causando, em cada camada, ganhos, armazenamentos 
e perdas de energia, sendo tanto a temperatura como a umidade da 
camada num determinado momento dependente deste balanço (TUBELIS, 
1987). 

Nos solos, independentemente da época do ano ou da hora do 
dia, a variação da temperatura com o aumento da profundidade é 
tal que elas tendem a atingir um valor médio do dia, ocorrendo 
isotermia a partir desse ponto para os mais profundos (TUBELIS, 
1987). Assim sendo, nas diversas épocas do ano e nas várias horas 
do dia, pode haver um fluxo ascendente de calor (balanço negativo 
de radiação com perda de calor pelo solo) ou descendente (ganho 
de calor pelo solo), resultando uma temperatura na superfície do 
solo mais baixa ou mais alta, respectivamente, que essa média. 

Também de acordo com TUBELIS e NASCIMENTO (1987) a 
temperatura média anual do solo praticamente não varia com a 
profundidade (é isotérmica), enquanto que para as médias mensais 
se observa que as mesmas entre setembro e março de cada ano são 
maiores nas camadas mais superficiais que na profundidade, o que 
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indica ganho de calor pelo solo, e de março a setembro essas 
médias são crescentes com a profundidade, ocorrendo saída de 
calor do solo para limitar o resfriamento da superfície. 

Com relação a temperatura do ar, TTJBELIS e NASCIMENTO (1987) 
explica que ela também é governada pelo balanço de radiação da 
superfície do solo, ocorrendo as trocas de calor entre o solo e 
o ar por condução e convecção, o que provoca o aquecimento ou o 
resfriamento do ar. 

BLEVINS et al. (1971), constataram maiores teores de umidade 
no solo sob plantio direto quando comparado ao preparo 
convencional, porém esta diferença foi grande apenas até os 8 cm 
de profundidade. Eles concluíram que o decréscimo na evaporação 
e a maior capacidade de armazenamento de umidade do solo sob este 
sistema, produziu maior reserva de água evitando o stress hídrico 
em períodos de seca. 

LAL (1974) estudando os efeitos da cobertura vegetal na 
temperatura e umidade do solo num cultivo de milho, constatou que 
a palhada de arroz diminuiu a temperatura máxima nas 3 
profundidades estudadas, em comparação com a parcela com solo 
descoberto, porém esta diferença foi cada vez menor a medida que 
se aprofundou. Enquanto a diferença na profundidade de 5 cm foi 
de 7,2°C, na de 2 0 cm foi de 2,6° C. Ele observou também que a 
palhada conseguiu aumentar a capacidade de retenção de água do 
solo, e as diferenças de teor de umidade também decresceram em 
profundidade. 

DERPSCH et al. (1985), estudando resíduos de culturas de 
inverno observaram que as temperaturas máxima e mínima do solo 
a 3 cm de profundidade quando do uso da aveia preta, a espécie 
que produziu maior massa seca, foram menores do que as observadas 
no solo descoberto, respectivamente de 37,0 e 22,6°C e 50,0 e 
26,0°C. Eles também constataram que os teores de umidade obtidos 
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no solo na profundidade de 0 a 10 cm, foram 4,4 a 8,3% superiores 
à umidade observada na parcela em pousio. 

SIDIRAS e PAVAN (1986), estudando a influência do manejo na 
temperatura do solo registraram no preparo convencional 
temperaturas superiores a 4 0°C, inadequadas ao desenvolvimento da 
soja, enquanto que no plantio direto e em cobertura permanente, 
as temperaturas observadas nunca excederam os 3 5 e os 3 0°C 
respectivamente. As maiores diferenças de temperatura entre os 
2 sistemas nas profundidades de 3 e 6 cm, ocorreram às 14 horas. 
Eles afirmaram que a palhada teve efeito isolante reduzindo a 
quantidade de calor do solo. Resultados semelhantes foram 
encontrados por MIYAZAKA et al. (1966) e MIYAZAKA et al. (1967) 111 

quando eles constataram amplitude térmica a 5 cm de profundidade, 
de 3 5°C no solo descoberto contra 17 °C no solo com cobertura 
(capim gordura + soja). 

BRAGAGNOLO (1986) por sua vez, observou que a amplitude 
térmica do solo no dia mais quente foi de 14,3 °C no solo 
descoberto para 7,7°C no solo com 7,5 t/ha de palhada de trigo. 
Ele constatou também que o aumento na quantidade de palha 
adicionada na superfície do solo aumentou os teores de umidade 
do solo. 0 mesmo autor posteriormente em trabalho com Mielniczuk 
(BRAGAGNOLO e MIELNICZUK, 1990), concluiu que a palhada agiu 
retardando a evaporação, assim como aumentando a capacidade de 
retenção de água do solo, porém não evitou a secagem do solo em 
períodos prolongados de estiagem. Eles observaram na rotação 
milho/aveia, que a temperatura máxima foi 2°C menor do que na 
parcela descoberta, e a maior diferença na umidade do solo se deu 
na camada de 0 a 5 cm de profundidade. 

(1) citados por MIYAZAKA et al. (1983). 
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O tipo e a idade da cultura em campo também afetam o regime 
de temperatura e de umidade do solo. FORS (1976) afirmou que no 
início do ciclo de uma cultura a evapotranspiração é quase toda 
atribuída à evaporação do solo. A medida que o solo começa a ser 
coberto pela cultura, começam a aumentar as perdas de água via 
transpiração vegetal. O mesmo autor constatou em ensaio em campo 
com a cultura da aveia preta, que quanto maior o índice de área 
foliar da planta menor a variação diária de temperatura, e maior 
a umidade relativa no microclima da parcela. 

Segundo BROWN e BLASER (1968) a taxa de interceptação de 
radiação solar é maior em espécies dicotiledôneas como no caso 
da soja, cujas folhas apresentam disposição quase horizontal e 
estrutura densa em campo (MEDERSKI et al., 1973). 
Monocotiledôneas como o arroz e o milho, por outro lado, por 
apresentarem folhas quase verticais, tem uma menor capacidade de 
interceptação da radiação solar (BROWN e BLASER, 1968). 

2.4.2- INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES QUÍMICAS 

2.4.2.1- CARBONO 

0 Ciclo do carbono está intimamente relacionado à síntese 
e à decomposição dos vegetais. Estes através da fotossíntese 
fixam o C02 atmosférico que reage na presença de água e luz, 
formando os carboidratos que compoem a sua biomassa. Com a 
decomposição e a respiração vegetal, animal e microbiana, ocorre 
a mineralização e o carbono é novamente liberado para a 
atmosfera, fechando assim o ciclo deste elemento 
(ALEXANDER,1977) . No entanto, durante o processo de decomposição 
o carbono que vai primeiramente para a biomassa microbiana, 
depois para a fração lábil da matéria orgânica do solo, pode 
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também formar o húmus (SIQUEIRA,1988). 
A fração carbono orgânico encontra-se presente em todos os 

solos agrícolas, o que não ocorre com a fração carbono mineral 
devido a dissolução dos minerais carbonatados durante a formação 
do solo (NELSON e SOMMERS, 1982). Como na maioria dos solos, com 
exceção de solos calcários, a quantidade de carbono mineral é 
desprezível, o carbono total (fração mineral + orgânica) pode ser 
considerada como sendo o carbono orgânico (Tedesco et al., 1985). 

0 cultivo convencional promove uma maior aeração e quebra 
dos agregados do solo, e a incorporação dos resíduos vegetais 
provoca uma rápida decomposição e perda do carbono orgânico 
nativo, assim como uma maior mineralização do nitrogênio e do 
fósforo orgânico do solo (CAMPBELL, 1978) . Isto faz com que 
grande proporção dos compostos carbonados atinja rapidamente a 
fase final do processo de mineralização, havendo assim um 
impedimento na formação de substâncias mais estáveis no solo 
como o húmus (PARRA, 1986) . 

Diversos trabalhos comprovam que as práticas agrícolas 
promovem perdas da matéria orgânica do solo. No entanto, THATCHER 
e WILLARD (1962) (2) afirmaram que sob um sistema de cultivo 
qualquer, após alguns anos ocorre uma estabilidade nos teores de 
carbono orgânico do solo. 

BAUER e BLACK (1981) comparando quatro solos a mais 
de 40 anos sob diferentes tipos de manejos, observaram 
que os solos virgens de pastagens do Centro-Oeste 
Norte Americano quando foram inicialmente cultivados, 
tiveram seus teores de carbono e nitrogênio orgânico 

(2) citados por PARRA (1986). 
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diminuídos rapidamente nos primeiros 10 anos, sendo que esta 
queda se prolongou por várias décadas, porém com taxas cada vez 
menores, com tendência à um equilíbrio. O tempo para se conseguir 
este equilíbrio dependeu no entato do sistema de cultivo, 
e da quantidade de palhada adicionada. 

BOWMAN et al. (1990), observaram em estudos de longa duração 
(mais de 40 anos), perdas de 55 a 63% de carbono, nitrogênio e 
fósforo orgânico nos primeiros 15 cm do solo. HAVLIN e SCHLEGEL 
(1989) explicaram este declínio nos teores de matéria orgânica 
através de 2 processos principais: 

a) A oxidação biológica do húmus, resultado da maior 
aeração e 
b) A perda da matéria orgânica dos horizontes superficiais 
devido a erosão hídrica e eólica causada pela falta de 
proteção oferecida pelo resíduo. 
BLACK (1973) estudando a cultura do trigo em campo, observou 

que a medida que se aumentaram as doses de resíduo adicionado, 
maiores foram os teores de matéria orgânica do solo, concluindo 
que o aumento da camada de resíduos vegetais pode reduzir ou 
reverter a perda da matéria orgânica do solo. 

LAL (1974) constatou que o cultivo do milho sobre área 
anteriormente sob floresta tropical, promoveu menores reduções 
nos teores de carbono orgânico, em relação aos teores iniciais, 
quando sob plantio direto do que sob preparo convencional. GAUR 
e MUKHERJEE (1980) e MUZILLI (1983) confirmaram estes resultados 
em estudos de reciclagem da matéria orgânica no solo através da 
palhada, sendo que o último autor observou após 8 anos de plantio 
direto, um acréscimo de 43% nos teores de carbono orgânico, 
contra 12% no preparo convencional na camada de 0 a 10 cm. 

FLEIGE e BAUEMER (1974) observaram grandes aumentos nos 
teores de carbono e nitrogênio orgânico do solo, restritos à 
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camada de 0 a 5 cm, após a adoção do sistema de plantio direto 
em solo anteriormente sob preparo convencional. 

HAVLIN et al. (1990) observaram que o plantio direto 
proporcionou maior acúmulo de matéria orgânica do que o preparo 
convencional principalmente na camada mais superficial do solo 
(0 a 2,5 cm). Eles concluíram que com o passar dos anos estas 
diferenças aumentaram também em profundidade. Além disso, eles 
constataram que os teores de carbono e de nitrogênio orgânico do 
solo foram maiores a medida que as rotações acrescentaram maiores 
quantidades de resíduos. 

Observa-se em diversos trabalhos sobre as propriedades 
químicas de solos sob plantio direto e sob preparo convencional, 
que no primeiro sistema ocorrem maiores teores de carbono na 
superfície do solo, havendo porém um rápido declínio em 
profundidade, ao passo que no preparo convencional ocorre uma 
distribuição mais homogênea dele no perfil devido ao revolvimento 
do solo. 

BLEVINS et al. (1977), comparando o plantio direto ao 
preparo convencional em solo franco-siltoso, encontraram maiores 
teores de carbono orgânico no primeiro sistema na superfície (0 
a 5 cm de profundidade). Eles constataram também uma queda brusca 
nestes valores em profundidade (5 a 15 cm), quando os teores no 
preparo convencional passaram a se encontrar mais próximos aos 
do plantio direto. 

KARLEN et al. (1994) observaram que a presença de palhada 
de milho na superfície do solo promoveu após 10 anos, teores de 
carbono orgânico 50% maiores do que os de um solo adjacente sem 
cobertura. Estas diferenças porém foram significativas apenas na 
profundidade de 0 a 2,5 cm, não havendo diferenças a maiores 
profundidades. 
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2.4.2.2- NITROGÊNIO 

O ciclo do nitrogênio encontra-se altamente correlacionado 
com o ciclo do carbono (BROADBENT, 1986) . No processo de 
mineralização, o nitrogênio, inicialmente não prontamente 
disponível na forma de húmus, proteínas ou ácidos nucleicos, 
passa a ser liberado na forma inorgânica (ALEXANDER,1977). 

As principais formas de nitrogênio mineral no solo são o 
amónio (NH4+) , que é mais estável por ser um cátion e poder se 
adsorver aos colóides minerais, e o nitrato (N03~) , por sua vez 
um ânion, sendo mais facilmente lixiviável no solo (ALEXANDER, 
1977; HAGEMAN, 1984; TISDALE et al., 1993). 

A absorção do nitrogênio na forma amoniacal que não é 
tolerada por algumas espécies vegetais, é mais frequente em 
plantas mais jovens (HAGEMAN, 1984). Ela é mais econômica sob o 
ponto de vista bioquímico em tecidos não clorofilados, por não 
haver redução do nitrato, devido a sua maior proximidade a forma 
proteica. No entanto o excesso de íons hidrogênio pode causar 
acidez no solo, devido a eliminação de H+ das células dos 
vegetais, durante o processo de balanço catiônico (MENGEL e 
KIRKBY, 1987) . 

A fase de máxima absorção de nitrogênio pela cultura da 
aveia preta e da soja encontram-se respectivamente na fase de 
crescimento vegetativo (KELLING e FIXEN, 1992) e na pré-floração 
(MOOY et al. , 1973) . A cultura da soja, no entanto, pode 
contribuir com o nitrogênio para o solo através da fixação 
simbiótica do N2. VEST (1971) sugeriu que com o desprendimento 
dos nódulos, a decomposição das raízes infectadas ou mesmo pela 
sua exsudação, pode haver liberação de nitrogênio para o solo. 

SMITH e SHARPLEY (1990) trabalhando com resíduos de alfafa, 
milho, aveia, sorgo, soja e trigo, em incubação com solo em 
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laboratório, constataram que apesar das diferenças existentes nas 
suas taxas de decomposição, nenhum dos resíduos teve impacto no 
nitrogênio orgânico do solo, o que levou os autores a concluir 
que as mudanças no nitrogênio orgânico devido à adição de 
resíduos vegetais é um processo lento e gradual que leva anos, 
e que pequenas mudanças exigem a adição de grandes quantidades 
de resíduos. 

WELLS (1984) sugeriu que o aumento nos teores do nitrogênio 
assim como do potencial de mineralização do nitrogênio orgânico 
no solo, ligado ao aumento das doses de fertilizante nitrogenado 
aplicado sob plantio direto, indicou que sob este sistema, ao 
contrário do preparo convencional, ocorreu o desenvolvimento de 
uma grande reserva de nitrogênio semi-lábil. 

CHRISTENSEN et al. (1994) constataram que após 7 anos de 
rotação de sorgo com trigo em plantio direto, um aumento 
significativo nos teores de carbono e no nitrogênio orgânico no 
solo. 

Diversos trabalhos sobre o comportamento do nitrogênio no 
solo sob plantio direto e preparo convencional como os de BLEVINS 
et al. (1977) e o de SIDIRAS e PAVAN (1986), mencionam a 
existência de mais altos teores de nitrogênio orgânico nas 
camadas mais superficiais do solo. Isto se deveu a maior 
concentração de raízes e à proximidade da palhada, o que promoveu 
uma maior atividade de microrganismos (DICK, 1983). 

BLEVINS et al. (1983) estudando a influência de 10 anos de 
plantio direto e convencional nas propriedades químicas de um 
solo anteriormente com pastagem, observaram que na profundidade 
de 0 a 5 cm o carbono e o nitrogênio orgânico foram 2 vezes 
maiores do que o encontrado no preparo convencional. 

CÁRTER e RENNIE (1983) estudando os efeitos do plantio 
direto e convencional nas propriedades químicas do solo sob 
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cultivo a 2, 4, 12 e 16 anos, observaram que exceto na área a 2 
anos sob plantio direto, o carbono e nitrogênio da biomassa 
microbiana e o potencial de mineralização do nitrogênio e do 
carbono, foram significativamente maiores na superfície do solo. 
A maiores profundidades, no entanto, ocorreu uma reversão da 
situação quando no preparo convencional o carbono e o nitrogênio 
da biomassa se distribuíram igualmente em profundidade, e no 
plantio direto se concentraram na superfície devido à presença 
da palhada. 

STINNER et al. (1983) constataram que no plantio direto 
ocorreram maiores teores de amónio do que nitrato no solo, e que 
houve maior concentração destes na camada superficial. Eles 
relataram valores de 3,8 e 1,2 mg/Kg de nitrogênio na forma 
nítrica e 24,4 e 9,3 mg/Kg de nitrogênio na forma amoniacal, 
respectivamente nas profundidades de 0-10 e de 10-20 centímetros 
do solo sob plantio direto. 

CAMPBELL e ZENTNER (1993) monitorando rotações de culturas 
durante 24 anos, e KARLEN et al. (1994) estudando a reciclagem 
de nitrogênio da palhada do milho, confirmaram estes resultados 
quando observaram que o aumento das doses de palhada aplicada na 
superfície do solo, promoveu aumento na quantidade de nitrogênio 
total na superfície do solo, e consequentemente maiores 
concentrações de nitrogênio na forma amoniacal e nítrica na 
região. 

TRACY et al. (1990) incubando solos obtidos de áreas a 16 
anos sob plantio direto e convencional, também observaram no 
plantio direto, maior acúmulo de nitrogênio na forma de nitrato 
na camada de 0 a 5 cm de profundidade, porém, abaixo desta 
profundidade não foram constatadas diferenças entre tipos de 
manejo. No espaço de 84 dias os teores de amónio e nitrato no 
solo foram, respectivamente, de 15 e 21 mg/kg (Io dia), para 10 
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e 24 mg/kg (7o dia) ; de 16 e 54 mg/kg (P4 dia) , para 9 e 13 
mg/kg (28° dia) e de 9 e 90 mg/kg (56° dia) , para 12 e 145 mg/kg 
(84° dia). 

WOOD et al. (1990) constataram que 4 anos após a 
implementação do plantio direto em solos anteriormente cultivados 
convencionalmente, houve alteração na distribuição do carbono e 
nitrogênio orgânico, além do nitrato do solo, quando os teores 
na superfície (0-2,5 cm) tornaram-se maiores, e os da camada de 
2,5-5,0 cm mantiveram-se iguais. Eles concluíram que o retorno 
de grandes quantidades de resíduos vegetais pode promover a 
manutenção de grandes teores de carbono e nitrogênio orgânico e 
níveis mais baixos de nitrato no solo. 

Segundo VICTORIA et al. (1992) a ocorrência das formas de 
nitrogênio mineral no solo depende principalmente de processos 
microbiológicos de amonificação (formação do amónio na 
decomposição da matéria orgânica), nitrificação (oxidação do 
amónio a nitrato), e desnitrificação (redução do nitrato a N2 ou 
N20), sendo portanto influenciada pela temperatura e umidade do 
solo. Eles afirmaram que a nitrificação pode ocorrer na faixa de 
5 a 40° C, sendo a temperatura ideal de 26 a 32PC. Segundo TSAI 
et al. (1992) pelo fato da nitrificação ser um processo aeróbio, 
em geral a baixa tensão de 02 causada por umidade elevada, irá 
proporcionar baixa produção de nitrato no solo. A desnitrificação 
segundo VICTORIA et al. (1992), juntamente com com a lixiviação 
do nitrato e a volatilização da amónia, é uma das mais 
importantes vias de perda do nitrogênio do solo. De acordo com 
MALAVOLTA (1985) a nitrificação pode promover a queda do pH do 
solo devido a liberação de íons H+ ao solo durante o processo. 

Segundo THOMAS et al. (1973) em trabalho sobre o movimento 
do nitrato e a produtividade do milho sob plantio direto e 
convencional, os menores teores deste ânion encontrados no solo 
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sob o primeiro sistema se deram por 2 principais razões: 
a) A menor evaporação no solo com cobertura e 
b) A maior infiltração da água e consequente lixiviação do 
nitrato, devido a maior capilaridade deste solo. Eles 
observaram que após chuva pesada enquanto no preparo 
convencional houve redistribuição do nitrato em 
profundidade, no plantio direto houveram grandes perdas por 
lixiviação. Além disso, no preparo convencional devido a 
ocorrência de maior evaporação, o nitrato pôde ascender 
para as camadas mais superficiais, havendo portanto um 
aumento em seus teores. 
THOMAS et al. (1989) e UNGER (1991) afirmaram que em solos 

com resíduos na superfície ocorre maior imobilização do 
nitrogênio na biomassa, devido ao maior consumo do nitrato pelos 
microrganismos ocorrendo portanto menores teores de nitrogênio 
nesta forma. Por outro lado, sob preparo convencional, ocorrem 
maiores teores devido à maior mineralização causada pelas 
melhores condições de oxidação, promovidas pelo revolvimento do 
solo (STINNER, 1983) . De acordo com os mesmos autores, é uma 
vantagem do plantio direto a maior presença da forma amoniacal, 
pois esta sendo um cátion pode ser retida pelos minerais do solo, 
evitando assim a lixiviação e fazendo com que o nitrogênio 
permaneça por mais tempo no solo. 

PARKER e LARSON (1962) concluíram que a temperatura foi o 
fator determinante na nitrificação quando as diferenças de 1 a 
2°C entre as temperaturas do solo com cobertura e as do 
descoberto, causaram diminuição das taxas de nitrificação. No 
entanto para temperaturas superiores a 2 0°C, não houveram 
diferenças entre tipos de manejo. Em períodos de muita chuva as 
perdas de nitrato se deram mais por desnitrificação e lixiviação, 
do que propriamente por inibição da nitrificação. 



36 

CRASWELL (1977) encontrou grande interação entre a 
temperatura e a umidade do solo. A 10°C não foi percebida 
desnitrificação mesmo nos níveis mais elevados de umidade. No 
entanto, pode ocorrer diminuição na desnitrificação pela 
imobilização do nitrato do solo durante a decomposição da 
palhada, e não por efeito da temperatura e da umidade em si. 

DORAN (1980) atribuiu a ocorrência de menores teores de 
nitrogênio na forma nítrica no plantio direto, ao fato da 
população de microrganismos desnitrificadores, encontrada nas 
camadas superficiais do solo, ter sido 44 vezes superior à 
encontrada em preparo convencional. No entanto a Missão 
Japonesa/Universidade de Tóquio (1986), citados por SÁ (1993) 
encontraram em um Latossolo Vermelho-Escuro em Carambeí, há 10 
anos sob plantio direto, a predominância do nitrato nas camadas 
superfiçais do solo. Abaixo dos 30 cm de profundidade ocorreu uma 
inversão, quando os teores na forma amoniacal passaram a 
constituir a maior proporção do nitrogênio mineral no solo. Eles 
atribuíram à esta mudança o fato da atividade dos microrganismos 
nitrificadores estar restrita às camadas superficiais do solo sob 
plantio direto, onde existe pH mais elevado. 

De acordo com STEVENSON (1986) podem ocorrer perdas de 
nitrogênio por desnitrificação e volatilização logo após a 
ocorrência de grandes precipitações, principalmente na presença 
de fonte de energia como a palhada, podendo ocorrer portanto em 
micro-ambientes saturados em solos bem drenados. 

RICE e SMITH (1982) constataram que no plantio direto os 
microrganismos encontram-se melhor adaptados às condições 
desnitrificantes, observando evolução de N20 logo após irrigação. 
BRODER et al. (1984), por sua vez, observaram populações de 
microrganismos nitrificadores de 22 a 56% menores no plantio 
direto do que no convencional. Ambos os autores concluíram que 
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nos teores de amónio e nitrato no solo. 

McKENNEY et al. (1993) estudando a desnitrificação e a 
mineralização do nitrogênio em solos com resíduos incorporados 
de trevo, gramíneas de pastagem e milho, observaram que a adição 
de palha estimulou a desnitrificação por fornecer fonte de 
carbono aos microrganismos. A taxa de desnitrificação foi 
inversamente proporcional à relação C/N dos resíduos, e os 
resíduos de milho foram os que promoveram as menores taxas. A 
incubação aeróbia antes da anaeróbia estimulou a taxa de 
desnitrificação devido a maior mineralização do carbono para os 
microrganismos. Eles concluíram que ao contrário da 
desnitrificação e da nitrificação, a redução do nitrato para 
amónio conserva o nitrogênio do solo. 

MOORE e WAID (1971) constataram queda na nitrificação após 
a adição ao solo de lixiviados das raízes de azevém, trigo, 
alface e cebola. PURCHASE (1974) no entanto, não constatou 
inibição da nitrificação por efeito tóxico das excreções 
radiculares, concluindo que a queda da nitrificação em pastagens 
ocorreu pelos baixos teores de amónio encontrados. 

Finalmente, ANDERSON (1971) chegou a conclusão de que o uso 
de dessecação química no manejo da cultura de cobertura pode 
agravar a deficiência de nitrogênio, quando observou em seu 
trabalho, sob este tratamento, os menores teores de nitrato no 
solo. 

2.4.2.3- FÓSFORO 

Segundo TISDALE et al. (1993) os teores de fósforo no solo 
variam de 0,02 a 0,10% do peso seco, encontrando-se portanto em 
menor abundância do que o nitrogênio. Ele encontra-se 
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predominantemente na forma de íon ortofosfato (H2P04) , sendo 
pouco móvel e em baixos teores na forma livre na solução do solo. 
Este elemento ocorre quase todo em formas semi-lábil ou não lábil 
como no húmus ou fixado a colóides minerais. De acordo com 
CANTARELLA et al. (1992) de 2/3 a 1/2 do fósforo total no 
horizonte superficial do solo encontra-se na forma orgânica. 

TISDALE et al. (1993) classificaram as formas de fósforo 
afirmando que o encontrado na forma livre em solução, e o 
prontamente disponível, representam o fator intensidade; o 
fósforo lábil (fracamente adsorvido ou facilmente mineralizável), 
representa o fator quantidade; sendo a capacidade do solo em 
repor o fósforo absorvido pelos vegetais expressa pelo fator 
capacidade. 

DOORMAR (1982) e ADEPETU e COREY (1976), concluíram que o 
fósforo orgânico foi ótimo índice do fósforo disponível, podendo 
contribuir na nutrição da cultura em campo. 

Segundo SHARPLEY e SMITH (1985) o aumento nos teores de 
fósforo inorgânico e o decréscimo no fósforo orgânico, devido a 
anos seguidos de cultivo, promovem uma queda na fertilidade do 
solo. Este processo no entanto pode ser revertido através de 
práticas agrícolas conservacionistas que aumentem os teores de 
matéria orgânica, e consequentemente da fração orgânica do 
fósforo. Eles observaram, confirmando os resultados de HAYNES e 
GOH (1980), que existe sazonalidade nos teores de fósforo, 
constatando maiores quantidades dele no solo no inverno. 

Devido ao fósforo orgânico se encontrar na forma de ésteres, 
podendo ser mineralizado ou não quando o carbono é oxidado pelos 
microrganismos (McGILL e COLE, 1981), ele pode acumular-se no 
solo independentemente do carbono e do nitrogênio. Por isso em 
diversos solos e condições tem se observado que nem a taxa de 
adição de matéria orgânica, tampouco o conteúdo de fósforo da 
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mesma influenciaram o conteúdo de fósforo orgânico do solo 
(ANDERSON, 1980; BARROW, 1961, citados por TSAI e ROSSETO, 1992). 

WEIL et al. (1988) observaram que o acúmulo de fósforo 
orgânico, ao contrário do nitrogênio orgânico, não guardou 
relação com o aumento da quantidade de matéria orgânica 
adicionada ao solo nas condições de plantio direto. Eles 
constataram também com a incubação de resíduos vegetais que a 
mineralização do fósforo orgânico não promoveu aumento 
significativo do fósforo disponível no solo. 

FOLLET e PETERSON (1988) observaram que apesar de o plantio 
direto promover a manutenção ou o aumento dos teores de fósforo 
orgânico no solo, ele não afetou os teores de fósforo disponível. 

HAYNES e GOH (1980) e TRACY et al. (1990) incubando solos 
obtidos de áreas sob plantio direto e convencional, observaram 
que no plantio direto os teores de fósforo extraível, ao 
contrário dos de nitrogênio mineral, não variaram muito durante 
o transcorrer do experimento. McGILL e COLE (1981) atribuíram 
esta relativa estabilidade do fósforo no solo à atividade da 
enzima fosfatase, que seria liberada apenas na falta de fósforo 
solúvel ou pela necessidade dos microrganismos pelo elemento em 
si, fazendo com que seus teores ficassem constantes no solo. 
Consequentemente, a mineralização do fósforo orgânico se daria 
de mais lentamente do que a do nitrogênio (BUCHANAN e KING, 
1993) . Deve-se ressaltar, no entanto, que que em geral as 
culturas absorvem o fósforo de maneira mais constante durante o 
seu ciclo, ocorrendo menor depleção do elemento no solo (TISDALE 
et al., 1993). 

A ocorrência de maiores concentrações de fósforo nas camadas 
superiores do solo no sistema de plantio direto é relatada por 
diversos autores. DORAN (1980); HELAL e SAUERBEK (1984) e BALL-
COELHO et al. (1993), constataram maiores teores de fósforo nas 
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camadas mais superficiais do solo sob plantio direto, atribuindo 
isto a influência das raízes que induziram o aumento da atividade 
microbiana na região, assim como de microrganismos 
solubilizadores de fosfato (EIRA, 1993), e da atividade da enzima 
fosfatase, o que culmina numa reciclagem mais eficiente do 
elemento. 

SHEAR e MOSCHLER (1969) comparando o milho sob plantio 
direto ao sob preparo convencional, observaram que na camada de 
0 a 5 cm de profundidade os teores de fósforo disponível foram 
quase 4 vêzes superiores no plantio direto (242 ppm), do que no 
preparo convencional (63 ppm). Na camada logo abaixo (5 a 10 cm), 
no entanto, os teores no plantio direto foram aproximadamente 10 
vêzes menores (21 ppm), enquanto que no preparo convencional os 
teores sofreram diminuição mais suave de 30% (44 ppm), passando 
a apresentar portanto os valores mais elevados. 

SÁ (1993) encontrou num Latossolo Vermelho-Escuro a 4 anos 
sob plantio direto em Carambeí, teores de fósforo em maiores 
concentrações na camada de 0 a 2,5 cm (28,8 mg/Kg), constatando 
queda de 38% nos teores desta para a profundidade de 2,5 a 5,0 
cm (17,9 mg/Kg). No entanto à profundidades maiores do que 10 cm 
encontrou outra queda nestes valores quando eles foram de 2,9 
(até 20 cm) para 0,9 mg/kg (abaixo de 30 cm) . Ele ressaltou a 
importância de se efetuar amostragens mais estratificadas em 
solos sob plantio direto para se evitar o efeito de diluição, 
devido aos valores muito menores encontrados a maiores 
profundidades. 

Em média 90% do fósforo aplicado como fertilizante 
inicialmente não é absorvido diretamente pelos vegetais (TISDALE 
et al., 1993), pois segundo RAIJ (1991) ele forma complexos pouco 
solúveis com óxidos de ferro e de alumínio, principalmente em 
nossos solos óxicos tropicais, causando uma carência generalizada 
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deste elemento nos solos do Brasil. A disponibilidade de fósforo 
portanto depende do conteúdo de ferro (ADEPETU e COREY, 1976), 
e alumínio amorfo no solo, assim como do cálcio, que por sua vez 
são determinados pelo pH (OHNO et al. , 1980). É importante 
ressaltar que o fósforo orgânico é adsorvido preferencialmente 
em relação ao fósforo inorgânico, tendo assim portanto um efeito 
benéfico indireto, ao aumentar a disponibilidade do fósforo 
mineral no solo (CANTARELLA et al., 1992). 

MOSCHLER et al. (1975) afirmaram que a ocorrência de maiores 
concentrações de fósforo na superfície no plantio direto se deve 
principalmente ao não revolvimento do solo, o que por sua vez 
causaria uma menor exposição do fósforo aos sítios de adsorção 
na superfície dos minerais, assim como à maior umidade que o 
sistema proporciona facilitando a difusão deste elemento. UNGER 
et al. (1991) concluíram que os maiores teores do mesmo na 
superfície se deveram a natureza pouco móvel do elemento, fazendo 
com que ele permanecesse próximo a região onde foi mineralizado, 
quando da decomposição da palhada. 

HUE et al. (1986) encontraram maiores teores de ácidos 
orgânicos em solos com intensa reciclagem de matéria orgânica 
(floresta) principalmente nas camadas mais superficiais. Segundo 
HUANG et al. (1986) isto se deve a mais lenta decomposição do 
material vegetal o que promove uma maior perenização dos ácidos 
orgânicos que são sub-produtos deste processo. A maior presença 
das raízes na superfície do solo também é importante pois de 
acordo com STEVENSON (1967), adubos verdes em geral e a cultura 
do milho, liberam através de sua exsudação radicular os ácidos 
acético e fórmico. Estas moléculas orgânicas de acordo com os 
trabalhos de OTHIENO (1973); KWONG e HUANG (1979); LOPEZ-
HERNANDEZ et al. (1986); TRAINA et al. (1986); HUE (1991) e 
VIOLANTE et al. (1991), devido à competição pelos sítios de 
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adsorção dos óxidos de Fe e Al com o fósforo, levam a uma maior 
disponibilidade do elemento. 

HUE e AMIEN (1989); BESSHO e BELL (1992) após observarem que 
a adição de resíduos vegetais promoveu queda nos teores de 
alumínio trocável, concluíram que o decréscimo da atividade do 
alumínio monomérico se deu pela precipitação deste elemento 
devido à elevação do pH causada pela associação de ácidos 
orgânicos com íons H+, assim como pela complexação do alumínio 
por estas moléculas orgânicas. 

MIYAZAWA et al. (1993) estudando os efeitos da adição da 
palhada de milho e de aveia preta na acidez do solo em campo, 
concluíram que enquanto a primeira contribuiu em maior 
intensidade com a complexação do alumínio, a segunda promoveu 
igualmente o aumento do pH e a complexação do elemento. 

SHARPLEY e SMITH (1989) ; EASTERWOOD (1990) observaram em 
laboratório que os ácidos orgânicos provenientes da decomposição 
de resíduos de milho e de aveia, entre outros materiais, 
promoveram o aumento na disponibilidade do fósforo através da 
complexação da superfície de adsorção nos óxidos de ferro. 



43 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- ÁREA FÍSICA 

Os dados foram coletados na área experimental implantada em 
maio de 1989, no Campo Demonstrativo e Experimental da 
Cooperativa Agropecuária Batavo Ltda., Distrito de Carambeí, 
Município de Castro (PR), a 25'20" de Latitude sul e 50'20" de 
Longitude, com clima do tipo Cfb de acordo com Koeppen (GODOY et 
al., 1976). 

Nesta área vem sendo desenvolvida em cooperação científica 
com a Universidade Federal do Paraná (Departamento de Solos), uma 
pesquisa sob o título: "Influência de Métodos de Preparo e da 
Correção no Potencial de Produção de Grãos de um Latossolo 
Vermelho-Escuro sob Plantio Direto". A área da pesquisa está 
situada na Gleba 6B. 

0 solo foi descrito, seguindo a metodologia da EMBRAPA 
(1979), como Latossolo Vermelho-Escuro, A moderado, distrófico, 
relevo suave ondulado, com declividade média de 6% no terço 
superior. 

3.2- CARACTERÍSTICAS DO EXPERIMENTO 

Foi escolhido um dos tratamentos desta pesquisa para se 
efetuar a coleta dos dados do presente trabalho, que consistiu 
no seguinte: 

a) Preparo do solo - Arado de discos e grade niveladora a 
20 cm. de profundidade; 
b) Calagem - uso de calcário incorporado na dose calculada 
para atingir a saturação de bases de V%= 70, e 
c) Adubação fosfatada - aplicação de fósforo calculada para 
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se atingir teor de 3 0 ppm de fósforo no solo (considerando 
o coeficiente de aproveitamento do mesmo de 2 0%), e como 
fonte o termofosfato Yoorin. 
O código desta sub-sub parcela passou a ser ACP2 (A- arado 

disco; C- com calagem; P 2 - fósforo para 3 0 ppm), com medidas de 
20 x 5 m (descarte de bordadura de 3 m). 

Após a incorporação do calcário e do fósforo foi adotada em 
maio de 1989, uma rotação envolvendo as culturas da ervilhaca, 
aveia preta e trigo, como culturas de inverno, e do milho e da 
soja, como culturas de verão (Tabela 1). 

TABELA 1- SISTEMA DE ROTAÇÃO ADOTADO NA GLEBA 6B 
ANO INVERNO VERÃO 
1989 ervilhaca milho 
1990 aveia preta soja 
1991 trigo soja 
1992 ervilhaca milho 
1993 aveia preta soja 

Fonte: SÁ (1993) . 

Após a implementação da adubação fosfatada esta foi 
eliminada de todos os cultivos para se avaliar o efeito residual 
da adubação corretiva de fósforo antes da adoção do sistema de 
plantio direto. 

As características físicas e químicas do solo antes da 
implantação do experimento, análises feitas de acordo com a 
metodologia adotada pela EMBRAPA (1979), encontram-se na Tabela 
2 . 

A coleta de amostras de palhada e solo estudado, foi 
efetuada nas 3 repetições do tratamento ACP2 durante o ciclo da 
aveia-preta e da soja em rotação. 
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TABELA 2- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO DA ÁREA 
EXPERIMENTAL (GLEBA 6B). 

Prof 
(cm) 

PH 
CaClj 

Al*3 H+Al Ca*2 Mg* K+ P C V Al Arg. Silte Ar. 

Centimole. dm3 mg/kg g/kg % 

0-10 5,5 0,0 5,5 3,1 1,6 0,39 9,5 22 48, 1 0,0 46, 0 16,1 37,5 

Após a colheita do milho, os seus resíduos foram manejados 
com o uso de uma roçadeira. Procedeu-se ao plantio da aveia preta 
(Avena strigosa) , como adubo verde de inverno em 28 de abril de 
1993, com o uso de semeadora TD-300, e o corte da mesma se deu 
em 7 de outubro do mesmo ano na fase de grão leitoso, aos 162 
dias, com o uso de rolo faca. 

A soja (Glycine max), cultivar FT-5, foi semeada, com o uso 
de uma PAR 2000 , no dia 29 de outubro de 1993, no espaçamento 
de 21 sem./m.l. e a adubação foi feita com 100 Kg/ha de KC1. 
Foram feitas aplicações de herbicidas e fungicidas 
respectivamente nas seguintes datas: 19 e 29 de novembro de 1993; 
22 de dezembro de 1993, 25 de janeiro e 18 de fevereiro de 1994. 

3.3- ÉPOCAS DE AMOSTRAGEM 

O calendário de atividades e as fases da aveia e da soja 
encontram-se na Tabela 3. 

3.3.1- AMOSTRAGEM DO SOLO 

O solo foi coletado com trado tipo calador com 
aproximadamente 60 cm de comprimento para se obter amostras a 4 
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TABELA 3- CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE AMOSTRAGEM E MANEJO, 
INTERVALOS ENTRE AMOSTRAGENS, IDADE E FASE DA CULTURA 
DA AVEIA PRETA E DA SOJA. 

Data Atividade Dias Interv Idade Fase cultura 
Abril/93 Colh/manej milho - - - -

07/04/93 Ia amostragem 0 - - -

28/04/93 Plantio da aveia 21 - 0 -

30/04/93 2a amostragem 23 23 2 Germinação 
17/05/93 3a amostragem 40 17 19 Cresc veget 
11/06/93 4a amostragem 65 25 44 Cresc veget 
05/07/93 5a amostragem 89 24 68 Cresc veget 
19/07/93 6a amostragem 103 14 82 Cresc/Préflo 
03/09/93 7a amostragem 149 46 128 Floração 
07/10/93 Manejo aveia 183 - 162 Grão leitoso 
15/10/93 8a amostragem 191 42 - -

29/10/93 9aam/plant soja 205 14 0 -

12/11/93 10a amostragem 219 14 14 Cresc veget 
03/12/93 11a amostragem 240 21 35 Cresc veget 
16/12/93 12a amostragem 253 13 48 Cresc/Préflo 
11/02/94 13a amostragem 310 57 105 Ench. grãos 
10/03/94 14a amostragem 337 27 132 Ench. grãos 
12/04/94 15a amostragem 370 33 165 Ench. grãos 

profundidades: 0 a 2,5; 2,5 a 5,0; 5,0 a 7,5 e 7,5 a 10,0 cm. 
Os pontos de coleta para a obtenção das 14 amostras simples 

para se conseguir 1 amostra composta, foram marcados 
geométricamente equidistantes dentro da parcela aproximadamente 
de 2,8 em 2,8 metros. Com isto desenhou-se 2 linhas paralelas 
com 7 pontos de coleta cada. Foi efetuada delicadamente a 
remoção da cobertura morta sobre o ponto antes da introdução do 
trado, e após a retirada do mesmo, com o uso de uma régua 
milimetrada, foi feito o corte com canivete das camadas do solo 
nas profundidades pré-determinadas. Este procedimento foi 
seguido para cada amostra simples, sendo que os 14 cilindros de 
solo de 12,5 cm3 (aproximadamente 175 cm3 no total), para cada 
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profundidade, foram acondicionados em sacos plásticos 
identificados, e armazenados em freezer (-10° C) até a época 
das análises químicas. Todo este procedimento foi seguido nas 2 
demais parcelas-repetição e também em todas as 15 épocas de 
amostragem. 

3.3.2- AMOSTRAGEM DA PALHADA 

O seguinte procedimento foi adotado em todas as 15 épocas 
de amostragem e em todas as parcelas-repetição na amostragem de 
resíduos vegetais: Amostragem feita em 4 pontos ao acaso na 
parcela, jogando-se uma forma circular de ferro com 25 cm de 
diâmetro (0,05 m2) . O material encontrado dentro desta área foi 
coletado em sua camada mais superficial (resíduos maiores), e 
mais minuciosamente nas camadas mais próximas do solo (material 
mais fragmentado). Esta palhada após identificação foi lavada 
abundantemente com água corrente para o máximo escorrimento do 
solo aderido, com o uso de um tamiz de malha 0,7 cm para se 
evitar a perda dos resíduos mais finos. Logo após lavou-se com 

água deionizada abundante. Em seguida o material foi colocado em 
estufa com circulação forçada a 65°C por 72 horas, para seu total 
secamento, de modo que se pudesse obter após isto, o seu peso 
seco. Deve-se ressaltar que no ciclo da cultura da soja, esta 
palhada constituía-se de resíduos da cultura da aveia preta 
manejada como cobertura morta, e de resíduos remanescentes do 
material anterior, quase em sua totalidade dos restos de milho. 
Para esta segunda fase no entanto foi feita a pesagem 
discriminando-se os restos de aveia preta dos restos do milho. 
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3.4- COLETA DE DADOS DE APOIO 

Dados climáticos, de temperatura e umidade do solo foram 
coletados como dados de apoio ao desenvolvimento do trabalho. 

3.4.1- TEMPERATURA DO SOLO 

As medições de temperatura do solo foram efetuadas 
diariamente com o uso de 2 geotermômetros em cada parcela-
repetição, um a 2,5 e outro a 7,5 cm de profundidade. As medições 
foram tomadas 3 vêzes ao dia às 7:30, 13:00 e 17:20 horas 
durante todos os 2 ciclos da rotação (de 8/5/93 a 12/4/94), e a 
temperatura média do dia foi obtida com o uso da fórmula 
compensada de Potsdam: Tm=3/8 . t (7:30) +2/8 . t (i3:00) +3/8 . t (i7:2o) 
(ORTOLANI e PINTO 1972). 

3.4.2- UMIDADE DO SOLO 

Foram também feitas coletas de solo semanalmente a partir 
de 6 de maio de 93 até 11 de abril de 94 em todas as 3 repetições 
em 4 pontos ao acaso, nas 4 profundidades, perfazendo-se 4 0 
épocas de amostragem, com a mesma metodologia já descrita, para 
a obtenção do peso úmido e após secagem do solo, do peso seco. 
Com estes dados a umidade gravimétrica foi calculada através da 
fórmula: U(g/g) = (Pu-Ps) . 100/PB (EMBRAPA, 1979). Para a 
estimativa por interpolação dos dados de umidade não obtidos em 
alguns dias de amostragem, foi empregado software com a função 
"spline" cúbica de condutividade hidráulica proposta por 
PREVEDELLO e PREVEDELLO (1987). 
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3.4.3- DADOS METEOROLÓGICOS 

Finalmente, foram anotados os dados meteorológicos na 
estação climatológica pertencente ao campo experimental, durante 
todo o andamento do experimento. Os dados de temperatura média 
diária do ar foram obtidos através da fórmula : (temp^ + 
temp^J /2 , citada por PEDRO Jr. et al. (1987). Foram também 
obtidos dados diários de precipitação pluviométrica. 

3.5- DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os dados referentes às variáveis estudadas foram analisados 
segundo um delineamento em Blocos ao Acaso com 3 repetições. Para 
as variáveis da palhada do ciclo da aveia preta os tratamentos 
foram as 7 épocas de amostragem, enquanto que para a palhada do 
ciclo da soja, foram as 8 épocas de amostragem. 

O arranjo dos tratamentos para a análise dos elementos do 
solo obedeceu um esquema de parcelas subdivididas, sendo que as 
épocas, 7 e 8 respectivamente, foi o fator aplicado às parcelas, 
e as profundidades de amostragem (0-2,5; 2,5-5,0; 5,0-7,5 e 7,5-
10,0 cm), constituíram-se nas sub-parcelas. 

Para todas as análises foi feito o teste de Bartlett para 
a verificação da homogeneidade das variâncias e foi aplicado o 
teste de Tukey para a comparação das médias dos tratamentos, 
respectivamente aos níveis de 1 e 5% de probabilidade. 

Foi feita análise de covariância entre os dados de 
temperatura e de umidade médias do solo nas profundidades de 0-
2,5 e 5,0-7,5 cm e os teores de carbono, nitrogênio nítrico e 
amoniacal e de fósforo do solo nas quatro profundidades 
amostradas, para todas as épocas de amostragem. 
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3.6.1- ANÁLISES DE SOLO 

Foram analisados os seguintes elementos: carbono e 
nitrogênio totais, nitrogênio mineral (N-NH4+ e N-N03") , fósforo 
extraível, alumínio trocável e pH. 

a) Carbono total- Foi empregado o método de Walkley e Black 
descrito por TEDESCO et al. (1985); 
b) Nitrogênio mineral- Foram analisadas as 2 principais 
formas no solo, a amoniacal e a nítrica, segundo o método 
de Kjehldal por destilação descrito por TEDESCO et al. 
(1985); 
c) Nitrogênio total- Análises efetuadas através de método 
por destilação de Kjehldal descrito por HILDEBRAND et al. 
(1976); 
d) Fósforo extraível- Análises feitas seguindo a 
metodologia adotada pela Embrapa (1979) ; 
e) Alumínio trocável- Análises feitas seguindo a 
metodologia adotada pela Embrapa (1979); 
f) pH- Obtido em CaCl2. Análises feitas seguindo a 
metodologia adotada pela EMBRAPA (1979). 

3.6.2- ANÁLISES DO MATERIAL VEGETAL 

Todo o material vegetal (palhada), foi triturado em moinho 
tipo Wiley com peneira de malha de 40 Mesh, e foi armazenado em 
vidros vedados com tampa de rosca. 

Foram analisados os seguintes elementos: carbono, nitrogênio 
e fósforo totais. 

a) Carbono total - Análises feitas através do método de 
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Walkley e Black modificado descrito por TEDESCO et al. 
(1985); 
b) Nitrogênio total - Análises efetuadas pelo método de 
dstilação de Kjehldal segundo HILDEBRAND et al. (1976); 
c) Fósforo total - Análises feitas segundo método do 
fósforo-cor amarela (digestão-HCl 10%/leitura em 
colorímetro), descrito por HILDEBRAND et al. (1976). 
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4- RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os dados relativos as 
características físicas e químicas estudadas na palhada e no solo 
obtidos nos 370 dias de rotação das culturas da aveia preta e da 
soja. Considerou-se o dia 7/4/93 como sendo o dia "zero", 
resultando o dia 12/4/94 como sendo o dia 370. 

Os dados são apresentados em conjunto na forma de tabelas 
assim como na forma de figuras para uma melhor vizualização dos 
mesmos no espaço e no tempo. Todos os valores referem-se a média 
das três parcelas-repetição. Os valores de relação C/N e C/P de 
ambas as palhadas mostradas nas tabelas, também referem-se a 
valores médios obtidos nas 3 repetições, não tendo sido obtidos 
portanto, diretamente da divisão entre os respectivos valores 
médios das 3 repetições, de carbono e de nitrogênio e de carbono 
e de fósforo, que aparerecem nas tabelas. 

Todas as diferenças ditas significativas o são 
estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade conforme as 
letras que acompanham os valores referentes ao teste de Tukey. 
Em anexo encontram-se as tabelas com as análises de variância e 
teste de Bartlett. 

Para os dados de solo foram feitas comparações estatísticas 
apenas entre as diferentes épocas de amostragem e não entre as 
diferentes profundidades. 

Foram feitas análises de co-variância entre os dados de 
temperatura e umidade do solo e os teores de nutrientes no solo; 
no entanto, elas não foram significativas. Por isso não foram 
feitas análises de correlação. 

As figuras mostrando os teores de nutrientes no solo nas 
quatro profundidades não estão em escala em relação ao número de 
dias e apresentam todo o período de 3 70 dias em conjunto, 
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exclusivamente com o objetivo principal de se mostrar as 
variações destes teores com a profundidade. 

As demais figuras tem como função mostrar as variações dos 
teores de nutrientes no solo através das épocas de amostragem, 
apresentando apenas os valores a 2,5 cm de profundidade. Estas 
figuras são apresentadas separadas em "ciclo da aveia preta" e 
"ciclo da soja" por razões didáticas. As mesmas vem acompanhadas 
das curvas obtidas com os dados da palhada, temperatura e 
umidade, que são coincidentes no tempo com as 15 épocas de 
amostragem, para que possam ser feitas as devidas comparações. 

Os valores de carbono total do solo serão considerados como 
sendo os de carbono orgânico pois, segundo NELSON e SOMMERS 
(1982), e TEDESCO et al.(1985), apenas em solos calcários existe 
fração significativa de carbono mineral. 

Os valores de nitrogênio total foram obtidos somente em duas 
épocas de amostragem, no final do ciclo da aveia preta e da soja, 
com o intuito de se ter dados que pudessem ser contrastados com 
os teores de nitrogênio mineral. Os valores de pH e de Al 
trocável, por sua vez, foram obtidos em quatro épocas, no início 
e no final do ciclo da aveia preta e da soja, com o objetivo de 
se observar mudanças devido a presença de cada cultura em campo. 

4.1- PALHADA 

A expressão "a palhada de milho durante o ciclo da aveia 
preta" significa a palhada encontrada sobre o solo durante as 
sete primeiras épocas de amostragem (do Io ao 14 9° dia), que era 
composta de aproximadamente 95% de resíduos de milho. Quando se 
lê "a palhada de aveia preta durante o ciclo da soja" entende-se 
como: a palhada encontrada sobre o solo durante as restantes oito 
épocas de amostragem (dos 191 aos 370 dias), composta de resíduos 
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de aveia preta, milho, e no final do ciclo da soja, também de 
resíduos de soja. 

Os pesos obtidos para a palhada (g) são relativos a palhada 
contida dentro da área abrangida pela forma circular (0,05 m2) e 
a estimativa do peso para 1 hectare foi feita por extrapolação 
direta por "regra de três". 

4.1.1- PESO 

0 peso médio da palhada de milho durante o ciclo da aveia 
preta e da palhada de aveia preta durante o ciclo da soja, 
variaram significativamente através das épocas de amostragem. No 
entanto, elas apresentaram comportamento distinto quanto a taxa 
de perda de peso (Tabelas 4 e 5). 

Houve uma perda de 4 9% do peso da palhada de milho durante 
todo o ciclo da aveia preta (14 9 dias), com uma diferença 
significativa entre o peso médio inicial (49 g/0,05m2 ou 9,8 
t/ha), e o final (25g/0,05m2 ou 5,0 t/ha)(Tabela 4). 

Durante o ciclo da soja, quando a cobertura morta eram os 
restos culturais da aveia preta manejada sobre os restos 
culturais do milho já presentes, foi observada uma perda de peso 
médio bem mais expressiva e mais constante de 71%, nos 179 dias 
de duração do ciclo da soja. Constatou-se aqui também uma 
diferença significativa entre o peso médio inicial (34g/0,05m2 ou 
6,8 t/ha) e o final (10g/0,05m2 ou 2,0 t/ha), como pode ser 
observado na Tabela 5. 

Quando se discrimina o componente aveia preta do componente 
milho da palhada do ciclo da soja, observam-se diferenças mais 
evidentes entre esta e a palhada de milho do ciclo da aveia 
preta. 
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TABELA 4- VARIAÇÃO NO PESO SECO MÉDIO DA PALHADA CONSTITUÍDA DE 
APROXIMADAMENTE 95% DE RESTOS DE MILHO, DURANTE O 
CICLO DA AVEIA PRETA 

Época Dias Peso Peso Palhada Perda Perda 

Amostragem (t/ha) (g) Reman.(%) Peso(%) Peso 
dia(%) 

(Ia) 07/4/93 0 9,8 49a 100 0 -

(2a) 30/4/93 23 6,8 34ab . 69 31 1,3 
(3a) 17/5/93 40 7,2 3 6ab 73 27 0,2 
(4a) 11/6/93 65 4,0 20b 41 59 1,3 
(5a) 05/7/93 89 7,6 3 8ab 77 23 -1,5 
(6a) 19/7/93 103 7,6 3 8ab 77 23 0 
(7a) 03/9/93 149 5,0 25b 51 49 -0,6 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5%' de probabilidade. 

TABELA 5- VARIAÇÃO NO PESO SECO MÉDIO DA PALHADA CONSTITUÍDA DE 
AVEIA PRETA, MILHO E SOJA EM DIVERSAS PROPORÇÕES, 
DURANTE 0 CICLO DA SOJA 

Época 

Amostragem 

Dias D i a s 
acumula 
dos 

Peso 

t/ha 

Peso 

(g) 

Palhada 

Reman(%) 

Perda 

Peso 
(%) 

Perda 
p e s o 
dia 
(%) 

(8a) 15/10/93 0 1 9 1 6 , 8 3 4 a 1 0 0 0 -

(9a) 29/10/93 1 4 2 0 5 4 , 8 2 4 a b 7 1 2 9 2 . 1 0 

(10a) 12/11/93 2 8 2 1 9 4 , 4 2 2 a b c 6 5 3 5 0 . 4 0 

(11a) 03/12/93 4 9 2 4 0 4 , 2 2 1 abe 6 2 3 8 0 . 7 0 

(12a) 16/12/93 6 2 2 5 3 3 , 2 1 6 b c d 4 7 5 3 1 . 1 0 

(13a) 11/02/94 1 1 9 3 1 0 1 , 4 7 d 2 3 7 7 1 . 9 0 

(14a) 10/03/94 1 4 6 3 3 7 1 , 6 8 d 2 1 7 9 0 . 1 0 

(15a) 12/04/94 1 7 9 3 7 0 2 , 0 iocd 2 9 7 1 - 0 , 2 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

0 componente aveia preta sofreu uma perda de peso médio 
durante todo o ciclo de 90%, passando de 21g/0,05m2 (ou 4,2 t/ha) 
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a 2g/0,05m2 (ou 0,4 ton/ha) , sendo que a sua representação no 
total do material de cobertura caiu de 63 para 21%. Por outro 
lado, no final dos ciclos da aveia preta e da soja (370 dias), 
ainda foi possível observar 4% em peso de milho remanescente, e 
este, que inicialmente representava 3 7% do material, passou a 
representá-lo em 31%, ou seja, em maior porcentagem do que a 
própria aveia preta (Tabela 6). 

Deve-se ressaltar que aos 3 70 dias (15a amostragem) o 
componente soja representou 4 8% do total da palhada, devido a 
adição de folhas de soja durante a fase de senescência da cultura 
iniciada após os 337 dias. 

TABELA 6- PESO SECO MÉDIO DA PALHADA DISCRIMINADA EM SEUS 
COMPONENTES AVEIA/MILHO, DURANTE O CICLO DA SOJA 

Componente Aveia Preta Componente Milho 
D i a s Peso Palh. Perda Porc. Peso Palhada Perda Porc. 

acumulados (g) Reman. Peso Total (g) Reman. Peso Total 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

15/10 191 21 100 0 63 13 26 74 37 
29/10 205 11 52 48 45 14 29 71 55 
12/11 219 11 52 48 50 10 20 80 50 
03/12 240 8 38 62 37 13 26 74 63 
16/12 253 11 52 48 68 5 10 90 32 
11/02 310 7 33 67 87 1 2 98 13 
10/03 337 4 19 81 52 4 8 92 48 
12/04 370 2 9 91 *21 2 4 96 *31 
*-0 componente Soja representou os 48% restantes do material. 

4.1.2- TEORES DE NUTRIENTES 

a) CARBONO TOTAL 

Os teores de carbono da palhada de milho durante o ciclo da 
aveia preta e da palhada de aveia preta durante o ciclo da soja 
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apresentaram variações significativas durante todas as 
amostragens efetuadas (Tabela 7). 

Os valores de carbono da palhada de milho, cuja média foi 
de 42,8%, apresentaram tendência a aumentar com o tempo. Houve 
diferença significativa entre os valores referentes ao Io (39,5%) 
e aos 103 dias (6a amostragem) (45,0%). Houve no entanto 
novamente uma diminuição neste valor aos 149 dias (7a amostragem) 
quando ele foi para 40,5% (Tabela 7). 

Levando-se em conta que o peso médio da palhada coletada no 
Io dia de amostragem era em média de 9,8 t/ha (Tabela 4) , e que 
continha 39,5 % de carbono,pode-se dizer que ela continha em seus 
tecidos aproximadamente 387 kg de C/ha, no início do ciclo da 
aveia preta. No final do ciclo, essa quantidade estava reduzida 
a 2 02 kg de C/ha, de onde presume-se que ocorreu uma 
mineralização de 185 kg de C/ha, ou seja, uma perda de 48% da 
quantidade de carbono inicial. 

O valor médio de carbono na palhada de aveia preta foi de 
41,5%. Observou-se uma queda em seus teores a partir dos 253 dias 
(12a amostragem) (Tabela 7), com diferença significativa entre o 
valor referente aos 240 dias (11a amostragem) de 42,7% e aos 253 
dias (12a amostragem), de 39,0%. Além disto, aos 337 dias {1% 
amostragem), houve novamente um aumento nestes teores quando eles 
voltaram aos 4 0,0%. 

Estima-se que a palhada de aveia preta continha em seus 
tecidos aproximadamente 290 kg de C/ha, no início do ciclo da 
soja. No final do ciclo esse valor caiu para 83 kg de C/ha, de 
onde presume-se que ocorreu uma mineralização de 207 kg de C/ha, 
ou seja, uma perda de 71% da quantidade de carbono inicial. 
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TABELA 7- VARIAÇÃO NOS TEORES MÉDIOS DE C, N, P TOTAL (% DO PESO 
SECO) # E NAS RELAÇÕES C/N E C/P DA PALHADA DURANTE O CICLO DA 
AVEIA PRETA E DA SOJA 

É p o c a Dias C% N% P% C/N C/P 
Amostragem 
Ia- 07/04/93 0 39,5C i,oa 0, 12a 3 9b 321c 
2a-30/04/93 23 42,labc i,oa 0,09b 42ab 479abc 
3a-17/05/93 40 44,0ab 0, 9a o,ioab 47a 443abc 
4a-ll/06/93 65 44, 9a 1,1a 0, 09b 4 0ab 526ab 
5a-05/07/93 89 43 , 3abc i,oa 0, 0 9b 43ab 481abc 
6a-19/07/94 103 45, 0a 0, 9a 0,07b 47a 615a 
7a-03/09/94 149 40 , 5bc i,oa 0 , 0 9b 40ab 425bc 
8a-15/10/93 191 42, 7 M 1,9A 0,16A 23^ 260b 
9a-29/10/93 205 45,4a 1, 6b 0, 15 m 27 A 280m 

10a-12/ll/93 219 42, 6abc 1,5b 0, 13mc 28a 314^ 
lla-03/12/93 240 42, 7 m 1,6b 0,14mc 26 m 301^ 
12a-16/12/93 253 39,0D 1,6b 0,12bc 24bc 331^ 
13a-ll/02/94 310 38,0D 1,9A 0,12bc 20e 318^ 
14a-10/03/94 337 40, 0CD 2,0a 0 , 10c 20e 375A 
15a-12/04/94 370 41 / 6bcd 1, 9a 0, 15 m 22cde 3 72 m 
Para cada ciclo e cada coluna, médias seguidas pela mesma letra (minúsculas-ciclo da 
aveia preta/maiúsculas-ciclo da soja), não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

b) NITROGÊNIO TOTAL 

Os teores de nitrogênio da palhada de milho cujo valor médio 
foi de 1,0%, variaram pouco no período com diferenças não 
significativas (Tabela 7). 

Analogamente ao caso do carbono, levando-se em conta que no 
Io dia de amostragem a palhada de milho continha 1,0% de 
nitrogênio (Tabela 4), pode-se dizer que ela continha em seus 
tecidos aproximadamente 98 kg de N/ha, no início do ciclo da 
aveia preta. No final do ciclo, essa quantidade estava reduzida 
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a 50kg de N/ha, de onde presume-se que ocorreu uma mineralização 
de 48 kg de N/ha, ou seja, uma perda de 50% da quantidade de 
nitrogênio inicial. 

Os valores de nitrogênio da palhada de aveia preta 
apresentaram variações significativas com um teor médio de 1,7% 
(Tabela 7). 

Foi observada queda entre o valor obtido aos 191 dias (8a 

amostragem), de 1,9%, e o obtido aos 205 dias (9a amostragem) de 
1,6%, com diferença significativa. No entanto aos 310 dias (13a 

amostragem), este valor voltou aos 1,9% (Tabela 7). 
A palhada de aveia preta continha em seus tecidos 

aproximadamente 12 9 kg de N/ha, no início do ciclo da soja. No 
final do ciclo esse valor caiu para 32kg de N/ha, de onde 
presume-se que ocorreu uma mineralização de 97 kg de N/ha, ou 
seja, uma perda de 75% da quantidade de nitrogênio inicial. 

c) RELAÇÃO C/N 

A relação C/N da palhada de milho cujo valor médio foi de 
43:1, apresentou variações significativas (Tabela 7). Sofreu um 
leve aumento entre o Io e os 103 dias a(6 amostragem) , com 
valores de 39 e 47:1, respectivamente, diferença esta 
significativa. No entanto, houveram quedas neste valor aos 65 
dias (4a amostragem) e aos 14 9 dias (7 amostragem) , quando a 
relação voltou para 40:1. 

A relação C/N da palhada da aveia preta cujo valor médio foi 
de 24:1 variou durante o período com diferenças significativas 
(Tabela 7) . Ela sofreu diminuição com diferença significativa 
entre os 205 dias (9a amostragem) e os 337 dias (14a amostragem) , 
respectivamente com valores de 27 e 20:1. 
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d) FÓSFORO TOTAL 

Os teores de fósforo da palhada de milho apresentaram 
variações significativas (Tabela 7) , com um valor médio no 
período de 0,09%. Observou-se uma queda nestes valores quando 
eles foram de 0,12 para 0,07% do Io para os 103 dias a (6 
amostragem), diferença esta significativa (Tabela 7). No entanto, 
aos 149 dias (7a amostragem) houve um aumento (não significativo) 
quando os valores passaram de 0,07 para 0,09%. 

Pode-se dizer que a palhada de milho continha em seus 
tecidos aproximadamente 12 kg de P/ha, no início do ciclo. No 
final do ciclo esse valor passou a 4kg de P/ha, de onde presume-
se que ocorreu uma mineralização de 8 kg de C/ha, ou seja, uma 
perda de 77% da quantidade de fósforo inicial. 

Durante o ciclo da soja ocorreram variações significativas 
nos teores de fósforo da palhada de aveia preta (Tabela 7), com 
valor médio no período de 0,13%. Estes valores diminuíram 
significativamente dos 191 (8a amostragem) , até os 337 dias (14a 

amostragem), indo de 0,16 para 0,10%, respectivamente. No entanto 
foi constatado novo aumento aos 370 dias (15a amostragem), quando 
este valor subiu para 0,15%. 

A palhada de aveia preta continha em seus tecidos 
aproximadamente 11 kg de P/ha, no início do ciclo da soja. No 
final do ciclo apresentava 2kg de P/ha, de onde presume-se que 
ocorreu uma mineralização de 9 kg de C/ha, ou seja, uma perda de 
85% da quantidade de fósforo inicial. 

e) RELAÇÃO C/P 

A relação C/P da palhada de milho com valores médios de 
470:1, apresentou variações significativas, com o aumento de seu 
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valor durante o período (Tabela 7) . Observou-se um aumento 
significativo nesta relação, entre o Io e os 65 dias3 (4 
amostragem), quando os valores foram, respectivamente, de 321 
para 526:1, e entre o Io e os 103 dias (6a amostragem), indo para 
615:1. Porém constatou-se queda aos 149 dias (7a amostragem), 
quando a relação C/P passou para 425:1. 

A relação C/P da palhada de aveia preta, cujo valor médio 
foi de 319:1, apresentou variações significativas (Tabela 7). 
Constatou-se diferença significativa entre o valor referente aos 
191 dias (8a amostragem) , e ao referente aos 370 dias3 (15 
amostragem), quando houve um aumento de 260 para 372:1 na relação 
C/P do material. 

4.2- SOLO 

4.2.1- TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO 

Foram observadas temperaturas médias mais baixas no solo 
durante o ciclo da aveia preta do que no da soja nas 
profundidades de 2,5 e 7,5 cm (Figura 1 e Tabela 5A). No ciclo 
da aveia preta as temperaturas do solo na profundidade de 2,5 cm 
foram menores do que na profundidade de 7,5 cm, e no ciclo da 
soja, ao contrário, as temperaturas foram maiores a 2,5 cm do que 
a 7,5 cm de profundidade. 

Durante o ciclo da aveia preta a temperatura média foi, 
respectivamente, nas duas profundidades, de 13,8 e 14,4°C, 
enquanto que durante o ciclo da soja,estes valores foram de 25,0 
e 24,1°C. Por outro lado, a temperatura média do ar durante o 
ciclo da aveia preta foi de 16,6°C, enquanto que a temperatura 
média durante o ciclo da soja foi de 22,9°C. Durante o ciclo da 
aveia preta no dia 15 de julho, ocorreram temperaturas extremas 
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de até -3°C; 4,6 e 5,4 °C, respectivamente, no ar e no solo nas 
profundidades de 2,5 e 7,5cm. No ciclo da soja, por outro lado, 
constatou-se no dia 4 de dezembro, respectivamente, temperaturas 
de 32,0; 37,0 e 33,4°C. 

Enquanto no ciclo da aveia preta as temperaturas do solo 
foram em geral inferiores às do ar, em quase todo o ciclo da soja 
observou-se o inverso, com as temperaturas do solo sendo as 
maiores (Tabela 5A) . A diferença média entre a temperatura do ar 
e a do solo a 2,5 cm durante o ciclo da aveia preta foi de 2,8°C 
e a diferença média encontrada no ciclo da soja foi de -2,1°C. 

A diferença entre as temperaturas médias no ciclo da aveia 
preta e no ciclo da soja a 2,5 cm de profundidade foi de 11,2°C, 
enquanto que a 7,5 cm essa diferença foi de 9,7°C. Por outro 
lado, a diferença das temperaturas médias entre 2,5 cm e 7,5 cm 
de profundidade no ciclo da aveia preta foi de 0,6°C, enquanto 
que essa diferença no ciclo da soja chegou a 0,9°C (Tabela 5A e 
Figura 1) . Deve se ressaltar que no ciclo da aveia preta foi 
constatada menor oscilação nas temperaturas médias (diferença 
entre a máxima e a mínima) na profundidade de 2,5 cm (6o C) e na 
profundidade de 7,5 cm (5o C) , do que no da soja com diferenças 
respectivamente de 10 e 8 °C. 

Durante o ciclo da aveia preta constatou-se maiores teores 
de umidade do solo do que no ciclo da soja, e, em ambos os casos, 
em geral os valores dessa umidade foram decrescentes com a 
profundidade. Enquanto os valores médios de umidade do solo na 
profundidade de 2,5 e 7,5 cm, durante o ciclo da aveia preta 
foram de respectivamente 34 e 30 g/g, no ciclo da soja eles foram 
de 27 e 25 g/g (Tabela 5A e Figura 2). Ocorreram também menores 
oscilações nos valores de umidade do solo nas profundidades de 
2,5 e de 7,5 cm durante o ciclo da aveia preta do que no da soja, 
com diferenças entre o valor máximo e mínimo, respectivamente, 
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FIGURA 1-VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÉDIA DO SOLO (°C) NAS 
PROFUNDIDADES DE 2,5 E 7,5 cm, DURANTE OS CICLOS DA 
AVEIA PRETA E DA SOJA 
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FIGURA 2- VARIAÇÃO DA UMIDADE MÉDIA DO SOLO (g/g) NAS 
PROFUNDIDADES DE 2,5 E 7,5 cm, DURANTE OS CICLOS DA 
AVEIA PRETA E DA SOJA 
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de 19 e 29 e de 35 e 33 g/g. 

No ciclo da aveia preta foi registrada uma precipitação 

pluvial de 1.233 mm num período de 6 mêses, com uma média mensal 

de 205 mm, enquanto que durante os 7 mêses do ciclo da soja, 

choveu 1.014 mm, dando uma média de 145 mm por mês (Figura 3). 

FIGURA 3- VALORES MENSAIS DE PRECIPITAÇÃO TOTAL (mm) DE ABRIL DE 

1993 A ABRIL DE 1994, DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DO 

CAMPO DEMONSTRATIVO E EXPERIMENTAL BATAVO 
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4.2.2- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO 

4.2.2.1- TEOR DE CARBONO TOTAL 

a) VARIAÇÃO COM A PROFUNDIDADE 

Os teores de carbono total ou orgânico apresentaram uma 

maior concentração na superfície do solo, decrescendo em 

profundidade (Figura 4 e Tabela 8). Abaixo da profundidade de 2,5 
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cm observou-se uma queda nestes teores durante todas as épocas 
de amostragem, com um decréscimo médio de 22%. 

De acordo com os valores pode-se dizer através da fórmula 
de conversão: M.0.% = C% x 1,724 (Embrapa, 1979), que o teor de 

TABELA 8- VARIAÇÃO DO PESO E DO TEOR DE CARBONO TOTAL (%) DA 
PALHADA DE MILHO E DE AVEIA PRETA E DO CARBONO TOTAL 
DO DO SOLO (%), NAS 4 PROFUNDIDADES DURANTE O CICLO DA 
AVEIA PRETA E DA SOJA 

Palhada Solo (C%) 
Data Dias Peso Peso c (%) 0, 0-2,5 2,5-5,0 5,0-7,5 7,5 -10, 0 

(%) t/ha cm cm cm cm 
07/4/93 0 49a 9, 8 39, 5c 3, 5b 2, 7b 2,7a 2 ,3a 

30/04 23 34ab 6, 8 42, labe 3, 4b 2, 8 ab 2, 5a 2 ,4a 

17/05 40 36ab 7, 2 44, Oab 3, 2b 2, 7b 2, 5a 2 ,3a 

11/06 65 20b 4, 0 44, 9a 3, 4b 3,2a 2, 5a 2 ,4a 

05/07 89 38ab 7, 6 43, 3 abe 3, 5b 2, 7b 2,3a 2 ,4a 

19/07 103 38ab 7, 6 45, 0a 4, 2a 2, 8b 2, 6a 2 3a 

03/09 149 25b 5, 0 40, 5bc 3, 4b 2,6b 2, 5a 2 ,4a 

15/10 191 34A 6, 8 42, 7AB 3, 5ABC 2, 8A 2, 5A 2 4A 

29/10 205 2 4 AB 4, 8 45, 4A 3, 6ABC 2, 7A 2, 5A 2 ,4A 

12/11 219 22ABC 4, 4 42, 6ABC 3, 3C 2, 6A 2, 5A 2 2A 

03/12 240 21ABC 4, 2 42, 7AB 3, 5ABC 2, 6A 2 , 6 A 2 ,4A 

16/12 253 16BCD 3, 2 39, 0D 3, 9A 2,7 A 2, 5A 2 ,3A 

11/2/94 310 7D 1, 4 38, OD 3, 7AB 2, 9A 2 , 6A 2 4A 

10/03 337 8D 1, 6 40, OCD 3, 5 ABC 2, 8A 2, 3A 2 IA 

12/04 370 10CD 2, 0 41, 6 BCD 3, 4BC 2, 6A 2 , 4A 2 2A 
Para cada ciclo e cada coluna, médias seguidas pela mesma letra (minúsculas-
ciclo da aveia preta/maiúsculas-ciclo da soja), não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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matéria orgânica médio durante o ciclo da aveia preta e da soja 

foi de respectivamente 6,4; 4,8; 4,3 e 4,0 % para as 

profundidades de 0-2,5; 2,5-5,0; 5,0-7,5 e 7,5-10,0 cm. 

b) VARIAÇÃO COM A ÉPOCA DE AMOSTRAGEM 

Os teores médios de carbono orgânico no solo apresentaram 

pequenas variações durante o ciclo da aveia preta (Tabela 8), 

com um valor médio na camada de O a 2,5 cm de 3 15%. Houve 

aumento significativo aos 103 dias (6 a amostragem), quando o 

valor referente a camada de O a 2,5 cm foi para 4,2%. 

FIGURA 4- DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES MÉDIOS DE CARBONO TOTAL NO 

SOLO NAS 4 PROFUNDIDADES (%), DURANTE O CICLO DA 
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4.2.2.2- TEORES DE NITROGÊNIO MINERAL (N-NH4 + /N-N03 -) E TOTAL 

a) VARIAÇÃO COM A PROFUNDIDADE 
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Os teores de nitrogênio mineral apresentam uma maior 
concentração nas camadas mais superficiais do solo (Figura 5 e 
Tabela 9). 

TABELA 9- VARIAÇÃO DO TEOR DE NITROGÊNIO TOTAL (%) , DA 
QUANTIDADE DE NITROGÊNIO (kg/ha) E DA RELAÇÃO C/N 
DAS PALHADAS DE MILHO E DE AVEIA PRETA, E DO TEOR DE 
NITROGÊNIO NA FORMA AMONIACAL E NÍTRICA (N-NH/ E N-
NO3-) DO SOLO (mg/kg) , NAS 4 PROFUNDIDADES DURANTE 
O CICLO DA AVEIA PRETA E DA SOJA 

Data\Dias Pa lhada So lo (NH4 em mg/kg) So l o ( N O 3 em mg/kg) 

C/N N N 0 - 2 , 5 2 , 5 - 5 5 - 7 , 5 7 , 5 - 0 - 2 , 5 2 , 5 - 5 5 - 7 , 5 7 , 5 - 1 0 

k g / h a (%) 
cm cm cm 10 cm cm cm cm cm 

07/04 0 3 9b 98 1, 0a 14b 12b 4c 5b 18abc llab 11a 7a 

30/04 23 42ab 68 1, 0a 16b 11b 9c 8b 25a 15a 10a 7a 

17/05 40 47a 65 0, 9a 18b 8b 10c 7b 19ab 8 ab 7 ab 4a 

11/06 65 40ab 44 1, la 10b 9b 9c 8b 15bc 7 ab 6 ab 3a 

05/07 89 43ab 76 1, 0a 57a 37a 23b 32a 6d 6b 7 ab 6b 

19/07 103 47a 68 0, 9a 55a 28a 39a 31a llbcd 6b 2b 2a 

03/09 149 40ab 50 1, 0a 46a 36a 3 lab 31a lOcd 4b 3 ab 3a 

15/10 191 2 3 CD 129 1, 9A 53A 35B 26A 3 0A 25BC 7D 5D 4DE 

29/10 205 27A 77 1, 6B 19C 8C 3B 3C 24CD 15C 8 CD 11BC 

12/11 219 2 8A 66 1, 5B 14CD 4C 2B 4 BC 18DE 23B 15B 12B 

03/12 240 2 6 AB 67 1, 6B 11DE 8C 4B 4BC 37A 33A 24A 19A 

16/12 253 24BC 51 1, 6B 18C 8C 6B 2C 14A 11CD 6 CD 8BCDE 

11/02 310 2 ODE 27 1, 9A 45B 42A 2 7A 26A 15E 7D 5D 3E 

10/03 337 20E 32 2 , 0A 11DE 7C 3B 10B 8F 5D 3D 5CDE 

12/04 370 22CDE 38 1, 9A 6E 5C 3B 4BC 31B 16C 12BC 11BC 
Para cada ciclo, médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna (minúsculas-ciclo 
aveia preta/maiúsculas-ciclo da soja), não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Foi observado portanto durante os ciclos da aveia preta e 
da soja, uma forte tendência a diminuição nos teores de 
nitrogênio mineral quando se aprofundou, indo da camada de 0-2,5 
para a de 7,5-10,0 cm. Esta diminuição foi mais evidente da 
profundidade de 0-2,5 para a de 2,5-5,0 cm, com um decréscimo 
médio de 35% durante todo o período. 

Vale ressaltar que o nitrogênio na forma de nitrato 
apresentou em certas épocas de amostragem uma distribuição mais 
homogênea no perfil do que o na forma amoniacal. Isto pode ser 
visto aos 89 dias (5a amostragem) e principalmente dos 205 (9o 

amostragem) aos 253 dias (12a amostragem) (Tabela 9) . Entre os 
191 (8a amostragem) e 219 dias (10a amostragem) foi observada uma 
queda nos teores de nitrato na camada de 0-2,5 cm, 
simultaneamente com um aumento para as camadas inferiores, e o 
resultado disto é que quando se observa o comportamento do 
nitrogênio nítrico no solo nas quatro profundidades durante este 
período, constata-se um aumento significativo nos teores deste 
elemento. Por outro lado, quando se observa apenas os teores da 
camada de 0-2,5 cm separadamente, constata-se uma diminuição com 
o tempo (Figura 5 e Tabela 9). 

Quando se compara os valores de nitrogênio na forma 
amoniacal e na forma nítrica obtidos na profundidade de 0 a 2,5 
com os obtidos da média das 4 profundidades (0-10,0 cm), observa-
se uma queda apreciável em seus teores (Tabelas 10 e 11). 

Observando a Tabela 12, constata-se que os teores de 
nitrogênio total apresentaram uma maior concentração na camada 
superficial caindo em profundidade, o que ocorreu em maior 
intensidade aos 310 dias (13a amostragem) . 
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FIGURA 5- DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES MÉDIOS DE NITROGÊNIO NA FORMA 

AMONIACAL (N-NH.) E NÍTRICA (N-Nq-), NO SOLO NAS 4 

PROFUNDIDADES (mg /Kg DE SOLO), DURANTE O CICLO DA 

AVEIA PRETA E DA SOJA 
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b) VARIAÇÃO COM A ÉPOCA DE AMOSTRAGEM 

Nas quatro camadas do solo (0-2,5; 2,5-5,0; 5,0-7,5 e 7,5-
10,0 cm) durante o ciclo da aveia preta e da soja, foram 
constatadas simultâneamente oscilações significativas nos teores 
de nitrogênio na forma amoniacal e nítrica (Figura 5). 

Um aspecto curioso que deve ser ressaltado é o comportamento 
inverso observado dos teores de nitrogênio na forma amoniacal em 
relação aos teores na forma nítrica, uma vez que quando se tem 
altos teores de amónio existem baixos teores de nitrato e quase 
sempre o aumento dos teores de uma forma coincide com a 
diminuição da outra e vice e versa (Figura 5). 

Foram observados durante o ciclo da aveia preta para a 
profundidade de 0-2,5 cm, teores totais de amónio duas vezes 
maiores do que os de nitrato (Tabela 9). Durante este mesmo ciclo 
os teores de amónio foram 41% superiores aos encontrados no ciclo 
da soja. 

Quando se observa a média nas 4 profundidades esta diferença 
fica ainda maior quando os teores de amónio tornam-se 3 vezes 
superiores aos de nitrato, e ele se encontra em teores 50% 
maiores no ciclo da aveia preta do que no ciclo da soja (Tabela 
10) . 

No ciclo da soja, por outro lado, para a profundidade 
de 0-2,5 cm foram observados teores totais de amónio iguais aos 
de nitrato, sendo que os teores da forma nítrica foram 4 7% 
superiores aos encontrados no ciclo da aveia preta (Tabela 9). 
Quando se observa a média nas 4 profundidades esta diferença fica 
ainda maior quando o nitrato passa a se encontrar em teores duas 
vezes maiores no ciclo da soja do que no ciclo da aveia preta 
(Tabela 10). 
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Observando-se a Figura 5 pode se constatar que a partir dos 
8 9 dias ocorreu ura aumento brusco nos teores de nitrogênio na 
forma amoniacal que perdurou até os 191 dias. Notou-se também um 
aumento brusco dos teores do amónio na 13a amostragem (310 dias) 
(Tabela 9 e Figura 5). 

TABELA 10- VARIAÇÃO DOS TEORES MÉDIOS DE N NA FORMA AMONIACAL (N-
NH4+) E NÍTRICA (N-NO,") , E DE P EXTRAÍVEL EM mg/kg DE 
SOLO, NA PROFUNDIDADE DE 0 A 10 cm NO CICLO DA AVEIA 
PRETA E DA SOJA 

Datas nh4
+ N03- P 

Dias mg /kg mg/kg mg/kg 

07/4/93 0 9 li 9 

30/04 23 11 li 8 

17/05 40 14 9 8 

11/06 65 9 8 14 

05/07 89 36 6 9 

19/07 103 38 5 9 

03/09 149 35 5 7 

15/10 191 36 10 8 

29/10 205 8 14 7 

12/11 219 5 20 9 

03/12 240 6 28 7 

16/12 253 8 9 7 

11/2/94 310 34 7 9 

10/03 337 8 5 6 

12/04 370 5 18 5 
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Constata-se, apesar de não ter sido feita análise 
estatística, que no espaço de 207 dias decorrido entre as duas 
amostragens ocorreu queda nos teores de nitrogênio total, quando 
eles foram em média na camada de 0 a 10 cm, de 1,73 para 
1,56%(Tabela 11) . 

TABELA 11- DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES DE NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO 
(%) NAS 4 PROFUNDIDADES 

Amostra (6a) (13a) 
Data (19/7/93) (11/2/94) 
N° de Dias 103 310 
Prof. (cm) (%) (%) 
0.0-2,5 1, 77 1, 63 
2,5-5,0 1, 76 1,57 
5,0-7,5 1,75 1,54 
7,5-10,0 1, 62 1,49 

4.2.2.3- TEOR DE FÓSFORO EXTRAÍVEL 

a) VARIAÇÃO COM A PROFUNDIDADE 

Os teores de fósforo extraível no solo diminuíram em 
profundidade. Isto pode ser constatado principalmente quando se 
observa a queda brusca média de 42% dos valores da camada de 0 a 
2,5 para a de 2,5 a 5,0 cm (Tabela 12). 

Na Tabela 13 podem ser observados os valores de pH do solo 
que encontraram-se em torno de 6,0. Eles foram obtidos no início 
e no final do ciclo da aveia preta e da soja, no Io assim como aos 
149, 205 e 370 dias (respectivamente na Ia, 7a, 9a e 15a 

amostragens). Para estas mesmas épocas de amostragem foram 
observados valores nulos de alumínio trocável. 
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TABELA 12- VARIAÇÃO DO TEOR DE FÓSFORO TOTAL (%), DA QUANTIDADE 
DE FÓSFORO (kg/ha) E DA RELAÇÃO C/P DA PALHADA, E DO 
TEOR DE FÓSFORO EXTRAÍVEL DO SOLO (mg/kg) , NAS 4 
PROFUNDIDADES DURANTE O CICLO DA AVEIA PRETA E DA SOJA 

Palhada Solo (P em mg/kg) 
Data Dias C/P P P (%) 0,0-2,5 2,5-5,0 5,0-7,5 7,5-10,0 

kg/ha cm cm cm cm 
07/4/93 0 321c 12 0,12a 11b 8a 9ab 6b 
30/04 23 479abc 6 0, 09b 14ab 7a 6b 5b 
17/05 40 443abc 7 0,lOab 14ab 8a 6b 5b 
11/06 65 526ab 4 0, 09b 19a 10a 14a 14a 
05/07 89 481abc 7 0, 09b 15ab 8a 6b 6b 
19/07 103 615a 5 0, 07b 14ab 8a 5b 4b 
03/09 149 425bc 4 0,09ab 12b 9a 4b 4b 
15/10 191 260B 11 0,16A 10CD 9A 5A 7AB 
29/10 205 2 8 OAB 7 0,15AB 13ABCD 5A 5A 5AB 
12/11 219 314AB 6 0,13ABC 17A 8A 5A 7AB 
03/12 240 301AB 6 0,14ABC 14ABC 6A 4A 3B 
16/12 253 331AB 4 0,12BC 12BCD 6A 4A 5AB 
11/2/94 310 318AB 2 0,12BC 14ABC 8A 7A 8A 
10/03 337 375A 2 0, 10C 10BCD 6A 5A 4AB 
12/04 370 372AB 3 0,15AB 9D 5A 4A 4AB 

Para cada ciclo, médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna (minúsculas-
ciclo da aveia preta/maiúsculas-ciclo da soja), não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

b) VARIAÇÃO COM A ÉPOCA DE AMOSTRAGEM 

Observando-se a Tabela 12 pode-se constatar variações 
significativas nos teores de fósforo extraível no solo durante as 
épocas de amostragem. 

Observando-se a Figura 6 pode se constatar que para todas as 
profundidades houve um aumento significativo nos teores de 
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fósforo no solo aos 65 dias (4a amostragem), durante o ciclo da 
aveia preta, guando os seus teores foram de 14 para 19 mg/kg. 

No ciclo da soja foram também constatados aumentos 
significativos nos teores de fósforo no solo aos 219 e 310 dias 
(respectivamente na 10a e na 12P amostragens) , quando os teores 
foram, respectivamente, de 13 para 17 e de 12 para 14 mg/kg. No 
final do ciclo no entanto houve uma queda nos seus teores. 

Finalmente, foram constatados valores ligeiramente maiores 
de fósforo extraível no solo durante o ciclo da aveia preta do 
que durante o ciclo da soja (Figura 6 e Tabela 13). 

TABELA 13- VARIAÇÃO NO pH (CaCl2) DO SOLO NAS 4 PROFUNDIDADES 

Amostra (Ia) (7a) (9a) (15a) 
Data (7/4/93) (3/9/93) (29/10/93) (12/4/94) 
N° de Dias 0 149 205 370 
Prof. (cm) PH PH PH PH 
0,0-2,5 6,1 6,0 5,8 5,7 
2,5-5,0 6,0 6,1 5,8 5,7 
5,0-7,5 5,9 6,1 5,8 5,8 
7,5-10,0 6,0 6,1 5,9 5,8 
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FIGURA 6- DISTRIBUIÇÃO DOS TEORES MÉDIOS DE FÓSFORO EXTRAÍVEL NO 

SOLO NAS 4 PROFUNDIDADES (mg/Kg DE SOLO), DURANTE O 

CICLO DA AVEIA PRETA E DA SOJA 
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FIGURA 7- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g) E TEMPERATURA DO SOLO NA 
PROFUNDIDADE DE 2,5 cm, TEMPERATURA DO AR (°C); TEORES 
DE CARBONO TOTAL (2,5 cm), TEORES DE CARBONO (%) E 
PESO REMANESCENTE DA PALHADA DE MILHO, DURANTE O CICLO 
DA AVEIA PRETA 
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FIGURA 8- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g) E TEMPERATURA DO SOLO NA 
PROFUNDIDADE DE 2,5 cm, TEMPERATURA DO AR (°C) ; 
TEORES DE CARBONO TOTAL (2,5 cm), TEORES DE CARBONO 
(%) E PESO REMANESCENTE DA PALHADA DE AVEIA PRETA, 
DURANTE O CICLO DA SOJA 
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FIGURA 9- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g) E TEMPERATURA DO SOLO NA 

PROFUNDIDADE DE 2,5 em, TEMPERATURA DO AR (OC); TEORES 

DE NITROGÊNIO NA FORMA AMONIACAL E NÍTRICA (2,5 em), 

RELAÇÃO C/N E PESO REMANESCENTE DA PALHADA DE MILHO, 

DURANTE O CICLO DA AVEIA PRETA 
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FIGURA 10- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g) E TEMPERATURA DO SOLO NA 

PROFUNDIDADE DE 2,5 em, TEMPERATURA DO AR (OC); 

TEORES DE NITROGÊNIO NA FORMA AMONIACAL E NÍTRICA 

(2,5 em), RELAÇÃO C/N E PESO REMANESCENTE DA PALHADA 
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FIGURA 11- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g) E TEMPERATURA DO SOLO NA 
PROFUNDIDADE DE 2,5 cm, TEMPERATURA DO AR (°C); 
TEORES DE FÓSFORO EXTRAÍVEL (2,5 cm), RELAÇÃO C/P E 
PESO REMANESCENTE DA PALHADA DE MILHO, DURANTE O 
CICLO DA AVEIA PRETA 
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FIGURA 12- VARIAÇÃO DA UMIDADE (g/g), E TEMPERATURA DO SOLO NA 
PROFUNDIDADE DE 2,5 cm, TEMPERATURA DO AR (°C); TEORES 
DE FÓSFORO EXTRAÍVEL (2,5 cm), RELAÇÃO C/P E PESO 
REMANESCENTE DA PALHADA DE AVEIA PRETA, DURANTE O 
CICLO DA SOJA. 
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5- DISCUSSÃO 

5.1- PALHADA 

A perda de 49% do peso inicial da palhada de milho durante 
os 14 9 dias do ciclo da aveia preta, coincidiu com a encontrada 
por PARKER et al. (1957) de 44% do peso inicial em 111 dias, e 
por PARKER (1962), de 50% em 140 dias com resíduos de milho na 
superfície do solo, dentro de sacos de fibra de vidro em campo, 
no centro-norte dos Estados Unidos, durante a primavera/verão. 

O aumento de peso observado aos 89 dias (5a amostragem) , se 
deveu a heterogeneidade da distribuição da palhada de milho 
sobre o solo. A grande proporção de colmo da biomassa do milho 
de difícil homogeinização com a roçadeira, fez com que ocorressem 
áreas da parcela com maiores quantidades de colmos do que de 
folhas. Para o uso desta metodologia, recomenda-se a coleta de 
um número maior de amostras, bem como a separação do material 
(colmos e folhas). Para a palhada de aveia preta do ciclo da soja 
no entanto, o número de amostras foi suficiente pois ela 
apresentou uma distribuição sobre o solo bem mais uniforme, o que 
proporcionou verificar uma diminuição mais constante nos valores 
de peso e de relação C/P e C/N através do tempo. 

Pelo mesmo motivo as taxas de perda de peso diárias da 
palhada de milho apresentaram grande variação, inclusive com 
valores negativos (Tabela 4). Porém observou-se que 
aproximadamente após os 65 dias, houve uma diminuição na taxa de 
decomposição da palhada de milho, devido a diminuição da 
proporção do material de mais fácil decomposição com o tempo, o 
que está de acordo os dados obtidos por JENKINSON (1965) e HERMAN 
et al. (1977) que estudaram a decomposição de gramíneas. Os 
últimos autores constataram que a taxa de decomposição foi mais 
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rápida nos primeiros 70 dias quase cessando durante os 70 dias 
restantes do experimento. 

Quando se compara a taxa de decomposição da palhada de milho 
com a da aveia preta constata-se que a do milho apresentou 
capacidade de permanecer no solo por mais tempo do que a de aveia 
preta. Deve-se ressaltar no entanto o fato de terem ocorrido 
condições mais favoráveis à decomposição durante o ciclo da soja 
devido as temperaturas (JENKINSON, 1965; CAMPBELL et al.,1981; 
e FASSBENDER,1984) e maior oscilação nos valores de umidade 
(HERLIHY, 1979) , o que pode ter reforçado ainda mais as 
diferentes taxas de perda de peso entre os 2 materiais 
(FASSBENDER, 1984) (Figura 1 e Tabela 5A) . Esta diferença nas 
taxas de decomposição se deveu aos valores mais elevados de 
relação C/N da palhada de milho (Tabela 7)(BROWN e DICKEY, 1970; 
MOTT et al. 1988; TIAN et al. , 1993 e SCHÖMBERG et al. 1994), 
além de seu mais alto teor em celulose e em lignina devido a 
grande proporção de colmos em relação as folhas em seu material, 
sendo portanto menos acessível a decomposição pelos 
microrganismos (COLLINS et al. , 1990; FOX et al. , 1990). Deve-se 
ressaltar também que a maior quantidade de resíduo de milho (9,8 
t/ha) do que de aveia preta (6,8 t/ha) adicionado pode ter 
diminuído a velocidade de decomposição do mesmo (BROADBENT e 
BARTHOLOMEW, 1948; JENKINSON, 1965; BROWN e DICKEY, 1970). 

Os teores médios de nitrogênio e de fósforo totais 
encontrados na palhada de milho durante o ciclo da aveia preta, 
de 1,0 e 0,09%, coincidiram com os relatados, respectivamente, 
por CALEGARI et al. (1993) e por AYANABA (1982). No entanto, como 
o teor médio de 42,8% de carbono total encontra-se baixo em 
relação ao 53% relatado por estes mesmos autores, foram 
encontrados menores valores médios de relação C/N (43:1) e C/P 
(470:1). Esta relação C/N no entanto coincidiu com a relatada por 



85 

TIAN et al. (1993) e por BUCHANAN e KING (1993). Isto se deveu 
provavelmente devido ao fato destes últimos autores, como no 
presente trabalho, terem coletado os resíduos de milho após a 
senescência e colheita da cultura. Este material já manejado em 
campo, portanto esteve mais sujeito a perdas de carbono na forma 
de C02. 

Como era esperado os teores de nitrogênio e de fósforo 
totais observados para a palhada de aveia preta foram superiores 
aos da palhada de milho (CALEGARI et al., 1993) (Tabela 7). Os 
valores de nitrogênio total que chegaram até os 2,0%, encontram-
se no entanto superiores ao 1,77% relatados por estes mesmos 
autores, principalmente quando se observa que esta palhada também 
era constituída de resíduos de milho, e não exclusivamente de 
resíduos de aveia preta. Como o teor médio de carbono total 
encontrado de 41,5% também foi mais baixo do que o relatado por 
CALEGARI et al. (1993) de 56,9%, o valor médio da relação C/N 
(24:1), foi menor do que o encontrado por esses autores de 36:1, 
assim como por HEINZMANN (1985) e DERPSCH (1985) de 28:1; e AITA 
et al. (1994), de 40:1. O mesmo se passou para o valor médio da 
relação C/P (319:1), que também apresentou um valor médio 
inferior ao reportado por CALEGARI et al. (1993) de 598:1. 

A pequena variação encontrada nos teores de nitrogênio da 
palhada de milho durante o ciclo da aveia preta (Tabela 7), não 
foi coerente com os resultados encontrados por PARKER et al. 
(1957) que após 111 dias de decomposição constataram aumento nos 
teores de nitrogênio da palhada de milho, quando seus valores 
foram de 0,98 para 1,26%. O aumento brusco nos teores de 
nitrogênio na palhada de aveia preta, por outro lado, a partir 
dos 319 dias se deveu provavelmente ao aumento na porcentagem em 
que esta passou a representar o total da palhada, simultânea a 
diminuição na porcentagem de milho neste mesmo período (Tabela 
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6) . 

Houve uma tendência ao aumento na relação C/N da palhada de 
milho (Tabela 7) , e isto está em desacordo com o determinado por 
DOUGLAS et al. (1980) que afirmaram que durante a decomposição 
ocorre uma diminuição na relação C/N do material vegetal, devido 
ao desprendimento do carbono na forma de C02. PARKER (1962) 
constatou queda na relação C/N da palhada de milho durante os 14 0 
dias de incubação em campo, quando os seus valores foram de 57 
para 28:1. HERMAN et al. (1977), no entanto, observaram que das 
3 gramíneas empregadas no estudo de decomposição, a que 
apresentava maior relação C/N (35:1), foi a única que sofreu 
aumento na sua relação C/N. 

A diminuição dos valores de relação C/N da palhada da aveia 
preta durante o ciclo da soja (Tabela 7), se deveu a queda nos 
teores de carbono total no período e a partir dos 310 dias, ao 
aumento nos teores de nitrogênio total. Supõe-se, baseando-se em 
DOUGLAS et al. (1980), que a queda nos teores de carbono ocorreu 
devido a perda do elemento na forma de C02. Esta diminuição da 
relação C/N da palhada durante o ciclo da soja pôde ser 
constatada devido a maior homogeneidade da palhada de aveia 
preta, que além de ser um material com maior presença de folhas, 
foi manejada com rolo faca. Isto portanto promoveu condições para 
que ocorresse uma decomposição mais rápida, homogênea e constante 
deste material. 

As variações na relação C/P foram semelhantes as encontradas 
por BUCHANAN e KING (1993), que estudando a decomposição de 
resíduos de milho constataram aumento na relação C/P quando ela 
foi inicialmente de 270 para 370:1 em 370 dias, inclusive 
sofrendo aumento aos 225 dias quando o valor foi para 450:1. 

A queda nos teores de fósforo, e consequentemente o aumento 
da relação C/P não teve correspondência com o comportamento dos 
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teores de carbono e nitrogênio e da relação C/N, que por sua vez 
apresentaram variações muito menos expressivas. Enquanto as 
perdas da quantidade inicial de carbono e de nitrogênio foram 
muito próximas, respectivamente, para a palhada de milho e de 
aveia preta, de 48 e 50% e de 71 e 75%, as perdas de fósforo 
foram bem maiores, respectivamente para a palhada de milho e de 
aveia preta, de 77 e 85%. Isto está de acordo com os resultados 
de BUCHANAN e KING (1993) que encontraram perdas de 71% de 
fósforo contra 61% de carbono num período de 44 semanas, e com 
as afirmações de McGILL e COLE (1981) de que a mineralização do 
fósforo se dá por mecanismos distintos e independentemente da 
mineralização dos outros 2 elementos. 

Os resultados indicam que pesagens sucessivas de amostras 
de palhada só são bons indicativos da taxa de decomposição se o 
material for separado por espécie e parte da planta. Isto se deve 
à grande diferença em relação a velocidade de decomposição em 
função das distintas características do material que constitui 
os resíduos, além de sua heterogeneidade espacial. O mesmo é 
válido em relação aos teores de C, N e P bem como às relações C/N 
e C/P, que deveriam ser obtidos de análises do material 
discriminando-se quanto a espécie vegetal e parte da planta, pois 
a comparação só tem sentido quando é feita para o mesmo tipo de 
material. 

Os dados obtidos, no entanto, nos permitem inferir sobre os 
estoques destes nutrientes na palhada e também sobre a sua 
liberação ao longo do tempo, mostrando exatamente a complexidade 
da dinâmica do processo e, portanto, a necessidade de estudos 
mais detalhados que possibilitem compreendê-lo melhor. 

A medida que foram se efetuando as amostragens de palhada 
durante o ciclo da aveia preta e da soja, foi-se constatando uma 
mudança na proporção entre os órgãos da planta de milho 
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encontrados. Enquanto nas primeiras amostragens se observou uma 
distribuição mais homogênea das diferentes partes da planta, 
inclusive a presença abundante de folhas, nas últimas amostragens 
esta palhada era quase toda constituída de pedaços de colmo, 
internódios, sabugo, assim como de palha da espiga. Como o 
material de mais fácil decomposição foi desaparecendo, houve uma 
tendência geral de aumento da relação C/N durante o ciclo da 
aveia preta restando sobre o solo o material mais lignificado e 
com mais alta relação C/N. Isto confirma os resultados obtidos 
por BROWN e DICKEY (1970), MIYASAKA et al. (1983) e STOTT et al. 
(1990). 

A adição de folhas de soja (cultura em campo), na cobertura 
morta liberadas na fase de senescência da planta (aproximadamente 
dos 337 aos 370 dias) , no final do ciclo causou um aumento no 
peso, nos teores de carbono, nitrogênio e fósforo totais da 
palhada de aveia preta (Tabelas 5 e 7). Isto se explica baseando-
se em CALEGARI et al. (1993) e AITA et al. (1994), pelo fato da 
soja apresentar teores 2 vêzes mais elevados do que a aveia 
preta, de nitrogênio (2,6%), e de fósforo em seus tecidos 
(0,23%). 

5.2- SOLO 

As menores temperaturas médias do solo encontradas durante 
o ciclo da aveia preta em relação às observadas durante o ciclo 
da soja se explicam em primeiro lugar pelo fato de que no período 
de inverno as temperaturas médias foram menores, como seria de 
se esperar (Tabela 5A). 

Por outro lado, os maiores valores de umidade encontrados 
durante o ciclo da aveia preta (Tabela 5A) , podem ser em 
princípio explicados baseando-se nos valores de precipitação mais 
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elevados no período, principalmente nos meses de maio e setembro 
(Figura 3). Os valores mais baixos durante o ciclo da soja também 
podem ser explicados baseando-se nos valores mais baixos de 
precipitação. 

No entanto, a temperatura e a umidade do solo não são função 
somente da precipitação pluvial e da temperatura do ar, mas sim 
o resultado de um complexo balanço entre ganhos e perdas de calor 
e umidade, que é função das características do solo (TUBELIS e 
NASCIMENTO,1987) , do grau e tipo de cobertura do mesmo (WELLS e 
TOUCHTON, 1985; HORTON et al. , 1994), assim como do clima 
(insolação, ventos, etc.). 

A maior espessura da camada formada pelos resíduos de milho 
devido a presença de colmos e espigas, que apresentam maior 
volume (MOTT et al., 1988; SCHÖMBERG et al., 1994), provavelmente 
promoveu um maior efeito isolante no solo (MIYAZAKA et al., 1983; 
SIDIRAS e PAVAN, 1986). Isto porque, segundo TUBELIS e NASCIMENTO 
(1987) a quantidade de radiação solar que atinge o solo é que 
define a grandeza dos fluxos de calor que determinam a evaporação 
da água do mesmo, e essa quantidade vai depender do tipo e grau 
de sua cobertura. Além disso, baseando-se nas afirmações de FORS 
(1976), pode-se dizer que a cultura da aveia preta promoveu uma 
cobertura mais constante do solo durante seu ciclo, pois apesar 
de ter menor capacidade de interceptação solar do que a cultura 
da soja (BROWN e BLASER, 1968; MEDERSKI et al., 1973), não chegou 
a passar por uma fase de senescência tão intensa como a observada 
no final do ciclo da soja, por ter sido manejada antes deste 
período. Estes fatores, associados às baixas temperaturas e 
maiores precipitações registradas, podem ter contribuído para a 
manutenção da umidade por mais tempo no solo, em consequência das 
menores taxas de evaporação (BLEVINS et al. 1971; SIDIRAS et al., 
1983; BRAGAGNOLO e MIELNICZUK, 1990) e de infiltração (MARTINS, 
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1976; PINTO et al., 1976). Isto pode ser observado pelas menores 
oscilações nos valores de umidade na profundidade de 2,5 e de 7,5 
cm durante o ciclo da aveia preta do que no da soja 
(respectivamente de 19 e 29 e de 35 e 33 g/g) (Tabela 5A). 

Como consequência, para essa cultura houve maior necessidade 
de energia calorífica para aumentar a temperatura do solo (WELLS 
e TOUCHTON, 1985; POWER et al., 1986; HORTON et al., 1994), uma 
das razões pelas quais ocorreram quase sempre menores 
temperaturas no solo quando se observaram maiores teores de 
umidade (Tabela 5A), assim como menores variações da temperatura 
com a profundidade no ciclo da aveia preta (0,6°C entre 2,5 cm 
e 7,5 cm) do que no ciclo da soja (0,9°C entre 2,5 cm e 7,5 cm). 
Além disso a menor oscilação nas temperaturas médias (diferença 
entre a máxima e a mínima) na profundidade de 2,5 cm (6°C) e na 
de 7,5 cm (5°C) durante o ciclo da aveia preta comparada com o 
ciclo da soja (respectivamente de 10°C e 8°C) (Figura 1 e Tabela 
5A) , se deveram também, segundo WELLS e TOUCHTON (1985) ; HORTON 
et al. (1994), aos efeitos da maior cobertura do solo durante o 
ciclo da aveia preta. 

Por outro lado, a ocorrência de temperaturas mais elevadas 
durante o ciclo da soja (Tabela 5A) , associadas a uma menor 
cobertura do solo resultante da palhada de aveia preta e das 
próprias plantas de soja (FORS , 1976), devem ter causado uma 
maior evaporação, com a consequente diminuição da umidade do 
solo. Estes menores valores de umidade, por sua vez, podem ter 
aumentado a velocidade de absorção de calor pelo solo (WELLS e 
TOUCHTON,1985; POWER et al., 1986; HORTON, 1994). 

Os valores de temperatura máxima e mínima do solo observados 
encontram-se coerentes com os de DERPSCH et al. (1985) que 
constataram com o uso de palhada de aveia preta, temperaturas 
máxima e mínima do solo, respectivamente de 37 e 22,6°C no 
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período da primavera (outubro) . SIDIRAS e PAVAN (1986) , por sua 
vez, observaram também com uso da palhada de aveia preta, que as 
temperaturas no solo sob plantio direto nunca excederam os 35°C. 

As maiores temperaturas do solo a 7,5 cm em comparação com 
as de 2,5 cm de profundidade no ciclo da aveia preta, e as 
menores temperaturas a 7,5 cm do que as de 2,5 cm de profundidade 
no ciclo da soja podem ser explicadas baseando-se em TUBELIS e 
NASCIMENTO (1987) , pela ocorrência de um gradiente de temperatura 
a partir da superfície para a profundidade relacionado com a 
transferência de calor no solo, a qual se dá por condução 
(REICHARDT,1985), sendo portanto função da composição, estrutura 
e umidade do solo (Figura 1). 

Esse gradiente de temperaturas médias durante o ciclo da 
aveia preta foi tal que para essa época do ano houve perda de 
calor do solo, com temperaturas menores na superfície (TUBELIS 
e NASCIMENTO, 1987) . No ciclo da soja, ao contrário, esse 
gradiente indicou um ganho de calor no solo com temperaturas 
superficiais maiores do que em profundidade. O resultado foi que 
constataram-se temperaturas sempre mais amenas na profundidade 
de 7,5 cm do que na de 2,5 cm na cultura da aveia preta e da 
soja. Isso resulta em que a diferença entre as temperaturas 
médias das duas culturas a 7,5 cm de profundidade (9,7°C) seja 
menor que a encontrada entre as médias a 2,5 cm (11,2°C). 

LAL (1974) encontrou resultados semelhantes, observando 
diferenças de temperaturas máximas entre o solo coberto e o 
descoberto de 7,2 e de 2,6 °C, respectivamente nas profundidades 
de 5 e de 20 cm. 

A diferença maior entre a temperatura do ar e a do solo a 
2,5 cm encontrada no ciclo da aveia preta (2,8°C) comparada com 
a observada no ciclo da soja (-2,1°C) está coerente com as 
observações de UNGER (1978), considerada a existência de maior 
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quantidade de palhada no primeiro caso. 
A umidade no solo durante os ciclos da aveia preta e da soja 

foi decrescente com a profundidade em razão da atuação das chuvas 
se fazer em maior intensidade nos pontos mais próximos da 
superfície e sua água ser percolada gravimetricamente em 
profundidade em função da porosidade do solo. O ciclo da aveia 
preta, tendo sido caracterizado por temperaturas do ar mais 
baixas e maior pluviosidade, provavelmente apresentou uma menor 
taxa de infiltração e menor evaporação da água nas camadas do 
solo mais próximas a superfície (MARTINS, 1976; PINTO et al. , 
1976) . Isto explica a mais rápida diminuição da umidade com a 
profundidade nesse caso comparado com o ciclo da soja. Neste 
último houve temperaturas mais altas e período mais seco, com 
maior infiltração e evaporação próximo a superfície. Por este 
motivo houve a tendência de igualar a umidade da superfície à da 
profundidade (diferença de 4g/g entre 2,5 cm e 7,5 cm de 
profundidade para a aveia preta, e diferença de 2g/g entre as 
mesmas profundidades no caso da soja). Isso fez com que a 7,5 cm 
de profundidade os teores de umidade observados nos dois ciclos 
fossem mais próximos (diferença de 5g/g) do que os registrados 
a 2,5 cm de profundidade (diferença de 7g/g). 

A maior concentração de carbono orgânico encontrada na 
superfície do solo (Tabela 8 e Figura 4) coincide com as 
observações de FLEIGE e BAUEMER (1974) e de BLEVINS et al. 
(1977). Ela pode ser explicada pela maior proximidade dos restos 
culturais localizados na superfície além da maior presença das 
raízes dos vegetais, o que promoveu maior atividade microbiana 
na região (DICK, 1983) . 0 não revolvimento dos resíduos vegetais 
promoveu uma decomposição mais lenta e gradual dos mesmos 
(PARKER, 1962-; BROWN e DICKEY, 1970; DOUGLAS et al. , 1980; MOTT 
et al., 1988; SMITH e SHARPLEY, 1990 e BUCHANAN e KING, 1993), 
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de modo que a formação de substâncias mais estáveis no solo como 
o húmus foi favorecida (PARRA, 1986) . 

As queda mais evidente nos teores de carbono abaixo da 
profundidade de 2,5 cm em todas as épocas de amostragem, está de 
acordo com os resultados de KARLEN et al. (1994) que relataram 
num solo após 10 anos de plantio direto, que a palhada de milho 
promoveu maior concentração de carbono orgânico na camada de 2,5 
cm de profundidade. 

A partir dos valores de carbono foram estimados os teores 
médios de matéria orgânica durante o ciclo da aveia preta e da 
soja, sendo estes valores (6,4; 4,8; 4,3 e 4,0%, respectivamente 
nas quatro camadas) considerados elevados segundo SIQUEIRA 
(1987). 

A estabilidade dos teores de carbono total no solo durante 
o ciclo da aveia preta (Figura 7) e da soja (Figura 8) está de 
acordo com os resultados de BLACK (1973); LAL (1974); HAVLIN e 
SCHLEGEL (1989) e WOOD et al. (1990), que afirmaram que o plantio 
direto, devido a constante adição de resíduos vegetais na 
superfície, promove a manutenção ou o aumento dos níveis de 
carbono orgânico do solo. No entanto o carbono da palhada de 
milho interage pouco com o carbono do solo, colaborando ao mínimo 
na formaç ao do húmus (MOTT et al., 1988), tendo como principal 
função, portanto, a proteção física do solo (BROWN e DICKEY, 
1970). 

Esta pequena variação nos teores de carbono orgânico no solo 
durante o período de amostragem se deveu provavelmente ao fato 
deste solo, sob plantio direto a 5 anos, já ter atingido um nível 
estável em seu teor de matéria orgânica. Segundo Thatcher e 
Willard (1962) , citados por PARRA (1986) , após alguns anos de 
cultivo, seja qual for o sistema de manejo, ocorre uma 
estabilização nos teores de matéria orgânica do solo, e de acordo 
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cora BAUER e BLACK (1981), o tempo para se atingir esta 
estabilidade depende da quantidade de resíduo vegetal adicionado 
ao solo. 

Provavelmente no estágio em que se encontrava este solo, 
para se ter pequenos incrementos nos teores de matéria orgânica 
seria necessário o acréscimo de grandes quantidades de matéria 
orgânica (SMITH e SHARPLEY, 1990), sendo que o período abrangido 
pelas amostragens de 3 70 dias, pode ter sido relativamente 
pequeno para que se pudesse afirmar não estarem havendo mudanças 
nos teores de carbono orgânico do solo. 

Os maiores teores de nitrogênio mineral nas camadas mais 
superficiais do solo também podem ser explicados pela maior 
proximidade da palhada e pela maior concentração de raízes, o que 
promove maior atividade de microrganismos na região e 
consequentemente maior decomposição (DICK, 1983) . 

A diminuição mais evidente observada nos teores de 
nitrogênio mineral da camada de 0-2,5 para a de 2,5-5,0 cm está 
coerente com os resultados encontrados por STINNER et al. (1983), 
que constataram em plantio direto concentrações de nitrogênio na 
forma amoniacal 2,5 vêzes maiores na camada de 0 a 10 cm, do que 
na camada de 10 a 20 cm. Além disso, eles encontraram 3,5 vêzes 
mais nitrogênio na forma nítrica, na primeira camada do que na 
segunda. TRACY et al. (1990), por sua vez, observaram num solo 
a 16 anos sob plantio direto um maior acúmulo de nitrato na 
camada de 0 a 5,0 cm de profundidade. 

A maior homogeneidade da distribuição do nitrogênio na forma 
nítrica nas quatro camadas de solo amostradas, dos 205 aos 253 
dias levam nos a supor que houve lixiviação do nitrato através 
da precipitação, o que ocorre com frequência em solos sob plantio 
direto, que apresentam maior capilaridade (MANNERING e MEYER, 
1963; THOMAS et al. , 1973). Isto não ocorreu com o nitrogênio 
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amoniacal (Figuras 9 e 10), que apresentou sistemáticamente 
maior concentração na camada mais superficial, devido a sua maior 
estabilidade no solo (ALEXANDER, 1977; HAGEMAN, 1984 e TISDALE 
et al., 1993). No entanto a análise de co-variância entre os 
teores de umidade e os teores de nitrato no solo não foi 
significativa. 

Os menores valores de nitrogênio na forma amoniacal e na 
forma nítrica obtidos da média das quatro profundidades (0-10,0 
cm) confirmam os achados de SÁ (1993) , que explicou o fato 
através do efeito de diluição que ocorre quando se fazem 
amostragens menos estratificadas (Tabela 10. 

As grandes oscilações observadas nos teores de nitrogênio 
na forma amoniacal e nítrica nas quatro camadas do solo durante 
o ciclo da aveia preta e da soja (Figura 5) estão de acordo com 
os resultados obtidos por TRACY et al. (1990) que observaram em 
áreas a 16 anos sob plantio direto, grandes variações nos teores 
de nitrogênio amoniacal e nítrico. ' 

Os maiores teores de nitrogênio amoniacal observados durante 
o ciclo da aveia preta podem ser explicados segundo TSAI et al. 
(1992) e VICTORIA et al. (1992) pela ocorrência de temperaturas 
mais baixas em relação ao ciclo da soja, o que pode ter diminuído 
sensivelmente o processo de nitrificação (Figuras 9 e 10). 
PARKER e LARSON (1962) constataram queda nas taxas de 
nitrificação em solo sob plantio direto com temperaturas abaixo 
de 2 0°C. Além disso, os maiores teores de umidade (Figura 2) 
durante o ciclo da aveia preta podem ter promovido durante algum 
tempo, em algumas regiões isoladas do solo, condições de baixa 
tensão de 02 (STEVENSON, 1986) causando uma sensível inibição na 
nitrificação (TSAI et al. , 1992 e VICTORIA et al. , 1992). Por 
outro lado, devido ao fato dos microrganismos em solos sob 
plantio direto estarem mais adaptados as condições 
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desnitrificantes, pode ter ocorrido ura rápido aumento nas taxas 
de desnitrificação nos períodos mais úmidos (RICE e SMITH, 1982) , 
e consequentemente, ocorrido grandes perdas de nitrato do solo. 
Outra hipótese que pode ser levantada é a da ocorrência de 
inibição do processo de nitrificação causada pela exsudação de 
substâncias tóxicas pelas raízes da aveia preta (MOORE e WAID, 
1971), no entanto ela foi contestada experimentalmente por 
PURCHASE (1974) estudando gramíneas de pastagens. 

Os maiores teores de nitrogênio na forma nítrica observados 
no solo durante o ciclo da soja (Figuras 9 e 10) se deveram a 
mais rápida decomposição da palhada de aveia preta, fato 
comprovado pela sua mais rápida perda de peso, o que causou um 
menor efeito isolante no solo, comparando-se com o do milho. Isto 
pode ter reforçado o efeito das temperaturas mais altas deste 
período (Tabela 5A) . Deste modo pode-se dizer que ocorreram 
melhores condições para o processo de nitrificação durante o 
ciclo da soja que segundo TSAI et al. (1992) e VICTORIA et al. 
(1992), apresenta faixa ótima de temperatura entre 30 e 40°C, 
além das melhores condições de aeração que ocorreram devido aos 
menores teores de umidade (Tabela 5A). Em função de todas estas 
condições as maiores taxas de evaporação podem ter causado a 
ascensão do nitrato e a sua maior concentração nos horizontes 
mais superficiais (THOMAS et al., 1973). 

O comportamento inverso observado entre os teores de 
nitrogênio amoniacal e nítrico no solo (Figura 5) pode portanto 
ser explicado pelas condições de temperatura e umidade do solo 
tão contrastantes encontradas durante o ciclo da aveia preta e 
da soja. Isto promoveu períodos bem distintos de acúmulo de 
nitrogênio na forma amoniacal no solo em detrimentro da nítrica 
e vice versa. 

O aumento brusco nos teores de nitrogênio na forma amoniacal 
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dos 89 até os 191 dias (Figuras 5, 9 e 10), pode ser explicado 
pela mineralização neste período da biomassa microbiana que havia 
se multiplicado nos primeiros meses do ciclo, às expensas da 
palhada (DOUGLAS et al., 1980). Como a palhada de milho 
apresentava relação C/N mais elevada (média de 43:1), predominou 
no início do ciclo da aveia preta a imobilização do nitrogênio 
(IRITANI e ARNOLD, 1960; VIGIL e KISSEL, 1988 e CANTARELLA, 
19.92) , e consequentemente a diminuição de seus teores no solo, 
o que ocorreu do início até aproximadamente os 65 dias (da Ia a 
4a amostragem) . 

Notou-se também um aumento brusco dos teores do amónio aos 
310 dias (13a amostragem), no entanto deve-se ressaltar que o 
intervalo de amostragem entre os 253 dias (12a amostragem) e os 
310 dias (13a amostragem), de 57 dias, foi superior aos 
intervalos médios entre as demais épocas, podendo nâo ter sido 
notado alguma mudança importante neste período, e isto ter 
contribuído para que esta variação fosse tão alta. 

HEINZMANN (1985) utilizando a aveia preta como adubo verde 
em campo, também encontrou novos aumentos nos teores de 
nitrogênio no solo próximos a fase de floração e enchimento de 
grãos da soja. No entanto este aumento do nitrogênio apenas nos 
teores da forma amoniacal pode ter ocorrido devido a liberação 
pelas raízes da soja de substâncias inibidiras da nitrificação 
(MOORE e WAID, 1971). 

Os valores de nitrogênio encontrados estão coerentes com os 
resultados de AULAKH et al. (1991), que constataram que os teores 
de nitrogênio mineral do solo se mantiveram na faixa de 15 a 80 
mg/kg, com o uso no entanto de palha constituída apenas de folhas 
de milho. Ebehlar et al. (1984) e TIAN et al. (1993), por outro 
lado, concluíram que a palhada do milho não promoveu alteração 
nos teores de nitrogênio mineral do solo. 
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O aumento nos teores de nitrogênio na forma nítrica no 
solo, por outro lado, dos 191 aos 240 dias (Figuras 5, 9 e 10), 
pode ter sido causado pela decomposição de uma palhada com 
relação C/N mais baixa (24:1), (IRITANI e ARNOLD, 1960; VIGIL e 
KISSEL, 1988 e CANTARELLA et al. 1992), e com teor mais alto de 
nitrogênio (valores de até 2,0%), (IRITANI e ARNOLD, 1960; 
FRANKENBERGER e ABDELMAGID, 1985 e JANZEN e KUCEY, 1988) , o que 
promoveu uma mineralização mais rápida do nitrogênio. Isto pode 
ser comprovado pela queda evidente na relação C/N da palhada de 
aveia preta do ciclo da soja de 28 para 20:1, respectivamente dos 
219 dias (10a amostragem) para os 337 dias 0.4a amostragem) , 
quase simultânea ao aumento de nitrogênio na forma nítrica no 
solo. 

HEINZMANN (1985) observando também a aveia preta como 
material de cobertura do solo sob a cultura da soja, ao 
contrário, constatou na profundidade de 0-30 cm, inicialmente uma 
diminuição nestes valores indicando uma imobilização, quando eles 
foram de 20 (18/11), para 5 Kg de nitrogênio na forma de nitrato 
por hectare (7/12) . Posteriormente ocorreu um aumento, indicando 
mineralização, quando estes valores passaram para 15 (4/1), e 
depois para 3 0 Kg N-N03/Ha (2/2) . Esta diferença na taxa de 
decomposição da aveia preta no solo pode ter ocorrido devido, 
além de seu elevado teor de nitrogênio, ao fato da produtividade 
em matéria seca da aveia preta do presente trabalho (média de 
3770 kg/ha), ter sido menor do que a relatada por DERPSCH (1985), 
HEINZMANN (1985) e CALEGARI (1993), fazendo com que o aporte de 
menor quantidade de palhada promovesse uma decomposição mais 
rápida da mesma (BROADBENT e BARTHOLOMEW, 1948; BROWN e DICKEY, 
1970) . Deve-se ressaltar no entanto, que foi constatado nas 
quatro profundidades, como no trabalho de HEINZMANN (1985), um 
aumento brusco nos teores de nitrato no solo logo antes da 
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colheita da soja (Figura 5). 
Os aumentos dos teores de nitrogênio na forma nítrica ou 

amoniacal durante o ciclo da soja podem ter sido causados também 
por uma diminuição na necessidade de absorção do elemento devido 
a fixação simbiótica do N2 efetuada por esta leguminosa. Além 
disto a decomposição de raízes colonizadas, a liberação de 
nódulos, assim como a exsudação pelas raizes podem ter liberado 
nitrogênio ao solo (VEST, 1971)(Figuras 9 e 10). 

As quedas nos teores de nitrato dos 23 para os 149 dias, 
assim como dos 253 para os 33 7 dias, por outro lado, podem ter 
sido causadas pela maior demanda pela cultura em campo por este 
elemento, já que de uma maneira geral estas épocas de amostragem 
coincidiram com a fase de máximo crescimento vegetativo da aveia 
preta (KELLING e FIXEN, 1992) e de pré-floração da soja (MOOY et 
al., 1973) . A manutenção nos teores da forma amoniacal dos 89 aos 
191 dias, no entanto, pode ter ocorrido devido ao fato da aveia 
preta ter absorvido preferencialmente o nitrogênio na forma 
nítrica em detrimento da amoniacal (HAGEMAN, 1984). No entanto 
deve-se lembrar que estas quedas também podem ter sido causadas 
pelos efeitos da temperatura e da umidade nos processos de 
nitrificação e desnitrificação, assim como da precipitação na 
lixiviação, comentados anteriormente. 

A maior concentração de nitrogênio total observada na camada 
superficial caindo em profundidade (Tabela 11), está de acordo 
com os resultados encontrados por BLEVINS et al. (1977); BLEVINS 
et al. (1983); CÁRTER e RENNIE (1983) e SIDIRAS e PAVAN (1986). 
A queda destes teores (de 1,73 para 1,56% na profundidade de 2,5 
cm), no espaço de 207 dias, sugere que houve mineralização do 
nitrogênio orgânico do solo, provavelmente devido às necessidades 
dos microrganismos durante a decomposição de material de alta 
relação C/N (KIEHL, 1985). Porém como se observou para o carbono 
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total, não se pode afirmar que esteja havendo aumento ou queda 
nos teores totais de nitrogênio num estudo abrangendo o espaço 
de 1 ano. 

Os teores de fósforo extraível no solo diminuíram em 
profundidade principalmente da camada de 0 a 2,5 para a de 2,5 
a 5,0 cm, confirmando os resultados de SHEAR e MOSCHLER (1969) 
e MOSCHLER et al. (1975). 

Baseando-se em UNGER et al. (1991), isto se deveu ao fato 
da palhada se encontrar na superfície, e como este elemento é 
pouco móvel no solo, concentrou-se próximo a região de 
decomposição do material vegetal. Além disso, a presença das 
raízes e de maiores teores de matéria orgânica nas camadas mais 
superficiais, induziram o aumento da atividade microbiana, assim 
como da atividade da enzima fosfatase, aumentando assim a 
eficiência da reciclagem do elemento na região (DORAN, 1980; 
DICK, 1983; HELAL e SAUERBEK, 1984 e BALL-COELHO et al., 1993). 
Por estes motivos este elemento foi o que apresentou a maior 
queda entre a camada de 0-2,5 e a de 2,5-5,0 cm de profundidade, 
com uma diminuição média de 42%. 

Os valores observados de pH sempre em torno de 6,0 (Tabela 
13) levam a crer que a constante adição de resíduos vegetais, 
através da liberação de ácidos orgânicos (STEVENSON, 1967) esteja 
mantendo este pH do solo (HUE e Amien, 1989; BESSHO e BELL, 1992; 
MIYAZAWA et al. , 1993). No entanto deve-se ressaltar que existe 
o efeito residual no mínimo de 2 anos (SÁ, 1993) do calcário 
aplicado quando da implementação do experimento em 1989. Supõe-se 
também "que estes ácidos orgânicos, através da competição pelos 
sítios de adsorção nos óxidos de ferro e de alumínio, estejam 
aumentando a disponibilidade do fósforo aos vegetais (OTHIENO, 
1973; LOPEZ-HERNANDEZ, 1986; SHARPLEY e SMITH, 1989; TRAINA et 
al., 1986; EASTERWOOD e SARTAIN, 1990; HUE, 1991; VIOLANTE e 
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BUONDONNO, 1991) . Vale lembrar que segundo CANTARELLA et al. 
(1992) o fósforo orgânico também compete com o fósforo inorgânico 
por estes sítios de adsorção, sendo preferencialmente adsorvido 
e portanto promovendo indiretamente um aumento na disponibilidade 
do fósforo. A pequena queda nos valores de pH que foram de 6,1 
para 5,7 do Io aos 370 dias, na camada de 0-2,5 cm, pode ter 
ocorrido devido a liberação de íons H+ durante a nitrificação do 
nitrogênio na forma amoniacal (MALAVOLTA, 1985) dos 205 dias em 
diante. 

Caso tivessem sido feitas as amostragens em camadas menos 
estratificadas como por exemplo de 0 a 10 cm, teríamos uma sub-
estimativa dos teores de fósforo no solo, devido ao efeito de 
diluição pelos valores muito mais baixos do que a média das 
camadas mais profundas (Tabelas 10 e 12) . Isto confirma os 
resultados encontrados por SÁ (1993) que observou queda 
semelhante nos teores de fósforo de 38%, entre estas mesmas 
camadas (de 0-2,5 para 2,5-5,0 cm), na mesma área experimental 
do presente trabalho, porém em época anterior. 

As variações observadas nos teores de fósforo. no solo 
durante as épocas de amostragem (Figuras 6, 11 e 12), não foram 
tão evidentes quanto as dos teores de nitrogênio amoniacal e 
nítrico, o que confirma os resultados encontrados por HAYNES e 
GOH (1980) e TRACY et al. (1990) em solos sob plantio direto. 
Apesar de terem ocorrido perdas bem maiores da quantidade de 
fósforo de ambas as palhadas, ocorreram menores variações do 
fósforo extraível no solo (Tabela 12) . Isto leva a crer que o 
comportamento do fósforo se deu de maneira diferente da do 
nitrogênio. 

FOLLET e PETERSON (1988); WEIL et al. (1988) obtiveram 
resultados semelhantes, concluindo que a mineralização do fósforo 
durante a decomposição de resíduos vegetais não afetou os teores 
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de fósforo disponível no solo. 
McGILL e COLE (1981) atribuíram a maior estabilidade dos 

teores de fósforo mineral à atividade da enzima fosfatase que só 
se dá na falta de fósforo solúvel, o que promove a manutenção de 
um nível equilibrado de fósforo disponível no solo. Deve-se 
ressaltar no entanto, que a absorção de fósforo pelos vegetais 
se dá de forma mais constante durante o seu ciclo (TISDALE et al. 
1993) , o que pode ter evitado grandes depleções deste elemento 
no solo. 

Observando-se os valores quase constantes de fósforo 
extraível supõe-se, baseando-se em SHARPLEY e SMITH (1985), que 
neste sistema de plantio direto os teores de fósforo orgânico se 
mantiveram no solo durante os 3 70 dias do estudo, e que a sua 
reciclagem foi eficiente já que segundo BROADBENT (1986) e 
STEVENSON (1986) o fósforo não apresenta outro meio significativo 
de entrar no sistema. 

O aumento observado nos teores de fósforo no solo aos 65 
dias durante o ciclo da aveia preta (Figura 11), quando os seus 
teores foram de 14 para 19 mg/kg, pode ter sido causado pela 
mineralização do fósforo da palhada de milho cujos teores do 
elemento diminuíram no período (Tabela 7). Isto no entanto não 
está de acordo com BLAIR e BOLAND (1978) segundo os quais a 
mineralização do fósforo apresenta alta correlação com os seus 
teores no material vegetal, sendo que na decomposição de material 
com teores menores do que 0,2% de fósforo, ocorre o predomínio 
da imobilização do elemento (FULLER et al., 1956). Além disso, 
pelo valor médio da relação C/P da palhada de milho de 470:1, 
deveria ocorrer segundo COSGROVE (1967) e ALEXANDER (1977) a 
formação de fósforo orgânico às expensas do inorgânico. No 
entanto ENWEZOR (1976), WHITE e AYOUB (1983) e BUCHANAN e KING 
(1993), não encontraram correlação entre a mineralização do 
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fósforo e a relação C/P do material vegetal em decomposição, 
quando os primeiros 2 autores trabalhando com vegetais com 
relação C/P em torno de 100:1, não constataram aumento nos teores 
de fósforo mineral no solo. 

A mineralização do fósforo pela palhada da aveia preta, 
constatada pelos aumentos nos seus teores no solo aos 219 e 310 
dias (Tabela 12), encontra-se coerente com o exposto por COSGROVE 
(1967) e ALEXANDER (1977), devido a sua relação C/P média ter 
sido de 319:1, com valores no período menores do que 3 00:1. 

No presente trabalho os valores ligeiramente maiores de 
fósforo extraível no solo durante o ciclo da aveia preta do que 
no da soja poderiam ser explicados, baseando-se em SHARPLEY e 
SMITH (1985) através da sazonalidade do elemento. No período de 
inverno, quando a atividade microbiana e a absorção pelos 
vegetais é menor, observam-se maiores teores de fósforo extraível 
no solo. 
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6- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

a) A palhada de milho manteve-se por mais tempo no solo do que 
a de aveia preta devido a sua mais alta relação C/N e teor 
de lignina. Enquanto a palhada de milho apresentou uma 
perda de 4 9% em 14 9 dias, a de aveia preta perdeu 71% em 
179 dias. 

b) Os teores de carbono total mantiveram-se praticamente 
constantes no solo, tendo sido constatada a sua manutenção 
no solo através do período de amostragem. Os teores de 
nitrogênio total, por outro lado, sofreram queda durante o 
período de 370 dias, provavelmente devido a mineralização 
do nitrogênio orgânico. Os teores de nitrogênio mineral 
variaram intensamente, ao contrário dos de fósforo que 
apresentaram menores variações, mantendo-se em torno de um 
valor médio. 

c) A palhada de milho apresentou taxa de mineralização de 
nitrogênio diferente da aveia preta devido às suas 
distintas características químicas. Enquanto no início da 
sua decomposição houve o predomínio da imobilização, 
seguida de mineralização, devido à sua maior relação C/N, 
na decomposição da palhada de aveia preta houve 
mineralização de nitrogênio no início do processo. A 
mineralização do fósforo, por outro lado, não guardou 
relação com seus teores na palhada ou com sua relação C/P, 
tendo ocorrido, ao contrário da do nitrogênio, de maneira 
mais intensa e independente da do carbono. 

d) Constatou-se queda nos teores de carbono e nitrogênio 
totais, nitrogênio amoniacal e nítrico, além do fósforo em 
profundidade, principalmente da camada de 0 a 2,5 cm. Este 
último elemento, por ser o menos móvel no solo apresentou 
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a maior concentração na superfície. O nitrato, por outro 
lado, por ser o mais solúvel, apresentou em alguns períodos 
de amostragem uma distribuição homogênea no perfil. Foi 
válida portanto a amostragem de solo nas quatro 
profundidades, pois foi comprovado que amostragens menos 
estratificadas causariam uma diluição nos valores dos 
elementos. 

e) A média das temperaturas do solo no ciclo da soja foi maior 
do que a do ar, enquanto que no ciclo da aveia preta esta 
foi menor que a do ar, observando-se neste ciclo, quando o 
solo esteve mais protegido pela palhada, uma diferença de 
temperatura entre o mesmo e o ar maior que a observada no 
caso da soja. As médias de temperatura do solo nos ciclos 
da aveia preta e da soja foram mais próximas entre si na 
profundidade de 7,5 cm que na de 2,5 cm, o mesmo ocorrendo 
com as médias da umidade, constatando-se também em ambas as 
culturas menor umidade e temperaturas mais amenas na camada 
mais profunda do que na mais superficial. Supõe-se que a 
temperatura e a umidade tenham interagido com os processos 
de nitrificação, desnitrificação e lixiviação do nitrogênio 
no solo, devido às diferenças tão evidentes entre os teores 
de amónio e nitrato no solo. No entanto, a análise de co-
variância entre os dados de temperatura e de umidade e as 
características químicas do solo não foi significativa. 

f) Devido a distribuição irregular da palhada de milho no solo 
ter dificultado a observação de sua perda de peso, assim 
como da variação em seus teores de nutrientes, recomenda-se 
o uso de maior número de pontos de coleta para a obtenção 
de uma amostra composta mais representativa. Além disto, 
recomenda-se que em próximo estudo de decomposição seja 
feita a discriminação dos componentes do resíduo vegetal 
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por espécie e parte da planta, assim como por tamanho, pois 
elas apresentam propriedades físicas e químicas 
contrastantes, e por isso tem taxa de decomposição 
diferente e interagem com maior ou menor intensidade com o 
solo. Para um estudo mais detalhado sobre reciclagem de 
nutrientes, seria válido também o estudo da decomposição da 
palhada com o uso de carbono e nitrogênio marcados, de modo 
que se pudesse identificar exatamente o que está sendo 
mineralizado ou imobilizado da palhada e do solo. O estudo 
da cultura em campo também seria de grande validade. 

A grande complexidade das interações que ocorrem em 
campo e a impossibilidade de se ter controle sobre elas em 
um experimento deste tipo apontam para a necessidade de um 
ensaio paralelo, controlado, em casa de vegetação, que 
poderia servir como embasamento para se poder discutir mais 
conclusivamente os dados encontrados em campo. 

Estudos mais detalhados a respeito da microbiologia do 
solo, do regime térmico e hídrico, assim como das 
interações entre a matéria orgânica e os minerais do solo 
ao nível molecular poderiam contribuir muito na compreensão 
destas inúmeras interações. 
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ANEXO 

TABELA IA- TESTE DE BARTLETT E ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO, DOS 
TEORES DE CARBONO, NITROGÊNIO E FÓSFORO, ASSIM COMO DAS 
RELAÇÕES C/N E C/P DA PALHADA DO CICLO DA AVEIA PRETA 

F o n t e 
Variação 

G.L. Q.M • F o n t e 
Variação 

G.L. 

Peso C% N% P% C/N C/P 
Blocos 2 1 0 2 , 3 3 n s 0, 1 4 5 n s 0 , 0 0 9 n s 0, 0 0 0 n s 1 4 , 5 1 n s 1 6 9 3 , 8 9 n s 

Épocas 6 2 7 6 , 1 9 * 1 3 , 5 7 * * 0, 010ns 0, 0 0 1 * * 3 3 , 8 3 * 2 4 7 4 7 , 4 2 * * 

Erro 1 2 6 5 , 5 0 1 , 9 5 0 , 0 0 5 0, 0 0 0 7 , 9 2 3 9 7 5 , 1 5 

Total 2 0 

X 2 6 , 8 4 n s 1 0 , 6 0 n s 4 , 2 8 n s 5 , 1 8 n s 8 , 7 7 n s 7 , 3 7 n s 

ns- Não significativo. 
*- Significativo ao nível de 5%. 
**- Significativo ao nível de 1% 

TABELA 2A- TESTE DE BARTLETT E ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO PESO, DOS 
TEORES DE CARBONO, NITROGÊNIO E FÓSFORO, ASSIM COMO DAS 
RELAÇÕES C/N E C/P DA PALHADA DO CICLO DA SOJA 

F o n t e G.L. Q. M. 
Variação 

Peso C% N% P% C/N C/P 
Blocos 2 2 4 , 5 0 n s o, 0 0 0 n s 0 , 3 6 8 n s 0 , 0 0 0 n s 0 , 0 9 7 n s 1 . 1 8 9 , 8 2 n s 

Épocas 7 2 5 6 , 9 3 * * 0, 0 8 6 * * 1 4 , 6 5 * * 0, 0 0 1 * * 2 7 , 0 1 * * 4 . 1 0 3 , 7 1 * 

Erro 1 4 2 2 , 2 2 0, 0 0 2 0 , 9 7 8 0, 0 0 0 0 , 6 9 7 1 . 5 2 2 , 9 3 

Total 2 3 

X2 5 , 0 2 n s 8 , 3 5 n s 5 , 4 4 n s 6 , 5 3 n s 4 , 9 4 n s 3 , 3 7 n s 

ns- Não significativo. 
*- Significativo ao nível de 5%. 
**- Significativo ao nível de 1% 



108 

TABELA 3A- TESTE DE BARTLETT E ANÁLISE DE VARIÂNCIA DOS TEORES DE 
CARBONO, NITROGÊNIO NA FORMA AMONIACAL E NÍTRICA, E DO 
FÓSFORO DO SOLO, NO CICLO DA AVEIA PRETA 

Fonte Variação G.L. Q.M. Fonte Variação G.L. 
C% N-NH4

+ N-NOJ- P 
Blocos 2 0 , 1 5 9 n s 6 0 , 1 5 n s 8 , 0 8 n s 6 0 , 1 9 n s 

Épocas 3 5 , 3 1 1 * * 8 6 6 , 3 8 * * 4 2 1 , 4 3 * * 2 5 8 , 9 5 * * 

Profundidade 6 0 , 1 1 3 * * 2 . 5 5 4 , 5 7 * * 1 4 3 , 0 0 * * 6 8 , 0 2 * * 

Épocas X Prof. 1 8 0 , 1 1 5 * * 9 6 , 1 3 * * 2 2 , 6 9 * 7 , 6 0 n s 

Erro 5 4 0 , 0 0 3 2 0 , 4 4 1 0 , 1 4 5 , 4 0 

Total 8 3 

X2 2 6 , 0 3 n s 2 6 , 5 4 n s 2 9 , 0 4 n s 3 0 , 5 7 n s 

ns- Não significativo. 

*- Significativo ao nível de 5%. 
**- Significativo ao nível de 1% 

TABELA 4A- TESTE DE BARTLETT E ANÁLISE DE VARIÂNCIA DOS TEORES DE 
CARBONO, NITROGÊNIO NA FORMA AMONIACAL E NÍTRICA, E DO 
FÓSFORO DO SOLO, NO CICLO DA SOJA 

Fonte Variação G.L. Q.M. Fonte Variação G.L. 
C% N-NH4+ N-NO3- P 

Blocos 2 0 , 1 7 6 n s 4 , 1 6 7 n s 6 5 , 5 1 n s 3 2 , 1 6 n s 

Épocas 3 7 , 1 5 8 * * 8 3 9 , 5 8 * * 7 7 2 , 2 4 * * 2 8 8 , 0 7 * * 

Profundidade 7 0 , 1 2 3 * * 2 . 1 2 5 , 8 1 * * 6 4 8 , 1 8 * * 2 3 , 3 3 * * 

Épocas X Prof. 2 1 0 , 0 3 2 n s 5 4 , 5 0 * * 4 3 , 8 5 * * 5 , 9 3 * 

Erro 6 2 0 , 0 2 5 6 , 1 8 6 , 1 8 3 , 0 7 

Total 9 5 

X 2 2 5 , 3 5 n s 3 3 , 8 9 n s 2 0 , 6 7 n a 2 8 , 6 7 n s 

ns- Não significativo. 

*- Significativo ao nível de 5%. 
**- Significativo ao nível de 1%. 
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TABELA 5A- VARIAÇÃO NA TEMPERATURA DO AR E DO SOLO (°C) E NA 
UMIDADE DO SOLO (g/g) A 2,5 E 7,5 cm DE PROFUNDIDADE, 
DURANTE O CICLO DA AVEIA PRETA E DA SOJA 

Dias / Datas Temperatura 
do Ar (DC) 

Temperatura 
do Solo (°C) 

Temperatura 
do Solo (°C) 

Umidade do 
Solo (g/g) 

Umidade do 
Solo (g/g) 

0 (07/04/93) - - - - -

23 (30/04/93) - - - - -

29 (06/05/93) 17 14 15 36 27 

40 (17/05/93) 15 14 15 28 26 

42 (19/05/93) 18 15 16 41 22 

51 (28/05/93) 11 12 14 41 41 

65 (11/06/93) 12 12 13 29 15 

77 (23/06/93) 16 13 12 28 24 

89 (05/07/93) 20 12 15 29 25 

103 (19/07/93) 18 13 13 40 40 

106 (22/07/93) 23 14 14 41 41 

128 (13/08/93) 17 11 11 22 12 

138 (23/08/93) 12 12 13 41 41 

149 (03/09/93) 18 17 16 41 37 

160 (14/09/93) 13 14 14 40 33 

167 (21/09/93) 16 17 17 41 23 

175 (29/09/93) 20 17 13 21 39 

182 (06/10/93) 18 14 20 26 20 

189 (13/10/93) 27 24 23 27 23 

191 (15/10/93) 24 22 21 28 36 

196 (20/10/93) 25 23 22 29 20 

205 (29/10/93) 21 19 20 11 14 

211 (04/11/93) 24 25 24 8 33 

218 (11/11/93) 21 25 22 33 33 

219 (12/11/93) 24 24 24 
1 

34 11 



110 

TABELA 5A (Continuação)- VARIAÇÃO NA TEMPERATURA DO AR E DO SOLO 
(°C) E NA UMIDADE DO SOLO (g/g) A 2,5 E 7,5 cm DE 
PROFUNDIDADE, DURANTE O CICLO DA AVEIA PRETA E DA SOJA 

Dias / Datas Temperatura 
do Ar ("Cl 

Temperatura 
do Solo 

Temperatura 
do Solo 

Umidade do 
Solo (g/g) 

Umidade do 
Solo (g/g) 

226 (19/11/93) 22 25 24 21 20 

232 (25/11/93) 25 26 28 25 25 

238 (01/12/93) 23 27 26 26 29 

240 (03/12/93) 26 29 26 26 41 

246 (09/12/93) 24 29 28 28 27 

253 (16/12/93) 23 26 23 32 27 

254 (17/12/93) 23 27 27 33 41 

260 (23/12/93) 20 28 27 33 23 

267 (30/12/93) 20 25 25 32 23 

275 (07/01/94) 22 24 24 28 23 

281 (13/01/94) 22 25 25 26 26 

289 (21/01/94) 24 22 22 30 26 

297 (29/01/94) 21 23 23 34 13 

304 (05/02/94) 24 28 27 13 31 

310 (11/02/94) 22 24 23 38 26 

317 (18/02/94) 25 28 26 . 24 8 

324 (25/02/94) 23 27 26 6 8 

330 (03/03/94) 20 23 22 39 32 

337 (10/03/94) 24 23 23 41 29 

344 (17/03/94) 23 27 27 26 22 

351 (24/03/94) 24 28 22 25 25 

357 (30/03/94) 25 27 27 18 25 

366 (08/04/94) 16 21 20 27 18 

370 (12/04/94) 23 22 21 41 41 
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