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APRESENTAÇÃO

Neste volume são apresentadas as palestras e os resumos dos trabalhos técnico-científicos 
submetidos para apresentação na IV Reunião Paranaense de Ciência do Solo (RPCS), realizada 
em Cascavel – PR, no período de 20 a 22 de maio de 2015.

A IV RPCS é uma promoção da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – Núcleo Estadual 
Paraná (SBCS - NEPAR) e realização da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
com o apoio da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Campus de Palotina, Universidade 
Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR) – Campus de Medianeira, Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC) – Toledo e do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) – Polo Regional 
de Pesquisa de Santa Tereza do Oeste.

Na sua 4ª edição, a RPCS tem como tema “Desafios da ciência do solo no contexto das 
diferentes agriculturas do Paraná”. O tema abordado tem implicação direta na eficiência dos 
sistemas agrícolas e a preservação dos solos paranaenses. Dentro de nossa programação, 
procuramos abordar as principais características da agricultura de nossa região, evidenciando 
o uso do solo com tecnologias que vão desde a aplicação das ferramentas de agricultura de 
precisão, alternativas para promover a qualidade do plantio direto, como a integração lavoura-
pecuária, até a valorização agronômica dos resíduos gerados em nossas agroindustriais. Além 
disso, nesta edição da RPCS primamos pela diversidade de olhares sobre a ciência do solo 
e integramos a agronomia, a engenharia agrícola, a engenharia ambiental, a biologia e a 
geografia, numa pluralidade necessária para a melhor compreensão do complexo solo. 

A qualidade das últimas três edições da RPCS, permitiu que nosso evento, apesar de primar 
pelo potencial regional, alcançasse abrangência nacional. Foram mais de 700 inscritos, vindos 
de todo o Brasil (AM, PA, RN, GO, BA, MG, RJ, MS, MT, SP, PR, SC, RS) e do exterior (Argentina, 
Paraguai e Uruguai). Foram recebidos para avaliação 402 resumos técnico-científicos, número 
recorde de participação. Destes, após análise da comissão técnica, 398 estão sendo publicados, 
sendo 192 na subcomissão de Química, Fertilidade e Nutrição de Plantas, 34 na subcomissão 
de Biologia, 70 na subcomissão de Física, 76 na subcomissão de Uso, Manejo e Conservação e 
26 na subcomissão Ambiente, Sociedade e Transferência de Tecnologias. Além da expressiva 
contribuição em termos numéricos, é importante ressaltar que os trabalhos são originários de 
instituições que atuam em todas as macrorregiões do estado e do país, demonstrando a busca 
por soluções regionais para problemas locais.

Por fim, no ano em que celebramos o Ano Internacional do Solo, registramos nossa 
alegria em receber a RPCS e nossos agradecimentos a todos que não mediram esforços para 
que esta edição fosse mais um passo importante para a consolidação do NEPAR como entidade 
que promove e incrementa a aproximação e o intercâmbio intelectual daqueles que atuam na 
pesquisa, no ensino e na divulgação do conhecimento para melhor utilização do solo e da água 
no Estado do Paraná.

Mônica Sarolli Silva de Mendonça Costa
Presidente da IV Reunião Paranaense de Ciência do Solo



PROGRAMAÇÃO
20 de maio de 2015: Manhã
Local: Centro de Eventos de Cascavel

Horário Atividade

07h30 – 8h30 Entrega de crachás e materiais

08h30 – 09h30 Abertura oficial do evento 

09h30 – 10h Palavra do Coordenador

10h – 10h30 Café e intervalo

10h30 – 11h30 Palestra de abertura
Representante Itaipu Binacional

11h30 – 13h30 Almoço

20 de maio de 2015: Tarde

Local: Centro de Eventos de Cascavel

Horário Atividade

13h30 – 15h30 Sessão Pôster

15h30 – 16h Café e intervalo

16h – 17h
Palestra 1: Solo e paisagem: uma relação necessária ao 

entendimento das dinâmicas ambientais
Palestrante: Selma Simões de Castro (UFG)

17h – 18h
Palestra 2: Influência do uso e manejo do solo sobre os componentes 

de sua carga líquida superficial total
Palestrante: Antônio Carlos Saraiva Costa (UEM)

18h – 19h Palestra 3: Manejo de Bacias Hidrográficas 
Palestrante: Oromar Bertol (EMATER)

19h – 22h Coquetel



21 de maio de 2015: Manhã

LOCAL: Centro de Eventos de Cascavel

Horário/Local Atividade

08h – 11h30
Auditório 

Agronomia

Painel I: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O C DO SOLO
Moderadora: Edleusa Seidel 

08h – 09h: Importância do C para as propriedades físicas do solo
Palestrante: João Alfredo Braida (UFFS – Chapecó/ SC) 

09h – 10h: Rotação, adubação verde e integração lavoura-pecuária
Palestrante: Júlio César Salton (Embrapa Agropecuária Oeste)

10h30 – 11h30: Equipamentos e estratégias para avaliação das 
propriedades físicas

Palestrante: Dalvan José Reinert (UFSM)

08h – 11h30
Auditório 

Engenharia 
Agrícola

Painel II: USO DE RESÍDUOS NO SOLO
Moderadora: Mônica Sarolli Silva de Mendonça Costa

08h – 09h: Compostagem de resíduos agroindustriais: recomendação e 
uso do composto orgânico

Palestrante: Luiz Antonio de Mendonça Costa (Pesquisador RHAE/CNPq)
09h – 10h: Uso de resíduos de animais no solo: efeitos a longa duração

Palestrante: Graziela Moraes de Cesare Barbosa (IAPAR – Londrina)
10h30 – 11h30: A experiência da EEB e os desafios do uso de resíduos 

animais na agropecuária
Palestrante: Ricardo Gonçalves Velho Vieira (ADAPAR)

08h – 11h30
Auditório 
Geografia

Painel III: SOLO E AMBIENTE DO PARANÁ
Moderadora: Marcia Regina Calegari

08h – 09h: Estudos dos solos no Paraná (enfoque no noroeste do 
Paraná)

Palestrante: Leonardo J. Cordeiro dos Santos (UFPR)
09h – 10h: Sistemas pedológicos no Noroeste e Oeste do Paraná

Palestrante: Vanda Moreira Martins (UNIOESTE/MCR)
10h30 – 11h30: Solo e relevo do Sudoeste e Oeste do Paraná

Palestrante: Júlio C. Paisani (UNIOESTE/FB)



08h – 11h30
Auditório 
Biologia

Painel III: BIOLOGIA
Moderadora: Fabiana Gisele da Silva Pinto

08h – 09h: Diversidade e potencial biotecnológico de fungos isolados 
de solos da Mata Atlântica do Paraná

Palestrante: Marina Kimiko Kadowaki (UNIOESTE – Cascavel)
09h – 10h: Biorremediação como estratégia para diminuição do efeito 

residual de herbicidas
Palestrante: Marcos Pileggi (UEPG)

10h30 – 11h30: Bioindicadores de qualidade do solo
Palestrante: Leopoldo Sussumu Matsumoto (UENP – Campus 

Bandeirantes)

10h00 – 10h30 Café e intervalo

21 de maio de 2015: Tarde

Horário/Local Atividade

13h30 – 15h30 Sessão Pôster

13h30 – 15h30 Reunião do CELA

15h30 – 16h Café e intervalo

16:00 – 18:00
Auditório 

Agronomia

Painel IV: MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO PARA MAIORES 
RENDIMENTOS

Moderador: Alfredo Richart
16h – 16h40: Construção da fertilidade no perfil do solo (calagem e 

gessagem)
Palestrante: Luís César Cassol (UTFPR – Pato Branco)

16h40 – 17h20: Recomendação de adubação para altos rendimentos 
(soja, milho, trigo e feijão)

Palestrante: Gabriel Barth (Fundação ABC)
                    Sandra Mara Vieira Fontoura (FAPA)

17h20 – 18h: Fontes e formulação de fertilizantes para altos 
rendimentos

Palestrante: Wagner Chueiri (COONAGRO)



16:00 – 18:00
Auditório 

Engenharia 
Agrícola

Painel V: USO DE TECNOLOGIAS NA CIÊNCIA DO SOLO
Moderador: Maritane Prior

16h – 16h40: Tupãssi Fazendo Agricultura de Precisão
Palestrante: Ênio Bragagnolo e Nelson Harger (EMATER)
16h40 – 17h20: Agricultura de precisão: física do solo

Palestrante: Pedro Henrique Weirich Neto (UEPG)
17h0 – 18h: Aplicação de fertilizantes a taxa variável

Palestrante: José Paulo Molin (ESALQ/USP)

16:00 – 18:00
Auditório 
Geografia

Painel VI: SOLO, AMBIENTE E AS NOVAS TECNOLOGIAS
Moderador: Ericson Hayakawa 

16h – 16h40: Mapeamentos de cobertura e uso do solo
Palestrante: Marcos Adami (INPE – Belém/PA)

16h40 – 17h20: Mapeamento de solo
Palestrante: Samuel Fernando Adami (UNILA)

17h20 – 18h: Geotecnologias aplicadas à análise da paisagem e 
monitoramento ambiental

Palestrante: Haroldo Virgílio (PTI/ITAIPU)

16:00 – 18:00
Auditório 
Biologia

Painel VII: BIOLOGIA
Moderadora: Luciane Sene

16h – 16h40: Biodiversidade do solo e serviços de ecossistema: impacto 
da aplicação de resíduos orgânicos

Palestrante: Osmar Klauberg Filho (UDESC-CAV/ SC)
16h40 – 17h20: Atividade e diversidade microbiana em 

agroecossistemas
Palestrante: Arnaldo Colozzi (IAPAR)

17h20 – 18h: Controle biológico de pragas do solo
Palestrante: Viviane Sandra Alves (UENP - Campus de Cornélio Procópio).

18:00 – 18:30 Debate com palestrantes de cada painel

18:30 – 19:30 Assembleia Geral Ordinária do NEPAR e Encerramento da IV RPCS



22 de maio de 2015

Horário/Local Atividade

08h – 17h
Sala

UNIOESTE

Minicurso 1: Mapeamento de uso e cobertura da terra com aplicativos 
livres

Responsáveis: Marcos Adami (INPE/CRA), Ericson Hayakawa (Unioeste – 
MCR) e Vanderley L. Magalhães (UTFPR – Medianeira)

08h – 12h
Sala

UNIOESTE

Minicurso 2: Solo na escola 
Responsáveis: Maristela D. M. Mezzomo e Anderson Rocha (UTFPR – 

Campo Mourão e Medianeira)

08h – 12h
Sala

UNIOESTE

Minicurso 3: Recomendação de calagem e adubação (software)
Responsável: André Colpo (ANALISSOLO)

08h – 12h
Sala

UNIOESTE

Minicurso 4: Construções de Estradas Rurais como Estratégias de 
Conservação de Solo

Responsável: José Augusto de Souza (Secretaria de Agricultura de Toledo)

08h – 12h Excursão 1 – Condomínio Ajuricaba (Marechal Cândido Rondon) – 
Produção de energia por meio da biodigestão anaeróbia

08h – 12h Excursão 2 – Usina de Compostagem (Toledo)

08h – 12h Excursão 3 – Agricultura de Precisão em Tupãssi

23 de maio de 2015

Horário/Local Atividade

08h – 17h
Sala

UNIOESTE

Minicurso 1: Mapeamento de uso e cobertura da terra com aplicativos 
livres (Continuação)

Responsáveis: Marcos Adami (INPE/CRA), Ericson Hayakawa (Unioeste – 
MCR) e Vanderley L. Magalhães (UTFPR – Medianeira)
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CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO GERADO NA 
PRODUÇÃO DE BIOETANOL COMO CORRETIVO DE pH DO SOLO

GODOI, I.1; COSTA, M. V.2; SILVA, D. D. V.3; FELIPE, M. G. A.4; COSTA, M. S. S. M.5; SENE, L.5

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, isgodoi@gmail.
com; 2Estudande de Graduação da UNIOESTE; 3Pós-doutoranda da EEL/USP; 4Professora da EEL/USP; 

5Professora da UNIOESTE, luciane.sene@unioeste.br.

A necessidade de um aumento significativo na produção de etanol, sem aumentar a exploração 
das terras cultiváveis, tem gerado um novo padrão de produção de energia a partir da biomassa, 
em especial a partir de resíduos lignocelulósicos. Na produção do bioetanol, durante o processo 
de hidrólise, são gerados compostos que afetam negativamente o metabolismo microbiano, pre-
judicando a conversão dos açúcares no produto de interesse e por essa razão necessitam ser 
removidos. A destoxificação do hidrolisado hemicelulósico por tratamento químico com CaO gera 
resíduos sólidos que podem ser impactantes para o meio ambiente, pois podem conter alta con-
centração de elementos ácidos, alcalinos e tóxicos, que podem vir a prejudicar o solo e os aquífe-
ros subterrâneos. Considerando que até o momento não há estudos sobre a caracterização deste 
resíduo e de possíveis aplicações do mesmo no solo e nenhuma política de destinação adequada, 
este trabalho é de suma importância, pois contribuirá para a implementação industrial da produ-
ção de bioetanol dentro do conceito de biorrefinaria lignocelulósica, através de um modelo inte-
grado e com uma adequada destinação dos resíduos gerados. O objetivo deste trabalho, portanto, 
foi realizar a caracterização química do resíduo gerado na etapa de tratamento com CaO e verificar 
se sua aplicação no solo contribui para a correção do pH do mesmo, uma vez que os solos para-
naenses e brasileiros, na sua maioria, são ácidos e os efeitos causados pela acidez levam à baixa 
produtividade das culturas. Para a realização da caracterização química, o resíduo foi submetido 
a análises físico-químicas, metais, teores de açúcares e compostos tóxicos (fenóis, ácido acético, 
furfural e HMF) e determinação dos teores de C e N. A determinação do potencial e eficiência dos 
resíduos na correção do pH do solo foi realizada através da análise dos atributos da qualidade dos 
corretivos do solo (PN, PRNT, teores de Ca e Mg e granulometria). Os resultados obtidos indicam 
que o resíduo estudado apresenta um bom potencial de correção de pH do solo (elevação do pH de 
5 para 7), no entanto as quantidades utilizadas foram superiores às quantidades de calcário que 
são atualmente utilizadas para chegar neste mesmo valor de pH. Além disso, o resíduo não apre-
sentou valores significativos quanto à concentração dos compostos tóxicos: fenóis, ácido acético, 
furfural e HMF (0,001 g.g-1, ND, 0,0005 g.g-1 e 0,001 g.g-1 respectivamente), não tendo sido detec-
tada a presença de metais pesados. Pode-se concluir, portanto, que o resíduo pode ser disposto no 
solo e por ter sido eficiente na correção do pH, pode apresentar-se como uma alternativa viável do 
ponto de vista econômico e ambiental.

Palavras-chave: destoxificação do hidrolisado; bioetanol; resíduo sólido; corretivo de acidez de 
solo; caracterização.
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REGIÃO OESTE DO PARANÁ: SISTEMA DE PLANTIO DIRETO  
OU SEMEADURA DIRETA?

NUNES, M.1; MIGLIAVACCA, R. A.2; MISSIO, V. C.3; COSTA, A. C. T.4

1Mestranda do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia/UNIOESTE, meirielinunes@
hotmail.com; 2Mestranda do Programa de Pós-graduação de Fitotecnia da ESALQ/USP; 3Professora do 

curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná; 4Prof. Dr. da Pós-graduação  
Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE.

O sistema de plantio direto (SPD) consiste em um sistema de manejo do solo; o mesmo necessita 
ser interpretado e adotado sob o conceito de um complexo de processos tecnológicos destinados 
à exploração de sistemas agrícolas produtivos. Envolve a diversificação de espécies via rotação de 
culturas que tem como benefícios a promoção da biodiversidade, o favorecimento do manejo inte-
grado de pragas, doenças e de plantas infestantes também a promoção de cobertura permanente 
do solo. Outro conceito é a mobilização do solo apenas na linha de semeadura essa prática tem 
como benefícios a redução de perdas de solo por erosão, a redução de perdas de água por evapo-
ração, a redução da incidência de plantas daninhas e a preservação da estrutura física e biológica 
do solo. A manutenção permanente da cobertura do solo tem como benefícios a dissipação da 
energia erosiva das gotas de chuva, a redução de perdas de solo e de água por erosão e a preser-
vação da umidade e temperatura do solo, um dos principais pilares do SPD. Em contrapartida ao 
SPD, o sistema de semeadura direta consiste em depositar no solo sementes sem o revolvimento 
da superfície por implementos e a cobertura ou restos vegetais são mantidos sobre o solo, dispen-
sando assim o preparo com intensivos de solo, geralmente promovidas por arações, gradagens e 
escarificações. No Brasil a técnica de semeadura direta foi introduzida como um simples método 
alternativo de preparo reduzido de solo, porém não se obteve o sucesso esperado, pois promove a 
nítida degradação estrutural do solo, diante da expectativa de implementos novos e uma agricul-
tura sob continua e ininterrupta ausência de preparo prévio de solo. Segundo a Federação Brasi-
leira de Plantio do Solo estima-se que hoje aproximadamente 22 milhões de hectares do território 
Brasileiro são cultivados sobe o sistema de semeadura direta. No Estado do Paraná aproximada-
mente 90% da área cultivável com leguminosas são cultivados em semeadura direta. Há muita 
confusão pela insistência de alguns técnicos e produtores que utilizam os termos de forma equivo-
cada, de forma que os que realizam a semeadura direta, infelizmente acreditam implantar em suas 
propriedades o Plantio Direto, porém não realizam a rotação de cultura e sim uma sucessão de 
cultura, não cumprindo as premissas do SPD. Esta é a maior ameaça à sustentabilidade do Plantio 
Direto, a não adoção de uma rotação de culturas para quebra de ciclos de pragas, doenças, plantas 
daninhas e a geração de quantidades de palha para manter, ou incrementar o nível de matéria 
orgânica no solo. Para haver uma mudança em relação a estes conceitos e poder por em prática 
os mesmos é necessário uma conscientização em relação a estes termos e a tomada de decisão 
em situações de PD implica em inúmeras variáveis para o agricultor, que deve iniciar com uma 
pequena proporção da lavoura.

Palavras-chave: rotação; cobertura do solo; manejo.
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UTILIZAÇÃO DA CULTURA DA QUINOA COMO OPÇÃO DE ROTAÇÃO DE 
CULTURA NO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

NUNES, M.1; MIGLIAVACCA, R. A.2; MISSIO, V. C.3; COSTA, A. C. T.4

1Mestranda do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, 
meirielinunes@hotmail.com; 2Mestranda do Programa de Fitotecnia da ESALQ/USP; 3Profa. Dra. do 
curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná; 4Prof. Dr. do Programa de Pós-graduação 

Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE.

A quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) é uma planta pertencente à família das Chenopodiaceae. 
Esta planta é originaria dos Andes, apresenta frutos pequenos ricos em proteínas e fornece ami-
noácidos essenciais como lisina e metionina. Características atrativas, que fazem com que muitos 
nutricionistas recomendem o uso da quinoa em processos de reeducação alimentar. A planta pode 
chegar até 190 cm de altura possui um ciclo variável de 80 a 150 dias vai depender da variedade, 
onde encontra condições favoráveis ao desenvolvimento. A quinoa é muito resistente a vários fato-
res adversos como a salinidade do solo, seca, geada, doenças e pragas, tolera solos com pH entre 
4,8 a 9,5 por conta de associações micorrízicas além de maximizar o uso de nutrientes escassos. 
No Brasil a quinoa foi introduzida na década de 90 por apresentar grande adaptabilidade devido 
à diversidade de ambientes em que ocorrem na região de origem, como parte de um reforço para 
diversificação do sistema de produção. Pela quantidade de biomassa que produz, constitui alter-
nativa para a proteção do solo em plantio direto. A alta densidade populacional é desejada no 
início do cultivo, pois permite uma ampla ocupação do solo e atenua a competição com plantas 
daninhas; maiores populações pela proximidade não acamam e fecham mais rapidamente as 
entrelinhas. Apesar de não existir ainda uma produção comercial no Brasil, o número de trabalhos 
é crescente sobre o assunto, principalmente em relação às vantagens do cultivo, como forma de 
incrementar e diversificar a produção agrícola brasileira. As principais dificuldades encontradas 
pelos produtores estão relacionadas com a colheita e sua comercialização por ser uma cultura 
pouco explorada no Brasil.

Palavras-chave: Chenopodium quinoa Willd.; cobertura; palha.
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USO DE AMARANTOS NO SISTEMA DE ROTAÇÃO DE CULTURA  
PARA SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

NUNES, M.1; CONTI, J. C.2; MISSIO, V. C.3

1Mestranda do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, 
meirielinunes@hotmail.com; 2Mestranda em Ciências Ambientais pela UNIOESTE, jussara_carla@

hotmail.com; 3Professora do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná.

As plantas com elevada produtividade de massa para cobertura do solo possibilitam o sucesso 
do sistema de plantio direto(SPD), são também eficientes em proteger e controlar a erosão do 
solo propiciando assim maior umidade no solo. A cobertura morta sobre o solo não revolvido 
promove a proteção e estabilidade dos agregados contra os efeitos erosivos da chuva, reduz a 
evaporação e o escorrimento superficial. O uso limitado de espécies em rotação de culturas pode 
ocasionar problemas semelhantes aos ocorridos em monocultivos, especialmente o número de 
famílias envolvidas, que gera ambientes propícios para o desenvolvimento de ciclos de determina-
das doenças e pragas de difícil controle. A escolha para cobertura do solo é um fator determinante 
do sucesso do sistema de plantio direto; a cultura deverá proteger o solo e melhorar as suas carac-
terísticas físicas, químicas e biológicas, para as culturas subsequentes. A seleção de espécies para 
esse cultivo deve apresentar rapidez de crescimento, tolerância à deficiência hídrica, alta relação 
C/N e diversidade de utilização dentre todas estas características o Amaranto (Amaranthus spp) 
tem se mostrado promissor nestes aspectos. É originário das Américas, onde desempenha papel 
importante como alimento as civilizações, os grãos do amaranto podem contribuir no aumento do 
valor biológico na fabricação de farinhas, cereais matinais, massas, biscoitos livres de glúten. Sua 
utilização abrange desde a proteção do solo, proteção de forragens e grãos. Apesar de não existir 
ainda uma produção comercial no Brasil trabalhos crescem sobre o assunto de como é vantajoso o 
cultivo como forma de incrementar e diversificar a produção agrícola brasileiras. As dificuldades 
encontradas pelos produtores estão relacionadas com a colheita e sua comercialização por ser 
uma cultura pouco explorada no Brasil.

Palavras-chave: plantio direto; Amaranthus spp.; rotação de culturas.
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BENDER, A. C.1; ANTUNES DA CRUZ, D. C.1; PICOLO, V.1; NESI, C. N.2; CURTI, G.2; ALVES, M. V.2

1Estudantes do curso de Agronomia, jaque.spricigo@gmail.com, andressacbender@hotmail.com, 
debora.ef@hotmail.com, vagnerpicolo@live.com; 2Professores do curso de Agronomia da UNOESC, 

cristiano.nesi@unoesc.edu.br, gilberto.curti@unoesc.edu.br, mauriciovicente@gmail.com.

O alto custo para descarte da cinza produzida na queima de biomassa florestal para aquecimento 
de caldeira, leva as empresas de celulose repensar em uma forma adequada e sustentável de des-
carte da mesma. Atualmente algumas empresas utilizam a cinza na área florestal, havendo intuito 
de estender o uso para a agricultura, sendo necessário monitoramento através de pesquisa. Neste 
sentido o objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos produtores rurais aos arredores da 
empresa de celulose e verificar os efeitos que eles observaram na propriedade com a aplicação 
das cinzas. A metodologia de pesquisa foi a aplicação de um questionário aos produtores, com 
a finalidade de observar qual o efeito da cinza em suas propriedades. Foram entrevistados 13 
agricultores, os quais possuíam áreas entre 50 ha até 1.700 ha. Mais de 60% dos agricultores apli-
caram uma dose de 25 t ha-1 de cinzas, sendo que a mesma porcentagem dos produtores possuem 
mais de uma cultura nessas áreas. Dos 13 agricultores entrevistados, 7 possuem o cultivo de pas-
tagens o ano todo, somando uma área de 835 ha, 4 produtores somam 129 ha de milho e soja. Os 
demais produtores somam 130 ha de soja; 105 de azevem/aveia; 90 ha de pecuária; 90 ha de soja/
azevem/aveia; 80 ha de milho e feijão; 30 ha de milho; 30 ha com silvicultura; 29 ha de milho/
soja/trigo e 25 ha batata. Todos os agricultores detectaram pelo menos 1 efeito positivo com o 
uso da cinzas e 60% detectaram mais de 1 efeito positivo. Os efeitos detectados pelos agricultores 
nas áreas onde foi aplicada as cinzas são que, 53% perceberam que as plantas ficaram mais ver-
des; 23% verificaram um melhor desenvolvimento de massa e melhor rebrote; 15,38% disseram 
haver maior produtividade e 7,7% dos produtores detectaram o surgimento de novas espécies 
mais resistente a seca e 7,7% comentaram que não observaram diferença na agricultura, somente 
na pecuária. De maneira geral observamos que a cinza tem um grande potencial para ser usada a 
agricultura, porem precisamos aprofundar mais os estudos.

Palavras-chave: entrevista; agricultores; qualidade.
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ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA  
A PARTIR DO POTENCIAL ATMOSFÉRICO DO AR

SOUZA, J. L. M.1; FONTANELLI, D. S. V.2; OLIVEIRA, S. R.3; PIEKARSKI, K. R.3

1Professor do Setor de Ciências do Solo e Engenharia Agrícola da UFPR, jmoretti@ufpr.br; 2Estudante 
de Graduação em Agronomia da UFPR, deboravelhofontanelli@gmail.com; 3Estudante de Pós-
graduação em Ciência do Solo da UFPR, rocha_sisara@hotmail.com, krpkarla@hotmail.com.

A evapotranspiração de referência (ETo) é uma importante componente do ciclo hidrológico na 
realização de estudos na área de engenharia de água e solo, bem como manejo de irrigação de 
culturas agrícolas. A estimativa da ETo pode ser realizada com método de Penman-Monteith 
(EToPM), sendo recomendado pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
como método padrão. No entanto, o método necessita de uma série de dados que nem sempre 
encontram-se disponíveis facilmente na maioria das regiões brasileiras. Diante desse problema 
é comum o desenvolvimento e utilização de métodos alternativos para essa finalidade. Como o 
potencial atmosférico do ar (ar) considera as principais variáveis que influenciam na evapotrans-
piração, acredita-se que a obtenção de uma função associando ar vs EToPM seria uma excelente 
alternativa para estimativa da ETo em estudos envolvendo relações hídricas. Teve-se por objetivo 
no presente trabalho testar, ajustar e avaliar a resposta de um método para estimar a evapotrans-
piração de referência a partir do potencial atmosférico do ar. As estimativas diárias dos valores 
de EToPM e ar, foram realizadas em planilha desenvolvida especialmente para essa finalidade. 
Para o cálculo dos valores do ar foram utilizados dados diários de temperatura média e umi-
dade relativa do ar. As análises foram realizadas para os municípios de Curitiba - PR, Goiás - GO, 
Lavras - MG e Recife - PE, apresentando clima tipo Cfb, Aw, Cwa e As, respectivamente, conforme 
a classificação de Köeppen. Os dados climáticos foram obtidos do Banco de Dados Meteorológicos 
para Ensino e Pesquisa (BDMEP), compreendendo uma série de dados diários entre 01/01/2004 
e 01/01/2014. Os respectivos valores diários de ar e EToPM da série de dados de cada localidade 
foram dispostos em diagramas de dispersão e avaliados em análises de regressão linear. Foram 
obtidas equações lineares ETo(ar) da relação ar vs EToPM para os períodos anual, estacional 
(outono, inverno, primavera e verão) e mensal. Para avaliar a precisão e exatidão das estimativas 
da ETo(ar), respectivos valores de ETo(ar) vs EToPM foram dispostos em diagramas de dis-
persão e avaliados em análises de regressão linear, calculando-se o coeficiente de correlação (R), 
índice “d” de concordância e índice “c” de desempenho. Nas análises realizadas verificou-se que o 
método de estimativa da evapotranspiração de referência a partir do potencial do ar atmosférico 
ETo(ar) foi promissor para as quatro regiões analisadas, apresentando desempenho predomi-
nantemente “muito bom” (48,5%) e “ótimo” (26,5%), sendo uma alternativa indicada quando o 
método de Penman-Monteith não pode ser utilizado devido à indisponibilidade de dados.

Palavras-chave: relações hídricas; componente hídrica; método empírico; déficit de saturação.
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PERCEPÇÃO DE SOLOS DE PROFESSORES E EDUCADORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

BUBA, T. C.1; SILVA, B. O.2; LIMA, M. R.3

1Graduanda do curso de Agronomia da UFPR, thatiane.cbuba@hotmail.com; 2Graduanda do curso 
de Agronomia da UFPR, ohana.bru@gmail.com; 3Professor do Departamento de Solos e Engenharia 

Agrícola da UFPR, mrlima@ufpr.br.

É relevante que o ensino básico e a educação infantil discutam o tema solos, diante de sua impor-
tância agrícola e ambiental, propiciando elementos para uma ressignificação da sua utilização, 
que se faz do meio em que se vive, tanto na área rural como urbana. A escola exerce um papel fun-
damental na inclusão do tema em diversas disciplinas e, no caso da educação infantil, de maneira 
introdutória, estimulando o tema para futuras disciplinas como ciências e geografia. Neste sen-
tido, é necessário que os professores e educadores tenham uma percepção real e concreta do que o 
solo representa em termos de seus atributos, funções, potenciais e limitações. O Programa Solo na 
Escola/UFPR mantém um projeto de formação continuada para professores e educadores, e pro-
cura sensibilizar estes profissionais a respeito da importância de preservar o solo. Esta ação, por si 
só não resolve o problema, mas contribui para a reversão da negligência em relação a este recurso 
natural. O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção destes profissionais da educação com 
relação ao solo, o que se reflete na maneira como este tema é tratado com as crianças. O público 
alvo da pesquisa foram 45 professores e educadores da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental da rede pública municipal de Curitiba - PR. No momento inicial do curso de formação, 
foi solicitado aos professores: a) a confecção de um desenho individual de representação do solo; 
b) responder um questionário com 37 questões sobre o tema solos, no qual todas as alternativas 
eram orientadas pelo senso comum, e todas deveriam ser respondidas como “falsas”. Os resul-
tados obtidos foram avaliados observando o que foi representado em cada desenho, e o número 
de alternativas respondidas corretamente no questionário. Na análise dos desenhos observou-se 
que os aspectos mais usuais foram: raízes, vegetação, recursos hídricos, habitações, textura, cores, 
relevo, granulometria, ossos, lençol freático, sustentação. Verificou-se que 78% destes profissio-
nais relacionam os solos com vegetação, 42% representam as cores do solo e apenas 2% repre-
sentaram o relevo do solo e a poluição existente. Pela análise dos questionários constatou-se que 
grande parte dos professores não possui o conhecimento mínimo de questões essenciais sobre o 
tema. Concluímos assim que os professores da educação infantil básica possuem uma visão homo-
geneizada pelo senso comum sobre o tema solos, e não possuem conhecimento específico sobre o 
mesmo, podendo tratar o tema de forma correta com as crianças.

Palavras-chave: educação em solos; cidadania ambiental; percepção do senso comum.
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PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SOLOS: FERRAMENTA PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

DUTRA, P. S. S.1; SIRTOLI, A. E.2

1Estudante de Graduação em Agronomia da UFPR, pameladutra92@gmail.com; 2Professor do 
Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, evaristo80@gmail.com.

A acelerada degradação e perda de solo reduz o potencial deste em exercer suas funções além 
de afetar os outros recursos naturais, diminuindo significativamente a qualidade de vida em 
nosso planeta. A falta de conhecimento e o descaso com esse bem natural vem agravando esse 
processo. É nítida a necessidade de se reforçar a abordagem dessa temática em obras e comuni-
dade local, além de produzir material didático que dissemine a conscientização a respeito desse 
recurso. Nesse contexto, o Programa de Extensão Universitária Solos na Escola/UFPR criou o pro-
jeto “Educação Ambiental em Solos” procurando desenvolver, avaliar e validar materiais e estra-
tégias didáticas, destinados à educação ambiental em solos, especialmente voltados para obras de 
infraestrutura, que são causadoras de impactos ambientais e socioeconômicos. O objetivo geral 
pretende ser atingido através das seguintes ações: a) Sistematizar estratégias e elaborar materiais 
didáticos sobre o tema solos e meio ambiente para uso em ações de educação ambiental e ensino 
de solos; b) Realizar ações de educação ambiental em obras de infraestrutura; c) Sensibilização de 
profissionais a respeito do solo como componente ambiental em obras de infraestrutura; d) Ava-
liação das estratégias e materiais didáticos produzidos. Como resultado, o projeto já desenvolveu 
diversas atividades, dentre elas, o levantamento de estudos de impactos ambientais (EIA/RIMA) 
de 10 empreendimentos hidroelétricos com posterior diagnóstico de como o componente solo 
é abordado, e se, é trabalhado dentro das atividades do programa de educação ambiental antes, 
durante e ao final das obras. Os resultados preliminares deste diagnóstico foram apresentados 
no 13°Encontro de Extensão e Cultura (ENEC). Esses geraram a elaboração de um artigo que será 
encaminhado a revista especializada. O projeto ainda afirmou acordo para desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental em obras de infraestrutura voltadas para colaboradores, alu-
nos e professores de escolas localizadas nas áreas de influência desses empreendimentos, entre 
o período de dezembro de 2014 a julho de 2015 no Estado de Goiás. A primeira atividade sobre 
a importância da preservação dos solos foi realizada com 53 estudantes e professores do ensino 
fundamental no município de Palestina de Goiás em dezembro de 2014. Na ocasião avaliou-se 
a percepção de solo que eles detinham, em seguida assistiram um vídeo e uma palestra sobre o 
assunto, por fim aplicou-se um questionário para verificar o conhecimento adquirido. Estas ati-
vidades tem o fundamental papel de servir como “laboratório”, onde as estratégias e materiais 
didáticos estão sendo testadas e aprimoradas com o público-alvo.

Palavras-chave: solos; educação ambiental; preservação; meio ambiente.
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PROCESSOS EROSIVOS NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ  
SÃO FREQUENTES, PROMOVEM PERDAS DE SOLOS  

E ASSOREAMENTOS DOS RIACHOS

BARBOSA, A.1; SANTOS, J. A.1; SANTOS, M. O. A.1; KRAMER, V. M. S.2

1Acadêmicos do curso de Geografia da UNESPAR, Câmpus de Paranavaí - PR, aleciobarbosaa@
hotmail.com; 2Professora do curso de Geografia da UNESPAR,  

Câmpus de Paranavaí - PR, vdkramer@onda.com.br.

Os processos erosivos na região noroeste do Paraná são visíveis desde o início da colonização na 
década de 50. A presença das grandes voçorocas, já não é tão comum, mas ainda é possível obser-
var ravinas e sulcos profundos em todas as áreas do arenito. Os solos removidos acabam com-
prometendo também os cursos fluviais pelo assoreamento. Estudos realizados por acadêmicos 
do curso de Geografia da UNESPAR Câmpus de Paranavaí, nos municípios: Tamboara, Terra Rica, 
Loanda, Santa Isabel do Ivaí, Alto Paraná, São João do Caiuá, Amaporã e Paranavaí, dão conta que 
está havendo expressivas perdas de solo e de água pelo processo de erosão, e com isso o compro-
metimento dos cursos de água. Este trabalho tem como objetivo acompanhar e avaliar a dinâmica 
evolutiva de uma voçoroca através de um experimento instalado na área rural do município de São 
João do Caiuá - PR. A necessidade de proceder a estudos monitorados nesse local justifica-se por 
ser uma região com baixa estabilidade estrutural. Utilizando a metodologia sugerida por GUERRA 
(2002), após a mensuração dos dados e de posse dos resultados, permitiram que os acadêmicos 
avaliassem a extensão e como os processos evoluem. Os entendimentos dos processos erosivos 
são facilitadores e contribuem para a adoção de medidas mitigadoras e de recuperação da área 
afetada. Planejar e programar o desenvolvimento de sistema de produção selecionando áreas para 
exploração agrícola e florestas intensivas em propriedades rurais, é a forma mais eficiente para 
controlar tal desastre ambiental. Trabalhos como esses são necessários para que se adote um forte 
discurso que venha conter os impactos ao uso do solo e propor aos gerenciadores ambientais, um 
novo zoneamento agroambiental com avaliações para aptidão agrícola. A recuperação de áreas 
degradadas, visando um modelo de desenvolvimento agrícola sustentável se faz urgente na região 
do arenito Caiuá, devido à pressão que a necessidade de energia e alimentos tem exercido sobre 
o uso dos solos.

Palavras-chave: processos erosivos; ensino agrícola; monitoramento ambiental.
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CARACTERIZAÇÃO TEMPORAL DAS BARRAS DE CANAL NO RIO PARANÁ: 
ESTUDO DE CASO, GUAÍRA - PR*

BENNERT, A.1; HAYAKAWA, E. H.2; FUJITA, R. H.3

1Acadêmico do curso de Geografia da UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon, Bolsista 
PIBIC-CNPq, altraque@bol.com.br; 2Docente da UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon, 

*auxílio financeiro CNPq - Processo 472012/2014-2, ericson_geo@yahoo.com.br; 3Pós-doutoranda da 
UNIOESTE, Câmpus de Francisco Beltrão, rfharumi@yahoo.com.br.

O reservatório da hidrelétrica de ITAIPU localiza-se entre os municípios de Guaíra e Foz do Iguaçu. 
Possui extensão aproximada de 160 km e a área alagada abrange 1.350 km2. A represa é consi-
derada uma das maiores obras de engenharia para a produção de energia no mundo e a sétima 
maior represa no Brasil e a primeira em geração de energia. A área de estudo localiza-se na porção 
montante do reservatório de Itaipu, onde há a transição do sistema lótico do rio Paraná para o 
sistema lêntico, nas imediações do município de Guaíra. Neste trecho, observações preliminares 
de imagens de satélite evidenciam a presença de uma série de barras fluviais em desenvolvimento, 
bem como a expansão de inúmeras barras de canal no rio Paraná nos últimos anos. Neste contexto, 
o trabalho tem como intuito mapear temporalmente as barras de canal no rio Paraná na porção 
montante do reservatório de Itaipu, próximo a cidade de Guaíra - PR. Os materiais utilizados con-
sistiram de dados de geotecnologias, especialmente imagens de satélite da série Landsat e aplica-
tivos de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e processamento digital de imagens. As imagens 
foram selecionadas a partir dos níveis fluviométricos máximos e mínimos do rio Paraná, da esta-
ção fluviométrica de Guaíra - PR. A classificação das imagens de satélite considerou duas classes: 
água e barras de canal. Os resultados preliminares evidenciam a formação e o aumento gradual 
da dimensão das barras de canal no rio Paraná para os períodos de cota máxima do canal. Em 
ambas as margens há o processo de formação de barras. Entre o ano de 1986 até 2010 (período 
do estudo), a formação de barras do tipo lateral é predominante, em comparação com as barras 
do tipo central. Barras do tipo soldamento também são evidenciadas no local, bem como a gradual 
fixação de vegetação nas barras. Em períodos de estiagem (cotas mínimas) as barras ficam pro-
nunciadas e o nível baixo do canal compromete a navegação.

Palavras-chave: reservatório de Itaipu; Landsat; mapeamento.
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CONTRIBUIÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO NO ENTENDIMENTO DA 
RELAÇÃO SOLO-RELEVO E MAPEAMENTO DOS SOLOS

DANZER, M.1; MARTINS, V. M.2; HAYAKAWA, E. H.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Geografia, nível Mestrado da UNIOESTE/MCR, 
micheligeo09@hotmail.com; 2Profa. Dra. do curso de Geografia e do PPGG da UNIOESTE/MCR, 

mmvanda@hotmail.com; 3Prof. Dr. do curso de Geografia e do PPGG da UNIOESTE/MCR,  
ericson_geo@yahoo.com.br.

Dentre os fatores que interferem na formação e no entendimento da paisagem, o solo desem-
penha papel fundamental. A preocupação com o meio ambiente colabora com a necessidade de 
entender a distribuição e a organização dos solos na paisagem, tal como o seu potencial de uso e a 
interferência socioeconômica. O mapeamento de solos permite identificar, espacialmente, os seus 
limites e inferir seu comportamento e evolução na vertente. Dessa forma, esse trabalho procura 
integrar as técnicas de geoprocessamento e trabalhos de campo com a finalidade de auxiliar no 
mapeamento, na caracterização e na avaliação dos fenômenos envolvidos na relação solo-relevo 
e no reconhecimento das classes de solos da subunidade morfoescultural de Nova Santa Rosa, 
localizada na região Oeste do estado do Paraná. O principal objetivo é alimentar o banco de dados 
geográficos da área compreendida pela Bacia do Paraná III, objeto de pesquisa do grupo de pes-
quisadores do GEA (Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais). A elaboração das cartas bási-
cas (geologia, curvas de nível, rede de drenagem) e temáticas (hipsometria, declividade, uso do 
solo, solos) resultou na investigação de um breve e sucinto levantamento empírico a respeito de 
teorias e da execução das funções que compõe a estrutura dos softwares SIGs (Sistema de Infor-
mações Geográficas) ArcGis 9.3, Spring 5.2.6, Global Mapper 12 e Google Earth. No compartimento 
estudado, com área de 445 km2, confirmou-se que os sistemas pedológicos são formados pelas 
classes do Latossolo Vermelho, Nitossolo Vermelho, Cambissolos, Neossolos Regolíticos, Neosso-
los Litólicos e Gleissolos. A carta de solos, em escala aproximada de 1:50.000, foi obtida a partir da 
análise integrada dos atributos fisiográficos representados pelas cartas básicas e temáticas. Entre 
os produtos cartográficos elaborados, a carta de declividade foi o elemento norteador dos limites 
espaciais entre as classes de solos na vertente, permitindo identificar a relação direta dos tipos e 
formas das vertentes com a distribuição dos solos na paisagem. O uso das técnicas de geoproces-
samento e os produtos gerados foram indispensáveis para o levantamento e a confecção da carta 
de solos, agilizando e otimizando os custos e tempo de pesquisa, além de alimentar o banco de 
dados geográficos.

Palavras-chave: geotecnologias; sistemas pedológicos; relação solo-relevo.
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USO DE SÉRIES TEMPORAIS DE IMAGENS DE SATÉLITE PARA 
MAPEAMENTO DO USO DO SOLO E ESTIMATIVA DE ÁREA  

NO MUNICÍPIO CASCAVEL - PR

GRZEGOZEWSKI, D. M.1; JOHANN, J. A.2; OPAZO, M. A. U.2; SILVA, L. C. A.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, 
denisegrzegozewski@gmail.com; 2Professor da UNIOESTE, jerry.johann@hotmail.com, mopazo@uol.
com.br; 3Aluno de Graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, laiza.cavalcante@hotmail.com.

O monitoramento remoto da atividade agrícola é uma ferramenta empregada por sua eficiência, 
pela facilidade na aquisição de dados gratuitos, por seu menor custo operacional e maior preci-
são na geração de estimativas. Isto é possível porque a radiação incidente na superfície terrestre 
interage de modo distinto com diferentes alvos, pois objetos e feições terrestres possuem diversas 
composições físico-químicas. Visando o mapeamento das áreas urbanas, de áreas de preservação 
(matas ciliares, matas densas e reflorestamento), de pastagens e de culturas agrícolas do muni-
cípio de Cascavel/PR, utilizaram-se imagens orbitais, adquiridas gratuitamente, do sensor Modis 
(Moderate resolution imaging spectro radiometer), o qual possui resolução espacial média. Por 
meio do empilhamento das imagens do sensor, formou-se uma série-temporal, com a qual anali-
sou-se o comportamento espectral das classes selecionadas ao longo do tempo. Uma imagem do 
sensor Landsat 8 de alta resolução espacial foi utilizada para obtenção de pixels puros (sem mis-
tura espectral das classes) dos alvos de interesse. Conjuntamente a isto, utilizou-se o classificador 
SAM (Spectral Angle Mapper Target Finder with BandMax) para selecionar as áreas de interesse 
conforme semelhanças e diferenças presentes entre os perfis espectro-temporais (pelo ângulo de 
projeção), os quais foram obtidos através do índice de vegetação EVI proveniente do sensor Modis. 
Como resultado observou-se uma exatidão global de 97% no mapeamento das áreas com culturas 
agrícolas e a excelente acurácia espacial (K > 0,94). Já as áreas mapeadas como áreas urbanas e 
áreas de preservação resultaram em exatidão global e acurácia espacial menores, visto que houve-
ram confusões entre as classes.

Palavras-chave: modis; perfil espectro-temporal; EVI; Landsat-8; Spectral Angle Mapper.
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A TECNOLOGIA NO APRENDIZADO: É HORA DE UTILIZAR
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1Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR, thaaisap@hotmail.com; 2Professora da UTFPR, 
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O escasso interesse dos alunos em relação ao conhecimento, nas mais diversas áreas, atualmente 
representa um grande risco ao verdadeiro significado da escola. Estamos em outra época, na qual 
mudaram os alunos e suas perspectivas, a escola, e a sociedade como um todo, entretanto, os 
métodos ainda hoje utilizados por muitos professores na prática do ensino pode ser considerado 
anacrônico e muitas vezes fora do contexto em que estão inseridos os alunos. Considerando a 
realidade dos alunos fora da escola, é fundamental incrementar as atividades escolares de acordo 
com as novidades em tecnologias disponíveis no mercado, buscando melhores resultados no 
aprendizado, principalmente quando este é relacionado às crianças. O objetivo deste trabalho foi 
verificar se o uso de um aplicativo computacional auxiliaria na fixação dos conteúdos e tornaria 
o ensino do tema solo mais interessante. O trabalho foi desenvolvido na cidade de Pato Branco 
- PR, com alunos do 2º ano do ensino fundamental, em cinco escolas municipais de ensino fun-
damental. Consistiu na realização de uma aula expositiva utilizando-se equipamento multimídia 
apresentando as principais características das ordens de solo que ocorrem em Pato Branco. No 
início e no final da aula foi aplicado um questionário contendo questões básicas sobre o assunto 
abordado. Trinta dias após esta aula os alunos foram levados ao laboratório de informática onde 
revisaram os mesmos conceitos sobre os solos do município, mas desta vez utilizando-se um apli-
cativo computacional desenvolvido em Wink. Após, o mesmo questionário foi entregue aos alunos 
para ser respondido. Constatou-se que os alunos que tiveram contato com o software conseguiram 
responder o questionário com maior facilidade que os alunos que não o tiveram, bem como os ter-
mos utilizados por estes foram relativamente mais “técnicos” quando comparados com os alunos 
que somente assistiram à aula. Mesmo na aula expositiva tradicional, os alunos demonstravam 
curiosidade e interesse em parte pelos conteúdos estarem sendo ministrados por pessoas exter-
nas à escola. Além disto, foi apresentado aos alunos amostras de solo de diversas cores e a Carta 
de Munsell, o que também atraiu a atenção destes. No entanto, o uso do computador, de forma 
interativa, muito semelhante a um jogo no qual o aluno pode ir para ambientes diferentes con-
forme as respostas que dá as questões mostrou-se mais eficiente em atrair a atenção. Percebeu-se 
que a interação entre os alunos, a relação entre conteúdos e vivências bem como a proposição de 
questões que iam além do conteúdo foram mais presentes e intensas na atividade realizada no 
laboratório de informática. Isso permite inferir que é importante utilizar-se tecnologias com as 
quais os estudantes têm contato frequente em seu dia-a-dia, uma vez que estas podem despertar 
maior curiosidade destes nos conteúdos ministrados, com resultado positivo tanto para o profes-
sor quanto para o aluno.

Palavras-chave: aplicativo computacional; educação em solos; ensino fundamental.
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CÂNDIDO RONDON - PR
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Estudos pedológicos podem auxiliar na compreensão do grau de evolução do solo e paisagem. 
Através de análises mineralógicas, aliadas a dados químicos, físicos e morfológicos do solo foi pos-
sível interpretar o atual estágio de intemperismo de dois perfis de Latossolos localizados no muni-
cípio de Marechal Cândido Rondon - PR. Esse trabalho parte de um estudo maior, parte da hipótese 
de que a superfície onde estão localizados os Latossolos estudados pode ser uma continuação das 
superfícies geomórficas incompletamente aplainadas identificadas no sudoeste paranaense por 
PAISANI et al (2008). Os resultados mostraram que nesses solos a prevalece uma mineralogia 
composta predominantemente por minerais 1:1 (Caulinita), e presença de minerais 2:1 (Vermi-
culita com hidroxi-entrecamadas). Essa mineralogia e os demais atributos desses solos indicam 
que predominou o processo de monossilaitização com hidrólise parcial ao longo da pedogênese. 
Considerando a paisagem local o solo está em concordância com o ambiente de formação em clima 
subtropical (muito intemperizado) e em relação à paisagem regional é encontrado as mesmas 
características pedológicas dos solos estudados nas Superfícies incompletamente aplainadas V e 
VI no sudoeste do PR, indicando haver similaridade pedogenética entre os solos dessas superfícies 
e os solos estudados.

Palavras-chave: latossolos; mineralogia; Marechal Cândido Rondon.



– 66 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

SOLO COMO OBJETO DIDÁTICO: A PINTURA COM SOLO  
COLABORANDO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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A educação ambiental vem se mostrando de suma importância para sensibilizar a população 
quanto aos impactos negativos que estão ocorrendo em nosso meio, tais como erosão do solo, 
poluição de recursos hídricos e atmosféricos, enchentes, entre outros. Essa sensibilidade geral-
mente está presente em públicos mais jovens, principalmente relacionados à crianças ou adoles-
centes, e pode ser enfatizada através da realização de trabalhos lúdicos educacionais voltados à 
importância e conservação do solo. Com este objetivo, foi realizado um projeto de educação em 
solos na Casa Familiar Rural (CFR), no município de Pato Branco - PR, que recebe principalmente 
jovens ligados ao campo e utiliza a pedagogia da alternância. O projeto consistiu na realização 
de algumas aulas visando enfatizar temas como a relevância do solo em seu aspecto geral, bem 
como a constante necessidade de conservação deste por meio de todos os seres humanos. Estas 
aulas foram ministradas por professores e alunos do curso de Agronomia da UTFPR Câmpus Pato 
Branco para os alunos do primeiro ano do ensino médio da CFR. Após estas aulas, para enfatizar 
melhor os temas abordados, foi sugerido aos alunos a realização de uma atividade artística, a 
pintura, utilizando como matéria prima para fabricação da tintura o solo de suas propriedades. 
Com isso, os estudantes foram instigados a coletaram diversos tipos de solo, de diferentes textu-
ras e colorações, além de buscarem resgatar os conhecimentos tradicionais de sua família sobre 
os diferentes tipos de solo que ocorriam na propriedade. Posteriormente fabricou-se pigmentos 
a base de cola, solo e água, com os materiais coletados, obtendo-se diferentes colorações, e esta 
foram disponibilizadas aos alunos. As pinturas poderiam retratar um tema livre, buscando recriar 
o ambiente da coleta ou alguma ligação que o aluno estabelecesse com o solo. Apenas dois alunos 
não realizaram o trabalho de pintura, embora tenham feito a primeira etapa, de coleta do solo. 
As pinturas feitas foram categorizadas em três grupos: relações do solo com a produção agrícola, 
relações do solo com o dia-a-dia e outras relações possíveis. Na categoria relação com a produção 
apareceram recriações que remetem a produção de alimentos, tais como grãos, animais, e o pró-
prio curso de Agronomia. Na categoria relações com o dia-a-dia surgiram desde temas comuns aos 
jovens, como logomarcas de motores de busca ou redes sociais até temas religiosos. Na categoria 
outros surgiram reproduções de obras ou personagens conhecidos, refeitos de forma inusitada, 
justamente por serem recriados usando o solo como matéria. A categoria com maior número de 
trabalhos foi a categoria relações com o dia-a-dia, o que pode significar que embora tenham liga-
ção com o meio rural estes jovens não percebem o solo apenas como elemento de produção. Con-
clui-se que a forma de abordagem, através da Educação Artística, obteve os resultados esperados, 
ou seja, possibilitou que os alunos ampliassem seu conhecimento sobre o solo.

Palavras-chave: artes; categoria; jovens do campo.
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A obtenção de dados geoambientais é essencial não só para a caracterização e conhecimento das 
particularidades fisiográficas de uma área, como também para instruir as ações de uso e ocupação 
do solo. No setor rural, o uso do solo é intenso, especialmente em função das atividades agrope-
cuárias. Daí a importância das geotecnologias como ferramenta auxiliar na caracterização física e 
socioeconômica do meio. Desse modo, o levantamento de dados geoambientais e a elaboração de 
cartas básicas (geologia, curvas de nível, rede de drenagem) e temáticas (hipsometria, declividade, 
uso do solo) nortearam a proposta de pesquisa. O principal objetivo foi identificar os sistemas 
pedológicos e mapear as principais classes de solos, em escala adequada, para auxiliar na gestão 
do uso e ocupação no médio e alto curso do córrego Quatro Pontes, localizado no município homô-
nimo, região Oeste do estado do Paraná. A caracterização geoambiental pautou-se na obtenção de 
dados utilizando-se os modelos digitais de elevação (MDE) provenientes do SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), imagens do satélite Landsat-8/OLI e Carta Topográfica (escala 1:50.000). 
Todos os dados foram organizados e manipulados em aplicativo de Sistema de Informação Geo-
gráfica (SIG) (SPRING 5.2 e QGIS 2.0. A manipulação dos dados gerou cartas temáticas de hipsome-
tria, declividade e de uso e cobertura do solo. A partir da análise integrada das cartas, procedeu-se 
a identificação dos limites de transição entre as classes dos Latossolos Vermelhos, Nitossolos Ver-
melhos, Cambissolos, Neossolos e Gleissolos na vertente e na paisagem. Assim foi gerado o mapa 
de solo preliminar, em escala compatível com o nível de detalhe dos dados levantados, tendo em 
vista que a escala do mapeamento disponibilizado pelo ITCG (Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências) é de 1:250.000. O mapeamento prévio foi aferido e corrigido por meio de incursões 
em campo, tendo a declividade, a topografia e as formas das vertentes como elementos nortea-
dores dos limites e transições espaciais entre as classes de solos. Como resultado foi obtido o 
mapa de solo do setor médio e alto da bacia do Córrego Quatro Pontes, na escala aproximada de 
1:50.000. Conhecer e mapear os solos na escala da microbacia é indispensável para o desenvolvi-
mento de ações e práticas conservacionistas e, também, de futuros estudos e projetos de interesse 
público ou privado. A realização de análises físico-químicas de rotina, a partir do segundo nível 
categórico, é importante para assegurar a identificação precisa das classes mapeadas, conforme 
classificação brasileira de solos.

Palavras-chave: geotecnologias; Shuttle Radar Topography Mission (SRTM); relação solo-relevo; 
Landsat-8; microbacia.
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A utilização de recursos educacionais digitais em um meio educativo é algo de fundamental impor-
tância para o aprendizado dos acadêmicos atualmente, tendo em vista que os jovens são estimula-
dos cotidianamente via linguagens diversas devido à sociedade da informação; dessa forma, eles 
têm encontrado dificuldades em teorizar conceitos e assimilar conteúdos exclusivamente via lin-
guagens oral-escrita, tradicionais na escola brasileira. Assim, os recursos digitais podem auxiliar 
complementando os conteúdos trabalhados em sala de aula. O objetivo deste trabalho foi desen-
volver um website da área de Ciência do Solo para disponibilizar materiais complementares dos 
assuntos trabalhos em sala de aula. Este projeto foi desenvolvido a partir da aprovação de um 
projeto para produção de recursos digitais educacionais, na UTFPR-DV. O website foi construído 
a partir de um pré-moldado, o qual oferece o livre acesso para se realizar diversas atividades de 
fácil elaboração e manutenção, assim, podendo estabelecer atividades atualizadas durante todo 
o período de locação. O desenvolvimento do website contou com a participação dos professores 
do grupo de pesquisa em Ciência do Solo, onde estes tem elaborado e disponibilizado seus mate-
riais de aula ou outros que julgarem necessários. Neste espaço virtual foram disponibilizados os 
links das disciplinas relacionadas a geologia, pedologia, classificação de solos e Biologia do Solo, 
sob responsabilidade dos professores das áreas, nos diferentes cursos de graduação. Nestes links 
das disciplinas foram disponibilizados conteúdos tais como: vídeos relacionados aos assuntos das 
aulas, disponibilização dos materiais das aulas em arquivo pdf, divulgação de informações aca-
dêmicas, tais como simpósios, concursos e outros eventos relacionados a ciência do solo e foto-
grafias das viagens técnicas das disciplinas. O website encontra-se no endereço: www.gpcs.com.
br. Sabe-se que a relevância de qualquer material didático só existe pelos usos que se fazem dele, 
desta forma, a utilização do website tem sido divulgada em sala de aula, estimulando os alunos a 
acessarem os materiais, para que de fato esta ferramenta possa ser relevante no processo ensino-
-aprendizagem. Percebeu-se ao longo do tempo de utilização do website que este tem transmitido 
de maneira positiva seu objetivo, uma vez que a busca por conteúdos ofertados pelos docentes 
tem despertado interesse pelos acadêmicos. O trabalho, que continua sendo realizado, motiva os 
acadêmicos a participarem de atividades expandindo a informação através de um meio virtual, no 
qual atualmente eles estão amplamente inseridos. Espera-se ampliar ainda mais a divulgação dos 
materiais e complementar a formação acadêmica dos alunos.

Palavras-chave: educação em solos; materiais digitais educacionais; internet.
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Os estudantes de Agronomia e Engenharia Florestal do Câmpus da Universidade Tecnológica Fede-
ral do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) têm dificuldade em assimilar os conceitos relacio-
nados a Classificação de Solos, dificultando a aplicabilidade do Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS). Assim, toda e qualquer proposta de métodos de ensino alternativos deve ser difun-
dida e dentre as ferramentas metodológicas, a música apresenta-se como uma estratégia. O objetivo 
foi apresentar o uso de paródia musical como proposta de atividade lúdica sobre a classificação 
de solos. O trabalho foi desenvolvido na UTFPR-DV por estudantes do 4° semestre de Engenharia 
Florestal que cursavam a disciplina de Introdução à Ciência do Solo, que contempla o conteúdo de 
classificação de solos, em fevereiro de 2014, durante a viagem de estudos sobre os solos do Estado 
do Paraná. A turma foi dividida em grupos, onde cada um apresentou um perfil de solo estudado na 
disciplina. Os grupos puderam escolher como fariam a apresentação de seu trabalho, tendo apen-
sas que respeitar o tempo máximo de 30 minutos. O grupo responsável por apresentar o perfil do 
Neossolo, elaborou a paródia musical sobre este e sua relação com a paisagem, sendo esta cantada 
e acompanhada pelo som de um violão. O grupo apresentou na música as características de um 
Neossolo Litólico, quando cita “O Litólico é solo sobre rocha, uma camada muita fina, na rocha sobre-
posta’’ sendo que este compreende solos rasos onde apresenta a soma dos horizontes sobre a rocha 
não ultrapassando os 50 cm, e na maioria das vezes, está relacionado a relevos declivosos. Sua limi-
tação é em relação a profundidade, com presença próxima de rochas expondo dificuldade de cres-
cimento radicular, e elevando o risco de erosão. Este solo é utilizado geralmente para preservação 
de fauna e flora, porém, um exemplo próximo, da região sul, é a utilização deste solo para cultivo de 
feijão e soja. Ainda na mesma paródia havia frases sobre o Neossolo Regolítico, ‘’O regolítico, agora 
vou explicar, tem um horizonte C que é duro de se furar ’’ este sendo da mesma forma um solo pouco 
desenvolvido, porém, com a presença do horizonte C. Também tem sua ocorrência em regiões decli-
vosas, podendo apresentar alta erodibilidade, o que o torna adequado somente para cultivo de pas-
tagens. O desenvolvimento da paródia apresentando uma letra coerente com as características do 
solo que ele deveria apresentar indica que o aluno compreendeu a classe de solo em questão. Desta 
forma, fica expresso que o uso de atividades lúdicas, como o do desenvolvimento de paródias, traz 
benefícios aos estudantes fazendo com que os mesmos tenham que estudar para elaborar a paródia 
e também no momento da apresentação que os demais alunos da disciplinas fiquem atentos, pres-
tando atenção à apresentação, pois, estão curiosos para saber como os colegas fizeram a paródia.

Palavras-chave: metodologia lúdica; classificação de solos; nesossolo litolítico e regolítico.
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Apesar de seu papel, o solo é progressivamente degradado devido a usos inadequados, dimi-
nuindo seu potencial para sustentar o crescimento vegetal e outras funções ambientais, essenciais 
às populações urbanas e rurais. Muitas vezes este conteúdo é apresentado em sala de aula de 
forma pouco interessante, descontextualizada, ou até mesmo equivocada. Em parte este problema 
é devido à falta de formação inicial e continuada específica, dos professores da educação infan-
til e ensino básico. O objetivo geral deste projeto é fomentar a formação inicial e continuada de 
docentes da educação básica e técnica, e estudantes das licenciaturas. A metodologia para atingir 
este objetivo envolve a proposição de: a) cursos de extensão universitária para docentes da edu-
cação básica e educação infantil, nas modalidades presencial e à distância; b) disciplinas para os 
cursos de licenciaturas; c) avaliação das experiências produzidos neste projeto. Ressalta-se que 
esta iniciativa, ao estar articulada dentro do Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/
UFPR, também é o loci privilegiado para desenvolver, avaliar e validar experiências e materiais 
impressos ou digitais. Como resultados do projeto, no ano de 2014, podem ser destacados: a) Rea-
lização de dois cursos de extensão universitária presenciais (24 h), em Curitiba para professores 
municipais dos anos iniciais do ensino fundamental; b) Realização em Curitiba e Paranaguá de 
três cursos (16 h) para professores estaduais da educação básica e técnica dos Núcleos Regionais 
de Educação de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná em parceria com a SEED - PR e 
Núcleo Paraná da SBCS; c) Produção de material instrucional e realização de um curso para pro-
fessores e educadores dos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil na modalidade 
EaD (178 h), dentro do Programa EduPesquisa em parceria com a Prefeitura Municipal de Curi-
tiba; d) Implantação da disciplina “Solos na Educação Básica” para os cursos de licenciatura em 
Ciências Biológicas e Geografia da UFPR. No último curso de solos, realizado para professores dos 
anos iniciais do ensino fundamental da prefeitura de Curitiba, a avaliação realizada indicou que 
79% dos participantes consideraram os tópicos adequados, 88% entenderam que os tópicos abor-
dados não foram repetitivos em relação ao conhecimento do participante, e 79% dos participantes 
acharam que o curso esta dentro ou acima de sua expectativa inicial. Destaca-se que 75% dos 
participantes consideraram que o curso terá contribuição efetiva para sua atuação profissional, e 
71% afirmaram que certamente iriam sugerir o curso para outros colegas professores.

Palavras-chave: formação docente; educação em solos; educação à distância.
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PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PELO PROGRAMA SOLO NA 
ESCOLA PARA A EDUCAÇÃO EM SOLOS

MAIA, G. N.1; PRESTES, V. M.1; SOUSA, C. E.2; MELO, V. F.3; LIMA, M. R.3

1Estudante de Engenharia Florestal da UFPR, gabiih_-@hotmail.com, viniciusmacedo.prestes@
hotmail.com; 2Estudante de Agronomia da UFPR, cassianoemilio@live.com; 3Professor do 

Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, vanderfm@ufpr.br, mrlima@ufpr.br.

O solo vem sendo progressivamente degradado devido a usos inadequados a ponto de diminuir 
em muito o seu potencial para sustentar o crescimento vegetal e outras funções ambientais. Deve 
ser enfatizado que o solo, na escala antropológica, pode ser considerado um recurso natural não 
renovável. Segundo a ONU aproximadamente 40% dos solos do planeta já se encontram altamente 
degradados. Por este motivo, o ano de 2015 foi escolhido recentemente pela Assembleia Geral 
da ONU, como Ano Internacional do Solo. Apesar da importância para as populações urbanas e 
rurais, o conteúdo “solo” é apresentado geralmente de forma descontextualizada e equivocada 
nos materiais didáticos do ensino fundamental, médio e técnico. Sendo assim, o Projeto “Recur-
sos Didáticos para Educação em Solos”, vinculado ao Programa de Extensão Universitária Solo na 
Escola/UFPR, tem por objetivo desenvolver, aprimorar, avaliar e validar material didático sobre 
solos para professores e escolares do ensino fundamental, médio e técnico, baseado nos atuais 
conhecimentos técnicos e científicos, com uma linguagem apropriada e acessível de forma a faci-
litar sua compreensão. As principais atividades desenvolvidas pelo Projeto no ano de 2014 foram: 
a) Elaboração do livro “Conhecendo os solos - abordagem para educadores do ensino fundamental 
na modalidade à distância” pelos professores participantes do projeto; b) Elaboração da cartilha 
“Sugestões para manutenção e uso de experimentos em exposição didática de solos”, a qual pro-
cura sistematizar a experiência do Projeto “Exposição Didática de Solos” para outros projetos de 
popularização científica similares no país; c) Elaboração da cartilha “Conhecendo os principais 
solos do litoral do Paraná” em parceria com o Núcleo Estadual Paraná da Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo, a qual foi distribuída a todos as escolas da rede pública nos municípios desta 
região do estado; d) Continuidade do desenvolvimento de pesquisas para avaliação dos materiais 
didáticos produzidos pelo projeto; e) Ampliação dos roteiros disponíveis na Experimentoteca de 
Solos, a qual é utilizada por professores de todo o país, pois estão disponíveis no portal de objetos 
educacionais do MEC; g) Apoio ao Projeto Areia na Escola na elaboração da cartilha “Conhecendo 
os principais solos de Matinhos”; h) Apoio de material didático para a disciplina “Solos na Educa-
ção Básica” que foi implantada nos cursos de licenciatura em Geografia e Ciências Biológicas da 
UFPR; i) incorporação de fotos, textos, experiências desenvolvidos pelo projeto em livros didáticos 
do ensino fundamental utilizado nas escolas públicas e privadas. Conclui-se que o projeto alcança, 
através de suas ações, um grande público no país, contribuindo para a popularização da ciência 
do solo. Somente o vídeo “Conhecendo o Solo”, produzido em parceira com a TV Paulo Freire, tem 
mais de 115.000 visualizações somente no YouTube®.

Palavras-chave: recursos didáticos; educação em solos.
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CAUSAS E EFEITOS DA EROSÃO HÍDRICA EM SOLOS DA CIDADE DE 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR

TIZ, G. J.1; CUNHA, J. E. da2

1Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da UEM, greicy_tiz@hotmail.com; 
2Professor da UNIOESTE, edeziocunha@hotmail.com.

A erosão hídrica pluvial é um processo geomorfológico natural de retirada, transporte e depo-
sição de materiais dos solos que promove a esculturação das formas do relevo. Destaca-se que 
esses processos decorrem da interação de elementos naturais (clima, relevo, solo e vegetação) 
e antrópicos (atividades rurais e urbanas) que condicionam a existência de diferentes graus de 
fragilidades à erosão. Vale lembrar que as atividades antrópicas surgem como fator de acelera-
mento dos processos erosivos, proveniente da alteração da dinâmica hídrica das vertentes, mesmo 
naquelas com solos oriundos do basalto que são naturalmente estáveis à processos erosivos. Esta 
realidade é verificada na cidade de Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Estado do Paraná, 
em solos de textura argilosa de origem basáltica (LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos nos 
setores de topo e dos NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos nos segmentos de média vertente 
e NEOSSOLOS LITÓLICOS tanto nos setores de baixa vertente como nos de alta vertente onde 
estão presentes as rupturas de declive), com predomínio de formas de relevo suaves a onduladas 
que permitiam relativa estabilidade a erosão. O desmatamento, iniciado na década de 1930, fez 
com que o equilíbrio do potencial ecológico deixasse de ocorrer, gerando uma série de impactos 
ambientais, dentre eles o aceleramento da erosão dos solos. Por este motivo, o presente trabalho 
tem por objetivo discutir as causas e as consequências dos processos erosivos na cidade de Mare-
chal Cândido Rondon, região Oeste do Estado do Paraná. Para tanto, além de revisão bibliográfica, 
o trabalho contou com trabalhos de campo para registro fotográfico e obtenção de medidas de 
extensão, largura e profundidade das feições erosivas. O estudo de caso permitiu verificar que os 
problemas relativos a erosão não advêm dos aspectos naturais, mas, sim, dos usos e das ocupações 
realizados, que, por conseguinte tem trazido sérios problemas de ordem socioambiental e socioe-
conômica para a população. Foi possível constatar que os usos e as ocupações urbanos, além de 
proporcionarem a instalação de processos erosivos, também aceleram a sua evolução, o que pode 
ser justificado pela alteração do escoamento superficial e da infiltração das águas pluviais oriunda 
da existência de galerias pluviais com capacidade ineficiente de transportes das águas, em particu-
lar nos períodos de verão onde a precipitação quase sempre tem maior volume. As maiores formas 
erosivas (voçorocas) ocorrem nos pontos em que as águas pluviais coletadas na área urbana são 
lançadas diretamente na superfície das vertentes, isto é, sem a existência de dissipadores de ener-
gia, o que evidencia um planejamento urbano inadequado.

Palavras-chave: processos erosivos; ação antrópica; urbanização.
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EXPOSIÇÃO DIDÁTICA DE SOLOS: CONHECENDO E PROTEGENDO O SOLO

CORDEIRO, J. K. F.1; SILVA, B. P.2; SOUSA, C. E.3; SILVA, E. A.4; VEZZANI, F. M.4; LIMA, M. R.4

1Estudante do curso de Agronomia da UFPR, jhess.cordeiro@gmail.com; 2Estudante do curso de 
Ciências Biológicas da UFPR, brunaperissute@gmail.com; 3Estudante do curso de Agronomia da 

UFPR, cassianoemilio@live.com; 4Professores do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da 
UFPR, elenalvarenga@yahoo.com.br, vezzani@ufpr.br, marceloricardodelima@gmail.com.

A Exposição Didática de Solos é um projeto que está vinculado ao Programa de Extensão Uni-
versitária Solo na Escola/UFPR. Este projeto mantém um espaço de popularização científica, no 
qual procura criar momentos de vivência e experimentação, testando e validando experiências 
didáticas, e recebendo a visita de alunos e professores de escolas de ensino fundamental e médio 
das redes públicas e privadas da região de Curitiba. O solo é muito importante para o desenvolvi-
mento do homem, pois atua como substrato de vida na Terra. Porém, trata-se de um assunto pouco 
trabalhado, onde muitas pessoas desconhecem a importância do solo no ambiente e os impactos 
que vem sofrendo continuamente. Tendo em vista a defasagem do conhecimento sobre solos e a 
necessidade de trabalhar esse assunto a Exposição Didática de Solos tem como objetivo manter 
um espaço de popularização científica e tecnológica da ciência do solo que possa receber alunos e 
professores de diferentes níveis educacionais formais e não formais, e testar e avaliar experiências 
didáticas sobre o solo. A cada visita o projeto busca disseminar os cuidados com o solo e também 
realizar melhorias em sua estrutura e abordagem, para tanto, ao fim de cada visita, os visitan-
tes preenchem uma ficha com perguntas objetivas avaliando a visita. Através desse questionário 
que pode-se perceber como os visitantes receberam o assunto, quais pontos precisam melhorar e 
atualizar. No ano de 2014, o espaço recebeu cerca de 1.230 visitantes, sendo que mais de 90% dos 
alunos entenderam o conteúdo passado e conseguiram aprender muita coisa sobre solos os visi-
tantes também consideraram importante que os professores abordem mais esse tema durante as 
aulas. Já entre os professores cerca de 95% responderam que a visita foi adequada à faixa escolar 
da turma, atendendo às suas expectativas quanto ao projeto. Consideraram ainda que a visita é 
um auxílio para que possam trabalhar o assunto solo com suas turmas. A Exposição Didática Solo 
na Escola/UFPR já foi tema de uma reportagem realizada pela TV Educativa do Paraná, e devido a 
relevância do projeto em se dedicar a popularizar o conhecimento sobre solos auxiliando alunos e 
professores, o projeto recebeu uma carta de agradecimento da Secretaria Municipal de Educação 
de Curitiba, pelas ações realizadas.

Palavras-chave: popularização da ciência do solo; educação em solos; experimentoteca de solos.
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EROSÃO, ASSOREAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MAQUETES:  
O SOLO NO ENSINO DE GEOGRAFIA

ISAKA, S. R.1; SANTOS, E. F.2

1Estudante no curso de Graduação em Geografia da UFPR, suyan.isaka@yahoo.com.br; 2Estudante no 
curso de Graduação em Geografia da UFPR, ederfabiano93@hotmail.com.br.

A partir da década de 70 do século XX, iniciaram-se inúmeras discussões a respeito das relações 
do homem com a natureza e dos impactos resultantes pela degradação gerada de acordo com o 
vigente modelo de produção. Surge neste contexto a noção de sustentabilidade, conceito que hoje 
é amplamente difundido nos mais variados segmentos da sociedade. Com o decorrer dos anos, 
apesar de grande parcela da população ter se aprofundado no debate de que é necessário proteger 
o meio ambiente, ainda não é comum a percepção que este resultada da integração dos diversos 
componentes da natureza, estando entre estes, o solo. Quando verificamos de forma mais atenta 
o valor ecológico que o solo tem para as pessoas, percebemos que ele é ínfimo. A partir deste fato 
se faz necessária uma abordagem escolar construtivista, a qual seja capaz de possibilitar que o 
estudante perceba-se como um sujeito, que interage com o meio, em específico com o solo. Dessa 
forma, pretende-se trabalhar neste artigo, o uso de maquete como sugestão de recurso didático 
no ensino de Solos na disciplina de Geografia, utilizando-se do viés de educação ambiental pro-
posto nos PCN’s de 1997. Para isso, serão desenvolvidas as temáticas: Erosão, assoreamento e 
impermeabilização do solo; com o auxílio de maquetes. Busca-se construir os modelos didáticos 
fazendo uso de materiais de fácil acesso, tais como: papelão, garrafas pet, terra, forma de bolo, 
entre outros. Com o uso das maquetes pretende-se possibilitar ao estudante uma visualização 
pratica dos fenômenos que ocorrem no solo, decorrentes da – neste caso – precipitação, utilizando 
como exemplo: uma superfície exposta e outra coberta (com papelão). E mais do que isso, explorar 
o recurso para fomentar o debate acerca das condições de moradia com as quais nos deparamos 
no dia-a-dia, procurando compreender que problemas sociais tem origem em questões de ordem 
ambiental. Assim, pode-se considerar que este artigo consiste em uma proposta de ensino com o 
uso de maquete como recurso didático, à contribuir para uma melhor compreensão acerca das 
temáticas citadas anteriormente, bem como dos efeitos que as condições do solo podem trazer 
para a sociedade.

Palavras-chave: maquetes; assoreamento; impermeabilização; ensino.
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PROGRAMA SOLO NA ESCOLA: TRANSPONDO OS LIMITES DA ACADEMIA

FERNANDES, A. S.1; SCHELEDER, J.2; LIMA, M. R.3; SILVA, E. A.3

1Estudante de Graduação em Artes Visuais da UFPR, aina.sfe@gmail.com; 2Estudante de Graduação 
em Zootecnia da UFPR, jessica_scheleder@yahoo.com; 3Professora do Departamento de Solos e 

Engenharia Agrícola da UFPR, mrlima@ufpr.br, elenalvarenga@yahoo.com.br.

O solo desempenha funções essenciais para o meio ambiente e ao ser humano, no entanto, vem 
sendo constantemente degradado. Dessa forma é fundamental a conscientização da população 
sobre a importância do solo. Esse tema geralmente é abordado de forma equivocada no ambiente 
escolar. O Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR tem como objetivo popularizar 
o conhecimento científico e tecnológico relacionado à ciência do solo, promovendo a conscientiza-
ção de que o solo é um importante componente dos ambientes naturais e antropizados. As ações 
do programa são distribuídas em quatro projetos: a) Exposição Didática de Solos: mantém um 
espaço que recebe alunos e professores de diferentes níveis educacionais, formais ou não formais, 
testa e valida experiências didáticas sobre solos. Este espaço de popularização científica recebeu 
1.230 visitantes de abril a novembro de 2014, sendo que 91% consideraram a visita “muito legal”, 
87% afirmaram que aprenderam muita coisa sobre solos e 95% assinalaram que a atuação dos 
bolsistas monitores foi adequada. b) Formação Continuada em Solos para Educadores: desenvolve 
cursos presenciais ou à distância que mostram aos professores e educadores do ensino básico e 
educação infantil que o solo não é uma entidade isolada, mas um integrante do ambiente natural, 
fundamental para a manutenção dos ecossistemas terrestres, no meio rural e urbano. Durante o 
curso os professores estabeleceram uma relação empírica com o solo, e aprenderam a reproduzir 
experimentos que auxiliarão suas explicações em sala. No ano de 2014 foram realizados quatro 
cursos, que atenderam a 235 educadores. As avaliações quantitativas destes cursos mostraram 
que, para a maioria dos participantes, o curso superou suas expectativas e contribuiu para o exer-
cício docente. Além disso, também foi ministrado um curso modalidade à distância para 50 profes-
soras e educadoras; c) Recursos Didáticos para Educação em Solos: desenvolve, aprimora, avalia e 
valida materiais didáticos sobre solos para professores e escolares da educação básica, com uma 
linguagem apropriada e acessível. Nesse contexto, destacam-se as seguintes produções no ano de 
2014: elaboração do livro “Conhecendo os Solos – abordagem para educadores do ensino funda-
mental à distância”; e a cartilha “Sugestões para Manutenção e Uso de Experimentos em Exposição 
Didática de Solos”, que foi elaborado pelos bolsistas e professores vinculados ao Programa; d) 
Educação Ambiental em Solos: visa desenvolver ações de educação ambiental em áreas afetadas 
por empreendimentos de infraestrutura, destacando a atuação do mesmo em ações de educação 
ambiental na área de influência de pequenas centrais hidrelétricas na bacia do Rio Bonito. Além 
disso, a atuação do Programa também originou a disciplina “Solos na Educação Básica” nas licen-
ciaturas em Geografia e Ciências Biológicas da UFPR.

Palavras-chave: solos; educação ambiental; conscientização.
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A ESTRUTURA DE UM REMANESCENTE DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
SOBRE LATOSSOLO BRUNO NA REGIÃO CENTRO-SUL PARANAENSE

CORDEIRO, J.1; RODERJAN, C. V.2; CURCIO, G. R.3

1Professor da Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina, julianocordeiro@ufpr.br; 2Professor 
da Universidade Federal do Paraná – SCA, roderjan@ufpr.br; 3Pesquisador da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, Embrapa Florestas, Colombo - PR, curcio@cnpf.embrapa.br.

O recobrimento vegetal arbóreo tem relação direta durante o processo de formação dos solos flo-
restais. Pode-se afirmar que composição florística de determinada área revela influências ambien-
tais e o tipo de solo formado contribui para a manifestação de padrões tanto da estrutura horizon-
tal quanto vertical das florestas. A cobertura florestal do Paraná tem a Floresta Ombrófila Mista 
como uma das principais unidades fitogeográficas de ocorrência natural em seu território. Este 
trabalho visou caracterizar a estrutura fitossociológica de um remanescente Floresta Ombrófila 
Mista sobre Latossolo Bruno. A área de estudo localiza-se na fazenda Três Capões (coordenadas 
25°25’18” S e 51°41’45” O) em Guarapuava - PR. A cota altimétrica do local é de 960 m s.n.m. 
Foram instaladas 22 parcelas fixas de 10 x 10 m em uma área homogênea de vegetação de 2,2 
ha. A feição geomorfológica identificada foi de posição em terço final de rampa convexa e relevo 
predominantemente ondulado. Com abertura de trincheira foi realizada a classificação da unidade 
pedológica em Latossolo Bruno Tb Distrófico Típico A proeminente textura argilosa bem drenado. 
Foi possível reconhecer 5 horizontes – A1, A2, B\A, BW1 e BW2 até a profundidade de 1,5 m. Foram 
coletadas 4 amostras de solo para análise química e física. Para o levantamento fitossociológico 
o critério amostral incluiu todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) > a 4,78 cm 
com mensuração de 423 indivíduos. Os resultados obtidos mostraram a estrutura horizontal do 
remanescente com densidade absoluta de 1.923 ind/ha-1 e área basal de 64,28 m2/ha-1. O grupo 
das cinco principais espécies foi constituído por Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (18%), 
Eugenia uniflora L. (13,1%), Campomanesia xanthocarpa Mart. ex O.Berg (8,9%), Nectandra mega-
potamica (Spreng.) Mez (8,2%) e Banara tomentosa Clos (6,2%). Esse grupo somou 54,6% do 
valor de importância VI%, 68,9% da dominância absoluta, 54,6% da densidade absoluta dos indi-
víduos amostrados e 14,3% da diversidade de espécies. Os diâmetros das árvores oscilaram de 4,7 
a 102,8 cm (média de 14,9 ± 14,3 cm). Foi possível reconhecer a divisão entre três estratos: Estrato 
inferior – alturas ≤ a 6,5 m; Estrato médio – alturas entre 6,5 a 10 m e Estrato superior – alturas 
≥ a 10 m. A altura oscilou de 1,8 a 27 m com média de 9,6 ± 5,3 m. Pode-se afirmar que a flora do 
remanescente é constituída por espécies caracterizadoras da Floresta Ombrófila Mista e estrutura 
do remanescente exibiu valores diferenciais para este tipo de condição pedológica.

Palavras-chave: compartimentação ambiental; características ambientais; fitossociologia; solos 
florestais; unidade pedológica.
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EXPERIMENTOS PARA A EDUCAÇÃO EM SOLOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL: DENSIDADE E TEXTURA

SCHELEDER, J.1; LIMA, M. R.2

1Estudante de Zootecnia da UFPR, jessica_scheleder@yahoo.com; 2Professor do Departamento de 
Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, mrlima@ufpr.br.

Na escala antropológica, o solo pode ser considerado um recurso natural não renovável e, segundo 
a ONU, aproximadamente 40% dos solos do planeta já se encontram altamente degradados. Por 
outro lado, o ensino de solos no ensino fundamental não é adequado. Atualmente muitos materiais 
didáticos que estão à disposição dos professores do ensino fundamental tratam o tema solos de 
maneira resumida e muitas vezes incorreta. O objetivo deste trabalho foi analisar como os livros 
didáticos do ensino fundamental abordam a textura e a densidade do solo, e dessa maneira propor 
experimentos para minimizar os problemas encontrados. A análise dos livros didáticos permitiu 
observar que frequentemente ocorre uma confusão equivocada entre conceitos físicos do solo, 
como textura, densidade e consistência. Raramente a textura do solo é associada à proporção dos 
diferentes tamanhos de partículas. Os solos argilosos, por exemplo, são frequentemente confun-
didos com “massa cerâmica”, a qual muitas vezes nem sequer é argilosa. A estes solos, são indica-
dos atributos como serem “muito duros”, “densos” e “impermeáveis” Usualmente mostra-se uma 
imagem de um solo argiloso compactado, no qual se percebem marcas de pneus e nesta mesma 
superfície mostra-se a água empoçada para indicar a condição de impermeablidade. Por outro 
lado os solos arenosos são descritos como “soltos” e “mais porosos”. Mas ao invés de apresentar 
imagens de solos arenosos, são apresentadas praias ou dunas, que mostram sedimentos arenosos 
não consolidados. Foi constatado, portanto, muitos equívocos conceituais, que prejudicam a per-
cepção do educando em relação ao solo, não permitindo que ele consiga extrapolar as informações 
constantes no material didático para a sua realidade e no entorno do ambiente escolar. Procu-
rando sanar esta dificuldade foram propostos dois experimentos simples que foram implantados 
na Exposição Didática de Solos do Programa Solo na Escola/UFPR: a) Textura do solo: amostras 
de solos de textura arenosa, siltosa e argilosa foram colocadas em recipientes onde permanecem 
úmidas, nas quais permite que os alunos possam manusear as mesmas e perceber as diferenças 
ao tato destas amostras. Também foram confeccionadas cartelas nas quais foram coladas amos-
tras de cascalho a argila para que os alunos possam perceber que estas partículas apresentam 
granulometrias diferentes; b) Densidade do solo: três garrafas transparentes, de mesmo volume, 
preenchidas com amostras de solos argiloso, arenoso e orgânico. Para que ao levantar as garrafas 
os alunos possam perceber que o solo arenoso é mais denso e, disso se deduz que é menos poroso. 
Também é apresentada aos alunos uma amostra de solo arenoso duro (ortstein). Deste modo, se 
procurar contradizer conceitos do senso comum e introduzir aos alunos do ensino fundamental 
conceitos adequados em relação à textura do solo.

Palavras-chave: textura do solo; densidade do solo; educação em solos; livros didáticos.
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PLANTA INVASORA E A MICROBIOTA DO SOLO

STIEVEN, A. C.; CAMPOS, D. T. S.; COUTO, E. G.; JUNGKUNST, H.

Phytolacca americana L. (Phytolaccaceae) é um arbusto perene originária do leste dos Estados 
Unidos até o nordeste do México. É considerada uma planta infestante e invasora de difícil erra-
dicação, pois suas raízes tem a capacidade de formar novas plantas. Este arbusto tem se desen-
volvido bem nas regiões onde foi introduzido para utilização das bagas em tinturaria e na medi-
cina popular como fitoterápico, ou nas regiões onde teve sua inserção acidental, como ocorreu na 
Alemanha. O objetivo deste trabalho foi quantificar e classificar bactérias e fungos totais em solo 
rizosférico de P. americana e solo sob mata nativa, com o intuito de observar efeitos negativos à 
presença da planta invasora na região da Renânia-Palatinado, Alemanha. O experimento foi feito 
com amostras de solo provenientes de sítios localizados em Kandel, Berg e Büchelberg. As analises 
microbiológica foram realizadas no Laboratório de Ciência e Hospitalar Dr. Künkele, Landau/Pflaz. 
Utilizou-se do método de diluição seriada e plaqueamento spread plate em meio Ágar Nutriente, 
para bactérias totais, e Ágar Sabouro, para fungos totais. As placas foram incubadas a 30°C  ± 2 e 
a enumeração de unidades formadoras de colônias (UFC) foram realizadas a olho nu após 24h de 
incubação para bactérias e 48h para fungos. Foi realizado coloração de gram para as bactérias e 
feito lâminas para os fungos. A enumeração de micro-organismos totais em solo rizosférico de P. 
americana e solo sob mata nativa não apresenta diferença estatística significativa. Porém, é possí-
vel observar um número maior de micro-organismos em solo sob mata nativa, com 1,6 x 10 5 e 1,9 
x 103 UFC g solo-1 de bactérias e fungos, comparados a 1,4 x 105 e 1,2 x 105 UFC g solo-1 em solo 
rizosférico de P. americana para bactérias e fungos, respectivamente. Encontrou-se baixa diversi-
dade de bactérias, apenas seis diferentes grupos. As colônias apresentavam tonalidades branca, 
apenas uma apresentou coloração amarela, com diferenciação na borda e no interior, e outra com 
aparência de filamentos. O teste de coloração identificou todos os grupos em bactérias gram posi-
tiva. Foi possível observar bactérias em forma de bastonetes, cocos e diplococos, organizados em 
célula isolada e agrupados em fileiras. A presença de fungos, em ambos os solos, seguiu os mesmo 
resultados observados para bactérias, porém em menor quantidade e diversidade. Foi possível 
identificar a presença de quatro tipos de fungos, com diferenciação de cor e bordas da colônia. As 
hifas apresentavam-se septadas e, em sua maioria, entrelaçadas. A coloração das hifas variou em 
tonalidades de amarelo e marrom, sem a presença de esporos. É possível concluir que a presença 
de P. americana não afeta significativamente o número e a diversidade de bactérias e fungos totais, 
comparado a comunidade microbiana presente em solo sob mata nativa, na região da Renânia-
-Palatinado, Alemanha.

Palavras-chave: alterações da comunidade; enumeração de viáveis; micro-organismos do solo.
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INFLUÊNCIA DO SISTEMA INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA SOBRE A 
BIOMASSA MICROBIANA DO SOLO

CHICOWSKI, A. S.1; BELOTI, J. D.1; ARMELIM, P. F.1; NASCIMENTO, G. M.1; FREITAS, G. E.1; 
SCARAMAL, A.2; MACHINESKI, O.3; COLOZZI-FILHO, A.4

1aline_chicowski@outlook.com; 1Estudante de Graduação, Estagiário Bolsista, Laboratório de 
Microbiologia do Solo do IAPAR; 2Bióloga, Doutoranda em Agronomia, Departamento de Agronomia 
da UEL, Bolsista do CNPq; 3Biólogo, Mestre, Área de Solos, Laboratório de Microbiologia de Solos do 
IAPAR; 4Engenheiro-agrônomo, Doutor, Pesquisador da Área de Solos, Laboratório de Microbiologia 
de Solos do IAPAR, Londrina - PR, Rod. Celso Garcia Cid, Km 375, Caixa Postal 481, CEP 86001-970.

O sistema de Integração lavoura-pecuária (ILP) é uma alternativa para diversificação dos cultivos 
e redução do impacto ambiental do sistema produtivo, com potencial de promover a recuperação 
e conservação da qualidade do solo. O manejo do solo e dos cultivos influencia diretamente seus 
atributos biológicos, físicos e químicos. Na ILP, a intensidade de pastejo pode interferir na quali-
dade do solo, em função da quantidade de resíduos vegetais e animais deixados no sistema e do 
manejo dos animais. Os microrganismos do solo realizam a decomposição e ciclagem dos resíduos 
vegetais e animais. A determinação da sua atividade pode ser usada na avaliação da qualidade do 
solo porque apresenta respostas mais rápidas a mudanças no ambiente. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o carbono (CBM) e o nitrogênio (NBM) da biomassa microbiana e a respiração micro-
biana (RM) no solo durante dois ciclos subsequentes (pós-pastejo e pós-soja) do experimento 
que vem sendo conduzido pelo Instituto Agronômico do Paraná na cidade de Xambrê - PR, em 
sistema de ILP com soja cultivada no verão e Brachiaria ruziziensis no inverno. O experimento é 
constituído de cinco tratamentos referentes a alturas de pastejo com 10, 20, 30 e 40 cm (IP-1, IP-2, 
IP-3 e IP-4, respectivamente) e um tratamento sem pastejo (SP), instalados em delineamento de 
blocos ao acaso com três repetições. As avaliações foram realizadas em amostras de solo coleta-
das a uma profundidade 0-10 cm em LATOSSOLO Vermelho distrófico típico, em outubro de 2013 
(pós-pastejo) e março de 2014 (pós-soja). Os resultados foram submetidos à análise de variância, 
aplicando-se o teste de médias de Tukey (p < 0.05). Após o ciclo da pastagem o tratamento IP-3 
destacou-se com o maior teor de CBM e maior taxa de RM, não diferenciando-se estatisticamente 
do tratamento SP com relação a RM. A maior média de NBM foi encontrada no tratamento IP-2. 
Após o ciclo da soja, IP-3 também destacou-se com o maior valor de CBM, porém não diferenciou-
-se de IP-2 e IP-4. As maiores taxas de RM foram encontradas em IP-2 e na área SP, sendo iguais 
segundo o teste de médias. O tratamento SP também sobressaiu com relação ao NBM, sendo igual 
estatisticamente a IP-1 e IP-2. Após um ciclo com diferentes intensidades de pastejo, observa-se 
que intensidades moderadas, IP-2 e IP-3, promovem aumento dos teores de NBM e CBM, respec-
tivamente, com alta eficiência dos microrganismos em converter resíduos orgânicos em biomassa 
microbiana, indicando também que a biomassa microbiana do solo e sua atividade foram favo-
recidos pela inserção dos animais na área. O tratamento IP-2 apresentou a menor diferença de 
CBM entre os dois ciclos, demonstrando boa capacidade da comunidade microbiana em manter-se 
estável no solo sob condições moderadas de pastejo.

Palavras-chave: sistema ILP; bioindicadores; qualidade do solo.
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CARACTERIZAÇÃO E INFLUÊNCIA DO RESÍDUO SÓLIDO GERADO NA 
PRODUÇÃO DE BIOETANOL NA MICROBIOTA DO SOLO

GODOI, I.1; COSTA, M. V.2; CAMARGO, D.1; SILVA, D. D. V.3; FELIPE, M. G. A.4; SENE, L.5

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, isgodoi@gmail.
com; 2Estudande de Graduação da UNIOESTE; 3Pós-doutoranda da EEL/USP; 4Professora da EEL/USP; 

5Professora da UNIOESTE, luciane.sene@unioeste.br.

A crescente demanda de combustíveis tem levado ao aumento das pesquisas sobre a produção 
de biocombustíveis alternativos, como o bioetanol. Os materiais lignocelulósicos são constituídos 
basicamente por celulose, hemicelulose e lignina. O processo de hidrólise por via química, na qual 
se utiliza ácido diluído, é a técnica comumente empregada em pesquisas para a transformação da 
fração hemicelulósica em hidrolisado rico em pentoses, principalmente xilose e arabinose. Tais 
açúcares representam uma fonte econômica de carbono para diferentes bioprocessos inclusive a 
produção de bioetanol. Porém durante o processo de hidrólise são gerados compostos que afetam 
negativamente o metabolismo microbiano, prejudicando a conversão dos açúcares nos produtos 
de interesse e por essa razão necessitam ser removidos. A destoxificação do hidrolisado hemi-
celulósico gera resíduos sólidos e líquidos impactantes para o meio ambiente que podem conter 
alta concentração de elementos ácidos, alcalinos e tóxicos, que podem vir a prejudicar o solo e os 
aquíferos subterrâneos. É importante ressaltar que não há trabalhos na literatura que relatam 
sobre as características nem sobre o lançamento deste resíduo no ambiente, e que até o momento 
não existe uma política para sua destinação adequada. O objetivo deste trabalho, portanto, foi rea-
lizar a caracterização química e verificar se o lançamento no solo deste resíduo sólido gerado no 
processo de produção de etanol de segunda geração exerce influência na microbiota do mesmo. 
Para a realização da caracterização química, o resíduo resultante da etapa de pré-tratamento do 
hidrolisado com CaO foi submetido a análises físico-químicas, metais, Demanda Química de Oxi-
gênio - DQO, teores de açúcares e inibidores (fenóis, ácido acético, furfural e HMF) e determinação 
dos teores de C e N. Para a avaliação da influência do precipitado na microbiota do solo foi rea-
lizada a técnica de contagem “Spread Plate”. Os resultados da caracterização demonstraram que 
o precipitado não possui metais tóxicos, contém uma concentração de fenóis de 0,001 g.g-1, não 
apresenta grandes concentrações de furfural e HMF, (0,0005 g.g-1 e 0,001 g.g-1 respectivamente) e 
possui pequenas concentrações de açúcares (glicose 0,005 g.g-1, xilose 0,09 g.g-1 e arabinose 0,08 
g.g-1). Já na investigação da influência do precipitado na microbiota do solo, o que se observou é 
que o resíduo não exerce efeito negativo nas comunidades bacterianas nem fúngicas e sim esti-
mula grandemente o crescimento principalmente de fungos, fato este, que pode ser atribuído aos 
açúcares residuais encontrados no precipitado.

Palavras-chave: destoxificação do hidrolisado; bioetanol; resíduo sólido; microbiota; 
caracterização.



– 82 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

EFEITO DA COBERTURA DO SOLO NA DIVERSIDADE  
E ABUNDÂNCIA DE PROTOZOÁRIOS EDÁFICOS

CEZAR, R. M.1; DUMACK, K.2; VEZZANI, F. M.3; BONKOWSKI, M.4

1Doutorando do Departamento de Ciência do Solo e Engenharia Agrícola da Universidade Federal 
do Paraná, raulmatiascezar@yahoo.com.br; 2Doutorando no Departamento de Ecologia Terrestre da 

Universidade de Colônia, kenneth.dumack@uni-koeln.de; 3Professor do Departamento de Ciência 
do Solo e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, vezzani@ufpr.br; 4Professor do 

Departamento de Ecologia Terrestre da Universidade de Colônia, m.bonkowski@uni-koeln.de.

Há muitas incertezas sobre o efeito da interação entre raízes e protozoários do solo devido à com-
plexidade da cadeia alimentar edáfica. Dessa forma, o objetivo esse trabalho foi avaliar o efeito da 
presença da cobertura do solo na diversidade de protozoários. Para isso, foi usado um delineamento 
em fatorial com três tratamentos: solo com plantas sem cobertura (P); solo somente com cober-
tura (L); e solo sem cobertura e sem planta (F). As amostras de solo foram retiradas aleatoriamente 
com trado em duas épocas, verão e inverno de 2013, em três profundidades: camada arável 0-10 cm 
(D1); camada não arável com presença de raiz 40-50 cm (D2); e camada não arável sem presença de 
raiz 60-70 cm (D3). As amostras foram estocadas a 5°C até a extração, para avaliação foi utilizado o 
método a alíquota líquida (LAM). O número de protozoários foi utilizado para calcular os índices eco-
lógicos de Shannon e Pielou. Quatorze e dez morfotipos de protozoários edáficos foram encontrados 
respectivamente no verão e no inverno. Não houve efeito dos tratamentos no número de indivíduos 
(p > 0,05), (10.742 indivíduos g-1 de solo no tratamento P), e somente o morfotipo Glissomomad foi 
afetado pelos tratamentos, apresentando maior frequência em F (1.454 indivíduos g-1 de solo). As 
épocas não afetaram os resultados, houve uma forte interação ente tratamento e profundidade (p < 
0,001) para os índices ecológicos, com menor número de organismo em D3 (Índice de Shannon D1 = 
1,95, D2 = 1,52 e D3 = 1,07; Índice de Simpson, D1 = 0,82, D2 = 0,73 e D3 = 0,61) e para todos morfo-
tipos. O protozoário com a maior frequência encontrado foi Cercomonad (33%, 37% e 25% respecti-
vamente em P, L e F). É bem estabelecido que a diversidade e a abundância de protozoários edáficos 
estão correlacionadas com disponibilidade de água e energia. Isto explica o efeito da profundidade 
encontrado nesse trabalho. Pois vários estudos mostram decréscimo dos atributos biológicos em 
maiores profundidades. A menor diversidade em camadas mais profundas pode ser explicada pela 
dominância de pequenos flagelados, como Cercomonad. Esses organismos são lixiviados para cama-
das mais profundas, e se alimentam de compostos orgânicos de baixo peso molecular. Sendo assim, 
estes podem sobreviver nessas camadas, livre da competição de grandes amebas e outros flagelados. 
Portanto a dominância de Cercomonad na profundidade 60-70 cm é responsável pela menor diversi-
dade nessa camada. A ausência de efeito dos tratamentos mostra que a detritosfera e a rizosfera não 
são os únicos hotspot para atividade microbiana no solo, sendo necessário considerar outros nichos 
para futuros trabalhos. Esses resultados aprovam outras publicações que indica o quanto os proto-
zoários edáficos são cosmopolitas. Dessa forma, a presença de plantas e cobertura no solo não afeta 
a comunidade de protistas, e o protozoário mais abundante foi Cercomonad.

Palavras-chave: nanoflagelados; raízes; ecologia do solo; rizoasfera.
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PRODUÇÃO DE ÁCIDO INDOLACÉTICO POR DIFERENTES  
ESPÉCIES DE RIZÓBIOS

ALMEIDA, H. S.1; CORRÊA, R. B.2; SÁ, E. L. S.3; MUNIZ, A. W.4

1Bolsista FAPEAM – Embrapa, hosanalmeidabio@gmail.com; 2Bolsista FAPEAM – Embrapa, rafaella.
barbosa@embrapa.br; 3Professor da UFRGS, enilson.sa@ufrgs.br; 4Pesquisador da Embrapa, 

aleksander.muniz@embrapa.br.

Os rizóbios são protobactérias presentes no solo, onde formam simbioses e associações com raí-
zes de plantas. Essas promovem o crescimento vegetal através da fixação biológica de nitrogênio e 
produção de ácido indolacético (AIA). O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção de AIA por 
diferentes espécies de rizóbios. Foram utilizados as cepas bacterianas das seguintes espécies de 
rizóbios: Rhizobium leguminosarum bv trifolii (SEMIA2082), Bradyrhizobium elkanii (SEMIA5087), 
Azorhizobium caulinodans (SEMIA6452), Mesorhizobium ciceri (SEMIA3424), Sinorhizobium meli-
loti (SEMIA103) e Methylobacterium nodulans. (SEMIA658). A avaliação da produção do ácido 
indolacético (AIA) foi realizada de acordo com o método colorimétrico. As cepas bacterianas 
foram cultivadas em meio de cultura AML (agar- manitol-levedura) acrescido com triptofano (50 
mg L-1) por 72 horas a 28°C e sob agitação a 120 rpm. Após esse período, uma alíquota de 50 µL da 
suspensão bacteriana foi adicionada em microplacas de poliestireno com 96 poços. Em seguida, 
foi adicionado o reativo de Salkovski e a suspensão foi incubada a temperatura ambiente por uma 
hora. As reações que mudaram de coloração de amarelo para rosa indicaram a produção de AIA. A 
concentração de AIA dos isolados foi estimada a partir do ajuste à curva de regressão obtida a par-
tir da incubação de meio AML com quantidades conhecidas de AIA sintético (0, 25, 50, 100 e 150 
µg L-1). A concentração de AIA foi determinada utilizando o comprimento de onda de 492 nm em 
leitora de microplacas modelo Thermoplate. O delineamento experimental utilizado foi completa-
mente casualizado com 4 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste 
de separação de médias de Scott-Knott (p < 0,05). A produção de AIA foi maior em Azorhizobium 
caulinodans do que nas demais espécies de rizóbio. Já a espécie Sinorhizobium meliloti apresentou 
maior produção de AIA do que as espécies Bradyrhizobium elkanii, Mesorhizobium ciceri, Methy-
lobacterium nodulans e Rhizobium leguminosarum bv trifolii, que não diferiram entre si A espécie 
Azorhizobium caulinodans produz mais AIA do que as outras espécies testadas nesse estudo. As 
espécies Bradyrhizobium elkanii, Mesorhizobium ciceri, Methylobacterium sp. e Rhizobium legumi-
nosarum bv trifolii produzem a mesma quantidade de AIA. A produção de AIA varia entre as espé-
cies de rizóbio. Essa variação permite a seleção de isolados com produção superior de AIA, que 
podem ser testados no enraizamento vegetal in vitro.

Palavras-chave: auxinas; microrganismos promotores de crescimento vegetal; AIA.
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BACTÉRIA DIAZOTRÓFICA ASSOCIADA À FERTILIZAÇÃO NITROGENADA 
NO DESENVOLVIMENTO DE RAIZ E PARTE AÉREA DE PLANTAS DE MILHO

RAMPIM, L.1; KESTRING, D.1; GUIMARÃES, V. F.2; BATTISTUS, A. G.3; OFFEMANN, L. C.3; 
BULEGON, L. G.3; SOUZA, A. K. P.3; INAGAKI, A. M.3; TAVARES, L. F.4

1Pesquisadora PNPD/CAPES UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR, rampimleandro@yahoo.
com.br; 2Professor da UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 3Estudante de Pós-graduação em 
Agronomia da UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 4Estudante de Graduação em Agronomia 

da UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR.

A cultura do milho possui associação com bactérias diazotróficas, como Azospirillum brasiliense, 
podendo suprir parte do nitrogênio (N) demandado e estimular o desenvolvimento das plantas de 
milho, atenuando o uso de N mineral com maior sustentabilidade ao sistema de produção, além 
de elevar a produtividade, necessária para suprimir a demanda de grãos de milho no mundo. O 
objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da inoculação de A. brasilense e acréscimo de doses de N 
no desenvolvimento de raiz e parte aérea de plantas de milho aos sete, 14 e 28 dias após a emer-
gência de milho em condições de campo em Latossolo Vermelho Eutroférrico (LVE). O delinea-
mento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos: T1: ausência de 
adubação (0) + ausência de inoculação; T2: ausência de adubação (0) + inoculação de sementes de 
milho híbrido DKB-240 VTPRO com A. brasilense; T3: 50% da recomendação de N para a cultura 
de milho + ausência de inoculação; T4: 50% de N + inoculação com A. brasilense; T5: 100% de N + 
ausência de inoculação; T6: 100% de N + inoculação com A. brasilense. As doses de 0, 50% e 100% 
da recomendação de N para a cultura de milho são 0, 60 e 120 kg ha-1 de N, respectivamente, apli-
cados à lanço em área total no momento da semeadura. A inoculação das sementes foi realizada 
com inoculante comercial à base das estirpes de A. brasilense AbV5+AbV6 na proporção de 4 mL 
do inoculante para 1.000 sementes e 4 mL de água nos tratamentos com ausência de inoculação. 
As avaliações biométricas de raiz e parte aérea das plantas de milho foram realizadas através da 
coletada de cinco plantas por parcela experimental, caracterizadas pelo estádio fenológico V4, V7 
e V10, sendo aos sete, 14 e 28 dias após a emergência (DAE), respectivamente. Houve ocorrência 
de chuva um dia antes da coleta aos sete e 14 DAE e dois dias antes da coleta de 28DAE. Foi obser-
vado incremento no comprimento de raízes nodais aos 7 DAE, volume de raiz nodal, volume de 
raiz total e comprimento de parte aérea aos 14 DAE com inoculação de A. brasilense em sementes 
de milho sem fertilização de N. A inoculação de A. brasilense juntamente com 60 ou 120 kg ha-1 de 
N aplicado com ureia incrementou o número de folhas, acelerando o desenvolvimento das plantas 
de milho híbrido DKB-240 VTPRO em LVE. O índice SPAD se destacou ao utilizar A. brasilense em 
sementes em conjunto com aplicação de 60 kg ha-1 de N em relação a ausência de inoculação aos 
sete, 14 e 28 DAE.

Palavras-chave: BFN; BPCV; Azospirillum brasilense; nitrogênio; Zea mays L.
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INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL SOBRE A 
MACROFAUNA DO SOLO APÓS O CULTIVO DO FEIJOEIRO

CASTRO, B. B.1; MANHÃES, C. M. C.2; COELHO, F. C.3

1Estudante do curso de Graduação em Agronomia da UENF, bernardes- castro@bol.com.br; 
2Professora do IFTO, carmenmanhaes@yahoo.com.br; 3Professor da UENF, fcoelho@uenf.br.

As estratégias para o tratamento de resíduos da suinocultura são baseadas em vários tipos de 
processos físicos, químicos e biológicos capazes de reduzir o potencial poluidor dos dejetos, con-
vertendo-os em produtos como o adubo orgânico e o biogás. A macrofauna do solo tem impor-
tante papel nos processos de ciclagem de nutrientes e estruturação do solo, pois é responsável 
pela fragmentação dos resíduos orgânicos, mistura das partículas minerais e orgânicas, e redis-
tribuição da matéria orgânica. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de adubos orgânicos e 
minerais, sobre a população da macrofauna do solo após o cultivo do feijoeiro. O experimento foi 
realizado em um Cambissolo de textura franco-argilo-arenosa, no período de agosto a novembro 
de 2013, em uma área pertencente à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
- UENF, localizada no município de Campos dos Goytacazes-RJ, utilizando a cultivar Ouro Negro. 
Os adubos orgânicos foram produzidos no setor de Suinocultura da UENF a partir de dejetos de 
suínos, grama estrela e maravalha, na proporção de 1:1:1. Os dejetos de suínos foram obtidos 
em um experimento de nutrição instalado no mesmo setor, onde duas variáveis foram analisa-
das: presença e ausência do complexo multienzimático Allzyme® SSF (produzido a partir do fungo 
Aspergillus niger não geneticamente modificado), na ração dos animais. A parcela experimental foi 
composta por oito linhas de 6 m, com espaçamento de 0,5 m entre linhas, considerando-se como 
área útil as quatro linhas centrais. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casuali-
zados, com quatro repetições, em esquema fatorial (2 x 4 + 1), combinando dois tipos de adubos 
orgânicos, quatro doses de cada adubo orgânico (240, 359, 479, 600 g m-1), e uma testemunha com 
adubação mineral. Após a colheita das vagens, foram coletadas amostras de solo na profundidade 
de 0-5 cm, com o auxílio de um gabarito metálico quadrado medindo 25 cm x 25 cm. As amostras 
de solo coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos e transportadas para o laboratório, 
a triagem das populações em grupos taxonômicos foi realizada a olho nú, os indivíduos identi-
ficados foram armazenados em vidros contendo solução de álcool 70%. A partir dos resultados 
obtidos calcularam-se a densidade (número de indivíduos por m-2), a riqueza (número de grupos 
taxonômicos), e a biomassa (massa dos indivíduos em g m-2). Os dados foram submetidos à aná-
lise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste F ao nível de 5% de probabilidade. A 
densidade variou de 20 a 32 indivíduos m2, a riqueza variou de 1,0 a 1,5 grupos taxonômicos, e a 
biomassa variou de 0,35 a 1,60 g m-2. Não houve efeito significativo (P > 0,05) entre os tratamentos 
para as fontes de variação tipo de adubo orgânico, dose, interação entre o tipo de adubo orgânico 
e a dose, e interação entre a adubação orgânica e a adubação mineral.

Palavras-chave: dejetos suínos; compostagem; Phaseolus vulgaris L.
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Os dejetos de suínos possuem elevado potencial fertilizante devido as suas características quími-
cas, podendo substituir em parte ou totalmente a adubação mineral, a técnica da compostagem 
apresenta-se como uma alternativa para a redução do impacto ambiental gerado pelos dejetos. A 
fauna do solo tem importante atuação nos processos de decomposição, mineralização e humifi-
cação de resíduos orgânicos, mobilização e imobilização de nutrientes, estruturação e agregação 
do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de adubos orgânicos e minerais, sobre a 
população da mesofauna do solo após o cultivo do feijoeiro. O experimento foi realizado em um 
Cambissolo de textura franco-argilo-arenosa, no período de agosto a novembro de 2013, em uma 
área pertencente à Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, localizada 
no município de Campos dos Goytacazes-RJ, utilizando a cultivar Ouro Negro. Os adubos orgânicos 
foram produzidos no setor de Suinocultura da UENF a partir de dejetos de suínos, grama estrela 
e maravalha, na proporção de 1:1:1. Os dejetos de suínos foram obtidos em um experimento de 
nutrição instalado no mesmo setor, onde duas variáveis foram analisadas: presença e ausência do 
complexo multienzimático Allzyme® SSF (produzido a partir do fungo Aspergillus niger não gene-
ticamente modificado), na ração dos animais. A parcela experimental foi composta por oito linhas 
de 6 m, com espaçamento de 0,5 m entre linhas, considerando-se como área útil as quatro linhas 
centrais. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repeti-
ções, em esquema fatorial (2 x 4 + 1), combinando dois tipos de adubos orgânicos, quatro doses de 
cada adubo orgânico (240, 359, 479, 600 g m-1), e uma testemunha com adubação mineral. Após 
a colheita das vagens, foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0-5 cm, com o auxílio 
de um gabarito metálico quadrado medindo 25 cm x 25 cm para avaliação da mesofauna. As popu-
lações da mesofauna foram extraídas em bateria de funis BerleseTüllgren, a triagem das amostras 
em grupos taxonômicos foi realizada individualmente em placa de Petri, sob lupa binocular, os 
indivíduos identificados foram armazenados em vidros contendo solução de álcool 70%. A par-
tir dos resultados obtidos calcularam-se a densidade (número de indivíduos por m-2), a riqueza 
(número de grupos taxonômicos), e a biomassa (massa dos indivíduos em g m-2). Os dados foram 
submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste F ao nível de 5% de 
probabilidade. A densidade variou de 160 a 368 indivíduos m2, a riqueza variou de 3 a 4,5 grupos 
taxonômicos, e a biomassa variou de 1,24 a 3,95 g m-2. Não houve efeito significativo (P > 0,05) 
entre os tratamentos para as fontes de variação tipo de adubo orgânico, dose, interação entre o 
tipo de adubo orgânico e a dose, e interação entre a adubação orgânica e a adubação mineral.

Palavras-chave: dejetos suínos; compostagem; Phaseolus vulgaris L.
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MESOFAUNA EDÁFICA FLORESTAL SOB DIFERENTES  
TECNOLOGIAS DE RESTAURAÇÃO

FRANCO, R.1; CONCEIÇÃO, P. C.1; ALVES, M. V.2; BARETTA, D.3; DERENGOSKI, J.1;  
SILVA, J. C.1; SENE-SILVA, G.1; BECHARA, F. C.1; SOUSA, J. P.4

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná, regianefranco@utfpr.edu.br; 2Universidade do Oeste de 
Santa Catarina; 3Universidade do Estado de Santa Catarina; 4Universidade de Coimbra - Portugal.

A fauna edáfica por ser sensível à modificação da cobertura vegetal tem sido utilizada como indica-
dora para avaliar efeitos de diferentes sistemas de manejo sobre a qualidade do solo. Atualmente 
são escassos os trabalhos relacionando a biodiversidade edáfica e os diferentes sistemas de res-
tauração florestal, por isso foi desenvolvida a proposta de aplicação e monitoramento de diferen-
tes tecnologias de restauração, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos - PR. 
As tecnologias avaliadas foram: Regeneração Natural (RN), Nucleação (N) e Plantio de alta diver-
sidade de árvores (PL). Um fragmento florestal (FF) adjacente à área experimental foi incluído no 
estudo como referencial das condições do solo e estrutura do habitat. O experimento está sendo 
conduzido desde 2010 em parcelas de 54 x 40 m, em blocos ao acaso com quarto repetições. As 
amostras de mesofauna foram coletadas em junho de 2013 e em cada parcela foram coletadas 
6 amostras, totalizando 24 amostras por tratamento. A mesofauna foi coletada com o auxílio de 
um cilindro de metal (141,3 cm3) e extraída através de Funis de Berlese-Tüllgren. Os organismos 
foram identificados a nível de classe/ordem taxonômica. Os dados de abundância e riqueza foram 
submetidos à ANOVA e comparados através do teste de Tukey (p < 0.05). Para verificar diferenças 
entre a composição da comunidade de artrópodes nas diferentes tecnologias e na área referência, 
executou-se uma análise de similaridade (ANOSIM). No total foram contabilizados 7.758 indiví-
duos, distribuídos em 22 grupos: Acari, Araneae, Collembola, Chilopoda, Coleoptera, Dermaptera, 
Diplopoda, Diplura, Diptera, Gastropoda, Hemiptera, Hymenoptera, Isopoda, Isoptera, Lepidop-
tera, Opiliones, Pauropoda, Protura, Pseudoscorpiones, Psocoptera, Symphyla e Thysanoptera. As 
ordens Acari (5.250 ind.), Collembola (548 ind.), Hymenoptera (774 ind.) e Psocoptera (679 ind.) 
foram as mais representativas em todos os tratamentos. A abundância e a riqueza média de orga-
nismos nas diferentes tecnologias foram M = 128,17 e 7,35; RN = 75,08 e 6,00; PL = 65,91 e 6,08; N 
= 54,08 e 5,25, respectivamente. Em relação à abundância, riqueza e composição da comunidade 
de artrópodes houve diferenças estatísticas significativas somente entre as tecnologias e o frag-
mento florestal, ou seja, as tecnologias de restauração não diferenciaram entre si. As tecnologias 
avaliadas estão em processo inicial de restauração (3 anos) e por isso recomenda-se o seu monito-
ramento ao longo do tempo para que se possa analisar a evolução da diversidade da fauna edáfica.

Palavras-chave: biodiversidade; mesofauna; restauração ecológica.
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA E DESENVOLVIMENTO  
DA SOJA (Glycine max)

MARQUES, R. D.1; SOUZA, D. A.1; ALMEIDA, A. C.2; BITTENCOURT, B. H. C.4;  
CHECHIN, L. E. G.2; CAMPIDELLI, L. F.2; DEMETRIO, G. B.3; MATSUMOTO, L. S.5

1Mestrando em Agronomia da UENP; 2Graduando em Agronomia da UENP; 3Professor da UNOPAR; 
4Graduando em Biologia da UENP; 5Professor da UENP, leopoldo@uenp.edu.br.

A Integração Lavoura-Pecuária e Floresta (ILPF) aumenta a diversidade microbiana, melhora a 
sustentabilidade e a resiliência do ambiente, dependentes da manutenção da saúde do solo que 
está ligada aos processos funcionais realizados por microrganismos atuantes na decomposição 
da matéria orgânica. Compreender esta relação é primordial para estabelecer ações conserva-
cionistas de manejo do solo. Assim, o objetivo desse trabalho foi comparar o manejo de sistemas 
de produção integrada e convencional sobre o desenvolvimento de soja (Glycine max). As coletas 
de solo e planta foram feitas em áreas no município de Iporã, Perobal e Umuarama no estado do 
Paraná: um sistema ILPF (soja + eucalipto), agropastoril (AP) e plantio convencional (PC) res-
pectivamente. As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-10 cm, num total de 
5 repetições de 10 sub-amostras, assim como coleta de plantas de soja em estádio reprodutivo 
num total de 10 amostras por área. No sistema ILPF, foram realizadas coletas nos renques (R) e 
entre-renques (ER). Os parâmetros avaliados foram: umidade do solo (%), matéria orgânico (MO), 
carbono da biomassa microbiana (CBMS) via fumigação-extração, respiração basal (RBS) e quo-
cientes microbiano (qMIC) e metabólico (qCO2), massa seca das plantas e número de vagens por 
planta. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (p < 0,05). Os teores de MO e CBMS foram menores em PC, seguido de ILPF nos R e maiores 
em áreas de ILPF nos ER e AP. A RBS foi maior em áreas de ILPF nos ER. A umidade do solo na área 
de ILPF nos R, foi fortemente influenciado pela presença do Eucalipto, sendo menor em relação às 
demais áreas, isso também pode ter influenciado diretamente no CBMS. O qMIC foi significativa-
mente melhor nos sistemas ILPF e AP, demonstrando utilização mais equilibrada do C comparado 
ao PC, onde foi observado baixo teor no COT. Nas áreas de ILPF-R, a massa seca das plantas e o 
número de vagens foram menores comparados aos demais sistemas, no entanto, o número de 
vagens foi superior na área de ILPF-ER e iguais nas áreas de AP e PC. Assim podemos concluir nas 
áreas de ILPF-ER o desenvolvimento da planta foi influenciado pela maior atividade microbiana, 
bem como pelo sistema de integração lavoura-pecuária.

Palavras-chave: integração lavoura-pecuária-floresta; biomassa microbiana; qualidade do solo.
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Integração Lavoura Pecuária e Floresta (ILPF) ou Sistema Agrosilvipastoril (SASP) são sistemas 
integrados que incentivam a sucessão e ou rotação da atividade agrícola, pecuária e floresta de 
forma planejada, sendo vantajosas para as atividades desenvolvidas. Esta integração tem se mos-
trado de grande incremento na qualidade do solo, trazendo grande benefício economicamente, 
permitindo o seu uso durante o ano todo, com menor custo em função do efeito sinérgico entre os 
sistemas. Neste contexto, o sistema ILPF “renova as condições edáficas”, favorecendo a ciclagem 
de nutrientes de maneira natural, evitando o uso de insumos. Assim sendo, ILPF é a utilização 
sustentável do solo, priorizando os recursos naturais no processo de regulação com menor uso de 
agroquímicos. O objetivo desse trabalho foi verificar a influência da integração sobre os atributos 
microbiológicos dos solo. As coletas de solo foram realizadas no município de Iporã com 5 anos de 
sistema SASP implantado. As amostras foram obtidas na profundidade de 0 a 10 cm, totalizando 5 
repetições, sendo estas coletadas nas linhas do renque (R) e entre renque (ER) no período vege-
tativo (R1) da cultura de soja. Os parâmetros avaliados foram: umidade do solo (%), carbono da 
biomassa microbiana (CBMS) via fumigação-extração, respiração basal (RBS) e quociente meta-
bólico (qCO2). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os valores de CBMS foi maior no ER em comparação 
a R. A RBS foi maior nos ER, isto se deve a maior população microbiana nesta área. No entanto o 
qCO2 não diferiu entre as áreas analisadas. A umidade do solo nos Renques foi 60% menor que 
nos Entre-Renques, fato que pode justificar o menor C da biomassa microbiana nesta área. Assim 
podemos concluir que no SASP a presença da planta Eucalipto no sistema de integração influência 
de maneira significativa na competição por água influenciando diretamente nos atributos micro-
biológicos do solo.

Palavras-chave: produção integrada; biomassa microbiana; qualidade do solo.
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COMPORTAMENTO DE FUGA DE MINHOCAS Eisenia andrei EM SOLOS 
NATURAIS E ARTIFICIAIS SOB ESTRESSE SALINO

CERVI, E. C.1; MIGUEL, M.2; ROBAYO, H. M. S.3; MARUYAMA, L. S.4; MONZANE, T.5

1, 2, 3, 4Estudante de Pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental da Universidade de  
São Paulo - USP; 5Estudante de Graduação em Ciências Biológicas da  

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.

Cerca de um quarto dos solos agrícolas ao redor do mundo são salinos. Este problema afeta prin-
cipalmente zonas áridas e semi-áridas, devido as más condições de drenagem e irrigação. Dessa 
forma, há atualmente a necessidade de métodos rápidos e eficazes para a avaliação da salinidade 
em solos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de concentrações graduais de cloreto de 
sódio (NaCl) em minhocas Eisenia andrei através de ensaios de fuga, utilizando como substrato 
solos naturais e artificiais. Para o experimento foram utilizados indivíduos adultos de E. andrei, 
com clitela desenvolvida, mantidos em laboratório da Universidade de São Paulo. Como substrato, 
utilizou-se um solo artifical tropical SAT (GARCIA et al., 2004) e um Latossolo Vermelho distro-
férrico da cidade de São Carlos-SP. O procedimento experimental seguiu as normas ISO 17.512-1 
(2007), onde as minhocas selecionadas foram transferidas para ambos substratos com 24 horas 
de antecedência para aclimatação. Os recipientes de PVC utilizados foram dividos ao meio, sendo 
um lado composto pelo solo controle e o outro com o solo em doses crescentes de uma solução 
estoque de NaCl, cada uma com quatro replicatas. As doses foram adicionadas em 250 g de solo 
seco nas seguintes concentrações: 0; 0,5; 0,9; 1,62; 2,92 e 5,25 g NaCl kg-1 por peso seco de solo. 
Dez indivíduos foram utilizados para cada concentração. Os recipientes foram incubados durante 
48 h a 20  ± 2°C com ciclo de luz/escuro de 16/8 h para todos os tratamentos, sendo após cada 
período realizada a contagem dos indivíduos manualmente. A validação do ensaio de fuga foi 
determinada através de distribuição aleatória (teste de Fischer). Para cada replicata o comporta-
mento de fuga foi calculado através da equação A = [(C – T)/N], onde: A = resposta de fuga (%), C 
= número de indivíduos no solo controle, T = número de indivíduos no solo teste, N = número total 
de indivíduos expostos. Por fim, a resposta de exposição de cada concentração foi utilizada para 
determinar a concentração de fuga média e a 20% (EC50 e EC20, respectivamente) utilizando o 
software PriProbit (SAKUMA, 2006). Os resultados mostraram que o solo padrão SAT apresentou 
uma maior toxicidade de NaCl em E. andrei quando comparado ao solo natural nas duas concen-
trações iniciais. No entanto, após a concentração de 1,62 g kg-1, os solos naturais apresentaram 
maior comportamento de fuga. A concentração de fuga a 20% do solo SAT foi maior do que o solo 
natural (EC20 = 0,40 e 0,39 g kg-1, respectivamente), assim como a concentração de fuga média 
(EC50 = 0,75 e 0,62 g kg-1, respectivamente). Os resultados indicam que fatores como o maior teor 
de matéria orgânica, a variabilidade das propriedades físico químicas e os micro-organismos pre-
sentes no solo natural afetam a biodisponibilidade do contaminante (NaCl), aumentando seu grau 
de toxicidade nos organismos teste.

Palavras-chave: ecotoxicologia terrestre; salinização; macroinvertebrados.
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA EM SOLO SOB SISTEMA  
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA
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A busca por sistemas de produção sustentáveis, menos impactantes ou que possibilitem a recu-
peração e manutenção da qualidade do solo é uma tendência na agropecuária. O sistema de pro-
dução Integração Lavoura-Pecuária (ILP) baseia-se na exploração integrada de plantas e animais 
numa mesma área, o que pode promover melhorias na qualidade física, química e biológica do 
solo, com ganhos em produtividade e em sustentabilidade do agrossistema. O solo é um recurso 
natural dinâmico que pode ser alterado pelo sistema de produção. Indicadores biológicos podem 
quantificar e qualificar mudanças no solo. A atividade de enzimas no solo responde rapidamente a 
alterações no ambiente provocadas pelo cultivo e sua determinação pode ser usada como indica-
dora de mudanças. Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade de algumas enzimas no solo, 
em um experimento de ILP conduzido a campo pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) no 
município de Xambrê - PR desde o ano de 2010, que avalia o efeito da intensidade de pastejo de 
gramíneas cultivadas em sucessão à soja no verão. Os tratamentos são Intensidade de Pastejo (IP), 
determinada pela altura da pastagem remanescente após o pastejo (IP-1 = 10, IP-2 = 20, IP-3 = 30 
e IP-4 = = 40 cm de altura), um tratamento sem pastejo (SP), em delineamento de blocos casuali-
zados com três repetições. As avaliações foram realizadas em amostras de solo coletadas a profun-
didade 0-10 cm. Foi avaliada a atividade das enzimas fosfatase ácida, β-glucosidase e arilsulfatase. 
Os resultados foram submetidos à análise de variância, aplicando-se o teste de médias de Duncan 
(p < 0.05) para as diferentes alturas de pastejo. Na análise da Arilsulfatase, a maior atividade enzi-
mática ocorreu no tratamento IP-2, que não diferenciou-se significativamente, segundo o teste de 
médias, dos tratamentos IP-1, IP-3 e SP, sendo que o tratamento IP-4 apresentou a menor média 
de atividade desta enzima. A atividade da enzima Fosfatase Ácida no tratamento IP-1 foi superior 
às demais, porém mostrou-se estatisticamente igual a observada em todos os tratamentos e a 
área SP. Com relação à β-glucosidase, observou-se a maior média de atividade no tratamento IP-3, 
contudo também não diferenciou-se estatisticamente daquela observada nos demais tratamentos 
e na área SP. Após o quarto ciclo do sistema ILP, a enzima Arilsulfatase mostrou-se a mais sensível 
às mudanças ocorridas no sistema de produção. A atividade enzimática sofreu influência da altura 
de pastejo, contudo sem alterações estatísticas.

Palavras-chaves: enzimas no solo; arilsulfatase; fosfatase ácida; β-glucosidase.
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APLICAÇÃO DE INOCULANTES E SEU EFEITO NA CULTURA DA SOJA
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A soja é a principal cultura no Paraguai, tornou-se o primeiro produto de exportação e é o produto 
agrícola que gera mais renda ao país. O nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade 
pela cultura da soja devido ao elevado teor de proteína encontrados no grão. A Fixação Biológica 
em função da sua eficiência pode fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa, razão pela qual 
a complementação de microrganismos na cultura através da inoculação das sementes antes do 
plantio é uma técnica conhecida e de importante adoção pelos produtores. Um dos fatores de 
estresse a que são expostos as bactérias do inoculante ocorre quando estas são tratadas com fun-
gicidas, inseticidas, micronutrientes, especialmente Co e Mo. Doses crescentes de inoculante, bem 
como uma complementação foliar são alternativas para aumentar o número de células viáveis de 
Bradyrhizobium, quanto maior o número de células viáveis, melhor a nodulação e rendimento de 
grãos. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes doses e formas de aplicação de inoculantes na 
cultura da soja. Foi implantado um experimento com seis tratamentos T1: testemunha (0 dose); 
T2: 1 dose de B. japónicum; T3: 2 dose de B. japónicum; T4: 3 dose de B. japónicum; T5: 1 dose de B. 
japónicum.+ 1 dose foliar de B. elkanii. e T6: 2 dose de B. japónicum. + 1 dose foliar B. elkanii, com 
quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais de 3 x 3 m. O experimento foi realizado 
no município de Itakyry, Paraguai, num Oxisol de textura argilosa, em sistema de plantio direto. 
A soja foi semeada com distancia de 0,40 m entre fileiras e 14 plantas metros lineais. O cultivar 
utilizado foi o Potencia, e os produtos utilizados foram B. japonicum e B. elkanii. Foi determinada 
altura de planta aos 60 dias depois da semeadura (DDS) de 10 plantas e das mesmas plantas foi 
determinada a altura de planta aos 110 DDS, e o número de vagens; para o rendimento de grãos foi 
colhido 4 m2 de cada unidade experimental. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
ao acaso. Aos resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). A análise estatística foi 
realizada com ajuda do programa Assistat 2014. A altura de planta aos 60 DDS não foi afetada pela 
aplicação do inoculante, oscilando entre 31,9 cm no T4 e 36,37 cm no T3. A altura de planta aos 
110 DDS também não foi influenciada pela aplicação de inoculantes, variando entre 64,5 cm no T1 
e 65,6 cm no T4. Em relação ao número de vagens por planta não se observou diferença significa-
tiva, onde o número de vagens ficou entre 36,47 vagens no T6 a 44,75 vagens no T3. O rendimento 
de grãos da soja não foi influenciado, oscilando entre 3.992 kg ha-1 no T4 a 4.705 kg ha-1 no T2. No 
presente experimento, o aumento da dosagem e complementação foliar de inoculantes não teve 
efeito sobre a produção da soja.

Palavras-chave: nitrogênio; fixação biológica; inoculação; Glycine; complementação foliar.
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ATIVIDADE MICROBIANA DE SOLOS SOB DIFERENTES TECNOLOGIAS  
DE RESTAURAÇÃO DE MATAS CILIARES DO SUDOESTE DO PARANÁ

ATANAZIO, K. A.; CASALI, C. A.; MOREIRA, F. L.; NERI, A. F.;  
CANDIOTTO, G.; CONCEIÇÃO, P. C.; BECHARA, F. C.

Restaurar um ecossistema exige ações planejadas que visam recuperar a estrutura do solo e criar 
condições para que este se restabeleça (ALVES et al., 2007). A biomassa microbiana é indicador 
da qualidade do solo e ajuda a orientar a avaliação das praticas de manejo e o monitoramento 
das alterações ambientais decorrente das práticas agrícolas (MATSUOKA et al. 2003). O traba-
lho objetivou avaliar a atividade da biomassa microbiana em solo sob diferentes técnicas de res-
tauração ecológica de mata ciliar. Na UTFPR, em Dois Vizinhos - PR, instalou-se o experimento 
sobre um Latossolo Vermelho. Originalmente a área era ecótono de Floresta Ombrófila Mista e 
Floresta Estacional Semidecidual que foi convertida em lavoura de culturas anuais na década de 
70. Em dezembro de 2010 roçou-se e implantaram-se os tratamentos regeneração natural, plantio 
de árvores nativas, e técnicas de nucleação. A Regeneração natural é um tratamento controle, as 
parcelas foram isoladas e não sofreram intervenção antrópica. Nas técnicas de nucleação foram 
implantados poleiros e abrigos artificiais; plantio de placas de mudas procedentes de banco e 
chuva de sementes de floresta em estágio médio de sucessão; plantio de árvores sob espaçamento 
1 x 1 m usando espécies pioneiras e não pioneiras; plantio de bromélias sob espaçamento 0,5 x 
0,5 m. No tratamento plantio de árvores, implantou-se as espécies florestais em toda a área sob 
linhas de preenchimento e diversidade. Usaram se mudas nativas e intercalaram-se as espécies 
de preenchimento (10 espécies) com as de diversidade (60 espécies). O experimento foi em deli-
neamento de blocos ao acaso com parcelas de 40 x 54 m e quatro repetições. Coletaram se em 
julho e em outubro de 2013 amostras de solo na camada de 0-5 cm que foram armazenadas em 
4,0°C. A atividade microbiana foi mensurada pela avaliação da respirometria, emissão de C-CO2 
a partir da respiração dos micro-organismos do solo. Em recipientes de vidro incubou-se 50g de 
solo, sendo o C-CO2 capturado por solução de 10 mL NaOH 0,5 M, que foi coletada semanalmente 
por 35 dias. Nas amostras coletadas em julho acumulou-se 448, 353, 335, 336 mg C-CO2/kg e em 
outubro acumulou-se 337, 306, 301, 277 mg C-CO2/kg de solo sob a mata nativa e nas técnicas de 
regeneração, nucleação e plantio de árvores, respectivamente. Em ambas as coletas não houve 
diferença significativa na atividade microbiana entre os tratamentos. Contudo, salienta-se que no 
mês de julho a respirometria do solo sob os sistemas de restauração ecológica ficou menor que 
no solo sob floresta nativa, enquanto em outubro essa diferença não foi verificada. Comparando 
os dados obtidos nas diferentes datas, verifica-se que de julho para outubro de 2013 houve uma 
redução média de 16% na atividade microbiana do solo. Conclui-se que os sistemas de recupera-
ção de áreas degradadas não alteraram a atividade microbiana do solo.

Palavras-chave: respirometria do solo; microbiologia do solo; área degrada.
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DIVERSIDADE MORFOLÓGICA DE Bacillus spp. OBTIDAS DE SOLOS DO 
OESTE DO PARANÁ SOB DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO E NATURAL
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O solo é habitat de bactérias promotoras de crescimento em plantas (BPCPs), que podem atuar de 
forma direta, pela produção de fitormônios, solubilização de minerais, e fixação biológica de nitro-
gênio, ou indireta, como agentes de controle biológico de doenças de plantas. Dentre os antagonis-
tas mais estudados, o Bacillus destaca-se no controle de doenças do filoplano e em pós-colheita. 
Para aplicar com sucesso tais agentes, é necessário um grande entendimento de sua ecologia, bem 
como a diversidade, distribuição e atividade das rizobactérias, a fim de se identificar novas linha-
gens para a formulação de inoculantes mais estáveis, de alta qualidade e prazo de vida adequado. 
O uso de técnicas clássicas em conjunto com moleculares tem sido a melhor alternativa para estu-
dos de identificação de espécies, bem como para o apontamento de algumas funções primordiais 
na busca por microrganismos agentes de biocontrole. Neste sentido, o presente trabalho buscou 
isolar e caracterizar morfologicamente bactérias do gênero Bacillus, visando um seleção inicial 
por tipagem morfológica para estabelecer diferentes agrupamentos a serem investigados gene-
ticamente. As bactérias foram obtidas utilizando meio específico e choque térmico, a partir de 
solos oriundos de seis diferentes manejos: plantio direto (M1), horticultura (M2), pastagem (M3), 
sistema agropastoril (M4), mata nativa (M5), e plantio convencional (M6). As colônias bacterianas 
foram caracterizadas morfologicamente de acordo com o protocolo estabelecido por Fonseca et. 
al. (2000). Foi obtido um total de 208 isolados, destacando-se com o maior número de unidades 
formadoras de colônias (UFC) o manejo M2, com 69 isolados e o manejo agropastoril (M4) com 
61 representantes. O maior número de isolados encontrados em M2 e M4 se deu, principalmente, 
pelo fato de que a presença do vegetal de cobertura pode ter possibilitado a seleção de um número 
maior de microrganismos devido a presença de exsudatos. Em contrapartida, o baixo número de 
isolados obtido a partir de M1 e M6, pode ter ocorrido pela coleta ter sido realizada no período 
de entressafra, portanto, a amostragem microbiológica provavelmente se limitou a selecionar 
microrganismos com capacidade de sobrevivência sem de compostos específicos. O sistema agro-
pastoril (M4) destacou-se por apresentar maior diversidade morfológica, seguido sem diferença 
significativa pelo manejo de horticultura (M2), destacando a importância da cobertura vegetal 
para a seleção das estirpes de interesse. O manejo de plantio direto (M1) e plantio convencional 
(M6) foram os que apresentaram menor diversidade morfológica, o que aponta para a necessi-
dade de uma nova amostragem com a presença de raízes e seus exsudatos na rizosfera, a fim de 
comparar as duas coletas e verificar se o perfil da diversidade da comunidade microbiana obtido 
anteriormente se confirma.

Palavras-chave: Bacillus; diversidade; morfologia.
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DESENVOLVIMENTO DE RAÍZES EM CAMBISSOLO HÁPLICO  
ESTERILIZADO NO LITORAL DO PARANÁ

PIRES, A. C.1; NICOLODI, M. S.2; DAHMER, G. W.3; VEZZANI, F. M.4

1Professora de Agroecologia da UFPR Setor Litoral, anachrisdp@gmail.com; 2Estudante de Gestão 
e Emprendedorismo da UFPR, marionicolodi61@gmail.com; 3Professor da UFPR Setor Litoral 
e estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, gwdahmer@gmail.
com; 4Professora permanente do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, 

fabianevezzani@gmail.com.

Solos de baixa disponibilidade de nutrientes e elevada acidez e saturação de Alumínio (Al) são 
comuns na maioria dos agroecossistemas familiares do litoral Paranaense. Para piorar, muitos 
agricultores do litoral ainda praticam tradicionalmente a queimada dos resíduos vegetais secos ou 
utilizam altas doses de agroquimicos para o controle de pragas, práticas que promovem o exter-
minio de grande parte da biota do solo. Solos com baixa fertilidade natural localizados em regiões 
de clima umido e quente, como no litoral paranaense, dependem da constante atividade da fauna 
edáfica para favorecer os processos de ciclagem e disponibilização de nutrientes à cultura de inte-
resse. É possível observar as limitações de um solo com baixa ou sem atividade biológica apenas 
com a análise do desenvolvimento do sistema radicular das plantas cultivadas. Este trabalho tem 
o objetivo de determinar a influência da fauna edáfica de um Cambissolo Háplico no desenvolvi-
mento do sistema radicular da couve folha (B. oleracea) e do feijão preto (Phaseolus vulgaris). O 
Cambissolo foi peneirado em malha de 2 mm e uma cota passou por esterilização em Autoclave, 
a 1,2 atmosfera de pressão e 120º C por 30 minutos. Outra parte foi utilizada nas condições de 
campo, sendo quinze repetições para as duas condições de solos e cinco repetições para cada 
cultura. O plantio das sementes foi efetuado em bandejas e o transplante das mudas para os vasos 
de 6 L com 7 kg de solo foi realizado aos 15 dias após a semeadura. As coletas de raízes foram 
realizadas após 45 dias do transplante. As amostras foram lavadas em peneira de malha 0,053 
mm para a coleta de todas as raízes contidas no vaso. A avaliação dos atributos da raiz foi reali-
zada com o uso de imagens obtidas por scanner e a análise das imagens efetuada com o software 
SAPHIRA. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando significativos, 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A área superfícial de todo o sistema radicu-
lar contido no vaso do Cambissolo autoclavado foi de 9,80 cm2 e a do solo natural com 49,90 cm2. 
O volume total das raízes do solo em condição natural mostrou 180,80 mm3 L-1 e o Cambissolo 
autoclavado apresentou 63,92 mm3 L-1. O comprimento total do sistema radicular das plantas em 
solo sem autoclavagem foi de 379 cm e o solo esterelizado na Autoclave apresentou 108,75 cm. 
As plantas do Cambissolo natural apresentam condições mais favoráveis para a obtenção de água 
e nutrientes e podem incrementar a produção, pois, desenvolveram sistema radicular de área de 
absorção cinco vezes maior, três vezes mais comprido e com um volume em torno de três vezes a 
mais que o sistema radicular das plantas cultivadas em Cambissolo esterilizado. Pode-se concluir 
que a manutenção da atividade biológica no Cambissolo Háplico favoreceu o desenvolvimento do 
sistema radicular das duas espécies vegetais.

Palavras-chave: vida no solo; agroecologia; sistema radicular.
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DIVERSIDADE MICROBIANA EM SOLO SOB SISTEMA DE CULTIVO 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA

BELOTI, J. D.1; CHICOWSKI, A. S.1; SCARAMAL, A.2; MATOS, M. A.2;  
ARMELIN, P.3; MACHINESKI, O.4; COLOZZI-FILHO, A.5

1Graduanda em Agronomia, Bolsista PIBIC/CNPq, Laboratório de Microbiologia do Solo do IAPAR, 
je_drielly@hotmail.com; 2Bióloga, Doutoranda em Agronomia, Departamento de Agronomia da UEL, 

Bolsista do CNPq; 3Graduanda em Química, bolsista CEE, Laboratório de Microbiologia do Solo do 
IAPAR; 4Biólogo, Mestre, Área de Solos, Laboratório de Microbiologia do Solo do IAPAR; 5Engenheiro-

agrônomo, Doutor, Pesquisador da Área de Solos, Laboratório de Microbiologia do Solo do IAPAR, 
Londrina - PR, Rod. Celso Garcia Cid, Km 375, Caixa Postal 481, CEP 86001-970.

A necessidade de se adotar na agricultura sistemas de produção menos impactantes decorre dos 
impactos ambientais causados. O cultivo inadequado atua sobre a biota do solo e sua atividade, 
podendo alterar também a diversidade microbiana, influenciando o equilíbrio e o funcionamento 
do ecossistema. Com o intuito de promover a recuperação do solo e em busca de uma agrope-
cuária sustentável, o sistema de integração lavoura e pecuária (ILP) tem se mostrado como uma 
alternativa viável para a manutenção das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O 
estudo da diversidade microbiana do solo em agrossistemas tem colaborado expressivamente 
para uma maior compreensão dos impactos do cultivo sobre as comunidades microbianas do solo. 
Este estudo foi desenvolvido em um experimento de ILP conduzido pelo Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR) em Xambrê - PR, com o objetivo de avaliar a diversidade das populações de bacté-
rias e fungos em resposta ao efeito de diferentes intensidades de pastejo. As avaliações foram rea-
lizadas em amostras de solo coletadas na profundidade 0-10 cm, em LATOSSOLO Vermelho dis-
trófico típico, cultivado com Brachiaria ruziziensis no inverno, sendo esta submetida a diferentes 
intensidades de pastejo controladas: 10; 20; 30; 40 cm de altura (IP-1, IP-2, IP-3 e IP-4, respectiva-
mente), uma área sem pastejo (SP) e uma área de mata como referência (AR). O DNA total do solo 
foi extraído e amplificado com primers que flanqueiam a região 16S e 18S. Após extração do solo e 
quantificação, o DNA foi avaliado em gel de poliacrilamida com gradiente de desnaturação. A par-
tir do dendrograma gerado no programa Bionumerics®, os dados foram submetidos à análise. Os 
perfis de DGGE obtidos dos tratamentos com distintas alturas de pastagem apontaram para altera-
ções da diversidade e variabilidade genética na comunidade microbiana do solo. Observou-se uma 
variação na diversidade de fungos em função dos tratamentos estudados, já que o dendrograma 
não apresentou similaridade entre eles, a não ser entre os tratamentos SP e AR, no qual o índice de 
similaridade foi de aproximadamente 72%. A maior diversidade expressa foi no tratamento IP-2, e 
menor em IP-3. Em relação à diversidade de bactérias, não foram observadas diferenças significa-
tivas entre as espécies e/ou entre a variabilidade genética entre os tratamentos. Contudo, a maior 
diversidade encontrada foi em IP-2 e menor em IP-1. Pode-se observar também uma similaridade 
de 85% entre os tratamentos SP e AR e 30% entre IP-1 e os demais tratamentos. Conclui-se que 
a diversidade microbiana do solo pode ser alterada pela intensidade de pastejo e suas alterações 
podem ser indicadoras de mudanças causadas no solo pelo cultivo.

Palavras-chave: fungos; bactérias; intensidade de pastejo.
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A soja é a principal cultura no Paraguai, tornou-se o primeiro produto de exportação e é o produto 
agrícola que gera mais renda ao país. O nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade 
pela cultura da soja devido ao elevado teor de proteína encontrados no grão. A Fixação Biológica 
em função da sua eficiência pode fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa, razão pela qual 
a complementação de microrganismos na cultura através da inoculação das sementes antes do 
plantio é uma técnica conhecida e de importante adoção pelos produtores. Um dos fatores de 
estresse a que são expostos as bactérias do inoculante ocorre quando estas são tratadas com fun-
gicidas, inseticidas, micronutrientes, especialmente Co e Mo. Doses crescentes de inoculante, bem 
como uma complementação foliar são alternativas para aumentar o número de células viáveis de 
Bradyrhizobium, quanto maior o número de células viáveis, melhor a nodulação e rendimento de 
grãos. O objetivo foi avaliar o efeito de diferentes doses e formas de aplicação de inoculantes na 
cultura da soja. Foi implantado um experimento com seis tratamentos T1: testemunha (0 dose); 
T2: 1 dose de B. japónicum; T3: 2 dose de B. japónicum; T4: 3 dose de B. japónicum; T5: 1 dose de B. 
japónicum.+ 1 dose foliar de B. elkanii. e T6: 2 dose de B. japónicum. + 1 dose foliar B. elkanii, com 
quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais de 3 x 3 m. O experimento foi realizado 
no município de Itakyry, Paraguai, num Oxisol de textura argilosa, em sistema de plantio direto. 
A soja foi semeada com distancia de 0,40 m entre fileiras e 14 plantas metros lineais. O cultivar 
utilizado foi o Potencia, e os produtos utilizados foram B. japonicum e B. elkanii. Foi determinada 
altura de planta aos 60 dias depois da semeadura (DDS) de 10 plantas e das mesmas plantas foi 
determinada a altura de planta aos 110 DDS, e o número de vagens; para o rendimento de grãos foi 
colhido 4 m2 de cada unidade experimental. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
ao acaso. Aos resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). A análise estatística foi 
realizada com ajuda do programa Assistat 2014. A altura de planta aos 60 DDS não foi afetada pela 
aplicação do inoculante, oscilando entre 31,9 cm no T4 e 36,37 cm no T3. A altura de planta aos 
110 DDS também não foi influenciada pela aplicação de inoculantes, variando entre 64,5 cm no T1 
e 65,6 cm no T4. Em relação ao número de vagens por planta não se observou diferença significa-
tiva, onde o número de vagens ficou entre 36,47 vagens no T6 a 44,75 vagens no T3. O rendimento 
de grãos da soja não foi influenciado, oscilando entre 3.992 kg ha-1 no T4 a 4.705 kg ha-1 no T2. No 
presente experimento, o aumento da dosagem e complementação foliar de inoculantes não teve 
efeito sobre a produção da soja.

Palavras-chave: nitrogênio; fixação biológica; inoculação; Glycine; complementação foliar.
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AVALIAÇÃO MICROBIOLOGICA DE UM LATOSSOLO VERMELHO  
SOB DIFERENTES ADUBOS VERDES DE INVERNO

VANELLI, J.1; SEIDEL, E. P.2; STANGARLIN, J. R.2; MOTIN, M. C.1; COUTINHO, P. W. R.1; ALVES, A. L.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, jaqueline.vnll@
gmail.com; 2Professora da UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 3Estudante do Programa de Pós-

graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, andre_luiz.alves@outlook.com.

Para que a utilização e manejo do solo sejam considerados sustentáveis, a prática do cultivo não 
deve degradar o solo e ainda deve manter sua atividade produtiva pensando nas gerações futuras, 
desse modo à prática da adubação verde vem sendo utilizada, sob as mais diversas condições de 
produção. O trabalho teve por objetivo avaliar a diversidade microbiologica do solo em função 
de diferentes épocas de amostragem (0, 60, 90, 120, 150 dias) e espécies de adubos verdes de 
inverno. O trabalho foi realizado na estação experimental da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE) no município de Entre Rios do Oeste - PR. O solo da unidade experimental foi 
classificado como LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico, textura muito argilosa. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos ao acaso (DBC), com seis repetições. As parcelas foram cons-
tituídas de quatro plantas de cobertura verde de inverno; sendo duas poaceae (aveia preta e bra-
quiária) e duas fabaceae (ervilha forrageira e tremoço branco). A implantação das culturas de 
inverno foi realizada mecanicamente com uma semeadora de parcelas, utilizando 70 kg ha-1 de 
aveia preta (Avena strigosa S.); 8 kg ha-1 de braquiária (Urochloa ruziziensis); 60 kg ha-1 de ervilha 
forrageira (Pisum sativum L.) e 50 kg ha-1 de tremoço branco (Lupinus albus L.), sem a utilização de 
adubação de base, com espaçamento entre linhas de 0,20 m para as poaceae e 0,40 m para as faba-
ceae, o manejo das plantas de cobertura foi realizado aos 120 dias com a utilização de Glifosato, 
na dose de 3 kg ha-1 do equivalente ácido. Coletou-se amostras de solo na profundidade de 0-0,10 
m em cinco tempos (0, 60, 90, 120, 150 dias) para determinar fungos micorrizicos e nematóides. 
A determinação ocorreu pelo método de decantação e peneiramento úmido, associado ao método 
flotação centrífuga, utilizando solução de sacarose, em 100 cm3 de solo. Os dados foram obtidos 
por Raiz Quadrada de X + 0,5 onde resultados demostraram efeito significativo para o tempo de 
amostragem, não houve diferença estatística para as diferentes espécies utilizadas. A maior popu-
lação de nematóides saprófitas ocorreu aos 90 dias do plantio das espécies, obtendo 24,35% do 
total dos indivíduos. Foram encontrados três gêneros de fungos micorrizicos arbusculares: Glo-
mus macrocarpum, com 14,70% dos indivíduos, Scutellospora heterograma, com 34,62% e Gigas-
pora margarita, com 26,40%. A maior população foi obtida aos 90 dias.

Palavras-chave: plantas de cobertura; manejo sustentável; indicadores biológicos.
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APLICAÇÃO DE BIOFERTILIZANTE NA CULTURA DA SOJA

GIACOMELLI, S. R.1; RASCHE, A. J. W.2; KARAJALLO, J. C.2

1Estudante de Graduação em Agronomia na Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry ESECI da 
Universidad Nacional del Este UNE, susanastipp@hotmail.com; 2Professor na ESECI - UNE,  

jwrasche@yahoo.com.ar.

A soja é a principal cultura no Paraguai, abarcando mais de 3.000.000 de ha e rendimento médio 
de 2.600 kg ha-1. Considerando a alta rentabilidade da soja, continuamente se está buscando ino-
vações na fertilização desta cultura, entre estas inovações se encontra a fertilização do solo com 
micro-organismos que permitam promover e aumentar a atividade biológica do solo, disponibili-
zando nutrientes e aumentando a fertilidade do solo e inclusive diminuindo o ataque de pragas e 
doenças pelo equilíbrio dinâmico ocorrido no solo através da incorporação de espécies de bacté-
rias benéficas ao solo, e consequentemente havendo aumento na produtividade das culturas, entre 
estas a soja. O objetivo foi verificar o efeito da aplicação de diferentes doses de biofertilizante na 
cultura da soja. Foi implantado um experimento com seis tratamentos T1 = 0L/Ha; T2 = 80 l/Ha; 
T3 = 160 l/Ha; T4 = 240 l/Ha; T5 = 360l/Ha; T6 = 400l/Ha, com quatro repetições, totalizando 24 
unidades experimentais de 3 x 3 m. O experimento foi realizado no município de Itakyry, Paraguai, 
em um Oxisolo de textura argilosa, em sistema de plantio direto. A soja foi semeada com distancia 
de 0,40 m entre fileiras e 14 plantas m2. O cultivar utilizado foi o Potencia, e o produto utilizado 
como biofertilizante é o Microgeo@. Foi determinada altura de planta aos 60 dias depois da semea-
dura (DDS) de 15 plantas e das mesmas plantas foi determinada a altura de planta aos 110 DDS, e 
o número de vagens, para o rendimento de grãos foi colhido 4 m2 de cada unidade experimental. 
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso. Aos resultados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e quando houve diferença estatística aplicou-se o teste de Tukey ao 
1% e 5% análise estatística foi realizada com ajuda do programa Assistat 2014. A altura de planta 
aos 60 DDS não foi afetada pela aplicação do biofertilizante, oscilando entre 34,5 cm no T6 e 37,0 
cm no T2. A altura de planta aos 110 DDS também não foi influenciado pela aplicação de biofertili-
zante, variando entre 56,9 cm no T6 e 60,3 cm no T2. Em relação ao número de vagens por planta 
não se observou diferença significativa, onde o número de vagens ficou entre 41,9 vagens no T5 a 
52,2 vagens no T2. O rendimento de grãos da soja não foi influenciado pela fertilização com bio-
fertilizante, oscilando entre 3.715 kg ha-1 no T5 a 4.379 kg ha-1 no T3. No presente experimento, a 
aplicação de biofertilizante não teve efeito sobre a produção da soja.

Palavras-chave: fertilização alternativa; inoculação; Glycine; fertilização orgânica; dose.
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TEOR DE NITROGÊNIO DA RAIZ DE HÍBRIDO DE MILHO  
ADUBADO COM SULFATO DE AMÔNIO E INOCULADO  

COM DIAZOTRÓFICOS ASSOCIATIVOS

MORAIS, G. P.1; FREIRE, V. F.2; SOUSA, J. M. S.3; BARBOSA, L. R.4

1Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, gildeanportela@hotmail.
com; 2Professora da UFC, vaniafreire@ufc.br; 3Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência 

do Solo da UDESC, jucianemariass@gmail.com, Doutorando do Programa de Pós-graduação em 
Ciência do Solo da UFPR, leovaniobarbosa@hotmail.com.

O desenvolvimento de novas tecnologias que buscam a redução no uso de fertilizantes, especial-
mente os nitrogenados, é essencial para a sustentabilidade do sistema de produção na cultura do 
milho (Zea mays L.). O uso de microrganismos na agricultura é uma alternativa amplamente pes-
quisada, que busca a diminuição no uso de fertilizantes nitrogenados com consequente redução 
da degradação do meio ambiente. O presente trabalho objetivou comprovar a hipótese do efeito da 
inoculação de bactérias diazotróficas associativas, sobre o acúmulo do teor de nitrogênio na raiz 
de um híbrido de milho submetido a quatro doses de adubações nitrogenadas. O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação, por um período de 90 dias. O delineamento experimental utili-
zado foi em blocos casualizados avaliando-se o híbrido de milho AG 1051, os tratamentos foram 
dispostos no esquema fatorial 2 x 4, com quatro repetições, inoculado e não inoculado com um pro-
duto comercial a base de Azospirillum brasilense e submetido a quatro diferentes doses de nitro-
gênio (0; 0,5; 1,0 e 1,5 g vaso-1). Resultados encontrados nesse estudo ressalta-se que o híbrido de 
milho AG 1051 não se mostrou eficiente quanto à inoculação com Azospirillum brasilense já que 
não houve incremento de N no tecido vegetal da raiz, fato que poderia ter sido atribuído à fixação 
biológica de nitrogênio. Concluiu-se que a inoculação com Azospirillum brasilense não surtiu efeito 
no teor de nitrogênio e que houve um incremento linear crescente desse nutriente no tecido vege-
tal da raiz em função do aumento da dose de adubação nitrogenada aplicada.

Palavras-chave: fixação biológica do nitrogênio; Zea mays L.; sulfato de amônio; Azospirillum 
brasilense.
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CARBONO DA BIOMASSA MICROBIANA DE UM LATOSSOLO  
SOB MANEJO CONVENCIONAL EM DIFERENTES ANOS  

DE CULTIVO NO CERRADO PIAUIENSE

BARBOSA, L. R.1; SILVA, F. R.2; MORAIS, G. P.3; NUNES, L. A. P. L.4

1Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, leovaniobarbosa@hotmail.
com; 2Estudande de Engenharia Agronômica da UFPI, fcorafaellutero@gmail.com; 3Doutorando do 
Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, gildeanportela@hotmail.com; 4Professor 

adjunto da UFPI, lalnunes@yahoo.com.br.

A produção agrícola brasileira vem se destacando nas áreas sob bioma de Cerrado devido aos 
ganhos significantes na produção e produtividade nessas áreas. No entanto, o modelo de produ-
ção nessas áreas com uso intensivo de máquinas por vários anos provoca inúmeras alterações 
drásticas no solo em especial na sua biomassa. Neste trabalho, objetivou-se determinar o Carbono 
da biomassa microbiana, em áreas de Cerrado piauiense com 1 (PC1), 3 (PC3) e 6 (PC6) anos 
de plantio convencional, em relação a uma área de mata de Cerrado (MN). Foram avaliadas as 
seguintes características: Carbono da biomassa microbiana (CBM); Carbono orgânico total (COT); 
Respiração basal (C-CO2), Quociente microbiano (qMic) e Metabólico (qCO2). Os resultados mos-
tram que o COT mostrou-se sensível com o tempo, visto que a mudança foi gradual conforme o uso 
do solo, sendo o menor valor encontrado em PC6, tal fato, pode ser justificado pelo resultado das 
operações de preparo do solo que contribuem para o declínio da MO. Os valores de CBM foram 
consistentemente mais elevados no solo sob vegetação natural, indicando a ocorrência de efeitos 
adversos de monocultura manejada por plantio convencional sobre essa variável. Os solos loca-
lizados nas áreas PC3 e PC6 apresentaram os menores valores de qMIC. Esse fato demonstra o 
efeito adverso do manejo convencional prolongado. Os maiores valores de C-CO2 encontrado na 
área nativa (MN), pode ser atribuídos em função da serrapilheira densa e a grande quantidade de 
raízes que liberam exsudatos e que atuam como fonte de energia, estimulando a maior respiração 
do solo. O qCO2 foi maior no solo encontrado sob PC6 mostrando a baixa eficiência dos micror-
ganismos em converter os resíduos orgânicos em biomassa microbiana neste sistema. O manejo 
convencional utilizado contribui para a perda da biomassa do solo desses sistemas que aumentou 
com o tempo de uso.

Palavras-chave: degradação; plantio convencional; atributos biológicos.
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BIOMASSA MICROBIANA E ATIVIDADE RESPIRATÓRIA DE SOLOS DO 
OESTE PARANAENSE SOB VEGETAÇÃO NATIVA E DIFERENTES MANEJOS

NAVROSKI, D.1; SCHERER, A. J.2; SILVA, T. L.2; BARREIROS, M. A. B.3; GRANGE, L.3

1Acadêmica do curso de Engenharia Agronômica da UFPR, Câmpus Palotina - PR, deisinavroski@
gmail.com; 2Acadêmico do curso de Tecnologia em Biotecnologia da UFPR, Câmpus Palotina, 
ander.j.scherer@gmail.com, luft.thais@gmail.com; 3Professores da UFPR, Câmpus Palotina, 

marcob_07@yahoo.com.br, lucianagrange@gmail.com.

O solo é um recurso vivo e dinâmico que condiciona e sustenta a produção de alimentos e regula 
o balanço global dos ecossistemas. A avaliação da qualidade do solo (QS) é essencial, podendo 
ser medida através de diferentes atributos (propriedades físicas, químicas e biológicas). Neste 
sentido, os micro-organismos se enquadram nesses critérios, podendo ser utilizados como sensí-
veis indicadores da qualidade do solo. Os principais indicadores microbiológicos são a biomassa 
microbiana, a respiração, a nodulação por rizóbio, o quociente respiratório e a atividade enzimá-
tica do solo. O presente trabalho avaliou a biomassa microbiana (BMS) e a respiração basal de 
solos (RBS) da região oeste paranaense sob vegetação nativa e diferentes sistemas de manejo de 
cultivo com o objetivo de analisar a influência dos mesmos na população microbiana e suas ativi-
dades metabólicas. As amostras de solo foram retiradas da profundidade de 0-10 cm, com quatro 
repetições em cinco áreas com diferentes sistemas de manejo de cultivo: Sistema Agropastoril 
(M1), Horticultura (M2), Pastagem (M3), Plantio Direto (M4) e Mata nativa (M5). Para avaliar o 
carbono da biomassa microbiana (BMS) e a respiração basal do solo (RBS) foi utilizado o método 
do Clorofórmio Fumigação- Extração (CFE). O coeficiente metabólico do solo (qCO2) também foi 
calculado pela relação entre a RBS e o BMS-C. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de 
Ducan a 5%. Os diferentes manejos de cultivo, quando comparados dentro dos três parâmetros 
biológicos separadamente, não apresentaram diferença significativa para a BMS e para o qCO2. 
Ainda sim, observando os valores da biomassa, considerada um indicador precoce de interven-
ções antrópicas, nos sistemas agropastoril (M1) e plantio direto da soja (M4), foi possível verificar 
uma maior taxa em relação aos outros manejos, o que confirma que estas práticas agrícolas podem 
ser consideradas conservacionistas. Mesmo não sendo estatisticamente significativo, ainda sim, o 
qCO2 apresentou valores bastante variáveis entre si, demonstrando o quanto a eficiência da bio-
massa pode se modificar nos diferentes sistemas de manejo. Á medida que a biomassa se torna 
mais eficiente, menos carbono é perdido na forma de CO2, com isto solos com qCO2 baixos estão 
próximos ao estado de equilíbrio, como foi o caso do sistema soja sob plantio direto (M4). A ava-
liação da respiração do solo é a técnica mais frequente para quantificar a atividade microbiana, 
sendo positivamente relacionada com o conteúdo de matéria orgânica e com a biomassa micro-
biana. A mata nativa (M5) apresentou uma alta taxa de RBS, mas também um alto valor de qCO2, 
demonstrando algum tipo de estresse metabólico no período da coleta. Por outro lado, o plantio 
direto se apresentou altamente eficiente com o menor qCO2, reafirmando seu papel na conserva-
ção da biota do solo.

Palavras-chave: RBS; BMS-C; bioindicadores; manejos.
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DIFERENTES SISTEMAS DE INOCULAÇÃO MICROBIANA SOB O 
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA SOJA (Glycine max)

NAVROSKI, D.1; SCHERER, A. J.2; SILVA, T. L.2; BARREIROS, M. A. B.3; GRANGE, L.3
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A soja (Glycine max) apresenta grande importância econômica no Brasil, por ser um dos principais 
commodity de exportação. O Brasil tem sido considerado um país modelo na aplicação dos bene-
fícios da fixação biológica do N2 (FBN), especialmente pela utilização de estirpes elite de Bradyrhi-
zobium com a cultura da soja em simbioses capazes de suprir totalmente a demanda da planta por 
nitrogênio. Apesar deste sucesso, pesquisas devem ser conduzidas para continuar garantindo os 
benefícios com cultivares de alto rendimento. A fim de avaliar a eficiência agronômica da cultura da 
soja sob diferentes sistemas de inoculação, o presente trabalho estabeleceu um experimento com 
os seguintes tratamentos: T1 (testemunha); T2 (inoculação no solo e na semente); T3 (inoculação 
no solo) e T4 (inoculação na semente). Para todos os tratamentos as sementes foram tratadas com 
fungicida comercial padrão seguindo as normas do fabricante. O experimento foi realizado em 
delineamento de blocos casualizados (DBC) e analisado por Scott-Knott a 5%. Os parâmetros de 
eficiência agronômica avaliados foram: número de nódulos, altura das plantas, número de vagens 
e peso de 1.000 grãos. Observou-se que os resultados obtidos com o uso do inoculante foram sem-
pre melhores que os da testemunha. A inoculação no solo e na semente (T2) foi o tratamento que 
demonstrou ser mais eficiente em relação à altura das plantas (64,00 cm), seguido do tratamento 
T3 (58,00 cm). Neste caso, é possível considerar que este sistema de inoculação (T2) permitiu a 
introdução da bactérias por duas vias, portanto, pode ter ocorrido o fornecimento de um maior 
número de unidades formadoras de colônias (UFC). As médias da contagem dos nódulos revela-
ram que a aplicação do inoculante no solo (T3) e a aplicação do inoculante no solo e na semente 
(T2), foram os tratamentos que mais possibilitaram incrementos no número de nódulos das plan-
tas de soja. A aplicação de rizóbio no sulco de semeadura, na mesma operação de distribuição 
das sementes, no momento de instalação da lavoura de soja é uma prática baseada no fato de que 
o rizóbio de soja apresenta facilidade de se estabelecer no solo e sobreviver com os substratos 
orgânicos disponíveis, sendo indicada para condições adversas, tais como solos secos e quentes ou 
sementes tratadas com produtos deletérios para o rizóbio. Quanto ao número de vagens e peso de 
1.000 grãos, nenhum tratamento apresentou diferença significativa. Para estes parâmetros será 
necessário repetir o experimento, pois além da presença do fungicida que representa um inibidor 
da comunidade microbiana, o mesmo passou por um período de severa estiagem de mais de 40 
dias. Ainda assim, considerando os valores obtidos para cada parâmetro agronômico avaliado, 
concluiuse que o tratamento com a inoculação direta no solo foi mais consistente nos resultados 
obtidos, podendo ser efetuado para possibilitar melhorias no desenvolvimento da cultura da soja.

Palavras-chave: inoculação; soja; eficiência agronômica.
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TEORES DE GLOMALINA EM LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO  
SOB APLICAÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO
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A avicultura no país está concentrada principalmente na região sul. Na criação de aves são utili-
zados materiais como maravalha, restos industriais, pó de serragem, etc, para forrar o solo, for-
mando uma cama que acumula grande quantidade de fezes, penas e urina, concentrando grandes 
quantidades de matéria orgânica, despertando interesse em sua utilização em lavouras. A utiliza-
ção da cama de aviário (CA) em lavouras pode aumentar a atividade de microrganismos do solo, 
podendo aumentar a produção de glomalina por fungos micorrízicos arbusculares (FMA). A glo-
malina é uma glicoproteína produzida por FMA constituída por estruturas monoméricas ligadas 
entre si por interações hidrofóbicas, de grande importância para a estabilidade de agregados no 
solo devido sua propriedade de “cola”. No solo, existem a glomalina facilmente extraível (GFE) que 
é a proteína mais recente formada no solo e mais suscetível a degradação e a glomalina total (GT) 
que está a mais tempo depositada no solo e fortemente ligada às frações minerais. O objetivo foi 
avaliar a GFE e a GT do solo em plantio direto que recebeu doses de CA em duas profundidades, 
0-10 e 10-20 cm. O experimento está sendo conduzido a campo desde 2008, no IAPAR em Lon-
drina - PR, em Latossolo Vermelho distroférrico, em sistema de rotação com soja e milho no verão 
e aveia e trigo no inverno. O delineamento experimental é em blocos casualizados com quatro 
repetições e cinco tratamentos: um controle, sem aplicação de CA (T0), e quatro tratamentos com 
CA, de modo a suprir a necessidade de N (Gramínea) ou P (Leguminosa) ha-1 em 67, 100, 133 e 
200% da necessidade da cultura, e baseado no teor de N e P da CA. As análises foram feitas em 
amostras de solo coletadas dez dias após a aplicação da CA, quando havia o cultivo de aveia. Os 
teores de GFE e GT foram determinados pelo método descrito por Rillig et al. (2003), no Laborató-
rio de Microbiologia do Solo do IAPAR. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 
aplicando-se o teste de Tukey (p < 0,05) para separação das médias dos tratamentos. A GFE e a GT 
apresentaram comportamentos semelhantes nas profundidades avaliadas, sendo que a 0-10 cm, 
ambas apresentaram diferenças estatísticas com teores maiores no T133 em relação ao T0. Na 
profundidade de 10-20 cm, os teores de GFE e GT não apresentaram diferenças estatísticas.

Palavras-chave: plantio direto; estrutura do solo; resíduos orgânicos; estabilidade de agregados.
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EFEITO DO TIPO DE FRASCO DE ARMAZENAMENTO DE NaOH  
EM TÉCNICA DE RESPIROMETRIA DO SOLO

ALMEIDA, A. F. N.1; CASALI, C. A.2; MAYER, L. R. R.2; MOREIRA, F. L.1;  
BRAGA, D. J. C.3; BRUNETTA, T. R.4

1Acadêmica de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois 
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3Acadêmico do Zootecnia da UTFPR-DV; 4Acadêmico de Agronomia da UTFPR-DV.

A técnica de respirometria do solo, segundo Moreira e Siqueira (2002) consiste na determinação 
de C-CO2 produzido na oxidação da matéria orgânica do solo por organismos aeróbicos, utilizando 
o hidróxido de sódio (NaOH) para captação desse CO2. Como o NaOH é uma base inorgânica forte 
ela possui elevada reatividade com diversos materiais, portanto, deve ser cuidadosamente mani-
pulado para não acarretar alteração em análises químicas. Na técnica da respirometria do solo, 
o NaOH fica armazenado em frascos que, conforme a sua constituição, podem reagir com a base, 
interferindo assim na técnica e diminuindo a sua confiabilidade. O objetivo deste trabalho foi o 
de avaliar o efeito dos tipos de frascos de armazenamento de NaOH na técnica de respirometria 
do solo. O trabalho foi realizado no laboratório de Solos da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV), situada no Sudoeste do Paraná. Foram utilizados fras-
cos de vidro, de plástico (copinho de café) e de acrílico (frasco tipo “J”). Dentro de cada frasco 
continha 10 ml de solução de NaOH 0,5 mol L-1. Estes foram inseridos em um recipiente apro-
priado para a técnica de respirometria do solo conforme metodologia de Stotzky (1965), no qual 
não havia solo para a determinação da emissão de C-CO2. A titulação se deu com o uso de ácido 
clorídrico (HCl) 0,5 mol L-1 como solução titulante do NaOH, utilizando 3 ml de fenolftaleína 1% 
em meio alcoólico como indicador ácido-base, e 1 ml de cloreto de bário (BaCl2) 30% como esta-
bilizante da reação do NaOH com a CO2 presente na atmosfera. O trabalho teve duração de sete 
semanas e o delineamento foi inteiramente casualizado com seis repetições. Efetuou-se a análise 
da variância dos dados e quando significativo realizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Das sete avaliações realizadas, em três delas não foi verificada diferença significativa entre o efeito 
dos frascos sobre o NaOH e no processo de titulação. Nas outras quatro avaliações, o frasco de 
vidro e de acrílico foram a melhor opção para armazenamento da solução de NaOH, não diferindo 
estatisticamente entre si, pois apresentaram menor interferência na solução de NaOH. Segundo 
Fogaça (2015), soluções de NaOH devem ser guardadas em um recipiente de plástico, uma vez que 
o NaOH reage com a sílica constituinte do vidro, o que contradiz os resultados apresentados no 
presente trabalho. Contudo este desgaste ocorre devido a concentração de NaOH ser elevado, dife-
rente da concentração utilizada nessa técnica. Segundo esse teste, os frascos de vidro e acrílico, 
embora não apresentem variação significativa, são apontados como os melhores para tal análise. 
Desta forma, conclui-se que frascos de vidro e acrílico são os mais apropriados para a realização 
da técnica de respirometria do solo conforme metodologia de Stotzky (1965).

Palavras-chave: atividade microbiana; respiração do solo; análise do solo.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO VEGETAL 
PELA UTILIZAÇÃO DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS EM MILHO

DALL’ÓGLIO-CHAVES, E. I.1; PORTZ, D. A.2

1Professora da PUCPR, elisiane.oglio@pucpr.br; 2Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência 
do Solo da PUCPR, danih.portz@hotmail.com.

A cultura do milho (Zea mays L.) tem grande importância econômica mundial, sendo que é o cereal 
com maior produção em volume no mundo. Em busca de um sistema de produção sustentável e 
com menores custos ao produtor, está ocorrendo investimentos e desenvolvimento de inoculantes 
utilizando cepas bacterianas que promovam o desenvolvimento da planta. Devido a isso, o pre-
sente trabalho teve por objetivo verificar o potencial de promoção de crescimento vegetal de cinco 
estirpes bacterianas. Por meio da avaliação de plantas de milho aos 7 e 14 dias após a inoculação, 
conduzidas in vitro, a fim de determinar o melhor período para verificar a interação planta-bac-
téria. As estirpes bacterianas foram isoladas de diferentes culturas em experimentos anteriores e 
para a escolha dessas, foram levados em conta resultados dos testes de Solubilização de Fosfato 
e de produção de AIA (ácido indol- acético), ambos conduzidos in vitro. As estirpes, Azospirillum 
brasilense Ab-V5, Herbaspirillum seropedicae, Pantoea ananatis, Burkholderia ambifaria e Bur-
kholderia sp., foram testadas para promoção de crescimento em plantas de milho híbrido simples 
Pioneer 30F53 YH, sendo a inoculação feita em sementes pré-germinadas com 106 UFC mL-1, pos-
teriormente as mesmas foram mantidas sob condições gnobióticas com restrição de nitrogênio. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado e as análises foram realizadas aos 7 e 
aos 14 dias após a inoculação. Foram avaliados os parâmetros peso fresco e seco de parte aérea e 
raiz, altura de parte aérea, comprimento de raiz, percentual de N na parte aérea, morfologia radi-
cular e população bacteriana epifítica e endofítica. Observou-se que tanto para os 7 quanto para 
os 14 dias foi possível verificar a interação planta-bactéria por meio dos parâmetros avaliados, ou 
seja, nos dois períodos ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos. Para o parâmetro 
população microbiana epifítica e endofítica, nota-se que com o decorrer do tempo a população 
tem uma tendência de aumento, devido ao crescimento da própria planta e desenvolvimento do 
seu sistema radicular, propiciando aumento do seu habitat. Para os demais parâmetros quantitati-
vos as bactérias não se mostraram promissoras para promoção de crescimento do híbrido 30F53 
YH in vitro em condições de restrição de nitrogênio, uma vez que nenhum tratamento superou 
estatisticamente o tratamento controle para os parâmetros avaliados tanto aos 7 quanto aos 14 
dias após a inoculação. Contudo, para o parâmetro morfologia radicular, foi possível observar um 
maior aparecimento de pelos radiculares nas raízes das plantas inoculadas com H. seropedicae aos 
7 dias após a inoculação ao compararmos com os demais tratamentos. Aos 14 dias após a inocu-
lação o tratamento que recebeu a inoculação da bactéria B. ambifaria se sobressaiu aos demais 
tratamentos com relação ao aparecimento de pelos radiculares.

Palavras-chave: Zea mays L.; bactérias promotoras de crescimento vegetal; in vitro.
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DINÂMICA DOS INDICADORES MICROBIOLÓGICOS E QUÍMICOS  
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O monitoramento da dinâmica de carbono via atributos microbiológicos do solo é eficaz, uma vez 
que esses são eficientes bioindicadores da qualidade do solo. Este estudo teve como objetivo ava-
liar as respostas dos atributos microbiológicos e químicos do solo à aplicação de composto orgâ-
nico na cultura do milho. O experimento foi conduzido em LATOSSOLO VERMELHO eutróferrico 
na Fazenda Escola da UENP/CLM, em delineamento experimental de blocos ao acaso, constituído 
por 7 tratamentos: testemunha com 200 kg ha-1 de NPK 8-20-29+Zn sem cobertura nitrogenada, 
e os tratamentos com adubação química e orgânica: 200 kg ha-1 de NPK 8-20-29+Zn e 90 kg ha-1 
de N em cobertura, com doses crescentes de composto orgânico (0, 3, 6, 9, 12 e 15 Mg ha-1), com 3 
repetições. O composto foi distribuído juntamente com adubação de cobertura em estádio vegeta-
tivo V6. Aos 30 dias após aplicação, amostras de solo na profundidade de 0,10 m foram coletadas e 
realizadas as análises de carbono orgânico total (COT), carbono da biomassa microbiana (CBMS), 
respiração basal (RBS), quocientes metabólico (qCO2) e microbiano (qMIC) e química de rotina. Os 
resultados foram submetidos à correlação de Pearson e à análise de variância, com médias compa-
radas por teste de Tukey (p < 0,05). O composto não foi suficiente para elevar significativamente 
os teores de COT no solo, contudo promoveu o aumento do CBMS e qMIC em função das doses. A 
dose de 15 Mg ha-1 foi considerada excessiva, causando efeito deletério da população, com queda 
do CBMS, assim como a adubação química isolada. Não ocorreram alterações significativas nas 
propriedades químicas, RBS e qCO2, de forma que o composto não se caracterizou como agente de 
estresse à microbiota. Houve correlação negativa entre CTC e os parâmetros CBMS, qMIC e RBS, 
a qual apresentou também correlação negativa entre os teores de alumínio e acidez potencial. 
Concluiu-se que a adubação química isolada teve efeito prejudicial à população microbiana, a qual 
foi favorecida pela adubação orgânica com composto, sendo a dose de 12 Mg ha-1 a mais eficiente 
para aumentar os teores de matéria orgânica viva no solo.

Palavras-chave: biomassa microbiana; compostagem; correlação.
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A técnica de respirometria do solo consiste na medição de C-CO2, oriundo de diversas fontes, 
incluindo a decomposição aeróbia microbiana da matéria orgânica do solo (MOS) para obtenção 
de energia (respiração microbiana). Solos que apresentam teores de umidade e temperaturas 
mais elevadas oferecem condições mais favoráveis aos microrganismos para a produção de CO2, 
pois aceleram a decomposição da MOS, a respiração das raízes e respiração microbiana, de tal 
modo elevando a emissão de CO2 para a atmosfera (DIAS, 2006). Sendo assim, a umidade do solo 
é um dos fatores de maior importância para definir o ritmo da atividade microbiana. O objetivo 
do trabalho foi avaliar o efeito da correção da umidade do solo sobre a técnica da respirometria 
do solo. O trabalho foi realizado no laboratório de Solos da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV), situada no Sudoeste do Paraná. As amostras de solo 
foram coletadas na fazenda São Marcos, na comunidade Flor da Serra, Dois Vizinhos - PR, em 
Latossolo Vermelho Distrosférico sob pastagem de capim estrela africana (Cynodon lemfuensis). 
Determinou-se a umidade de campo das amostras, que variaram entre 26% e 40%, e adicionou-
-se a quantidade de água necessária para corrigir a umidade das amostras até 50%, enquanto 
parte outras das amostras permaneceram com a umidade natural. A respirometria do solo foi 
determinada por meio da captura de C-CO2 em frascos com 10 ml de solução de NaOH 0,5 mol L-1 
(STOTZKY, 1965). Estes foram inseridos em um recipiente hermeticamente fechado, no qual havia 
50 gramas de solo úmido. As amostras de solo permaneceram em incubação a 25°C pelo período 
de sete semanas. Semanalmente era efetuada a troca da solução alcalina e a titulação com ácido 
clorídrico (HCl) 0,5 mol L-1. Das 39 amostras de solo analisadas, 21 apresentaram maior atividade 
microbiana com a correção da umidade até 50%, medida pela maior emissão de C-CO2. Segundo 
Grisi (1995), a padronização da umidade das amostras, com os níveis de umidade respectivos 
a cada tipo de solo, gera uma maior precisão das análises. No entanto, 17 amostras de solo não 
melhoraram ou até diminuíram a respirometria com a adição de água para corrigir a umidade até 
50%. Nesse sentido, não há uma diferença significativa na respirometria do solo com a adição de 
água para elevar a umidade até 50%, a qual foi empregada nesse trabalho. Conclui-se que a adição 
de água para correção da umidade até 50% não melhora a estimativa da respirometria do solo 
conforme metodologia de Stotzky (1965).

Palavras-chave: umidade do solo; respirometria do solo; microbiologia do solo.
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As gramíneas do gênero Cynodon se adaptam bem em diferentes condições de solo, mas respondem 
a fertilização com nitrogênio (N). Contudo, a adubação nitrogenada pode alterar o solo, sendo que 
os índices microbiológicos podem discriminar o efeito de sistemas de manejo sobre a qualidade do 
solo (DELBEM et al., 2011). Objetivou-se avaliar o efeito de doses de N na atividade microbiana do 
solo cultivado com estrela africana (Cynodon leufluensis) no Sudoeste do Paraná. O experimento foi 
instalado na fazenda São Marcos em Dois Vizinhos - PR, em um Latossolo Vermelho distrosférico 
cultivado com pastagem de estrela africana. Em novembro de 2013 aplicou-se as doses de 0, 150, 
300 e 450 kg N ha-1 ano-1 via ureia (45% de N). O delineamento foi de blocos ao acaso e três repeti-
ções com parcelas de 12 m2. As coletas de solo na camada de 0-10 cm iniciaram 30 dias após a apli-
cação do N (dezembro de 2013, janeiro, fevereiro, março e abril de 2014). Elas foram armazenadas 
a 4,0°C e a atividade microbiana foi avaliada por meio da emissão de C-CO2 a partir da respiração 
dos microrganismos do solo (STOTZKY, 1965). 50 g de solo foram incubados por 49 dias, sendo o 
C-CO2 capturado por uma solução de 10 mL NaOH 0,5 mol L-1, que foi coletada semanalmente. No 
momento da coleta de solo também avaliou-se a produtividade de matéria seca da pastagem por 
meio de quadros de 0,25 m2. A média de produtividade de matéria seca da pastagem foi de 5,2, 5,9, 
7,7 e 9,5 t ha-1 para as doses de 0, 150, 300 e 450 kg N ha-1, respectivamente, indicando uma ele-
vação linear com a aplicação de N. Para quatro das cinco épocas de avaliação (dezembro, janeiro, 
março e abril), a dose de 150 kg de N ha-1 apresentou igual ou maior atividade microbiana do solo 
quando comparado com as outras doses de N e com a parcela sem adubação. Na primeira avalia-
ção, a aplicação de N, independente da dose, elevou a atividade microbiana do solo. Contudo, da 
segunda avaliação até a última, apenas no solo que recebeu 150 kg de N ha-1 a atividade microbiana 
permaneceu elevada, enquanto para as outras doses de N diminuiu, ficando semelhante ou menor 
que o solo que não recebeu N. Delbem et al. (2011) verificaram que aplicar doses acima de 200 kg N 
ha-1 em pastagens de verão pode diminuir a atividade microbiana do solo, em função de excesso do 
nutriente. Adicionalmente, o elevado crescimento da pastagem com o aumento da dose de N pode 
ter ocasionado um excesso de sombreamento ao solo, diminuindo assim a atividade microbiana. 
Salienta-se que apenas na terceira avaliação a dose de 150 kg N ha-1 deixou a atividade microbiana 
do solo igual ou menor que as outras doses de N. Conclui-se que, independente da dose, a adubação 
com N eleva a atividade microbiana do solo sob pastagem de verão até 60 dias após a aplicação. 
Mas, em longo prazo (150 dias) altas doses de N (acima de 300 kg ha-1) diminuem essa atividade, 
enquanto doses até 150 kg ha-1 mantém o estímulo à atividade.

Palavras-chave: respirometria; microbiologia do solo; adubação nitrogenada.
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As matas ciliares são responsáveis pela conservação de microbacias, lençóis freáticos e recursos 
naturais. A qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como a regulari-
zação dos ciclos hidrológicos e biogeoquímicos depende da preservação do sistema ripário. Um 
importante guia para a avaliação da qualidade do solo, é a respiração microbiana. O objetivo desta 
pesquisa foi avaliar a respiração e biomassa microbiana do solo em mata ciliar em processo de 
recuperação, submetido a diferentes tipos de adubação. O experimento foi conduzido no municí-
pio de Fazenda Rio Grande, na Fazenda Experimental Gralha Azul, propriedade esta da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, em parcelas com espécies nativas da região, com seis tratamen-
tos, entre eles: (T1) testemunha, (T2) calcário, (T3) adubação NPK, (T4) adubação NPK + calcário, 
(T5) adubação NPK + calcário + orgânica e (T6) feijão guandu (Cajanus cajan). As análises foram 
obtidas a partir de amostras de solo coletadas entre 0-10 cm de profundidade, utilizando técnicas 
de incubação e titulação, no ano de 2014. Os resultados foram submetidos ao teste de homogenei-
dade de Levene’s, análise de variância (ANOVA) e as médias pelo teste de Tukey (5%), utilizando 
o software ASSISTAT 7.7 beta. O restabelecimento da composição do solo, é um processo lento e 
gradativo. Comparando com as avaliações realizadas em anos anteriores, as alterações da respira-
ção basal microbiana ocorrida em 2014, pode-se observar que há a instabilidade da mesma, isto 
é, não há um crescimento contínuo e progressivo da respiração, como ocorreu no tratamento ava-
liado com o feijão guandu, adubação mineral + calcário e adubação mineral + calcário + adubação 
orgânica. Essas variações ocorridas, podem ser em decorrência das variações de pluviosidade e 
temperatura, e, do comportamento de cada tratamento, em função do solo e da vegetação. A con-
clusão que se chega através destas avaliações é que os tratamentos apresentaram comportamen-
tos homogêneos entre si, o que é um bom indicativo a cerca da finalidade prática deste, aplicar em 
campo, um tratamento que recupere as características primitivas de um solo em recuperação com 
vegetação ciliar.

Palavras-chave: respiração basal; mata ciliar; adubação.
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A fauna epiedáfica do solo é capaz de se modificar em função das alterações nas propriedades 
físicas, químicas e biológicas do solo. Desse modo, a fauna presente no solo é considerada bioindi-
cador de qualidade (BARETTA et al., 2003). O presente trabalho tem como objetivo avaliar a diver-
sidade da fauna epiedáfica presente em distintos usos de solos no Sudoeste do Paraná. O trabalho 
foi desenvolvido na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 
Dois Vizinhos (UTFPR-DV), Sudoeste do Paraná. Os tratamentos consistiram em diferentes usos 
de solo como lavoura anual com pelo menos 20 anos, floresta em regeneração e plantio de pinus 
de aproximadamente sete anos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 6 
repetições. As coletas da fauna foram realizadas em três épocas, setembro de 2013, maio de 2014 
e outubro de 2014. Foram alocadas armadilhas PROVID (garrafa PET de 500 ml com 3 aberturas 
de 5 x 4 x 13 cm), com 70 ml de álcool 70%. As armadilhas foram instaladas com o auxilio de trado, 
e permaneceram por quatro dias, sendo os organismos da fauna epiedáfica contados e separados, 
classificando-os em nível de ordem. Calcularam-se os índices de Equitabilidade, Margalef, Simp-
son, Shannon e Berger-Parker, que se referem, respectivamente, ao grau de dominância de cada 
espécie de uma área, à biodiversidade da comunidade, à probabilidade de que dois indivíduos da 
área pertençam à mesma espécie, ao peso entre as espécies raras e abundantes e à importância 
da espécie mais abundante da amostra. Por fim os dados foram processados utilizando o software 
estatístico DIVES e realizou-se a análise da variância que, quando significativo, aplicou-se o teste 
de médias de Tukey a 5% por meio do software ASSISTAT. Para todas as épocas de coleta a floresta 
em regeneração, o plantio de pinus e lavoura anual não se diferenciaram quanto aos índices de 
Equitabilidade, Simpson e Shannon. Para o índice de Maraglef verifica-se que a floresta em regene-
ração tende a ficar próxima da área de pinus e estas duas diferem do solo sob lavoura anual. A mul-
tiplicidade de organismos presente no solo é capaz de regular a ocorrência de grandes flutuações 
(MCCANN, 2000) somente se as condições ambientais permitirem. O uso de inseticida e fungicida 
na lavoura anual seleciona os organismos da fauna do solo, fazendo com que ocorra o predomínio 
de algumas espécies em detrimento de outras. Isso fica bem representado pela maior dominância 
de Berger-Parker observada no solo sob lavoura anual comparativamente ao solo sob cultivo de 
pinus e floresta em regeneração que foi observado na primeira avaliação. Assim, conclui-se que o 
solo sob floresta em regeneração e sob cultivo de pinus tende a apresentar melhor diversidade de 
espécies da fauna epiedáfica comparativamente ao solo sob lavoura anual.

Palavras-chave: diversidade de espécies; fauna do solo; biologia do solo.



– 112 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

CARBONO DA BIOMASSA MICROBIANA EM SOLO COM APLICAÇÃO DE 
DEJETOS DE SUÍNOS EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO E CONVENCIONAL

MATOS, M. A.1; COLOZZI-FILHO, A.2; BARBOSA, G. M. C.3; ARMELIM, P. F.4; NOGUEIRA, M. A.5

1Mestre em Química, Analista em Ciência e Tecnologia do IAPAR, mariamatos@iapar.br; 2Engenheiro-
agrônomo, Doutor, Pesquisador da Área de Solos do IAPAR, acolozzi@iapar.br; 3Engenheira-

agrônoma, Doutora, Pesquisadora da Área de Solos do IAPAR, graziela_barbosa@iapar.br; 4Graduanda 
em Química da UFTPR, bolsista CEE, IAPAR; 5Engenheiro-agrônomo, Doutor, Pesquisador da Embrapa 
Soja e Professor de Pós-graduação em Agronomia da UEL, Londrina - PR, marco.nogueira@embrapa.

br, IAPAR, Londrina - PR, Rod. Celso Garcia Cid, Km 375, Caixa Postal 481, CEP 86001-970.

A aplicação de dejetos de suínos em solos cultivados pode alterar suas características químicas, 
físicas e biológicas. Estes estudos são importantes para compreensão e recomendação de práticas 
conservacionistas de uso do solo, que visam minimizar os efeitos da produção agrícola nos recur-
sos naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o carbono da biomassa microbiana (CBM) do 
solo, em três profundidades, após a aplicação de cinco doses de dejetos líquidos de suínos (DLS) 
em sistema de plantio direto (SPD) e convencional (SPC). O experimento foi instalado em 1997, 
na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná, em Palotina, Paraná, em Latossolo 
Vermelho distroférrico de textura argilosa. Os tratamentos foram a aplicação de 0, 30, 60, 90 e 120 
m3 ha-1 ano-1 de dejetos de suínos no solo cultivado em SPD ou SPC, em delineamento experimental 
de blocos casualizados, com três repetições. Em outubro de 2015, após o cultivo de aveia (Avena 
strigosa), foram coletadas amostras de solo, nas profundidades de 0-10 cm, 10-20 cm e 20-40 cm, 
para determinação dos atributos químicos e do CBM. O DLS apresentou em g L-1 58,20 de massa 
seca; 5,52 N; 3,97 P; 1,4 K; 3,32 Ca; 2,16 Mg; 0,01 Cu; 0,23 Zn; 0,06 Mn; densidade de 1,01 g cm-3 e 
condutividade de 10,72 mS cm-1. O CBM foi avaliado pelo método de fumigação-extração. O teor de 
carbono nos extratos foi quantificado por titulação com sulfato ferroso amoniacal, após a oxidação 
do dicromato de potássio por digestão sulfúrica. O CBM foi calculado utilizando um fator de corre-
ção Kc de 0,33. A análise de variância foi realizada a 5% de probabilidade e, quando significativo 
pelo teste F, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. O CBM, com a aplicação de DLS no 
SPD, apresentou valores médios de 457, 355 e 284 µg C-CBM g solo nas profundidades de 0-10, 
10-20 e 20-40 cm, respectivamente. No SPC, o CBM, com a aplicação de DLS, apresentou valores 
médios de 400, 284 e 253 µg C-CBM g solo, respectivamente, nas mesmas profundidades. Não 
houve efeito significativo das doses de DLS sobre o CBM nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-40 
cm, tanto sob SPD quanto SPC. Os valores de CBM foram maiores no SPD quando comparados com 
SPC na profundidade de 0-10 cm e 10-20 cm, não diferindo entre si na profundidade de 20-40 cm. 
Houve interação significativa entre as doses de DLS e SPD sobre o CBM, somente na adição das 
doses de 0 e 120 m3 ha-1 ano-1 DLS na profundidade de 10-20 cm.

Palavras-chave: atividade microbiana; chorume de suínos; resíduos de suínos.
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COMPORTAMENTO MECÂNICO DE UM LATOSSOLO SOB SISTEMA 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA COM CONSÓRCIO DE CULTURAS  

EM SEMEADURA DIRETA

ARAUJO-JUNIOR, C. F.1; OLIVEIRA, E. de1; CARVALHO, E. A. de2

1Pesquisador do IAPAR, cezar_araujo@iapar.br, eoliveira@iapar.br;  
2Zootecnista e Técnico em Agropecuária do IAPAR, endrigo.carvalho@iapar.br.

O uso do solo ao longo do ano, associado à mecanização intensiva e ao pisoteio animal pode pro-
vocar alterações no comportamento mecânico do solo. Neste sentido, o objetivo desse estudo é 
avaliar o comportamento mecânico do solo sob sistema integração lavoura-pecuária e determinar 
a umidade crítica ao tráfego de máquinas e equipamentos além de estabelecer limites críticos de 
densidade do solo. O experimento está sendo conduzido na Estação Experimental do Instituto 
Agronômico do Paraná no município de Santa Tereza do Oeste, PR. O solo da área de estudo é 
classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, muito argiloso (71 dag kg-1 de argila, 16 dag 
kg-1 de silte, 13 dag kg-1 de areia). A mineralogia da fração argila desse solo é composta de 280 a 
310 g kg-1 de óxido de ferro, 280 a 300 g kg-1 de caulinita, 300 a 310 g kg-1 de gibbsita e 60 a 120 g 
kg-1 de vermiculita com Al-entrecamada. As sucessões de culturas avaliadas são: T1: soja/triticale 
forrageiro com aveia IPR Esmeralda; T2: soja/aveia IAPAR 61 com centeio forrageiro IPR 89; T3: 
soja/ aveia IAPAR 61 com aveia IPR Suprema em delineamento de blocos casualizados, com três 
repetições. Em fevereiro de 2014 a soja foi colhida e, em abril, as forrageiras de inverno foram 
semeadas, sendo que a área foi pastejada com novilhas da raça Purunã no período de junho a 
setembro, com uma lotação média de 3 UA (unidade animal) por hectare. Em julho de 2014, amos-
tras de solo com estrutura deformada foram coletadas na camada de 0–10 cm em cinco pontos 
amostrais por parcela. No laboratório, as amostras de solo foram secas ao ar, tamisadas em penei-
ras com malha de 4,8 mm e submetidas a esforços de compactação com soquete sob diferentes 
conteúdos de água no solo em molde cilíndrico para ensaio de Proctor com energia intermediaria 
de compactação. A curva de compactação do solo foi ajustada aos valores de densidade do solo e 
umidade gravimétrica por uma equação polinomial quadrática utilizando o software Sigma Plot 
13. Os resultados permitiram observar que as coberturas invernais adotadas nos diferentes tra-
tamentos não influenciaram significativamente a curva de compactação do solo. A densidade do 
solo máxima variou de 1,29 kg dm-3 a 1,31 kg dm-3 e a umidade crítica de compactação entre 0,34 
kg kg-1 a 0,35 kg kg-1. Considerando que a densidade do solo restritiva ao crescimento de plantas 
é 85 % da máxima obtida pelo ensaio de Proctor com energia intermediária, a densidade do solo 
limitante é de 1,10 kg dm-3. Portanto, valores de densidade do solo acima dos estabelecidos nesse 
estudo para o Latossolo Vermelho Distroférrico muito argiloso com elevado teor de óxido de ferro 
e caulinita inferior a 300 g kg-1 e gibbsita em torno de 300 g kg-1 podem ser limitantes ao cresci-
mento radicular e às funções edáficas do solo. 

Palavras-chave: curva de compactação do solo; densidade do solo máxima; umidade crítica; 
sucessão de culturas; forrageiras invernais.
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DENSIDADE EM ESTRUTURAS DE SOLO SOB DIFERENTES CULTURAS

MACHADO, W.1; MELO, T. R.1; FIGUEIREDO, A.1; SOUZA, G. K.2;  
GUIMARÃES, M. F.3; TAVARES FILHO, J.3

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEL, w.machado@agronomo.eng.br; 
2Estudante de Graduação em Agronomia da UEL; 3Professores da UEL, tavares@uel.br.

A densidade do solo é afetada pelo manejo agrícola, e pode influenciar no desenvolvimento vege-
tal. Essa análise pode ser feita utilizando-se a metodologia do perfil cultural. O objetivo deste tra-
balho foi avaliar a densidade das estruturas de solo classificadas pelo método do perfil cultural 
em diferentes manejos de solos. Foram abertas trincheiras de 2,0 m x 1,0 m x 1,20 m em 8 tipos 
de culturas: olericultura, pastagem, citros, café, trigo, cana, goiaba e abacate. Após a descrição das 
estruturas, foram retiradas 5 amostras com anel volumétrico, em ambos os lados das trincheiras, 
para cada estrutura descrita. Os resultados obtidos mostram que a densidade do solo em todas 
as culturas apresentaram-se semelhantes, em ambas estruturas encontradas ao longo do perfil. 
Estruturas que foram descritas como Δµ ou µΔ apresentaram os maiores valores de densidade. 
Nas culturas como pastagem, trigo, cana, goiaba e abacate foram observados valores superiores a 
1,20 Mg.m3. O tipo de cultura e o manejo adotado na área interfere na densidade, mas dependendo 
do valor pode não ter interferência no desenvolvimento das culturas.

Palavras-chave: perfis; densidade; estrutura.
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POROSIDADE EM ESTRUTURAS DE SOLO SOB DIFERENTES CULTURAS

MACHADO, W.1; MELO, T. R.1; FIGUEIREDO, A.1; SOUZA, G. K.2;  
GUIMARÃES, M. F.3; TAVARES FILHO, J.3

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEL, w.machado@agronomo.eng.br; 
2Estudante de Graduação em Agronomia da UEL; 3Professores da UEL, tavares@uel.br.

A metodologia do perfil cultural descreve o estado interno dos torrões bem como as alterações 
causadas pelo manejo na estrutura do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a micro, macro e 
a porosidade total de diferentes estruturas descritas a partir da metodologia do perfil cultural, em 
solo sob diferentes culturas. Foram abertas trincheiras de 2,0 m x 1,0 m x 1,20 m em 8 tipos de cul-
turas: olericultura, pastagem, citros, café, trigo, cana, goiaba e abacate. Após a descrição das estru-
turas, foram retiradas 5 amostras com anel volumétrico, em ambos os lados das trincheiras, para 
cada estrutura descrita. As culturas permanentes apresentaram boa distribuição de poros sendo 
superiores a 50% de poros totais. Quando foi encontrado o tipo de estrutura Δµ ou µΔ houve uma 
diminuição de macro e microporos refletindo na porosidade total e abaixo dos 50% de espaços 
vazios, principalmente naquelas culturas onde ocorre um maior fluxo de máquinas como a oleri-
cultura, pastagem, trigo e cana. O cultivo de olerícolas foi o que apresentou a menor quantidade de 
poros, a relação 1/3 de macro e 2/3 de microporosidade não foi respeitada, uma vez que há muito 
preparo de solo para o cultivo de hortaliças. Outra cultura que apresentou fortemente um grau 
de compactação e variação na porosidade foi a cana principalmente no rodado do maquinário. As 
culturas que apresentam uso de maquinário intenso refletiu na macro, micro e porosidade total.

Palavras-chave: macroporosidade; microporosidade; estrutura.
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO BALANÇO HÍDRICO AGRÍCOLA  
PARA A CULTURA DO PINUS

OLIVEIRA, C. T.1; JERSZURKI, D.2; SOUZA, J. L. M.3

1Estudante de Graduação em Agronomia da UFPR, cibelleolv@gmail.com; 2Doutoranda do Programa de 
Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, djerszurki@ufpr.br; 3Professor da UFPR, moretti@ufpr.br.

Pinus taeda é uma das espécies florestais mais cultivadas no sul do Brasil, devido ao seu elevado 
incremento volumétrico e baixo teor de resina na madeira. Um dos fatores físicos que mais influen-
cia o cultivo de Pinus é a disponibilidade de água no solo, sendo o balanço hídrico agrícola (BHA) 
um importante método existente para monitorar a variação do armazenamento de água no solo 
(ARM), evapotranspiração real (ER), deficiência hídrica (DEF) e excedente hídrico (EXC). Compa-
rativamente à evapotranspiração de referência (ETo) e demais variáveis empregadas na estimativa 
do BHA, estudos da sensibilidade das componentes hídricas em relação às variáveis climatológicas 
são escassos, mas essenciais para o entendimento das relações hídricas no sistema solo-planta-
-atmosfera para determinada cultura e região. Teve-se como objetivo no presente estudo, elabo-
rar a análise de sensibilidade das relações hídricas temporais para o Pinus taeda na região de 
Telêmaco Borba, Estado do Paraná. Para tanto, utilizou-se uma série de dados climáticos diários 
de 31 anos, fornecidos pela empresa Klabin Florestal, quais sejam: precipitação pluviométrica, 
temperatura máxima, média e mínima do ar, umidade relativa média, radiação solar acumulada, 
insolação diária e velocidade do vento a dois metros de altura. A estimativa da ETo foi realizada 
com o método de Penman-Monteith. Os BHA’s foram estimados em uma planilha eletrônica desen-
volvida especialmente para essa finalidade, tendo como entrada dados de precipitação (P), ETo, 
coeficiente de cultivo (kc = 0,95), capacidade de água disponível (CAD = 222,4 mm) e fração de 
água disponível (p = 0,7). A análise de sensibilidade foi elaborada a partir da estatística multi-
variada pela técnica da análise de componentes principais (ACP). Observou-se em todos os anos 
analisados que a P foi maior que a ETo, contribuindo para que os EXC’s sempre fossem maiores que 
as DEF’s, o que determinou altos valores de evapotranspiração da cultura (ETc) e ER, favorecendo 
o cultivo de Pinus na região. Além de apresentarem comportamento inverso ao longo do tempo, 
as DEF’s estiveram fortemente correlacionadas à ETo e os EXC’s à P. A ETo e ETc apresentaram 
maior peso entre as componentes principais refletindo maior sensibilidade do BHA em relação 
as variáveis quando comparadas à P. O ARM médio mensal de água no solo foi favorecido pela P e 
menor irradiação solar ocorrida na região, o que tende a influenciar positivamente o incremento 
volumétrico de madeira.

Palavras-chave: análise de componentes principais; balanço hídrico; componentes hídricas; 
Pinus taeda.
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EFEITO DO CONSÓRCIO DE MILHO ORGÂNICO E PLANTAS DE COBERTURA 
DE VERÃO NA PRODUTIVIDADE E NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO

MATTEI, E.1; SEIDEL, E. P.2; ANSCHAU, K. A.3; VENGEN, A. P.4

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, eloisa-mattei@hotmail.com; 2Profa. Dra. da 
UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 3Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 

katy_aline@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE,  
andressaperini@hotmail.com.

Atualmente existe uma grande preocupação mundial no que diz respeito a sustentabilidade e via-
bilidade econômica, para tanto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do consorcio 
de milho orgânico e plantas de cobertura de verão na produtividade e nas propriedades físicas do 
solo. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Agroecológica de Entre Rios do Oeste, 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). O delineamento experimental utili-
zado foi de blocos inteiramente ao acaso, em um esquema fatorial (4 x 2) com quatro repetições. 
Os tratamentos consistiram na distribuição espacial do milho consorciado com feijão-de-porco 
(Canavalia ensiformes), mucuna-anã (Mucuna deerigiana), crotalária (Crotalaria juncea) e milho 
solteiro, além disso, testaram-se dois espaçamentos entre linhas (0,90 e 0,75 m). Os resultados 
demonstram que o milho cultivado em consorcio com as espécies estudadas teve sua produti-
vidade reduzida em 19,65% a 56%, sendo a menor produtividade (1.719,65 kg ha-1) obtida no 
consorcio com crotalária. O espaçamento de 0,75 m apresentou maior produtividade (3.789,62 kg 
ha-1), em comparação ao espaçamento de 0,90 m (3.298,00 kg ha-1). O consórcio e os espaçamentos 
entre plantas não promoveram diferenças significativas para porosidade total e densidade do solo. 
Houve diferença estatística para resistência do solo a penetração (RP), sendo que, o milho solteiro 
apresentou a maior RP (2,12 MPa). No espaçamento de 0,90 m a maior RP foi obtida até 0,15 m de 
profundidade, a partir desta profundidade a maior RP foi obtida no espaçamento de 0,75 m.

Palavras-chave: sistema produtivo; adubação verde; resistência do solo a penetração.
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RESISTÊNSIA TÊNSIL DE AGREGADOS E FRIABILIDADE DE UM LATOSSOLO 
VERMELHO CULTIVADO E SOB MATA NATIVA

MOREIRA, W. H.; TORMENA, C. A.; FERREIRA, C. J. B.; FRANCO, H. H. S.; KRAMER, L. F. M.

A introdução de sistemas agropecuários em substituição às florestas pode causar alterações dele-
térias na estrutura do solo. A estrutura do solo é dependente do tamanho, da estabilidade e da 
distribuição, bem como do espaço poroso entre e dentro dos agregados. Assim, espera-se que um 
solo com boa qualidade estrutural apresente ampla distribuição de valores de resistência tênsil de 
agregados (RT). Neste contexto, este trabalho avaliou a hipótese de que o cultivo em plantio direto 
(PD) e pastagem (PA) impactam negativamente na RT e friabilidade (F) dos solos em relação à mata 
nativa (MN). Os objetivos do trabalho foram avaliar a RT e F em agregados com classe de diâmetro 
de 8-19 mm num Latossolo Vermelho distroférrico cultivado sob PD, PA e MN. A amostragem foi 
conduzida na Fazenda Experimental da Cooperativa Agroindustrial Mourãoense, COAMO, locali-
zada no município de Campo Mourão, Estado do Paraná. Os sistemas de uso e manejo estudados 
foram: a) solo agrícola cultivado por mais de 20 anos com culturas anuais em sistema de plantio 
direto; b) solo sob pastagem em sistema de manejo intensivo; e c) solo sob mata nativa estacional 
semidecidual. Foram coletados em cada área, aleatoriamente, 4 blocos de solo na camada de 0-15 
cm de profundidade. As amostras foram manualmente destorroadas em seus agregados naturais 
e classificados através de peneiras metálicas (8-19 mm). Os agregados foram secos ao ar por 36 
h e em estufa a uma temperatura de 60°C por 24 horas, para secagem final e homogeneização do 
teor de água nas amostras. Para a determinação da RT, em cada bloco foram selecionados 40 agre-
gados. A hipótese do trabalho foi confirmada. Os resultados indicaram, pelo intervalo de confiança 
da média (p > 0,05), que a RT da MN foi menor (log RT = 1,51) do que a PA (log RT = 1,95) e PD 
(log RT = 1,90). Por outro lado, a F apresentou MN (0,49 ± 0,05) = PA (0,48 ± 0,05) > PD (0,33 ± 
0,04). Esses resultados podem ser explicados pela distribuição dos valores de RT (classes dividi-
das em intervalos de 0,1375). A MN apresentou a maior amplitude (0,74-2,39) de classes de log 
RT, seguida por PA (1,29-2,66) e PD (1,29-2,39). A porcentagem de amostras com log RT < 1,43 
(classe que ocorrem os menores valores de PD e PA) foi de 38,12, 1,88 e 0,63% para MN, PA e PD, 
respectivamente. Isto mostra que o cultivo (PA e PD) desloca a curva de distribuição para direção 
com maiores valores de RT. A diferença entre a distribuição da PD e PA é que, o primeiro apresenta 
maior concentração de dados no centro (soma das três maiores classes: PD = 78%; PA = 53%), 
enquanto o segundo apresenta maior amplitude (PA = 10 classes, PD = 8 classes). Por fim, pode-se 
dizer que a qualidade estrutural segue a seguinte ordem: MN > PA > PD.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA QUALIDADE ESTRUTURAL 
DO SOLO EM MATA NATIVA E SOB CULTIVO

KRAMER, L. F. M.; TORMENA, C. A.; GUIMARÃES, R. M. L.; MÜLLER, M. M. L.;  
MICHALOVICZ, L.; MOREIRA, W. H.

No estádio atual de evolução do sistema de plantio (SPD), em que se busca aprimorar a sua qua-
lidade, é necessário conhecer as alterações impostas ao ambiente físico do solo por diferentes 
estratégias de manejo. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi comparar metodologias 
qualitativas e quantitativas para avaliar a qualidade física de um Latossolo Vermelho Distroférrico 
sob SPD com vistas a identificar impactos do uso/manejo do solo tanto em superfície como em 
subsuperfície. O estudo foi realizado no município de Pato Branco, Paraná, em área comercial sob 
SPD. As amostragens de solo foram realizadas em dois locais do mesmo talhão: um sob cultivo e 
outro adjacente sob mata nativa. Na área sob cultivo foram selecionadas duas sub- áreas, sendo 
uma na bordadura do talhão (tráfego intenso de máquinas agrícolas devido à realização de mano-
bras de máquinas e equipamentos incluindo aqueles para transbordo de grãos e insumos) e outra 
no centro do talhão (menor intensidade de tráfego, com a realização dos tráfegos operacionais 
para a produção de grãos). Em cada uma das áreas selecionadas foram abertas quatro trinchei-
ras com dimensões de 1 m x 1 m x 1 m, no sentido perpendicular à linha de plantio. Por ser um 
Latossolo, as trincheiras foram divididas, verticalmente, em quatro camadas de 0,25 m a partir 
da superfície. Em cada camada, foram aplicadas as metodologias qualitativas VESS e SubVESS, 
além da coleta de amostras indeformadas para a determinação de parâmetros quantitativos: den-
sidade do solo (Ds), capacidade de campo (CC) e resistência à penetração (RP). Os valores do 
VESS mostraram diferença significativa entre as diferentes áreas avaliadas, com o menor score 
(1,07) sob mata nativa, seguido pela área central do talhão (3,34) e bordadura (3,60). A área de 
bordadura apresentou os maiores valores de SubVESS (3,30), seguido pela área de lavoura (3,17) 
e mata (1,16). As metodologias qualitativas indicaram que houve redução na qualidade estrutural 
do solo, tanto em superfície como em subsuperfície, tomando-se como referência os resultados da 
mata nativa. O mesmo comportamento foi observado para os resultados das variáveis quantitati-
vas. A mata apresentou valores significativamente menores de Ds, RP e CC. A área de bordadura 
apresentou diferença em relação a área de lavoura na primeira camada, possivelmente em função 
da bordadura ser cultivada com capim sudão (Sorghum sudanense L). Os resultados obtidos pelas 
metodologias qualitativas e quantitativas permitiram identificar alterações da estrutura do solo. 
A utilização do método visual pode constituir a primeira etapa de avaliação da qualidade física do 
solo, servindo como critério de decisão para a realização de análises quantitativas mais detalha-
das. Porém, os atributos quantitativos indicam que a estratificação é desejável para uma avalição 
mais precisa da qualidade estrutural do solo.

Palavras-chave: avaliação visual; índice de qualidade; compactação; manejo do solo.
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VARIABILIDADE DA DISPOSIÇÃO DE POROS EM SOLOS CONDUZIDOS  
EM VARIADOS MANEJOS

OLBERMANN, F. J. R.1; VIEIRA, M. L.2; TORTELLI, G. M.3; AZEVEDO, G. de3; FACHI, S. M.3

1Graduando em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão, flavioolbermann@gmail.com; 2Professor do IFRS, 
Câmpus Sertão; 3Graduando em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão.

O solo é um dos principais suportes da produção agrícola, sendo seu comportamento regido por 
um complexo conjunto de fatores, que interagem e tendem ao equilíbrio, e que funcionam como 
um sistema complexo que retém e transmite água, ar, nutriente e calor às sementes e plantas, de 
maneira que é fundamental um ambiente físico favorável ao crescimento radicular. Neste contexto, 
os sistemas de uso e preparo do solo devem oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento das 
culturas. O uso do sistema plantio direto propicia menor revolvimento do solo, mantendo os resí-
duos vegetais na superfície e agregando matéria orgânica ao mesmo, no entanto, neste sistema, a 
ausência quase que completa de preparo por longo tempo pode reduzir o volume de macroporos 
e elevar a densidade do mesmo, refletindo em características que podem influenciar negativa-
mente na estruturação física do solo quando comparado ao mesmo solo em condições originais. 
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo caracterizar as propriedades físico-mecânicas de 
um Nitossolo, tendo parte da área conduzida sob sistema plantio direto contínuo a mais de 5 anos, 
parte da área em sistema plantio direto escarificado a 24 meses e o restante desta área permane-
ceu com cobertura natural de mata da região. O experimento foi implantado na área Experimental 
e as analises foram realizadas no Laboratório de Manejo de Água e Solo (LAMAS) do IFRS- Câmpus 
Sertão-RS. O delineamento experimental utilizado foi DBC em faixas, com parcelas subdivididas 
e três repetições, sendo o sistema plantio direto (PD), o sistema plantio direto escarificado (PDE) 
e o solo de mata (SM) as parcelas principais e as subparcelas constituídas das profundidades de 
coleta das amostras para as propriedades do solo, de 2,5; 7,5; 12,5; 17,5 cm. Foram avaliadas a 
porosidade total (Pt), macroporos, microporos e criptoporos. Nos resultados da análise da por-
centagem de macro e microporos no sistema de SM diferem significativamente nas camadas supe-
riores dos outros dois sistemas. Em ambas as profundidades do SM apresentam valores de poro-
sidade total maiores que PD e PDE, isso se deve ao fato deste sistema estar em equilíbrio e com 
valores elevados de matéria orgânica no solo. A porcentagem de macroporos no sistema PDE teve 
uma elevação na camada de 12,5 cm devido à realização de uma operação de descompactação 
mecânica do solo, contudo o sistema PD não diferiu entre camadas, sendo que a diminuição da 
macroporosidade em profundidade ocorreu devido à utilização intensiva do solo e de maquinas 
agrícolas promovendo a compactação do solo na zona de exploração das raízes, com tudo, este 
sistema pode chegar ao seu equilíbrio desde que seja manejado adequadamente. Conclui-se que as 
modificações das condições originais do solo através de diferentes manejos reduz o quantitativo 
total de poros no solo, assim como os macros e microporos e aumenta a água indisponível à planta 
presente nos criptoporos.

Palavras-chave: porosidade total do solo; macroporos; microporos; criptoporos.
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ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE  
UM NITOSSOLO ATRAVÉS DO MANEJO

OLBERMANN, F. J. R.1; VIEIRA, M. L.2; TORTELLI, G. M.3; AZEVEDO, G. de3; FACHI, S. M.3

1Graduando em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão, flavioolbermann@gmail.com; 2Professor do IFRS, 
Câmpus Sertão; 3Graduando em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão.

A produção de alimentos é um dos grandes desafios da humanidade, onde se emprega tecnologias 
cada vez mais modernas para obter produção em quantidade e qualidade suficiente para suprir 
as necessidades da população. O aumento da compactação diminui a porosidade total do solo e 
elevando a densidade do mesmo, afetando a quantidade de ar e água disponível para o desenvol-
vimento radicular da planta. Para que uma planta possa se estabelecer e desenvolver de forma efi-
ciente, é imprescindível que o solo possua condições físico-hídricas adequadas, com isso, a escari-
ficação é uma pratica de manejo que pode ser empregada no sistema plantio direto, pois propicia 
alterações benéficas nas propriedades físicas do solo. Sendo assim, este trabalho tem como obje-
tivo caracterizar as propriedades físico-mecânicas de um NITOSSOLO, tendo parte da área condu-
zida sob sistema plantio direto consolidado a mais de 5 anos, parte da área conduzida em sistema 
plantio direto escarificado a 24 meses e o restante desta área permanecendo com cobertura natu-
ral de mata nativa da região. O experimento foi implantado na área Experimental e as analises 
foram realizadas no Laboratório de Manejo de Água e Solo (LAMAS) do IFRS- Câmpus Sertão-RS. 
O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso em faixas, com parcelas subdivididas 
e três repetições, sendo o sistema plantio direto (PD), o sistema plantio direto escarificado (PDE) 
e o solo de mata (SM) as parcelas principais e as subparcelas constituídas das profundidades de 
coleta das amostras para as propriedades do solo, de 2,5; 7,5; 12,5; 17,5 cm. As variáveis avaliadas 
foram: a porosidade total do solo (PT), porosidade de aeração na capacidade de campo (PA), den-
sidade de partículas (DP) e densidade de solo (DS). Nos resultados da análise de DS observa-se 
uma elevação quando comparando o PD com os outros manejos, sendo que para o PD na camada 
de 12,5 cm de profundidade a DS teve-se uma elevação considerável, comprovando que a camada 
com maior problema de compactação encontra-se nas profundidades entre 7,5 e 15 cm, contudo 
no PDE com o uso de descompactação mecânica do solo obteve-se uma elevação significativa dos 
valores de PA quando comparado à camada de 12,5 cm com as camadas superiores, se igualando 
a níveis encontrados em solo de mata. Ao analisarmos a variável PT observa-se que o SM diferiu 
dos demais sistemas de manejo, isso se deve a elevados níveis de matéria orgânica (MO) e baixos 
níveis de interferências neste sistema. Quanto a DP está foi menor no manejo SM e maior no PD, 
sendo intermediária no PDE, demonstrando que a entrada de MO contribui positivamente para a 
redução desta. Conclui-se que a utilização de diferentes técnicas de manejo do solo, como o uso da 
operação de escarificação em plantio direto, auxilia na estruturação física do solo, elevando níveis 
de porosidade e aeração, auxiliando o desenvolvimento radicular das plantas.

Palavras-chave: densidade do solo; densidade de partículas; porosidade total do solo; 
porosidade de aeração.
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DISTRIBUIÇÃO DA DENSIDADE DO SOLO SOB DIFERENTES POSIÇÕES  
DE AMOSTRAGEM NUM LATOSSOLO VERMELHO  

SOB SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

FERREIRA, C. J. B.; MOREIRA, W. H.; TORMENA, C. A.; BETIOLI JUNIOR, E.; ANGHINONI, G.

Em sistema de plantio direto (SPD) o revolvimento do solo é restrito a linha de semeadura, promo-
vendo um ambiente físico do solo diferenciado nessa posição. A densidade do solo (Ds) é uma das 
propriedades físicas que tem sido mais utilizada para a caracterização do estado de compactação 
dos solos, fornecendo uma visão geral do espaço poroso. No entanto, muitos trabalhos quando 
avaliam a Ds em SPD não levam em consideração sua posição de amostragem, ou assumem que 
ela foi realizada na entrelinha da cultura. Neste contexto, o presente trabalho testa a hipótese de 
que quando não é levada em consideração a posição de amostragem para a quantificação da Ds 
em SPD os dados não apresentam normalidade. Desta forma o objetivo foi testar a normalidade 
dos dados de Ds em duas situações: separando a posição linha (L) e entrelinha (E) (nas camadas 
de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m) e testar a normalidade dos dados sem levar em consideração a posi-
ção de amostragem. Amostras indeformadas foram obtidas numa área comercial sob plantio por 
mais de 30 anos localizada no município de Maringá - PR. O solo foi classificado como Latossolo 
Vermelho distroférrico, classe textural muito argilosa (750 g kg-1 de argila e 200 g kg-1 de areia, 
na camada de 0-0,20 m). Para as amostragens foi estabelecida uma transeção perpendicular às 
linhas das culturas do milho. Nas posições foram relativas às L e E. Foram retiradas amostras 
com estrutura indeformada nas camadas de 0,0-0,10 e 0,10-0,20 m, sendo 40 amostras em cada 
posição e camada (total de 160 amostras). Foram verificadas a normalidade dos resíduos pelo 
teste Shapiro-Wilk (p > 0,05). Os resultados mostraram que na camada de 0,0-0,10 m, quando a 
posição de amostragem foi levada em consideração os dados apresentaram distribuição normal 
(p > 0,05), enquanto que, quando as posições foram analisadas em conjunto os dados não apre-
sentaram normalidade (p < 0,05), demonstrando a importância de se levar em consideração as 
posições de amostragem para avaliação da Ds. Por outro lado, na camada de 0,10-0,20 m os dados 
apresentaram distribuição normal em ambas as situações. Este fato é explicado devido a atuação 
das hastes sulcadoras utilizadas na abertura de plantio apresentarem profundidade de atuação 
inferior a 0,12 m, fazendo com que camadas mais profundas não sejam influenciadas pela posi-
ção de amostragem. A hipótese deste estudo foi parcialmente confirmada visto que somente na 
camada de 0,0-0,10 m, a Ds não apresentou normalidade dos dados quando as posições de amos-
tragem foram avaliadas em conjunto.
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APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE FOSFATATO E DISPERSÃO DE ARGILA  
EM DOIS SOLOS COM TEXTURAS DIFERENTES

MELO, T. R.1; FELIX, J. C.1; MACHADO, W.1; SANTOS, J. V. F.2; MORAES, V. R.1;  
BARZAN, R. R.1; BRITO, O. R.3; TAVARES FILHO, J.3

1Pós-graduando em Agronomia da UEL, thadeurodrigues@hotmail.com; 2Graduando da UEL; 
3Professor da UEL, osmar@uel.br, tavares@uel.br.

O uso de fertilizantes fosfatados é essencial na agricultura, especialmente em regiões de solos 
intemperizados. A dispersão de argila é um parâmetro que se correlaciona com diversos atributos 
físicos e químicos no solo. O objetivo do trabalho foi avaliar as variações ocasionadas no grau de 
dispersão de argila de dois solos com granulometrias distintas em função das doses de fósforo 
aplicadas. Foram coletados dois Latossolos Vermelhos, um no município de Londrina - PR (Argila: 
645 g kg-1; Silte: 5 g kg-1; Areia: 350 g kg-1) e um em Jaguapitã - PR (Argila: 325 g kg-1; Silte: 25 g 
kg-1; Areia: 650 g kg-1). Os solos foram peneirados (2 mm) e incubados durante 40 dias com 70% 
da umidade de saturação. As doses aplicadas foram de 0, 200, 400, 800, 1.200, 1.600 e 2.000 mg 
de fósforo por kg de solo. A dispersão de argila foi analisada pelo método da pipeta e a agitação foi 
realizada à 200 rpm durante 1 hora. A leitura da concentração de partículas dispersas foi realizada 
com espectrofotômetro à 420 nm devidamente calibrado para cada um dos solos utilizados. O 
grau de dispersão foi calculado pela seguinte formula: GD (g kg-1) = 1.000. (argila dispersa/argila 
total). Os dados foram submetidos ao teste de Hartley e ao teste de Shapiro-Wilk. O teste de Krus-
kal-Wallis foi utilizado e, para a comparação de pares de médias utilizou-se o teste de Student-
-Newman-Keuls. O solo argiloso teve o grau de dispersão aumentado linearmente de 0,08 g kg-1 
para 10,51 g kg-1 na maior dose. Já a dispersão no solo arenoso caiu de 21,76 g kg-1 para 12,97 g kg-1 
com tendência parabólica. A fixação do fosfato por óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio gera 
cargas negativas, em detrimento das positivas presentes nesses materiais devido seu alto ponto 
de carga zero. Essa mudança faz com que o potencial zeta do solo fique mais negativo, favorecendo 
a repulsão entre as partículas e, consequentemente, aumentando o grau de dispersão de argila. 
Entretanto, a redução observada no solo arenoso indica que o solo possuía excesso de cargas posi-
tivas (pH abaixo do ponto de carga zero). Logo, a neutralização de cargas positivas aproximaria o 
solo do potencial zeta líquido zero, aumentando a floculação e reduzindo seu grau de dispersão. A 
resposta dos solos à aplicação de fosfato varia em função da carga liquida dos mesmos, sendo que 
quando aproximados da neutralidade, a dispersão é reduzida.

Palavras-chave: floculação; física do solo; agregação.
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ESTIMATIVA DA UMIDADE VOLUMÉTRICA NA CAPACIDADE  
DE CAMPO PELA TAXA DE DRENAGEM DO SOLO

SILVA, A. C.1; ARMINDO, R. A.2; BRITO, A. S.3; SILVA, E. T.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, Paraná, engalecalegari@gmail.com; 2Professor da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
Paraná, rarmindo@ufpr.br; 3Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 

Câmpus de Guanambi, alexsandrobrt@gmail.com.

A capacidade de campo é um parâmetro de grande importância para o manejo adequado da irriga-
ção. Com a determinação confiável do conteúdo de água no solo correspondente a capacidade de 
campo, pode-se otimizar a produtividade das culturas agrícolas, otimizando o uso da água pelas 
plantas e evitando a contaminação do lençol freático por lixiviação de fertilizantes e agroquími-
cos. Nesse sentido, objetivou-se, com este trabalho, estimar a umidade na capacidade de campo 
(θcc) a partir da equação baseada na curva de retenção de água do solo (CRA) e de correlações 
com atributos físico-hidráulicos do solo. A coleta de amostras deformadas e não deformadas de 
solo foi realizada em uma área experimental da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ-USP), no município de Piracicaba, São Paulo, Brasil. Nessa área, de 30 x 50 m, estabeleceu-
-se uma malha de coleta regular de 5 x 5 m, totalizando 60 pontos amostrais de um solo arenoso, 
na camada de profundidade de 0,75- 0,85 m, das quais constavam informações sobre a retenção 
da água do solo (CRA) provenientes das metodologias da mesa de tensão (baixas tensões), câmara 
de Richards (altas tensões) e condutividade hidráulica do solo saturado (K) pelo método do perfil 
instantâneo. Com base nos parâmetros da equação de van-Genuchten (1980) determinou-se a 
θcc, assumindo-se que a taxa de drenagem (τ) é uma porcentagem p de K. Considerou-se o valor 
de p de 0,01, como sendo 1% do valor de K. Nessa taxa adotada de τ, a tensão de água no solo 
correspondente à θcc se situou entre 29,68 e 97,56 hPa, com média de 63,30 hPa e coeficiente 
de variação de 20,17%. Esses resultados demonstram que a padronização da tensão de 330 hPa 
para determinação da θcc média, nessa área de estudo, seria errônea para solos de clima tropical, 
diferindo dos solos com características de clima temperado, com características físico-hidráulicas 
e morfológicas diferentes daquelas das regiões tropicais.

Palavras-chave: curva de retenção da água no solo; condutividade hidráulica; atributos físicos 
do solo.
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VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS FÍSICOS  
DE UM LATOSSOLO VERMELHO AMARELO
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1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, Paraná, engalecalegari@gmail.com; 2Professor da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
Paraná, rarmindo@ufpr.br; 3Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, 

Câmpus de Guanambi, alexsandrobrt@gmail.com.

O conhecimento das propriedades físicas do solo e sua variabilidade espacial em experimentos 
realizados no campo, exercem grande importância para o entendimento do comportamento da 
variável em estudo, deixando de se tratar a área em estudo como homogênea. O objetivo neste 
trabalho foi estudar a variabilidade espacial de propriedades físicas do solo em uma parcela expe-
rimental, usando métodos geoestatísticos. O estudo foi conduzido em uma área experimental da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), no município de Piracicaba, São 
Paulo, Brasil. Nessa área, estabeleceu-se uma parcela de 30 x 50 m, com espaçamento regular de 
5 x 5 m, totalizando 60 pontos amostrais georeferenciados. Amostras de solos com a estrutura 
indeformada e deformada na camada de profundidade de 0,75-0,85 m foram coletadas. Os atri-
butos analisados foram: granulometria (areia, silte e argila), porosidade (total, macroporosidade, 
mesoporosidade e microporosidade), densidade do solo e das partículas e porosidade de aeração. 
Para analisar a variabilidade espacial, utilizou-se a geoestatística, por meio do critério da verossi-
milhança, na interpolação dos resultados por krigagem gerando os mapas de variabilidade espa-
cial dos atributos físicos do solo estudado. A dependência espacial ocorreu em todas as variáveis 
avaliadas, apresentando grau de dependência espacial moderado e forte. Houve correlação posi-
tiva significativa entre fração argila, microporosidade e densidade do solo, também entre a poro-
sidade de aeração e mesoporosidade. Os modelos que ajustaram as variáveis areia, silte, argila, 
porosidade (total, macroporosidade, mesoporosidade e microporosidade), densidade do solo e 
das partículas e porosidade de aeração foram Wave, Spheric e Gauss respectivamente. Os alcances 
práticos obtidos nas variáveis analisadas apresentaram valores maiores que a amostragem, com 
valor mínimo de 7 m e máximo de 22 m respectivamente.

Palavras-chave: manejo do solo; mapas temáticos; agricultura de precisão.
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INFLUÊNCIA DAS PLANTAS DE COBERTURA DE INVERNO NA 
ESTABILIDADE DE AGREGADOS DO SOLO

MOTTIN, M. C.1; SEIDEL, E. P.2; FEY, E.2; RICHART, A.3; VANELLI, J.1;  
ALVES, A. L.1; SCHNEIDER, A. P. H.4; SUSTAKOWSKI, M.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, 
marcos.c.mottin@hotmail.com; 2Professor da UNIOESTE, edleusa.seidel@unioeste.br; 3Professor 

da PUCPR, alfredo.richart@pucpr.br; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 
anapaulahecksh@hotmail.com.

O trabalho teve por objetivo avaliar a influência das plantas de cobertura de inverno na estabili-
zação dos agregados do solo de um Latossolo Vermelho Eutroférrico. O trabalho foi realizado na 
estação experimental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) no município de 
Entre Rios do Oeste - PR. O solo da unidade experimental foi classificado como Latossolo Vermelho 
Eutroférrico, textura muito argilosa. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso 
(DBC), com seis repetições. As parcelas foram constituídas de quatro plantas de cobertura de solo 
de inverno; sendo duas poaceae (aveia preta e braquiária) e duas fabaceae (ervilha forrageira e 
tremoço branco). A implantação das culturas de inverno foi realizada mecanicamente com uma 
semeadora de parcelas, utilizando 70 kg ha-1 de aveia preta (Avena strigosa S.); 8 kg ha-1 de bra-
quiária (Urochloa ruziziensis); 60 kg ha-1 de ervilha forrageira (Pisum sativum L.) e 50 kg ha-1 de 
tremoço branco (Lupinus albus L.), sem a utilização de adubação de base, com espaçamento entre 
linhas de 0,20 m para as poaceae e 0,40 m para as fabaceae. Aos 120 dias, as plantas de cobertura 
do solo foram manejadas; utilizando Glifosato, na dose de 3 kg ha-1 do equivalente ácido. Após 
20 dias do manejo das plantas de cobertura, avaliou-se o Diâmetro Médio Ponderado (DMP) e 
o Diâmetro Médio Geométrico (DMG) dos agregados do solo. Os resultados demonstram efeito 
significativo entre os tratamentos para o DMP e DMG. O maior DMP (1,80 mm) foi observado no 
tratamento com aveia preta, e o menor 1,36 mm foi no tratamento com tremoço branco, e não 
houve diferença estatística entre a ervilha forrageira e Urochloa ruziziensis. Resultado semelhante 
foi constado para o DMG, o maior DMG (2,56 mm), foi observado na aveia preta e o menor (1,86 
mm) no tremoço branco. A maior estabilidade dos agregados foi constatada na camada de 0-0,10 
m, onde concentrou o maior número de raízes.

Palavras-chave: adubação verde; sucessão de culturas; diâmetro médio ponderado; diâmetro 
médio geométrico.
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PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM TRADO  
DE AMOSTRAS INDEFORMADAS (TAI)

FACHI, S. M.1; VIEIRA, M. L.2; TORTELLI, G. M.3; AZEVEDO, G. de3; OLBERMANN, F. J. R.3

 1Graduanda em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão, suh.mfachi@hotmail.com; 2Professor do IFRS, 
Câmpus Sertão; 3Graduandos em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão.

Uma amostra de solo é uma porção do mesmo, a qual deve ser representativa do local, indepen-
dentemente de qualquer variação que possa ocorrer no solo amostrado, de modo que permita a 
realização de análises tanto físicas, como químicas, ou mineralógicas. Para análise física do solo, 
utiliza-se de uma amostra, denominada como indeformada ou com estrutura preservada. A obten-
ção dessa amostra é possível através da utilização de anéis volumétricos de aço inoxidável, os 
quais são introduzidos no solo com o auxilio de um extrator, contudo o extrator comumente mais 
utilizado, denominado de castelo, é um extrator de difícil utilização, uma vez que, para a reti-
rada das amostras é necessário cavar o entorno do anel, procedimento este, que acaba danifi-
cando algumas amostras, o que as vezes passa de uma forma despercebida, ou em última instân-
cia impossibilitando a utilização das amostras retiradas. Em função disto, este trabalho tem por 
objetivo, viabilizar um protótipo de extrator de amostras com estrutura indeformada, que alie 
praticidade na retirada das amostras, sem interferir nas suas condições físicas. O experimento 
foi instalado no IFRS- Câmpus Sertão, no município de Sertão-RS, cujo solo é classificado como 
NITOSSOLO vermelho aluminoférrico latossólico (Unidade de Mapeamento Estação). Utilizou-se 
do delineamento de blocos ao acaso (DBC), com arranjo em parcelas subdivididas com três repe-
tições, sendo que os manejos (pastagem, plantio direto e plantio direto submetido à escarificação) 
compõem a parcela principal, e os extratores (protótipo e castelo) as subparcelas, sendo que os 
resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade de erro. As amostras indeformadas foram retiradas com anéis de 5 cm de 
altura até a profundidade de 20 cm, onde se trabalhou com os valores médios para cada extrator 
e manejo em cada repetição. A fim de comparar os extratores, avaliou-se as variáveis densidade 
do solo, porosidade total do solo e macroporos. Na densidade do solo não houve diferença signi-
ficativa entre os manejos, somente entre os dois extratores, isso se explica pelos diversos golpes 
que são realizados na retirada das amostras com o extrator castelo, acarretando uma perturba-
ção em grande parte da área, principalmente no material que já se encontra dentro do cilindro. 
Mesma situação ocorreu com as variáveis porosidade total do solo e macroporos. Verifica-se que 
a hipótese levantada no trabalho foi comprovada, sendo que o extrator protótipo não influenciou 
no resultado das variáveis físicas do solo, o que ocorreu com o extrator castelo, propiciando uma 
interpretação mais correta e qualificada das mesmas, sendo assim o extrator protótipo permite 
uma analise confiável, além de maior praticidade e eficiência na coleta das amostras.

Palavras-chave: densidade do solo; porosidade total do solo; macroporos.
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INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE CONTEÚDO DE ÁGUA NO SOLO EM 
AMOSTRAS EXTRAÍDAS COM DIFERENTES AMOSTRADORES

FACHI, S. M.1; VIEIRA, M. L.2; TORTELLI, G. M.3; AZEVEDO, G. de3; OLBERMANN, F. J. R.3

1Graduanda em Agronomia do IFRS, Câmpus Sertão, suh.mfachi@hotmail.com; 2Professor do IFRS, 
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Uma área por mais homogênea que seja, pode sofrer variações espaciais em alguns atributos físicos 
do solo a curtas distâncias. Considerando que essas variações, influenciam diretamente na agri-
cultura, faz-se necessário conhece-las através de um processo de amostragem do solo confiável. 
Para que uma avaliação física do solo possibilite resultados adequados, é imprescindível que essa 
amostragem do solo seja executada com precisão e confiabilidade, mantendo as características do 
solo in situ inalteradas. Entretanto, quando a extração é mal executada, notórios são os graus de 
alteração que esta amostra pode sofrer, como por exemplo, a redução do volume, que pode acar-
retar em resultados tendenciosos em possíveis testes de laboratório, comprometendo o processo 
de tomada de decisão no processo de produção agrícola. Uma das utilizações de amostras indefor-
madas de solo é a interpretação do conteúdo de agua do mesmo. Em função disso, o objetivo deste 
trabalho, será viabilizar um extrator capaz de retirar amostras com estrutura preservada que alie 
praticidade e confiabilidade no momento da coleta das amostras, sem interferir na integridade 
destas. O experimento foi instalado no IFRS- Câmpus Sertão, no município de Sertão- RS, cujo 
solo é classificado como NITOSSOLO vermelho aluminoférrico latossólico. Utilizou-se do delinea-
mento de blocos ao acaso (DBC) com arranjo em parcelas subdivididas com três repetições, sendo 
que os manejos (pastagem, plantio direto e plantio direto submetido à escarificação) compõem 
a parcela principal, e os extratores (castelo e protótipo, o (modelo desenvolvido no trabalho) as 
subparcelas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Foram analisadas o conteúdo total de água do solo (AT), 
os conteúdos de água capilar (AC), água gravitacional (AG) e água higroscópica (AH). Em relação 
a a AT o extrator castelo expressou uma quantidade menor (47,42%) se comparada ao protótipo 
(50,05%), propiciando um interpretação equivocada da variável. Quando se avaliou os macropo-
ros, onde se encontra a água gravitacional, não houve diferença significativa entre os manejos, 
porém notou-se diferença entre os valores médios dos extratores o que ocorreu da mesma forma 
com a água higroscópica presente nos criptoporos. Para a água capilar presente nos microporos, 
esta disponível para as plantas, não apresentou diferença significativa entre os valores médios dos 
extratores, porém cada extrator expressou uma diferença nos manejos. O extrator protótipo apre-
sentou diferença no cultivo mínimo, já o extrator castelo apresentou diferença no plantio direto. 
Conclui-se que o extrator de amostras indeformadas de solo protótipo não influenciou nos índices 
físicos do solo nas diferentes profundidades e manejos, mantendo as características das proprie-
dades originais do solo e possibilitando uma análise mais detalhada e confiável destas.

Palavras-chave: água total do solo; água gravitacional; água capilar; água higroscópica.
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A ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA APLICADA AO ESTUDO  
DO COMPORTAMENTO HÍDRICO DE UM SISTEMA  

PEDOLÓGICO “LATOSSOLO/NITOSSOLO”

MAGALHÃES, V. L.1; CUNHA, J. E.2; NÓBREGA, M. T.3

1Professor da UTFPR, vlmagalhaes@utfpr.edu.br; 2Professor da UNIOESTE, edeziocunha@hotmail.
com; 3Professora do Programa de Pós-graduação em Geografia da UEM, mtnobrega@uol.com.br.

Considerando a importância da organização do espaço poroso para os estudos que objetivam com-
preender a dinâmica hídrica dos solos ao longo das vertentes, realizouse o estudo em um sistema 
pedológico, representativo em termos pedomorfológicos, do platô da cidade de Marechal Cândido 
Rondon, região Oeste do Estado do Paraná. Para o conhecimento da cobertura pedológica, foram 
realizadas sondagens sistematizadas ao longo da vertente, seguidas da abertura de duas trinchei-
ras, respectivamente nos setores de topo e média baixa vertente, para a descrição macromorfoló-
gica dos horizontes diagnósticos e coleta de amostras para a realização de análises físicas, quími-
cas e micromorfológicas, bem como de ensaios para a quantificação da condutividade hidráulica 
(permeâmetro de carga constante) e da macro e microporosidade. No setor de topo, foram mapea-
dos o Latossolo Vermelho Eutroférrico, constituído pelos horizontes Ap, AB, Bw1 e Bw2, e no 
setor de média e baixa vertente, o Nitossolo Vermelho Distroférrico latossólico, com horizontes 
Ap, AB, B nítico e Bw. Em termos micromorfológicos, os horizontes Ap e Bw apresentam dois tipos 
de arranjos distintos: um de trama porfírica fechada e/ou aberta e outro de trama enáulica. Nas 
zonas enáulicas, predominam os poros interagregados com alta conectividade – porosidade de 
empacotamento composto, e nas zonas porfíricas, a porosidade é constituída por dois diferentes 
tipos de poros: as cavidades e os poros planares. Os horizontes AB e B nítico apresentam predo-
minantemente trama porfírica fechada, o que os deixam menos comunicantes. Nestes horizontes, 
em alguns setores isolados, também foi identificada a trama do tipo enáulica. Em termos hídri-
cos, foi possível observar que os horizontes Ap e Bw apresentaram maior desenvolvimento nos 
poros estruturais (macroporos), favorecendo, por conseguinte, os processos de condução de água 
– maior condutividade hidráulica. Já os horizontes AB e B nítico apresentaram os menores índi-
ces de condutividade hidráulica e maiores de densidade do solo. Diante do exposto, foi possível 
concluir que a organização do espaço poroso (tamanho e arranjo) interfere diretamente no com-
portamento físico-hídrico, vertical e lateral, do sistema pedológico estudado no platô da cidade de 
Marechal Cândido Rondon.

Palavras-chave: vertente; micromorfologia; porosidade; condutividade hidráulica.
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RESPOSTA DA CULTURA DO GIRASSOL A IMPEDIMENTOS  
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1Professor do IFRS, Câmpus Sertão, marcio.vieira@sertao.ifrs.edu.br; 2Professor da FAMV - UPF; 
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Departamento de Agronomia - Universidade da Flórida.

Mesmo no sistema de plantio direto onde a semeadura é realizada em solo coberto com restos 
culturais com um mínimo de revolvimento, quando ocorre um manejo contínuo de forma inade-
quada, pode ocorrer compactação, com todas as suas consequências negativas a produção e pre-
servação do ambiente. A cultura do girassol tem se apresentado como uma excelente alternativa 
para produção de grãos destinados a produção principalmente de biodiesel, com vistas à melhoria 
na renda do produtor rural. Quando o girassol é cultivado em solos sem limitação de ordem física 
ou química, o sistema radicular apresenta potencial para exploração de maior volume de solo, 
proporcionando maior resistência à seca e ao acamamento, maior absorção de água e nutrientes 
e, consequentemente, maior rendimento. Em solos sob plantio direto onde os corretivos (calcá-
rio) e fertilizantes são aplicados na superfície do solo, têm-se observado um elevado gradiente 
na concentração de nutrientes e de elementos tóxicos ao desenvolvimento do sistema radicular 
no perfil do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento de grãos de girassol em solo 
com distintas condições de estrutura (densidade) e condições químicas para o desenvolvimento 
do sistema radicular. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso com parcelas 
subdivididas. As parcelas principais foram os manejos de solo e os tipos de sulcamento (com e 
sem sulcador guilhotina) as subparcelas. Os tratamentos foram: plantio direto (PD), plantio direto 
escarificado (PDE), plantio direto com calcário em superfície (PD+CS), plantio direto escarificado 
com calcário em superfície (PDE+CS), plantio direto escarificado com calcário incorporado e em 
superfície (PDE+CI+CS) e plantio direto escarificado com calcário incorporado (PDE+CI). Avaliou-
-se o rendimento de grãos de girassol e a densidade do solo. Constatou-se que a escarificação, por 
minimizar os efeitos negativos da compactação proporcionou rendimento de grãos significativa-
mente maior do que o plantio direto (quase 600 kg/ha) A ação de descompactação do mecanismo 
sulcador do tipo guilhotina é evidenciado pelos resultados de rendimento de grãos do girassol, 
tendo este apresentado rendimento de grãos significativamente superior a tratamento sem sul-
camento. Em relação à densidade do solo após a implantação dos manejos, ocorreram diferenças 
significativas entre os mesmos, formando dois grupos distintos: no primeiro deles os manejos que 
não sofreram mobilização (PD e PD+CS) com maior densidade do solo e os que sofreram mobiliza-
ção (PDE, PDE+CS, PDE+CI e PDE+CS+CI) com menor densidade do solo. Os resultados indicaram 
que os grupos de manejo com mobilização do solo apresentaram densidade do solo inferior ao 
grupo de manejos com PD, demonstrando ser uma alternativa para a conservação do solo e da 
água e aumento no rendimento de grãos de girassol.

Palavras-chave: plantio direto; escarificação; sulcador; densidade do solo.
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Em virtude da crescente utilização do sistema plantio direto, os atributos físicos do solo tem sido 
modificados, necessitando, portanto, de pesquisas para se estudar os fenômenos ligados à sua 
estrutura, onde a densidade do solo, por exemplo, mostra uma tendência de aumento nos primei-
ros anos de cultivo e, com o passar dos anos, apresenta uma tendência de diminuição dos seus 
valores. A densidade do solo é afetada por cultivos que alteram a estrutura e por consequência 
o arranjo e o volume dos poros, prejudicando propriedades físico-hídricas importantes como a 
porosidade de aeração, a retenção de água no solo, a disponibilidade de água às plantas e a resis-
tência do solo à penetração. Outro atributo físico importante é a consistência do solo, que é res-
ponsável por fazê-lo adquirir diferentes formas conforme seus variáveis estados de umidade. A 
consistência é consequência da intensidade e natureza das forças de coesão e aderência presentes 
entre os agregados ou dentro deles, ou entre as partículas do solo. O objetivo desta pesquisa foi 
caracterizar fisicamente uma área de plantio direto com três diferentes manejos, plantio direto, 
área de integração lavoura-pecuária e área de produção de silagem. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos casualizados disposto em faixas, com arranjo de tratamentos em parcelas 
subdivididas, sendo que o sistema plantio direto (PD), o sistema de integração lavoura-pecuária 
(ILP) e a área de silagem (AS) constituíram as parcelas principais e as subparcelas as camadas 
(0-5; 5-10; 10-15; 15-20 cm) de coleta das amostras para análise das propriedades do solo. Foram 
coletadas amostras indeformadas para avaliar a densidade do solo e a porosidade de aeração na 
capacidade de campo e no ponto de murcha permanente e amostras deformadas, para avaliar os 
limites de plasticidade e liquidez e o índice de plasticidade. Os dados foram submetidos à análise 
de variância e se significativos pelo teste-F (5% de significância), suas médias analisadas atra-
vés do teste de Tukey. A densidade do solo diferiu significativamente apenas entre as camadas, 
sendo que a camada de 0-5 cm apresentou o menor teor. A porosidade de aeração na capacidade 
de campo foi maior no manejo de PD, apresentando restrições ao crescimento das plantas nos 
manejos de ILP e AS, já a porosidade de aeração no ponto de murcha permanente apenas diferiu 
nas medias das camadas, na de 0-5 cm. O limite de plasticidade apresentou maior teor de umidade 
para o manejo de PD, o limite de liquidez apresentou maior teor de umidade no manejo de PD e na 
camada de 0-5 cm e o índice de lasticidade foi menor no manejo AS. Conclui-se o manejo de plantio 
direto apresentou a menor densidade, maior aeração na capacidade de campo e maior limite de 
plasticidade e liquidez quando comparado aos manejos de integração lavoura-pecuária e área de 
silagem no Nitossolo avaliado.

Palavras-chave: limite de plasticidade; limite de liquidez; índice de plasticidade; porosidade.
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O Brasil possui cerca de 20% da sua área (174 milhões de hectares) ocupada por pastagens, des-
tas, mais de 90% são utilizadas para o pastejo extensivo. Por se tratar de um manejo contínuo e 
em muitos casos realizado de forma inadequada estas pastagens acabam por serem rapidamente 
degradadas. Desta forma este trabalho objetiva comparar os parâmetros físicos do solo em área 
de pastagem extensiva (PT) com uma área de plantio convencional (PC) cultivada com feijão preto 
(Phaseolus Vulgaris L.) e uma área de floresta (FT) na bacia hidrográfica do Arroio Palmeirinha, 
município de Reserva - PR. Em cada área foram coletadas 12 amostras indeformadas por camada 
de solo (0,0-0,05; 0,05-0,15; 0,15-0,30 m), resultando num total de 36 amostras por área, para 
avaliação da densidade do solo (Ds) e estabilidade de agregados (DMP e IEA); a resistência à pene-
tração (Rp) foi mensurada com a utilização de um penetrômetro de impacto e para mensuração 
da infiltração utilizou-se um infiltrômetro de tensão a disco. Ds e Rp do solo demonstram a com-
pactação da área PT, já que, esta área apresentou os maiores valores destes parâmetros em todas 
as profundidades avaliadas. A Rp apresentou valores elevados e restritivos ao crescimento das 
raízes (> 2,0 MPa), sendo que na camada mais inferior este valor (6,88 Mpa) foi três vezes superior 
à camada superficial. O manejo convencional por romper a camada superficial através do uso de 
equipamentos para aração e gradagem do solo contribui para que a área PC apresente baixa Ds 
e Rp, o que pode contribuir para o crescimento radicular, mas influencia de maneira negativa na 
estabilidade de agregados fazendo com que esta área apresente os menores índices de DMP e IEA 
nas camadas superficiais (0,0-0,15 m). A área PT apresentou a maior taxa de infiltração inicial (95 
mm h-1), sendo também a que apresentou o menor infiltração final após 30 minutos de ensaio (2,3 
mm h-1), resultando numa diferença de mais de 41 vezes entre a infiltração inicial e final. Esta dife-
rença demonstra a complexa relação entre os parâmetros físicos da área, que no princípio devido à 
presença de agregados grandes (> 2 mm) e da elevada densidade de raízes que interligam os poros 
através da criação de caminhos preferenciais para o movimento da água no solo, tem infiltração 
elevada, após o atravessamento desta camada superficial, com o aumento da Ds e Rp associados 
à redução de raízes tem seu fluxo reduzido significativamente. Conclui-se que ambos os manejos 
avaliados apresentaram alguma forma de degradação física. Apesar das gramíneas contribuírem 
para o aumento da estabilidade de agregados e da infiltração inicial, o uso do solo com pastagens 
tem provocado à compactação do solo, o que pode comprometer a qualidade ambiental da bacia, 
já que, as pastagens ocupam mais de 50% de sua área total. A área PC apresentou degradação da 
estrutura do solo devido à baixa estabilidade de agregados representados pelos índices de DMP e 
IEA.

Palavras-chave: compactação do solo; resistência à penetração; estabilidade de agregados; 
manejo do solo.
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O diagnóstico da compactação de solos é passo importante para a avaliação da qualidade física dos 
solos. Dentre as técnicas empregadas para o diagnóstico existe a da densidade através da coleta de 
solo com anéis volumétricos, porém onerosa quando comparada com a técnica do penetrometria. 
Neste contexto o trabalho diagnosticou a resistência à penetração e a densidade do solo sob dife-
rentes usos. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Dois Vizinhos, Paraná, em 
um Nitossolo Vermelho sob cinco diferentes usos: floresta nativa, eucalipto, pinus, sistema plantio 
convencional e sistema plantio direto. Quantificou-se a densidade do solo nas camadas 0 a 0,05; 
0,05 a 0,1; 0,1 a 0,2; 0,2 a 0,3; e de 0,3 a 0,4 metros, inserindo o anel na profundidade média de 
cada camada. Já para a resistência à penetração, utilizou-se um penetrômetro eletrônico digital que 
quantificava a cada 0,01 metros até a profundidade de 0,6 metros, sendo classificada a resistência 
à penetração do solo como baixa até 2,5 MPa, média entre 2,501 e 5 MPa e alta entre 5,001 e 10 
MPa. Constatou-se que a floresta nativa apresentou os menores valores de densidade do solo para 
todas as camadas avaliadas variando de 0,81 g cm-3 na camada 0 a 0,05 m a 1,05 g cm-3 na camada 
de 0,2 a 0,3 m, assim como a menor resistência à penetração até a profundidade de 0,24 m, não 
ultrapassando o limite de 2,35 MPa nas demais camadas até 0,4 m. Já no uso com eucalipto, obteve 
as maiores médias nas camadas entre 0,2 a 0,3 m e de 0,3 a 0,4 m, proporcionando a densidade do 
solo de 1,24 g cm-3 e 1,18 g cm-3, respectivamente, e para a resistência à penetração médias de 3,4 e 
3,8 MPa, respectivamente. Para o uso com pinus a maior média da densidade do solo foi na camada 
entre 0,1 a 0,2 m com 1,24 g cm-3 e máxima resistência à penetração na profundidade 0,13 m com 
4,0 MPa. A densidade no uso com o sistema plantio convencional oscilou suas médias entre 0,88 g 
cm-3 na camada entre 0 a 0,05 m, sendo crescente até a camada entre 0,2 a 0,3 m com 1,13 g cm-3. Já 
para a resistência à penetração no uso no sistema plantio convencional as médias variaram de 1,12 
MPa na profundidade 0,02 m a 3,7 MPa na profundidade 0,1 m. No uso do sistema do plantio direto 
constatou-se que a maior densidade do solo foi na camada entre 0 a 0,5 m com 1,20 g cm-3, sendo 
crescente nas demais camadas apresentando valores entre 1,21 g cm-3 e 1,23 g cm-3), assim como 
maior média de resistência à penetração com 4,45 MPa na profundidade 0,08 m. O diagnóstico mos-
trou que não há nos diferentes usos de solo valores altos de resistência à penetração e densidade do 
solo. Observou-se que os menores valores de densidade e resistência à penetração foram obtidos na 
floresta nativa em comparação com o sistema do plantio convencional.

Palavras-chave: diagnóstico do solo; qualidade do solo; física do solo.
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A infiltração de água no solo é uma medida importante para avaliar a qualidade física dos solos, pois 
quanto maior a infiltração menor será o escoamento superficial e por sua vez a erosão, contribuindo 
para a manutenção do ciclo hidrológico. Entretanto, este processo depende dentre outros fatores o 
da macroporosidade do solo por agir fortemente na percolação da água no perfil do solo. Neste con-
texto o trabalho diagnosticou a infiltração de água e sua relação com a macroporosidade do solo sob 
diferentes usos. O experimento foi conduzido na Estação Experimental de Dois Vizinhos, Paraná, 
em um Nitossolo Vermelho sob cinco diferentes usos: floresta nativa, eucalipto, pinus, sistema plan-
tio convencional e sistema plantio direto. Quantificou-se a macroporosidade por meio de amostras 
indeformadas nas camadas 0 a 0,05, 0,05 a 0,1, 0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3, 0,3 a 0,4 metros, inserindo o anel 
na profundidade média de cada camada e avaliando-se estes sob mesa de tensão. Já a infiltração 
acumulada foi através da técnica dos anéis concêntricos na camada superficial do solo. Constatou-se 
que a infiltração acumulada da primeira hora foi de 762 mm para o solo com uso com eucalipto, 384 
mm para o uso com floresta nativa, 294 mm para o uso com pinus, 97 mm para o uso com o sistema 
plantio convencional e 57 mm para o uso com o sistema plantio direto. Para a segunda hora de acú-
mulo da infiltração, constatou-se 545 mm para o uso com eucalipto, 271 mm para uso com a floresta 
nativa, 195 mm para o uso com o pinus, 69 mm para o uso no sistema plantio convencional e 31 mm 
para o uso no sistema plantio direto. Quanto aos valores médios da macroporosidade, observou-se 
que no uso com floresta nativa apresentaram as maiores médias nas camadas 0 a 0,05, 0,05 a 0,1, 
0,1 a 0,2, 0,2 a 0,3 e 0,3 a 0,4 metros com 0,33 cm3 cm-3, 0,23 cm3 cm-3, 0,23 cm3 cm-3, 0,22 cm3 cm-3 
e 0,22 cm3 cm-3, respectivamente. Para o uso com o pinus a macroporosidade na camada 0 a 0,05 
metros com 0,22 cm3 cm-3 e o menor valor na camada 0,2 a 0,3 m com 0,11 cm3 cm-3. O uso com o 
sistema plantio convencional apresentou valores de macroporosidade de 0,35 cm3 cm-3 na camada 
0 a 0,05 metros e um decréscimo até a camada 0,2 a 0,3 metros com 0,11 cm3 cm-3. O uso no sistema 
plantio direto apresentou os menores valores de macroporosidade nas camadas 0,1 a 0,2 e 0,2 a 0,3 
metros com 0,08 cm3 cm-3 e 0,09 cm3 cm-3. As maiores infiltrações no uso do solo com eucalipto e 
floresta nativa são decorrentes da maior quantidade de macroporos nos respectivos tratamentos, 
os quais não ocorreram com o uso no sistema plantio direto e sistema plantio convencional por 
limitações na macroporosidade pela ação de seu uso.

Palavras-chave: hidrologia; condutividade hidráulica; física do solo.
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O Radar de Penetração do Solo (GPR) é um método geofísico que usa ondas eletromagnéticas para 
estudos de estruturas em subsuperfície nas mais diversas áreas do conhecimento como constru-
ção civil, geologia, geofísica e solos. A capacidade de exploração do solo pelo sistema GPR são 
determinadas pela frequência da antena e das propriedades do solo (DANIELS, 2004). Devido a 
sua elevada taxa de atenuação, a penetração das ondas no solo é fortemente reduzida em condi-
ções de alta condutividade elétrica, elevado conteúdo de argilas, alto teor de material orgânico e 
água. Todas estas características são fortemente influenciadas pelo material de origem, pela con-
dição climática, pelo relevo e pelo estágio de desenvolvimento do solo (DANIELS, 2004; DOOLIT-
TLE; BUTNOR, 2009). A configuração mais comum de GPR apresenta uma antena transmissora 
separada de uma receptora com um sistema de processamento de dados que calcula o tempo 
decorrido para que a onda gerada na antena transmissora chegue à antena receptora (DANIELS, 
2004; DOOLITTLE et al., 2007). O presente trabalho foi realizado em uma área onde os moradores 
do entorno afirmavam ser um cemitério indígena em Nilton Lake Park, NJ (USA). O objetivo foi 
testar a capacidade de investigação do equipamento para estudos de estruturas em subsuperfície 
e avaliar a possível existência de tumbas indígenas. O equipamento utilizado foi da marca Malã 
com antena blindada de 500 MHz. A área foi dividida em transectos de 8 m, espaçadas de 0,5 m e 
as leituras foram feitas a cada 0,05 m. O processamento dos dados foi feito pelo software ReflexW, 
com o qual, procedeu-se aplicações de filtros tais como: Static corretion e Dewow, cujo objetivo 
foi remover ruídos e melhorar a visualização das estruturas. A partir de hipérboles formadas pelo 
reflexo de ondas pelos túmulos em diferentes ângulos foi possível calcular a velocidade de propa-
gação das ondas eletromagnéticas (v) sobre o material. A partir do valor de v, foi possível calcular 
a profundidade das estruturas pela técnica de “migration” e time deph conversion (JOL, 2008). A 
velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas sobre a estrutura foi de 0,13 m.ns-1 o que 
permitiu a sua distinção do solo ao redor que apresentou velocidade de 0,03 m.ns-1. O equipa-
mento mostrou-se eficiente na identificação de estruturas em subsuperfície

Palavras-chave: geofísica; GPR; ondas eletromagnéticas.
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O Radar de Penetração do Solo (GPR) é um método geofísico que usa ondas de rádio para estudos 
de estruturas em subsuperfície nas mais diversas áreas do conhecimento como construção civil, 
geologia, geofísica e solos. A capacidade de exploração do solo pelo sistema GPR são determinadas 
pela frequência da antena e das propriedades do solo (DANIELS, 2004). Devido a sua elevada taxa 
de atenuação, a penetração das ondas no solo é fortemente reduzida em condições de alta condu-
tividade elétrica, elevado conteúdo de argilas, alto teor de material orgânico e água. Todas estas 
características são fortemente influenciadas pelo material de origem, pela condição climática, 
pelo relevo e pelo estágio de desenvolvimento do solo (DANIELS, 2004; DOOLITTLE; BUTNOR, 
2009). A configuração mais comum de GPR apresenta uma antena transmissora separada de uma 
receptora com um sistema de processamento de dados que calcula o tempo decorrido para que a 
onda gerada na antena transmissora chegue à antena receptora (DANIELS, 2004; DOOLITTLE et 
al., 2007). O trabalho foi realizado em St. James Cemetery em Woodbridge - NJ e o objetivo foi tes-
tar a capacidade de investigação do equipamento para estudos de estruturas em subsuperfície. O 
equipamento utilizado foi da marca Malã com antena blindada de 250 MHz. A área foi dividida em 
transectos de 8 m espaçadas de 0,5 m e as leituras foram feitas a cada 0,05 cm. O processamento 
dos dados foi feito pelo software ReflexW, com o qual, procedeu-se aplicações de filtros tais como: 
Static corretion e Dewow. O objetivo do uso dos filtros foi remover ruídos e melhorar a visualiza-
ção das estruturas. A partir de hipérboles formadas pelo reflexo de ondas pelos túmulos em dife-
rentes ângulos foi possível gerar modelos de velocidade (v). A partir destes, foi possível calcular 
a profundidade das estruturas pela técnica de “migration” e time deph conversion (JOL, 2008). A 
partir das hipérboles foi possível calcular a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas 
sobre a estrutura (0,15 m.ns-1) o que permitiu a sua distinção do solo ao redor que apresentou 
velocidade de 0,03 m.ns-1. O equipamento mostrou-se eficiente na identificação de estruturas em 
subsuperfície.

Palavras-chave: geofísica; GPR; ondas eletromagnéticas.
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O substrato além de ser um meio em que as raízes podem crescer, também serve como suporte 
físico para plantas até que estas sejam transferidas para locais definitivos, sendo que o mesmo é 
constituído de matéria-prima de origem mineral, orgânica ou sintética, de um só material ou mis-
tura de diversos. A qualidade de um substrato é resultante de suas propriedades físicas e quími-
cas. Dificilmente, encontra-se um material que, sozinho, atenda a todas as exigências consideradas 
para um substrato ideal. Desta forma, para melhorar as características físicas e/ou químicas dos 
substratos adicionam-se materiais denominados condicionadores. Este trabalho tem por objetivo 
definir a influência do uso de condicionadores nas propriedades físico-hídricas de substratos de 
origem mineral. Os substratos (perlita e vermiculita, fator 1) e os condicionadores (areia e argila, 
fator 2) foram avaliados em diferentes proporções (0%, 25% e 50%) quanto à água facilmente 
disponível (AFD), água tamponante (AT) e água residual (AR). O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado (DIC) em arranjo fatorial com 3 repetições. O experimento foi instalado 
no Laboratório de Manejo de Água e Solo (LAMAS) do IFRS-Câmpus Sertão, município de Sertão-
-RS. Quando se analisou água facilmente disponível (AFD), que representa àquela retida e facil-
mente disponível as raízes das plantas uma vez que o substrato deve ser capaz de armazenar 
água suficiente entre uma irrigação e outra, podemos observar que o substrato perlita apresenta 
maiores teores deste indicador tanto em uso único como em mistura com ambos os condiciona-
dores, entretanto ambos os substratos (vermiculita e perlita) retiveram maiores teores de AFD 
que é o importante para o desenvolvimento das plantas quando em uso único (35,21 e 110,90% 
respectivamente). Em volume de água tamponante (AT) àquela considerada retida no substrato, 
que é utilizada quando, eventualmente, ocorre alguma situação de estresse hídrico, o substrato 
perlita comportou-se de forma semelhante retendo maior volume em água sem adição de condi-
cionadores, já a vermiculita apresentou maiores valores desta variável com aumento da proporção 
do condicionador areia, entretanto, não houve diferença estatística entre as proporções. Para a 
água residual (AR), que é àquele volume de água retido no substrato que não está disponível a 
planta, observamos um teor mais elevado deste na perlita (74,76%) quando comparado a vermi-
culita (48,75%), contudo ambos não apresentaram maior teor desta variável quando adiciona-
dos os condicionadores. Observando os resultados obtidos verifica-se a diferença evidente entre 
eles devido as suas composições, também a necessidade de mistura de dois substratos, sendo 
que ambos substratos avaliados dispensam uso dos condicionadores testados porém necessitam 
a adição de um substrato de origem orgânica propiciando assim, suprimento hídrico adequado à 
planta.

Palavras-chave: água facilmente disponível; água tamponante; água residual.
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O substrato tem por finalidade proporcionar condições adequadas a germinação e desenvolvi-
mento inicial da muda; é fundamental para o bom desenvolvimento das raízes, devendo possuir 
baixa densidade, boa aeração e drenagem para evitar acúmulo de umidade, além de estar isento 
de pragas, doenças e substâncias tóxicas. A fase sólida do substrato deve ser constituída por uma 
mistura de partículas minerais e orgânicas. No Rio Grande do Sul, a utilização de solo natural 
ou da mistura de solo com areia é prática rotineira dos viveiristas de mudas frutíferas e flores, 
por sua grande disponibilidade e baixo custo. Porém, estes substratos podem apresentar incon-
venientes no crescimento destas plantas, quando utilizados como substrato único, tornando-se 
necessária a busca de materiais alternativos que permitam melhorar as condições dos substratos 
utilizados sem aumentar demasiadamente seu custo. Este trabalho tem por objetivo avaliar a adi-
ção de condicionadores sobre propriedades físico-hídricas de substratos de origem mineral. Os 
substratos (perlita e vermiculita) e os condicionadores (areia e argila) foram avaliados em dife-
rentes proporções (0, 25 e 50%) quanto a densidade de substratos (Ds), densidade de partículas 
(Dp) e porosidade total (Pt). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) em 
arranjo fatorial com 3 repetições. O experimento foi instalado no Laboratório de Manejo de Água 
e Solo (LAMAS) do IFRS-Câmpus Sertão, município de Sertão-RS. A Dp demonstrou aumento gra-
dativo nos tratamentos onde houve adição de condicionadores devido a natureza dos mesmos 
ser originária de minerais com maiores densidades se comparados aos substratos. A densidade 
do substrato pode influenciar não só no desenvolvimento, mas também na germinação e estabe-
lecimento de plântulas. Com o acréscimo de condicionadores obteve-se aumento da variável em 
todos tratamentos, uma vez que a faixa ideal desta depende do recipiente em que o material será 
acondicionado, variando de 0,10 a 1,00 g cm-3, sendo que, torna-se interessante o aumento da 
mesma através do uso dos condicionadores quando lança-se mão de materiais com baixos índices 
da mesma, como é o caso de perlita e vermiculita, o que evita o tombamento de vasos. A porosi-
dade total é o volume do meio não ocupado pela fração sólida, podendo ser ocupado por ar e água 
definido uma porcentagem ideal de 85 para esta variável o acréscimo de condicionadores reduziu 
os índices desta drasticamente. Conclui-se que a adição de condicionadores a ambos os substratos 
aumenta a densidade do substrato e de partículas, proporcionalmente ao aumento da proporção 
utilizada e diminui a porosidade total dos mesmos.

Palavras-chave: densidade do substrato; densidade de partículas; porosidade total.
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No Brasil a agricultura tradicional de toco, que usa a queimada controlada para limpeza de ter-
reno, ainda é muito praticada pelos pequenos agricultores, que utilizam o método de queimada 
para limpeza de terreno para plantio, que são também chamadas de agricultura de pousio, roça-
-de-toco ou coivara. Este tipo de agricultura é bastante encontrado na região centro-sul do Estado 
do Paraná, onde é produzida a maior parte do feijão desse Estado. O fogo causa diversas mudanças 
no solo: física, química, biológica. Assim, o fogo é considerado um importante agente hidrológico 
e geomorfológico que influencia toda a dinâmica ambiental de uma bacia de drenagem ou ecossis-
tema. Diante disto, fica evidente a necessidade de estudos que avaliem o efeito e as consequências 
do fogo em solos brasileiros. No presente trabalho, buscou-se avaliar a densidade de um Neossolo 
Regolítico Eutrófico submetido à queimada e que se encontra em 3 estágios diferentes de pousio 
na comunidade faxinalense Tijuco Preto, localizada no município de Prudentópolis - PR. Na pro-
priedade é desenvolvida a agricultura tradicional, roça-de-toco (roça e queima para limpeza de 
terreno) sem revolvimento do solo. Subsequente, as áreas submetidas a queimada e plantio, são 
deixadas em pousio pelo período médio de 7 anos em regeneração para que possa ser utilizada 
novamente. Sendo feito o rodízio de áreas, assim, no local existem áreas em diferentes estágios 
de pousio. Neste estudo foram selecionadas 3 áreas em pousio (2 anos, 7 anos e 12 anos), e área 
com floresta nativa como referência para comparação. Todas as áreas estão localizadas na mesma 
encosta. Em cada área foram coletadas de forma aleatória 6 amostras indeformadas, com anel 
volumétrico de 95,57 cm3, para cada profundidade (0-5 e 5-10 cm). As amostras foram levadas 
para o laboratório de erosão dos solos e secas em estufa a 105º C por 24 horas. A densidade apa-
rente do solo foi estimada utilizando-se a equação descrita pela Embrapa (1997). Os resultados 
apontaram que a relação da densidade total do solo para as duas profundidades (0-5 e 5-10 cm) 
entre as quatro áreas apresentou diferença. A floresta nativa (referência) apresentou a menor 
densidade (0,88 g/cm3) o que a classifica como solo orgânico, está se apresentou 11,72% menor 
que a área de 2 anos em pousio e 16,57% menor que a área de 7 anos em pousio. Entre as áreas em 
pousio, a que teve a maior densidade foi a de 7 anos (1,05 g/cm3) representando-se 5,49% maior 
que a de 2 anos (área em pousio com menor densidade, 1 g/cm3) e 5,06% maior que a de 12 anos. 
Por fim conclui-se que as áreas submetidas à queimada possuem densidades maiores que na área 
de floresta nativa para as duas profundidades, porém, entre as áreas em pousio não há diferença 
estatística significativa. Há variação significativa entre as duas profundidades analisadas para 
todas as áreas analisadas, sendo está em torno de 15%.
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO EM LATOSSOLO VERMELHO 
EM DOIS SISTEMAS DE MANEJO SOB DIFERENTES  

CONDIÇÕES DE UMIDADE
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O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência do solo à penetração (RP), em LATOSSOLO VER-
MELHO Eutroférrico em dois sistemas de manejo sob diferentes condições de umidade. O expe-
rimento foi implantado e conduzido num delineamento inteiramente casualizado em esquema 
de parcelas subdivididas. O tratamento principal foram duas áreas, uma sob palhada de aveia, 
conduzida em sistema de semeadura direta (SSD) e a outra área em pousio. As subparcelas foram 
o tempo, que variou de um a oito dias. Cada dia, em cada área, era realizado quinze avaliações de 
RP e coletadas três amostras para determinação da umidade gravimétrica. Para avaliação da RP 
foi utilizado um medidor eletrônico de compactação modelo Falker, até a profundidade de 0,30 m. 
Para determinação da umidade foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0,0-0,10; 
0,10-0,20 e 0,20-0,30 m; e estas, colocadas em cápsula de alumínio e levadas para estufa a 105°C. 
Os resultados apresentaram diferenças significativas para as variáveis estudadas. Na primeira ava-
liação o tratamento conduzido sob palhada de aveia, apresentou umidade de 0,28 m3 m-3, sendo 
12% maior que na área em pousio. Nesta área, a RP variou de 1,12 MPa, avaliada no primeiro dia, 
a 2,68 MPa, no oitavo dia, sendo está observada na profundidade entre 0,08 a 0,13 m. Na área 
de pousio no oitavo dia a RP chegou a 4,5 MPa; portanto, 69% maior que na área sob palhada de 
aveia. Ao oitavo dia a umidade do solo constatada foi de 0,84 m3 m-3. O local em pousio, no terceiro 
dia de avaliação já apresentou uma RP equivalente as condições com palhada de aveia. De maneira 
geral, a resistência a penetração do solo variou em função dos dias do teor de umidade e do local.

Palavras-chave: compactação; propriedades físicas do solo; umidade gravimétrica.
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COMPARAÇÃO DA CURVA DE RETENÇÃO DE ÁGUA NO SOLO OBTIDA 
COM A CÂMARA DE PRESSÃO DE RICHARDS E COM O PSICRÔMETRO
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A obtenção da curva de retenção (CRAS) é fundamental para a Física e Conservação do Solo, pois 
permite monitorar a água disponível desde o ponto de murchamento permanente até a saturação. 
Na sua obtenção, a câmara de pressão de Richards (CPR) é muito utilizada. Como opção, outros 
métodos como o do psicrômetro são utilizados. Neste trabalho, teve-se por objetivo comparar a 
CRAS obtido com ambos equipamentos, em quatro amostras de solo de textura argilosa. As ten-
sões utilizadas variaram de 1 a 15.000 hPa determinando-se a umidade gravimétrica nas amostras 
para cada tensão. O psicrômetro utilizado nas determinações foi o WP4-C. Os valores obtidos foram 
ajustados ao modelo de van-Genuchten para posterior comparação dos resultados. O WP4-C apre-
sentou alta precisão e baixa exatidão em altos valores de umidade. Para melhor avaliação, a CRAS 
foi dividida entre parte seca e úmida a partir do ponto de inflexão. Verificou-se na parte úmida alta 
precisão (r = 0,9766), porém baixa exatidão (RMSE = 0,4744), resultando em baixo desempenho, 
com melhor exatidão (RMSE = 0,2205) na parte seca da CRAS. Dessa forma, para as quatro amos-
tras avaliadas, o WP4-C apresentou baixo desempenho, comparado a CPR, demonstrando pouca 
confiabilidade para determinação da CRAS.

Palavras-chave: precisão; exatidão; desempenho; umidade do solo.
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, FÍSICAS E MORFOLÓGICAS DE UM 
LATOSSOLO BRUNO DA REGIÃO DE ABELARDO LUZ - SC

CAMPOS, J. R. R.1; SOARES, A. B.1; SANTOS, L. M.1;  
SANTOS, J. A. B.2; ASSMAN, T. S.1; DE BORTOLLI, M.1

1Professores da UTFPR, jrcampos@utfpr.edu.br, soares@utfpr.edu.br; 2Pesquisador do IAPAR - Polo 
Regional de Pesquisa de Ponta Grossa - PR.

A região de Abelardo Luz - SC abriga uma área de 14 ha onde o grupo GISPA (Grupo Interação Solo-
-Planta-Animal) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná realizam pesquisas sobre intera-
ção lavoura e pecuária. Apesar do solo ser a base deste importante sistema de produção e de já se 
conhecer a sua boa aptidão agrícola, observada pela elevada produtividade animal e vegetal dos 
últimos anos, ainda não existe uma caracterização mais detalhada dos solos da área. Neste sen-
tido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar quimicamente, fisicamente e morfologicamente o 
solo predominante na referida área e classifica-lo pelo Sistema Brasileiro de Classificação do Solo 
(EMBRAPA, 2013). Baseado na morfoescultura do relevo foi selecionado um ponto representativo, 
localizado no terço médio da vertente, onde procedeu-se a abertura de um perfil. O solo foi des-
crito segundo Santos et al., (2013) e em seguida foram coletadas amostras para análises químicas 
segundo Embrapa (1997). A classificação do solo foi realizada segundo Embrapa, (2013). As cores 
dos horizontes variaram de 2,5 YR 3/2 no horizonte A (entre 0 e 39 cm) a 2,5 YR 3/6 no horizonte 
Bw (entre 106 e 200 cm). A estrutura do horizonte Bw foi do tipo forte, muito pequena e granular 
com consistência muito friável; muito plástico e muito pegajoso. O solo é muito argiloso com teo-
res de argila variando de 69,5 dag.kg-1 no horizonte A a 82,4 dag.kg-1 no horizonte Bw. Os teores de 
P foram de 0,68 g/dm3 em todos os horizontes. O horizonte A apresentou maiores teores de MO, 
de Al, de H+Al, de Ca, Mg e K, bem como maiores valores de SB, T e V%. No caso dos cátions básicos 
e dos paramentros SB, T e V%, os maiores teores no horizonte A, são causados possivelmente por 
práticas de adubação e calagem, uma vez que todos estes parâmetros apresentaram uma redução 
considerável em camadas mais profundas. Apesar do material de origem ser o basalto da Forma-
ção Serra Geral, rocha rica em minerais ferromagnesianos, o horizonte Bw apresentou T de apenas 
4,3 cmolc.kg-1 de solo, o que justifica os baixos teores de elementos de caráter básicos e evidencia 
o estágio evoluído do solo em questão. O solo predominante em vertentes suaves de colinas poli-
convexas sobre basalto na região de Abelardo luz, onde encontra-se instala a área experimental 
do grupo GISPA da UTFPR - campus Pato Branco, é o LATOSSOLO BRUNO distrófico típico, textura 
muito argilosa.

Palavras-chave: basalto; matéria orgânica; pedogênese; formação serra geral.
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TEMPO DE AGITAÇÃO PARA AVALIAR A TEXTURA DE DOIS SOLOS  
DA REGIÃO OESTE DE SANTA CATARINA
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1Estudantes do curso de Engenharia Florestal, pricila_eng.florestal@outlookcom, guinha_zottis@
hotmail.com; 2Estudantes do curso de Agronomia, jaque.spricigo@gmail.com, andressacbender@
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A análise granulométrica de um solo consiste na determinação da distribuição do tamanho das par-
tículas em classes denominadas de areia, silte e argila. Trata-se de uma característica de extrema 
importância para as propriedades físicas, biológicas e químicas de um solo, com aplicações prá-
ticas nos estudos, erosão, adsorção de nutrientes como o caso do fósforo e pesticidas. A análise 
textural pode ser realizada por dois grupos de métodos, conforme a técnica usada na separação 
das frações argila e silte. O método da pipeta é um método direto sendo considerado como padrão 
comparativo entre outros métodos de análise. Já o método de densímetro tem como princípio de 
que o material em suspensão (silte e argila) apresentam determinadas densidades referente a 
mesma, mais rápido, porém é menos preciso. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de tem-
pos de agitação na determinação de argila em Cambissolo húmico e Organossolo háplico. Para o 
estudo, coletou-se amostras de um Cambissolo no município de Ponte Serrada e um Organossolo 
no município de Xanxerê (Oeste de Santa Catarina). Utilizou-se pá de corte, amostrando-se nas 
camadas de 0 a 10 cm e de 10 a 20 cm e coletado aproximadamente 20 kg de solo por ponto onde 
foi descrito o perfil. Os teste realizados foram o método do densímetro com sedimentação das 
partículas em suspensão aquosa, onde testou-se a variação do tempo de dispersão 4, 8, 12, 16 e 24 
horas em dispersão lenta (120 rpm). No experimento, pesou-se 5 g de solo, o qual foi colocado em 
fracos plásticos com 100 mL de água destilada e 10 mL de NaOH a 1 moL, em seguida estes solos, 
foram levados para agitador horizontal, posteriormente, a solução foi transferida para provetas de 
1.000 mL, completando-a com água destilada. Após, realizou-se a agitação da solução e procedido 
a leitura com densímento após 3 minutos, depois de 3 horas efetuou-se a segunda leitura. De posse 
das duas leituras calcula-se os teores de argila, silte e areia. Os dados obtidos foram submetidos 
a análise regressão com escolha da equação de melhor ajuste. O programa utilizado para análise 
estatística foi programa R. Observou-se para o Cambissolo o valor de 20,75h como tempo onde 
ocorre a estabilização do teor de argila. Já para o Organossolo, não se observou um tempo ade-
quado, pois o melhor ajuste foi uma equação reta, evidenciando a necessidade de se avaliar mais 
tempos de agitação neste tipo de solo.

Palavras-chave: granulometria; argila; organosolo; cambissolo.
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VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS FÍSICOS DE UM CAMBISSOLO
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gmail.com; 2Professor da UFPR, rarmindo@ufpr.br; 3Estudante de Mestrado do Programa de Pós-
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4Professor da UFPR, jmoretti@ufpr.br.

A fim de se classificar uma área, a determinação dos atributos físicos do solo se torna de extrema 
importância. Dentre os atributos físicos mais amplamente estudados estão a textura, densidade 
do solo seco, densidade de partícula e porosidade total. Assim, como o solo é um sistema hete-
rogêneo, devido ao seu material de origem relevo, clima, organismos, formas de manejo e clima, 
torna-se necessário a utilização da geoestatística com o intuito de se avaliar a variabilidade espa-
cial existente no solo da área de interesse. Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar a variabi-
lidade espacial dos atributos físicos de um cambissolo e a correlação entre os mapas da variabili-
dade espacial de cada atributo determinado. Trinta e duas amostras de solo deformadas, com três 
repetições, e trinta e duas amostras não deformadas, também com três repetições, foram coleta-
das em uma área de 0,5ha em uma profundidade de 0-0,20 m em espaçamento de 15 m x 15 m. Em 
laboratório, determinou-se a textura pelo método do densímetro, a densidade do solo (ρs) pelo 
método do anel volumétrico, a densidade das partículas (ρp) pelo método do balão volumétrico e 
a porosidade pela diferença entre a unidade e a razão ρs/ρp. Os resultados foram analisados por 
meio da estatística clássica e da geoestatística. O solo da área estudada foi classificado como argi-
loso e seus demais atributos estavam dentro do esperado não evidenciando compactação. Houve 
forte correlação negativa entre a areia e a argila (r = -0,86) e, também, entre a densidade do solo 
seco e a porosidade total (r = -0,70). Para os demais atributos a correlação variou entre fraca e 
moderada (0,08 ≤ r ≤ 0,31). Os semivariogramas das variáveis analisadas foram ajustados, por 
meio do pacote geoR do software R, encontrando-se o melhor ajuste com o modelo wave para a 
maioria dos atributos, baseando-se no critério do Akaike Information Criterion (AIC) e Bayesian 
Information Criterion (BIC). Todas as variáveis apresentaram dependência espacial com alcances 
práticos de 42,78; 29,74; 46,44; 45,52; 15,21; 22,91 m para as variáveis areia, silte, argila, ρs, ρp e 
porosidade, respectivamente.

Palavras-chave: atributos físicos do solo; geoestatística; semivariograma.
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VARIABILIDADE ESPACIAL DA PERMEABILIDADE DE UM  
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Com o aumento da industrialização houve um forte crescimento na produção de combustíveis 
derivado do petróleo. Assim, desde a sua produção até a revenda para os consumidores podem 
ocorrer inúmeros acidentes ambientais, principalmente tombamentos de trens e caminhões, bem 
como o vazamento de tanques de postos de combustíveis. Deve-se atentar nesses acidentes que 
os derivados de petróleo possuem os chamados BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno), 
que ocasionam diversos danos no solo, na flora, fauna e na saúde humana, devido a sua alta toxi-
cidade. Acidentes com gasolina são agravantes, pois no Brasil ela é comercializada com aproxima-
damente 25% de etanol, que favorece o efeito de co-solvência. Assim, parte do derrame de com-
bustíveis se infiltra no solo movimentando-se de acordo com suas propriedades físicas (massa 
específica e viscosidade) e com as propriedades físicas do meio poroso (densidade, porosidade, 
permeabilidade hidráulica e continuidade porosa). Neste trabalho, teve-se como objetivo avaliar a 
variabilidade espacial da permeabilidade hidráulica ao fluxo de água e combustíveis. Trinta e duas 
amostras de solo deformadas, com três repetições cada, foram coletadas em uma área de 0,5ha 
em uma profundidade de 0-0,20 m em espaçamento de 15 m x 15 m. Em laboratório, o coeficiente 
de permeabilidade hidráulica da água (Kag), da gasolina (kg) e do diesel (Kd) foram determina-
dos seguindo a ABNT NBR 14.545:2000. Os resultados foram analisados por meio da estatística 
clássica e da geoestatística. A permeabilidade do solo à gasolina foi em média 4 vezes maior do 
que a permeabilidade do solo à água. Já a permeabilidade do solo ao diesel foi 1,2 vezes maior 
que a permeabilidade do solo à água. Tais resultados podem ser devido a características físico-
-químicas dos combustíveis que reagem com as cargas das argilas, ocorrendo a desidratação do 
solo, favorecendo o aparecimento de fissuras, ocasionando fluxo preferencial. No caso do diesel, 
a diferença da permeabilidade à água foi baixa, pois mesmo havendo a formação das fissuras, ele 
possui alta viscosidade em comparação a água, sendo em média 3 vezes maior. Os resultados da 
permeabilidade intrínseca do solo, advindos da permeabilidade à água (Keag), à gasolina (Keg), ao 
diesel (Ked) e as suas respectivas viscosidades cinemáticas também foram diferentes, não sendo 
suficiente a igualdade dos valores pela diferença das viscosidades. Os semivariogramas das variá-
veis analisadas foram ajustados, por meio do pacote geoR do software R, encontrando-se melhor 
ajuste dos modelos wave e esférico na maioria das variáveis analisadas, baseandose no critério 
do Akaike Information Criterion (AIC) e Bayesian Information Criterion (BIC). Os alcances práticos 
para as variáveis Kag, kg, Kd, Keag, Keg, Ked foram, 33,67; 24,34; 28,14; 26,90; 33,23 e 23,49 m, 
respectivamente.

Palavras-chave: permeabilidade hidráulica do solo; combustíveis; geoestatística.
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Grandes alterações na constituição natural do ambiente ocorrem em virtude da atividade antrópica 
sendo o solo um dos mais afetados pela antropização. Estudos de variabilidade espacial de atributos 
do solo em ambientes antrópicos podem ser complexos devido a diferenças de material adicionado e 
estratificação do solo, que dificultam a identificação dos processos pedogenéticos. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a granulometria de solos urbanos impactados por atividades antrópicas, por 
meio da geoestatística e análise visual dos mapas elaborados por krigagem. A área de estudo está 
localizada no pólo industrial de Araucária no estado do Paraná. Os pontos de coleta de solo foram 
distribuídos em uma malha composta de 130 posições distantes 20 m entre si. As coordenadas de 
cada ponto foram obtidas por meio de equipamento GPS Geodésico Leica 900. Os teores de areia, 
silte e argila foram determinados utilizando o Método do Densímetro de Bouyoucos. Os dados obti-
dos em campo (coordenadas UTM) e os obtidos em laboratório alimentaram um banco de dados 
no programa computacional R, que serviram de base para a interpolação dos resultados através 
das ferramentas do pacote GeoR. O alcance para areia, silte e argila foi de 84,5 m; 60,1 m e 119,2 
m respectivamente, ou seja, a malha de 20 m adotada para o estudo foi suficiente para descrever 
a variabilidade espacial desses atributos. O efeito pepita para todas as variáveis foi 0,0 indicando 
que em pequenas distâncias estas variáveis não se alteram. As três frações também se ajustaram 
ao modelo exponencial de semivariograma. Quanto ao parâmetro sigma (), o qual corresponde à 
semivariância obtida através do semivariograma, areia, silte e argila apresentram respectivamente 
6.131,17; 1.746,01 e 8.921,70 altos valores do parâmetro sigma. Os valores anômalos de semivariân-
cia () aliados ao modelo exponencial de semivariograma evidenciam a interferência antrópica na 
área de estudo. Os teores de areia, silte e argila dos solos são bastante estáveis e apresentam pouca 
variação em uma mesma unidade pedológica. Em condições naturais, os solos são submetidos aos 
fatores e processos pedogenéticos, o que determina pequenas variações nos teores de areia, silte e 
argila em áreas homogêneas, diferente do observado neste estudo. Durante o processo de reafei-
çoamento da área foram adicionados materiais de construção civil, como areia e cascalho e também 
solos trazidos de outras localidades para realização da terraplanagem. Houve também revolvimento 
e estratificação das camadas do solo, alterando significativamente as características naturais do solo, 
principalmente com relação a sua distribuição granulométrica. A krigagem possibilitou de forma 
clara a visualização dos parâmetros estudados, mostrando-se uma ferramenta precisa e confiável 
para estudos de variabilidade de solos antrópicos.

Palavras-chave: solos antrópicos; krigagem; GeoR; frações do solo.
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QUALIDADE FÍSICA DA ESTRUTURA DO SOLO DE UM LATOSSOLO 
VERMELHO SUBMETIDO A DIFERENTES SISTEMAS  

DE MANEJO E DE CULTURAS

WATANABE, R.; TORMENA, C. A.; GUIMARÃES, M. F.; RALISCH, R.;  
TAVARES FILHO, J.; FRANCHINI, J. C.; DEBIASI, H.

Os métodos qualitativos de análise visual da estrutura do solo são simples, rápidos e apresentam 
baixo custo quando comparados com métodos quantitativos. A associação dos métodos quanti-
tativos e qualitativos para a avaliação da estrutura do solo facilita o entendimento da influência 
do manejo na estrutura do solo, além de ser uma ferramenta auxiliar na escolha de técnicas de 
manejo que preservem a qualidade do solo. O estudo foi desenvolvido na Fazenda Experimental 
da Embrapa Soja, em Londrina - PR, em um Latossolo Vermelho Eutroférrico. Foram avaliados 
dois sistemas de manejo do solo e dois sistemas de culturas com duas repetições. Os tratamentos 
avaliados foram: sistema plantio direto (PD) com rotação de culturas (PDR), sistema plantio direto 
com sucessão de culturas (PDS), preparo convencional com grade pesada e rotação de culturas 
(GPR) e preparo convencional com grade pesada e sucessão de culturas (GPS). Para cada trata-
mento, foram abertas duas trincheiras, uma por parcela, na qual foram caracterizadas as unida-
des morfologicamente homogêneas (HMU) no perfil do solo através do método do Perfil Cultural. 
Para cada HMU, foi amostrado um bloco de solo para a determinação da resistência tênsil (RT), 
densidade de agregados (Dsa) e carbono orgânico total do solo (COS). As comparações entre os 
sistemas de manejo do solo foram realizadas pelo intervalo de confiança da média ao nível de 
5% de probabilidade. A Dsa da NAM (estrutura não alterada pelo manejo), na camada de 15-50 
cm, foi significativamente maior em PDR (1,42 kg dm- 3) do que em PDS (1,31 kg dm- 3), assim 
como FmtΔµ (em processo de compactação, com fissuras e torrões médios) na camada de 0-15 
cm apresentou maior Dsa no tratamento GPR (1,51 kg dm- 3) comparado com o GPS (1,44 kg 
dm- 3). Esses resultados demonstram que a rotação de culturas promove impactos na estrutura 
do solo também em subsuperfície possivelmente devido o maior conteúdo de água no solo que 
possibilita a propagação das cargas aplicadas pelas máquinas para as camadas mais profundas. 
Os resultados mostram que para a HMU do tipo CΔµ (em processo de compactação, contínua com 
torrões bem unidos entre si) ocorrem maiores valores de RT nos tratamentos sob PD (PDR = 188 
kPa e PDS = 150 kPa) quando comparado com o preparo convencional (GPR = 131 kPa e GPS = 
108 kPa), evidenciando que em sistemas com revolvimento do solo há uma redução na RT. Neste 
solo e condição experimental, os maiores teores de COS sob PD não contribuíram para reduzir a 
RT dos agregados.
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RESPOSTA DO MILHO À INOCULAÇÃO COM Azospirillum brasilense 
CONSORCIADO COM BRAQUIÁRIA EM DIFERENTES  

NÍVEIS DE COMPACTAÇÃO

KNAUL, J.1; SEIDEL, E. P.2; REIS, W.3; HOELSCHER, G. L.4; BARTZEN, B. T.5

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, joice_knaul@hotmail.com; 2Professora da 
UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 3Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 

willian_haje@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, gaby.glh@
hotmail.com; 5Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, bruna_bartzen@hotmail.com.

O milho demanda de uma grande quantidade de nitrogênio, sendo este o elemento mineral limi-
tante da produtividade desta cultura. Devido tal dependência, e a busca por sustentabilidade nos 
sistemas de produção agrícolas, que novas tecnologias são estudadas. Dentre estas tecnologias a 
fixação biológica de nitrogênio apresenta como alternativa para aumentar a produtividade, dimi-
nuir os custos de produção e reduzir o uso de fertilizantes químicos. Outra tecnologia é o consór-
cio entre a cultura do milho e braquiária, visando principalmente à proteção do solo, a descom-
pactação e a produção de palhada para manutenção do sistema de plantio direto. O trabalho teve 
por objetivo avaliar os componentes de produção e a produtividade do milho consorciado com 
braquiária, cultivado em solo compactado e não compactado, na presença e ausência de inocula-
ção de Azospirillum brasilense. O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná, localizada em Marechal Cândido Rondon - PR, no ano agrícola 
2013/2014, em Latossolo Vermelho Eutroférrico, de textura argilosa, cultivados no sistema de 
plantio direto. O delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados, 
em esquema fatorial (2 x 2) com seis repetições. O primeiro fator consistiu de sementes de milho 
sem e com inoculação por Azospirillum brasilense (100 mL/60.000 sementes); o segundo fator 
dois manejos, sem compactação adicional e com compactação. Para realizar a compactação, um 
trator de 7.000 kg passou em toda a área a ser compactada. A braquiária (Urochloa ruziziensis) foi 
semeada manualmente na entre linha do milho. Foi avaliado o comprimento de espiga, a massa 
de 1.000 grãos, o diâmetro de colmo, de espiga e a produtividade. A compactação do solo resul-
tou em aumento no diâmetro do colmo do milho, e não afetou as demais variáveis. A inoculação 
das sementes com Azospirillum brasilense proporcionou um maior comprimento de espigas e não 
influenciou a produtividade da cultura do milho.

Palavras-chave: Zea mays; nitrogênio; plantio direto.
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PROPRIEDADES FÍSICAS E DEMANDA DE TRAÇÃO EM LATOSSOLO 
COMPACTADO UTILIZANDO DIFERENTES MECANISMOS SULCADORES

TRENTIN, R. G.1; MODOLO, A. J.2; DEDORDI, G. F.1; ZDZIARSKI, A. D.3; COL, A. C. M.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
obsontrentin@utfpr.edu.br, gaby_dedordi@yahoo.com.br; 2Professor do Programa de Pós-graduação 

em Agronomia da UTFPR, Câmpus Pato Branco, alcir@utfpr.edu.br; 3Estudante de Agronomia da 
UTFPR, Câmpus Pato Branco, dz_andrei@hotmail.com, antoniocarlos.decol@hotmail.com.

Dentre os sistemas de manejo do solo, o plantio direto é o mais empregado no Brasil por impe-
dir que ocorram perdas de solo e água. Porém, neste sistema o solo apresenta maior densidade 
provocada pelo intenso tráfego de máquinas e implementos na sua superfície. Em solos argilo-
sos e manejados com altos teores de umidade, a compactação do solo pode ser excessiva, tendo 
como consequência a queda de rendimento das culturas, devido principalmente ao impedimento 
mecânico ao crescimento das raízes. A fim de minimizar este efeito as semeadoras-adubadoras 
utilizam diversos sistemas de abertura de sulco, dentre os mais utilizados estão o disco duplo e 
haste sulcadora. O uso da haste, no entanto, passou a ser corriqueira por permitir o rompimento 
da camada superficial compactada, porém necessita de uma maior demanda energética, podendo 
causar excesso de mobilização do solo nas áreas onde não se observam elevados níveis de com-
pactação. Nesse contexto, este trabalho visa identificar a influência de níveis de compactação do 
solo nas propriedades físicas de Latossolo Vermelho de textura argilosa e na demanda de tração 
de uma semeadora adubadora com mecanismos sulcadores de discos duplos ou haste sulcadora. 
Neste estudo foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas, sendo as 
parcelas principais compostas pela combinação entre quatro níveis de compactação do solo (sem 
compactação adicional; compactação adicional, por meio de duas, quatro e seis passadas com tra-
tor) e as subparcelas por dois mecanismos sulcadores (haste sulcadora e disco duplo) e quatro 
repetições. Para avaliar a força de tração e a potência solicitada pela semeadora será utilizada uma 
célula de carga, com capacidade de 50 kN e sensibilidade de 2 mV V-1, acoplada entre o trator e a 
semeadora, cujos dados serão armazenados em um sistema de aquisição de dados modelo CR800 
da Campbell Scientific. Serão avaliados ainda a densidade, macroporosidade e microporosidade 
do solo; profundidade de semeadura e índice de velocidade de emergência. Os níveis de compac-
tação alteraram a densidade do solo, na camada de 0 a 0,10 m influenciando os resultados de pro-
fundidade de semeadura e índice de velocidade de emergência das plântulas, tanto para haste sul-
cadora quanto para disco duplo. A utilização da haste sulcadora resultou em maior profundidade 
de semeadura, em comparação ao disco duplo, com isso também foram obtidos maiores valores 
de força de tração média e máxima, potência média e máxima em todos os níveis de compactação, 
além de resultar um maior índice de velocidade de emergência de plântulas.

Palavras-chave: densidade do solo; semeadura direta; ensaio de máquinas.
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ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM LATOSSOLO EM MILHO 
CONSORCIADO COM FEIJÃO-DE-PORCO E DOSES DE GESSO AGRÍCOLA
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1Profa. Dra. da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Agrárias, edleusa.
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3Estudante do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE; 4, 5Acadêmico 
do curso de Agronomia e bolsista CNPQ/MAPA/MDA.

O uso e o manejo do solo alteram as propriedades físicas do solo. Entre elas, a estrutura, que está 
relacionada com a agregação do solo. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a estabilidade 
dos agregados em água em Latossolo após o cultivo de milho em dois sistemas de cultivo e com 
diferentes doses de gesso. O experimento foi conduzido no Núcleo de Estações Experimentais da 
UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon, o solo foi classificado como Latossolo Vermelho 
Eutroférrico, de textura muito argilosa. O delineamento experimental utilizado foi em blocos intei-
ramente casualizados, arranjados em parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas 
principais foram os dois sistemas de cultivo: milho solteiro e milho em consórcio com feijão-de-
-porco (Canavalia eusiformis), e as subparcelas foram seis doses de gesso agrícola (0, 1, 2, 3, 4, 5 
t ha-1), aplicados na superfície do solo. O Milho foi semeado no sistema de semeadura direta, e o 
feijão-de-porco semeado manualmente na entre linha. Para avaliar a estabilidade dos agregados 
em água; após a colheita do milho foram coletadas amostras indeformadas com preservação da 
estrutura do solo de monólitos de dimensões 0,2 x 0,2 x 0,05 m; nas profundidades de 0 a 0,10 
m e 0,10 a 0,20 m. Após peneiramento dos agregados em água, foram avaliados a distribuição da 
massa de agregados, diâmetro médio ponderado (DMP), diâmetro médio geométrico (DMG). Os 
resultados demonstraram que não houve efeito do sistema de manejo para o diâmetro geométrico 
(DMP) dos agregados, mas houve efeito para as doses e profundidade. O maior DMP foi observado 
na dose de 5 t ha-1.Em relação a distribuição de massa dos agregados estáveis em água, observou-
-se os maiores na classe de diâmetro de 2,00 mm na profundidade de 0,10 m.

Palavras-chave: adubo verde; diâmetro médio geométrico; sulfato de cálcio.
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EFEITOS DA ESCARIFICAÇÃO NA RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO E 
UMIDADE DE UM LATOSSOLO VERMELHO SOB PLANTIO DIRETO

ANGHINONI, G.; WATANABE, R.; BIANCHESSI, P. A.;  
MOREIRA, W. H.; TORMENA, C. A.; JUNIOR, E. B.

A escarificação (ESC) é um processo mecânico utilizado em solos com limitações físicas associa-
das à compactação. A ESC consiste na utilização de implementos de haste que rompem as cama-
das compactadas por propagação de trincas, mantendo grande parte dos resíduos superficiais e 
assim protegendo o solo contra a erosão. Vários autores relatam que a utilização da ESC em áreas 
agrícolas com diferentes sistemas de manejos pode resultar em aumento de tamanho e número 
de poros, redução a densidade do solo e redução da resistência do solo à penetração (RP). Porém 
estes efeitos são temporários e de curta duração, fazendo com que um novo equilíbrio seja estabe-
lecido. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da escarificação mecânica e do cultivo de 
braquiária na RP e no conteúdo de água gravimétrico (u) em um Latossolo Vermelho sob plantio 
direto. O experimento foi conduzido no município de Floresta, Paraná. A região apresenta médias 
anuais de temperatura e precipitação pluvial de 22°C e 1.450 mm, respectivamente. O tipo climá-
tico dominante, segundo a classificação de Köppen, é o Cfa (subtropical úmido mesotérmico). O 
solo foi identificado como Latossolo Vermelho conforme EMBRAPA (2013). A análise granulomé-
trica da área apresentou 785 g kg-1 de argila e 140 g kg-1 de areia para camada de 0-0,1 m, 760 g kg-1 
de argila e 175 g kg-1 de areia para camada de 0,1-0,2 m e 790 g kg-1 de argila e 150 g kg-1 de areia 
para camada de 0,2-0,3 m. Os dados foram coletados no dia 15 de agosto, de 2014 em uma área de 
2 ha, conduzida com tratamentos de: braquiária, braquiária em solo escarificado, milho e milho 
em solo escarificado. Em cada tratamento foram determinadas as medidas de RP e u. As medidas 
de RP foram realizadas com um penetrômetro eletrônico modelo penetro LOGFalker- PLG1020. 
Em cada tratamento foram coletadas 5 repetições de RP e u nas profundidades de 0-10, 10-20, 
20-30 cm. A determinação da RP em cada repetição foi composta por 5 sub-amostras coletadas 
em semicírculo, onde no centro foi coletada amostras de solo deformado para determinação do u. 
Sob o cultivo de brachiária a escarificação não resultou em diferenças na RP e u nas camadas de 
0-0,1 m e 0,1-0,2 m. Já na camada de 0,2-0,3 m, a RP apresentou menor valor quando comparada 
com todos os outros tratamentos. Sob cultivo do milho não se verificou alterações em RP e u nas 
três camadas avaliadas. O solo sob cultivo de braquiária apresentou maior u menor RP em relação 
ao solo cultivado com milho, indicando que o cultivo de brachiária substituiu a escarificação para 
o controle da compactação do solo.

Palavras-chave: conteúdo de água; escarificação; resistência à penetração; qualidade física do solo.
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ALTERAÇÕES EM ATRIBUTOS FÍSICOS DE UM CAMBISSOLO  
HÁPLICO ALUMÍNICO PELA CALAGEM
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A calagem é a prática mais empregada na correção da acidez do solo. Todavia, a dinâmica da cor-
reção da acidez é dependente do modo de aplicação do corretivo. Um modo para se diminuir o 
tempo de correção da acidez é a incorporação do calcário através do revolvimento mecânico do 
solo. No entanto, o revolvimento do solo altera a sua estrutura. A calagem também promove efeitos 
sobre a estrutura do solo, porém os resultados são controversos. Neste contexto, com o objetivo de 
avaliar as alterações nos atributos físicos de um Cambissolo Háplico Alumínico, ocasionadas pela 
calagem na superfície e incorporada, realizou-se um experimento na região Sudeste do estado do 
Paraná. Os tratamentos foram constituídos por três modos de aplicação do calcário (na superfície, 
incorporado com aração e gradagem, e incorporado com subsolagem e gradagem), sem e com o 
emprego de 15 Mg ha-1 do corretivo. O calcário utilizado continha 280, 200, 747 e 751 g kg-1 de 
CaO, MgO, reatividade e poder relativo de neutralização total. Aos 18 meses após aplicação dos 
tratamentos foram coletadas amostras indeformadas e deformadas de solo, nas camadas 0-0,10 
e 0,10-0,20 m, para avaliação dos teores de argila dispersa em água (ADA), densidade do solo 
(Ds), porosidade total (Pt), macroporosidade (Ma), microporosidade (Mi), porosidade de aeração 
(Pa), granulometria e os atributos químicos do solo. O modo de aplicação do calcário influencia 
a maneira como a calagem atua sobre os atributos físicos do solo. Os teores de ADA na camada 
0-0,10 m aumentaram com o revolvimento do solo, mas não foram influenciados pela aplicação 
do calcário. Quando a calagem foi realizada na superfície ocorreram reduções na Ds, Ma e Pa e 
aumentos na Pt e Mi na camada de 0-0,10 m. A calagem não influenciou os atributos físicos do 
solo na camada de 0-0,10 m quando o calcário foi incorporado com aração e gradagem e incor-
porado com subsolagem e gradagem. Contudo, na camada de 0,10-0,20 m houve aumento na Ds 
e reduções na Pt, Ma e Pa com a incorporação do corretivo por aração e gradagem. As alterações 
nos atributos físicos do solo foram mediadas, principalmente, pela redução no pH do solo, pela 
precipitação do Al3+ na solução do solo e pela substituição deste íon no complexo de troca por Ca2+ 
e Mg2+. Indiretamente, assume-se como hipótese que o incremento na atividade da fauna edáfica 
pela calagem também tenha influência sobre as alterações dos atributos físicos do solo.

Palavras-chave: acidez do solo; estrutura do solo; manejo do solo.
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A escarificação é uma técnica que pode ser empregada para descompactação do solo, de forma a 
alterar as propriedades físicas do mesmo. A consistência do solo é apresentada através dos seus 
limites de plasticidade (LP), liquidez (LL), índice de plasticidade (IP) e a relação da Umidade ótima 
de compactação/limite de plasticidade (Uoc/LP). O experimento foi instalado na Área Experimen-
tal do IFRS, Câmpus Sertão. O solo é classificado como NITOSSOLO VERMELHO Aluminoférrico 
latossólico (Unidade de Mapeamento Estação). Parte da área vinha sendo conduzida sob sistema 
plantio direto (PD) e o restante foi descompactado mecanicamente através do uso da escarificação 
no mês de junho de 2012 (PDE). O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualiza-
dos, com arranjo em parcelas subdivididas e 3 repetições, sendo os manejos (PD e PDE) as parce-
las principais e as subparcelas as profundidades de coleta das amostras (0-5, 5-10, 10-15 e 15-20 
cm). Amostras de estrutura não preservadas foram utilizadas para a determinação do LP, LL, IP 
e Uoc/LP. No limite de plasticidade houve diferenciação entre profundidades dentro do próprio 
manejo, onde no manejo PD a profundidade de 0-5 cm foi a única a se diferenciar das demais, 
resultado esse que se deve ao maior teor de MO devido ao manejo empregado. Já no manejo PDE 
não houve diferenciação entre as profundidades, fato este que pode ser explicado pela ação do 
implemento de haste, o qual durante a operação possibilitou a incorporação de matéria orgânica 
em profundidade, acarretando em melhora das características físicas do solo e proporcionando 
uma maior retenção de água no solo, sendo que estes resultados são corroborados por diversos 
autores. Quando se compara os manejos, não houve diferenciação entre os mesmos. Com relação 
ao LL não houve diferenciação entre os manejos, bem como não se diferiram as médias das pro-
fundidades, as profundidades no próprio manejo e entre os manejos. Estes resultados os quais 
possivelmente sofreram influência do coeficiente de variação, uma vez que estes foram elevados. 
Em relação ao IP, não houve diferença estatística entre os manejos e nem entre as profundidades 
nos manejos e entre os mesmos, contudo houve diferenciação nas médias das profundidades, onde 
a profundidade 15-20 cm teve uma menor capacidade de armazenagem de água. Com relação à 
Uoc/LP, o manejo PDE apresentou valores inferiores ao PD, desta forma, o manejo PDE possibilita 
uma maior janela de entrada na lavoura para realização das operações mecanizadas. O manejo 
PDE apresentou alterações em suas variáveis como o decorrer do tempo, necessitando de novas 
avaliações para melhor avaliação dos seus efeitos, onde, contudo, possibilita um menor risco de 
compactação do solo durante a realização dos tratos culturais mecanizados.

Palavras-chave: limite de plasticidade; limite de liquidez; índice de plasticidade.
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MUDANÇA NA ESTRUTURA POROSA DE UM NITOSSOLO CONDUZIDO 
SOB PLANTIO DIRETO E DESCOMPACTADO MECANICAMENTE

TORTELLI, G. M.1; VIEIRA, M. L.2

1Engenheiro-agrônomo, Departamento Técnico da Copacol, gustavotortelli.agro@hotmail.com; 
2Professor do IFRS, Câmpus Sertão, marcio.vieira@sertao.ifrs.edu.br.

Para que a agricultura atual se viabilize é de extrema importância que se consiga aliar eficiência e 
eficácia em seus manejos. Com o plantio direto, os atributos físicos do solo têm sido modificados, 
necessitando, portanto, de pesquisas para melhor se estudar os fenômenos ligados à sua estru-
tura. A escarificação é um manejo que pode ser empregado para alterar os atributos físicos do 
solo, embora ainda necessite de mais informações a respeito, com a finalidade de desmistificar 
seu uso no plantio direto. O experimento foi instalado na Área Experimental do IFRS, Câmpus 
Sertão. O solo é classificado como NITOSSOLO VERMELHO Aluminoférrico latossólico (Unidade 
de Mapeamento Estação). Parte da área vem sendo conduzida sob sistema plantio direto (PD) e 
o restante foi descompactado mecanicamente através do uso da escarificação no mês de junho 
de 2012 (PDE). O delineamento experimental utilizado foi o DBC, com parcelas subdivididas e 3 
repetições, sendo os manejos (PD e PDE) as parcelas principais e as subparcelas as profundidades 
de coleta das amostras indeformadas. As profundidades amostradas foram de 0-5, 5-10, 10-15 e 
15-20 cm. As amostras foram utilizadas para a determinação da porosidade total (Pt), macropo-
ros, microporos e criptoporos. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. A porosidade total não apresentou dife-
rença significativa entre os manejos, contudo, quando analisamos a média dos manejos percebe-
mos que a profundidade de 2,5 cm se diferenciou da demais, evento esse que se explica pelo teor 
de matéria orgânica presente. Quando analisamos os manejos separadamente, percebemos que 
no Plantio Direto (PD) a camada de 12,5 cm é que apresenta menor Pt. Com relação aos macropo-
ros e a microporos não houve diferenciação entre os manejos. Contudo, o manejo Plantio Direto 
Escarificado (PDE) teve maior número de macroporos em todas as profundidades, com desta-
que para a profundidade 12,5 cm, na qual foi cerca de 8 vezes maior que no PD. É possível que 
não tenha havido diferenciação devido ao elevado valor do coeficiente de variação. Entretanto, 
nenhum manejo atingiu 10% de macroporos que é o recomendado pela literatura. Os teores de 
criptoporos não se diferenciaram significativamente entre manejos, contudo houve diferenciação 
nas medias das profundidades, onde os menores valores foram encontrados nas profundidades de 
2,5 e 7,5 cm, resultado já esperado devido aos valores de apresentados nos macro e microporos. 
Dois anos após o processo de escarificação o solo ainda esta sofrendo processos de rearranjo de 
partículas de forma que a geometria porosa vem se alterando, necessitando assim de novos estu-
dos que possam mapear a real duração dos efeitos de uma operação de escarificação em áreas 
submetidas ao plantio direto.

Palavras-chave: porosidade total; macroporos; microporos; criptoporos.
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RELAÇÃO ENTRE TAMANHO DE AGREGADOS E TEOR DE CARBONO 
ORGÂNICO DE UM LATOSSOLO VERMELHO

SANTOS, J. V. F.1; MACHADO, W.2; MELO, T. R.2; UEHARA, I. R.1;  
SANTOS, J. C. F.3; GUIMARÃES, M. F.4

1Estudante de Agronomia da UEL, victorfreitas43@gmail.com; 2Estudantes do Programa em Pós-
graduação em Agronomia da UEL; 3Pesquisador da Embrapa Soja;  

4Professora da UEL, mfatima@uel.br.

O carbono orgânico do total (COT) do solo atua como agente cimentante, proporcionando bene-
fícios aos atributos físicos do solo e, consequentemente, favorecendo a conservação do solo e a 
produção sustentável das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o tamanho 
dos agregados e o teor de carbono orgânico total em um Latossolo Vermelho eutroférrico muito 
argiloso, em quatro camadas. As amostras (N = 32) foram coletadas em 2013, nas profundidades 
de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm, em experimento conduzido na Embrapa-Soja, Londrina - PR, 
instalado no ano de 1989, em um Latossolo Vermelho eutroférrico (208, 82 e 710 g kg-1 de areia, 
silte e argila, respectivamente). Os sistemas de manejos presentes na área eram semeadura direta, 
semeadura direta com escarificação a cada três anos, preparo com arado de discos seguido de 
grade niveladora e, preparo com grade pesada, sob sucessão soja/trigo e sob rotação com tre-
moço, milho, aveia, soja, trigo, soja, trigo, soja. Foram realizadas análises para a estabilidade de 
agregados, pelo método de agitação por via úmida, e foi determinado o teor de carbono orgânico 
total, pelo método Walkley-Black, nos agregados retidos nas peneiras 8; 4; 2; 1; 0,5 e 0,25 mm. 
Para a análise da relação entre as variáveis, os dados não foram distinguidos quanto ao sistema de 
manejo e de culturas. Observou-se relação entre tamanho de agregados e teor de COT em todas as 
profundidades estudadas, com relação exponencial. As equações que melhor se ajustaram foram: 
Y = 0,4-9e13,31x (R2 = 0,94), Y = 0,9-7e12,216x (R2 = 0,96), Y = 0,9-4e9,59x (R2 = 0,89), Y = 0,7-3e11,588x (R2 = 
0,83), para as profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40, respectivamente. Houve relação entre 
o tamanho dos agregados e o teor de COT.

Palavras-chave: matéria orgânica; agregação do solo; manejo do solo.
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COMPRIMENTO DE RAÍZES DE SOJA (Glycine max) SOB DIFERENTES 
DENSIDADES DO SOLO DESENVOLVIDAS EM RHIZOTRONS

SANTOS, V. G.1; FERREIRA, C. F.2; VEZZANI, F. M.3

1Acadêmica do curso de Agronomia do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, vanessa.
guimaraes.santos@gmail.com; 2Professora adjunta do Centro de Ensino superior dos Campos Gerais, 

cferferreira@yahoo.com.br; 3Professora do Departamento de Solos da Universidade  
Federal do Paraná, vezzani@ufpr.br.

A relação solo raiz pode ser afetada por diferentes fatores, sendo de natureza física, química ou 
biológica. Os atributos de natureza física podem impedir ou limitar o desenvolvimento radicular, 
reduzindo produtividade e limitando a absorção de nutrientes. O aumento da densidade do solo 
acarreta alterações morfológicas no sistema radicular, como o impedimento das raízes, gerando 
assim graves danos a planta. Problemas causados por estes fatores podem ser solucionados com 
o manejo adequado do solo. Este experimento teve por objetivo avaliar o comprimento de raízes 
em plântulas de soja pré-germinadas e transplantadas em rhizotrons durante um período de 5, 7 
e 10 dias. Tendo sido realizado na Fazenda Escola do CESCAGE, localizada na BR-376, km 503, no 
município de Ponta Grossa, estado do Paraná, em rhizotrons com volume total 5.497,78 cm3, onde 
permaneceram em casa de vegetação para controle da quantidade de água, sem que o volume 
fosse alterado. O delineamento experimental foi inteiramente casualizados com quatro repetições, 
sendo os tratamentos às condições físicas da densidade do solo: 1,00 g cm-3; 1,05 g cm-3, 1,09 g cm-3 
e 1,14 g cm-3. O crescimento das raízes foi avaliado através do vidro do rhizotron, onde as raízes 
foram retiradas e lavadas. Estas foram acondicionadas em álcool 70% na geladeira até serem ava-
liadas. Todas as raízes foram digitalizadas e processadas utilizando o programa Safira. O compri-
mento das raízes aumentou cerca de 8 vezes entre o tempo de 5 dias e 10 dias para a densidade 
1,00 g cm-3 já nas outras duas densidades 1,05 e 1,09 g cm-3 o comprimento foi de cerca de 5 vezes. 
A densidade de 1,14 g cm-3 apresentou um resultado intermediário quando comparado os dois 
tempos de 5 e 10 dias. Estes resultados atribuem-se ao fato de que experimentos desenvolvidos 
em rhizotrons usualmente são desenvolvidos com controle de umidade e temperatura, e que pela 
característica do sistema, os resultados podem ser homogeneizados. O sistema radicular possui 
seu crescimento através da elongação das células dos meristemas, que ocorrem conforme o for-
necimento de água pelo solo, onde no experimento esta foi uma variável controlada e fornecida 
igualmente entre todos os tratamentos.

Palavras-chave: comprimento de raízes; física do solo; manejo do solo.
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INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECÚARIA: VARIABILIDADE TEMPORAL  
DE PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO

ZANCHETTIN, S.1; GUIMARÃES, R. M. L.2; MAZON, S.1; PERUFO, A. K.1

1Graduanda de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, simonezanchettin@hotmail.com; 2Professora adjunta da Universidade Tecnológica Federal do 
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A integração lavoura-pecuária (ILP) consiste em uma associação entre cultivos agrícolas e pro-
dução animal em uma mesma área. Apesar dos ganhos em produtividade já observado por 
vários autores e produtores rurais neste sistema de produção ainda há indagações sobre o efeito 
do pisoteio animal sob a qualidade física do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a varia-
bilidade temporal das propriedades físicas de um solo cultivado sob um sistema de Integração 
Lavoura-Pecuária. O experimento foi realizado na Linha São Rafael, interior do município de Novo 
Horizonte-SC. O solo do local é um Cambissolo com 58,38% de argila. A área onde foi realizado o 
experimento está sob sistema ILP desde 2002. O experimento foi realizado em uma área de três 
hectares em que foram avaliadas as seguintes propriedades do solo: densidade, porosidade total, 
microporosidade, macroporosidade e também a massa seca de resíduo vegetal. As amostragens 
foram realizadas em três épocas distintas: época pós-pastejo, época pós-plantio, após a colheita 
do milho; a mata nativa também foi amostrada como controle. No pós-pastejo e na mata 10 pontos 
foram coletados aleatoriamente na área, nas demais épocas 10 pontos foram coletados na linha 
e na entrelinha. As amostras foram retiradas em quatro profundidades: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 
cm. Foram realizadas duas amostragens de massa seca, uma pós-pastejo e uma após a colheita 
do milho. Foi realizada uma ANOVA e em seguida Teste de Tukey (5% de probabilidade de erro). 
Não houve diferença estatística significativa entre as profundidades amostradas. Para a densidade 
do solo e porosidade total observou-se diferença estatística apenas entre o tratamento mata e os 
demais tratamentos. A microporosidade apresentou diferença estaticamente significativa, sendo 
a média mais alta encontrada no tratamento Pós pastejo (0,51 m3 m-3), seguido do tratamento 
Pós plantio linha (0,48 m3 m-3) e o menor valor foi verificado no tratamento Mata (0,39 m3 m-3). A 
macroporosidade também apresentou diferença estatística significativa sedo verificado o menor 
valor no tratamento Pós pastejo (0,07 m3 m-3) seguido do tratamento Pós plantio linha, com média 
de 0,11 m3 m-3 e o maior valor foi verificado na mata apresentou (0,26 m3 m-3). Os resultados 
obtidos indicam que há compactação do solo, verificada por meio da macro e microporosidade, 
após o pastejo. Porém, a ação do plantio é suficiente para melhorar a qualidade do solo na linha. 
O teor de matéria seca em superfície apresentou níveis adequados após o pastejo, na média 3.966 
kg/ha e aumentou para 11.276 kg/ha após a colheita do milho. Existe uma variação temporal das 
propriedades físicas do solo em ILP, não necessariamente implicando em perda de qualidade física 
do solo para a cultura sucessora.

Palavras-chave: qualidade do solo; densidade do solo; compactação do solo.
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Nos últimos anos, a integração lavoura-pecuária tem sido muito utilizada no Brasil em virtude 
dos inúmeros benefícios que podem ser obtidos com a adoção deste sistema. Contudo, ainda há 
dúvidas sobre seus impactos na degradação dos solos, devido ao possível pisoteio excessivo dos 
animais, caso a área seja mal manejada. Assim o objetivo deste trabalho, foi avaliar os possíveis 
impactos do pisoteio animal na qualidade física do solo sob diferentes níveis de adubação nitroge-
nada e intensidades de pastejo. O experimento foi realizado em uma propriedade rural, localizada 
no município de Abelardo Luz - SC, em um solo Latossolo Bruno Distrófico. Fui utilizado delinea-
mento experimental blocos ao acaso, com quatro tratamento e três repetições. Os tratamentos 
consistiram em dois fatores, o primeiro foi intensidade de pastejo, caracterizada por duas alturas 
de manejo de pastagem, onde para o sorgo foram utilizados 30 e 60 cm de altura, e para a aveia 15 
e 30 cm (alta e baixa intensidade de pastejo respectivamente). O segundo fator foi constituído por 
dois níveis de adubação nitrogenada em cobertura (baixo e alto, 100 e 300 kg de N ha-1, respectiva-
mente). Cada tratamento contou com três repetições. A amostragem para avaliação da qualidade 
física do solo foi realizada após cada pastejo e colheita de grãos. As amostras foram coletadas em 
três pontos escolhidos ao acaso em cada unidade experimental, com o auxílio de anéis de 3 cm de 
altura e 6 cm de diâmetro. Estas amostras foram coletadas nas camadas de 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 
cm e 15-20 cm de profundidade. Foram avaliadas as propriedades físicas do solo: densidade, poro-
sidade total, macroporosidade e microporosidade. Os valores de densidade do solo não foram 
estatisticamente diferentes entre os tratamentos, sendo a densidade do solo um indicador menos 
sensível para a verificação da perda de qualidade física do solo, neste experimento. No entanto, 
observou-se um aumento da densidade em profundidade. Não foram verificadas diferenças esta-
tísticas significativas para a macroporosidade. Os valores de microporosidade e de porosidade 
total apresentaram diferenças estatísticas após o pastejo da aveia preta, demonstrando maiores 
valores em baixa intensidade de pastejo com a aplicação de nitrogênio e baixa intensidade de pas-
tejo com nitrogênio respectivamente. Os atributos físicos após a colheita do milho não diferiram 
estatisticamente, mostrando-se adequados para o desenvolvimento da cultura.

Palavras-chave: compactação do solo; densidade do solo; sorgoforrageiro; aveia preta.
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DE QUALIDADE DO SOLO SOB PLANTIO DIRETO
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O sistema de plantio direto consiste em revolver o solo apenas na linha de plantio e deixar o espaço 
entre linhas sem movimentação, na tentativa de evitar erosão adicional do solo. Porém nesta prá-
tica de manejo há intenso tráfego de máquinas pesadas sobre o solo durante o período de plantio e 
de colheita da cultura, o que pode causar compactação. Durante o ciclo da cultura há mudanças na 
estrutura física do solo, em função do crescimento das raízes, podendo melhorar a qualidade física 
do solo. Em virtude destes dois ambientes (linha e entre linha) promovidos durante o plantio e 
crescimento das plantas, é possível que a qualidade do solo apresente-se de maneira heterogênea 
na área. O objetivo deste trabalho foi analisar se a posição e a época de amostragem influenciam 
a qualidade física do solo. Para isso utilizou-se o método da Avaliação Visual da Estrutura do Solo 
(VESS), Guimarães et al. (2011), em uma área sob o sistema de plantio direto no município de Pato 
Branco, Estado do Paraná. O solo da área é um Latossolo Vermelho distroférrico, na qual havia ins-
talada a cultura da soja, durante o período de amostragem, que havia sido precedida pela cultura 
do trigo. Para o experimento foram selecionados dez pontos em um transepto, em cada posição de 
amostragem, linha e entre linha; e em duas época do ciclo da cultura: plantio e floração. Para a rea-
lização do VESS, blocos de solos com as dimensões de 20 cm de largura, 15 cm de espessura e até 
25 cm de profundidade foram retirados, posteriormente fragmentados manualmente, e foi atri-
buída uma nota com o auxílio de uma carta chave, à cada camada com estrutura contrastante pre-
sente na amostra. As médias foram comparadas por meio do intervalo de confiança (P < 0,05). O 
valor de qualidade estrutural da linha durante o período de floração foi significativamente menor 
(Sq 2,7) quando comparado a Entre linha no plantio (3,5) e Entre linha na floração (3,3), para os 
25 cm de solo avaliado. No entanto, quando comparada as médias doa primeiros 10 cm de profun-
didade, a linha apresentou melhor qualidade estrutural (Sq 2,0) quando comparada com a entre 
linha (Sq 2,9). Além disso, verificou-se 5 cm a mais de solo com melhor qualidade na linha quando 
comparou-se com a entre linha. Este aumento da profundidade com melhor qualidade deve-se 
a ação do plantio. Diante deste resultado conclui-se que a qualidade do solo em plantio direto é 
heterogênea, sendo que a ação do plantio com discos ou haste sulcadora tem papel fundamental 
na melhoria das condições físicas para o desenvolvimento das culturas.

Palavras-chave: avaliação visual; qualidade do solo; agregação; estrutura do solo.
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Na região sul do Brasil o período destinado ao pastejo no sistema de integração lavoura pecuária 
ocorre na época do ano em que o solo está com elevado teor de umidade. Esta situação pode ser 
maléfica para as características físicas do solo, tendo em vista que se trata de uma área com pre-
domínio de solos muito argilosos, muito plásticos e muito pegajosos. Considerando que a plasti-
cidade é maior quanto o teor umidade está próximo a capacidade de campo, situação comum na 
área em questão, ela pode proporcionar problemas sérios de compactação quando submetida ao 
pisoteio animal, afetando o rendimento da cultura e a porosidade. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a influência do manejo na altura do pasto e adubação nitrogenada sobre a densidade do 
solo. O experimento foi realizado em uma propriedade agrícola no município de Abelardo Luz - SC 
em área de Latossolo Bruno distrófico típico. O delineamento experimental foi blocos ao acaso em 
esquema fatorial (2 x 2), com três repetições. O primeiro fator é à intensidade de pastejo, caracte-
rizada por duas alturas de manejo do pasto (alta e baixa), sendo que as alturas pretendidas foram 
de 30 e 15 cm. O segundo fator foi à presença (200 kg N/ha) ou ausência da adubação nitrogenada 
em cobertura. As alturas do pasto foram mantidas por meio de pastejo contínuo com taxa de lota-
ção variável, sendo utilizados bovinos oriundos do cruzamento entre as raças Nelore e Charolês. A 
pastagem formada por aveia preta ‘BRS 139’ e azevém ‘Barjumbo’ foi semeada no dia 03 de abril 
de 2014 e os animais iniciaram o pastejo no dia 20 de maio. A densidade do solo foi medida, três 
dias após a retirada dos animais, com um cilindro volumétrico de 100,14 cm3 no dia 13 de novem-
bro de 2014 na profundidade de 0-7 cm. Foram coletadas oito amostras por piquete, após foram 
colocadas na estufa de ar forçado a 55°C até at ingir peso constante, posteriormente foi calculada 
a massa do solo na área do anel. Foi utilizada a seguinte fórmula: d = M/V, onde d é a densidade 
do solo, M a massa do solo (g) e V o volume do anel ( cm3). Não foi observado diferença estatística 
na densidade do solo nos tratamentos avaliados, com uma média 1,10 g cm-3. A não compactação 
do solo observado no presente trabalho pode ser atribuída a uma excelente condição das plantas 
forrageiras que dissipam a energia proporcionada pelo pisoteio e pela atuação de suas raízes que 
atuam como agentes descompactantes.

Palavras-chave: condição edafoclimática; forrageiras; gado de corte.
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Os atributos como a densidade do solo, a microporosidade e a macroporosidade apresentam 
grande relevância no que se diz respeito as propriedades físicas do solo para o diagnóstico da sua 
qualidade estrutural, atrelada às condições de manejo. Sendo assim este trabalho teve por objetivo 
avaliar a densidade do solo, a macro e microporosidade, em três ordens de solo: Latossolo, Cam-
bissolo e Nitossolo, todos sob Sistema de Manejo Conservacionista e Mata nativa. O experimento 
foi desenvolvido na região fisiográfica do Alto São Francisco, no município de São Roque de Minas 
- MG. Os solos apresentam um período de cultivo de aproximadamente 5 (cinco) anos com cafeei-
ros (C. arábica L.) variedade Catucaí Amarelo, em plantio semi-adensado (0,65 x 2,50 m) e condu-
zidos sob práticas de conservação do solo. Coletaram-se amostras de solo com estrutura preser-
vada, em quatro repetições nas camadas de 0-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m nos dois ambientes. A 
densidade do solo (Ds) foi obtida pelo método do anel volumétrico. A microporosidade (Micro) foi 
determinada no potencial de -6 kPa na unidade de sucção. A porosidade total (PT) foi determinada 
pela relação entre a densidade do solo (Ds) e a densidade de partículas (Dp), conforme a equa-
ção {1 – (Ds/Dp)}. A macroporosidade (Macro) foi calculada pela diferença entre a porosidade 
total e a microporosidade. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em fatorial 
duplo (camada x manejo), comparando os manejos (Conservacionista e Mata) em cada camada. 
Os dados foram comparados pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, por meio do programa 
estatístico Sisvar. Observou-se no Cambissolo que as camadas de 0-0,20 e 0,20-0,40 m, da área 
submetida ao Manejo Conservacionista apresentaram menor Ds, em decorrência deste resultado 
constatou-se um aumento do volume de Macro. Para o Latossolo a adoção do manejo promoveu 
um aumento da Ds e da Micro em todas as camadas analisadas com relação à Mata. Já para o Nitos-
solo, não foram verificadas alterações significativas para a Ds, mas com relação a Macro e Micro, na 
camada de 0-0,20 m notou-se uma diminuição do volume dos mesmos. Portanto, após cinco anos 
da implantação do sistema de Manejo Conservacionista, verificou-se melhoria na qualidade física 
de solos rasos, a exemplo o Cambissolo.

Palavras-chave: mata; manejo conservacionista; porosidade.
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Devido as crescentes implantações dos sistemas de manejo, os atributos físicos do solo têm se 
modificado de forma significativa, justificando assim o seu estudo. A porosidade total, por exem-
plo é um atributo indicador de qualidade do solo de fácil determinação, contudo não fornece uma 
discriminação das classes de poros quanto ao seu tamanho. Assim, o conhecimento da distribui-
ção de poros por tamanho representa uma ferramenta eficaz para prever o comportamento do 
espaço poroso do solo. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição 
de poros por tamanho de um Nitossolo Vermelho sob diferentes usos: Manejo conservacionista 
e Mata nativa. O experimento foi desenvolvido na região fisiográfica do Alto São Francisco, no 
município de São Roque de Minas - MG. O solo desta área é um Nitossolo Vermelho, que há apro-
ximadamente 5 (cinco) anos vem sendo cultivado com cafeeiros (C. arábica L.) variedade Catucaí 
Amarelo, em plantio semi-adensado (0,65 x 2,50 m). Coletaram-se amostras de solo com estru-
tura preservada nas camadas de 0-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m em área sob o cultivo cafeeiro 
e sob Mata nativa. As amostras foram saturadas e submetidas aos potenciais matriciais de -2, -4, 
-6 e -10 kPa nos funis de Buchner e nos potenciais de -33, -100, -500 e -1.500 kPa nas câmaras 
de Richard. Posteriormente, os dados foram ajustados no aplicativo SWRC obtendo-se assim, as 
curvas características de água no solo. A partir destas e, com o intuito de calcular e quantificar os 
poros por tamanho, fez-se o uso da expressão matemática, D = 4 s Cos q/ym, sendo D o diâmetro 
do poro (mm); s a tensão superficial da água (73,43 kPa mm a 20°C); q o ângulo de contato entre 
o menisco e a parede do tubo capilar (considerado como 0) e m a tensão de água no solo (kPa). 
Tomando como referência os potenciais de -6 kPa e -1.500 kPa, respectivamente microporosi-
dade e ponto de murcha permanente, foi estimada a capacidade de água disponível (CAD) para 
os diferentes usos do solo. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Os dados 
foram comparados pelo teste Scott-Knott (5%), por meio do software estatístico Sisvar. Observou-
-se que na camada de 0-0,20 m, a área de mata quando comparado à área sob Manejo obteve maior 
volume de poros em todas as classes, sendo assim a prática do Manejo conservacionista promoveu 
uma diminuição do volume de poros e consequentemente da capacidade de água disponível. Por 
outro lado na camada de 0,20-0,40 m o uso do solo não influenciou a distribuição de poros por 
tamanho, contudo na Mata foram observados maiores valores de CAD do que no solo sob manejo. 
Nas camadas de 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m as práticas de manejo conservacionista não alteraram a 
distribuição de poros do Nitossolo.

Palavras-chave: disponibilidade de água; sistemas conservacionistas de manejo; porosidade.
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Na formação de agroflorestas se combinam deliberadamente espécies arbóreas nativas e exóti-
cas com cultivos agrícolas e é um sistema de produção com grande potencial de uso na agricul-
tura familiar. O objetivo deste trabalho foi comparar a resistência do solo à penetração em uma 
agrofloresta em desenvolvimento inicial, em relação à uma área de mata nativa e uma área com 
integração lavoura-pecuária (ILP). A agrofloresta foi implantada em setembro de 2010, na área 
experimental da UTFPR-DV, em uma área de 1.800 m2. Porém, fortes geadas ocorridas em julho e 
agosto de 2013 mataram muitas plantas. Por isso, a agrofloresta foi reestruturada em setembro de 
2013, com o plantio de 430 mudas de 35 espécies arbóreas e frutíferas nativas e exóticas. O solo 
apresenta teor de argila de 56% nas três áreas, sendo derivado de basalto. A resistência do solo à 
penetração (kPa) foi avaliada com penetrômetro digital até a profundidade de 50 cm, em novem-
bro de 2013, em seis pontos de amostragem (repetições). Em cada ponto foram realizadas quatro 
avaliações para obter a média. Os tratamentos constaram de quatro subdivisões da agrofloresta 
(quadrantes), uma área de mata (com vegetação secundária em estágio avançado de sucessão) e 
uma área de ILP (cultivo de pastagens de inverno com pastejo de bovinos de corte no período de 
março a setembro e lavoura de soja ou milho de outubro a fevereiro), que está no segundo ano de 
implantação. Os dados foram estratificados de 5 em 5 cm e submetidos à análise de variância e 
comparação de médias pelo teste de Scott-Knott. A resistência do solo à penetração foi significati-
vamente superior na área de ILP, em todas as camadas consideradas, em relação às quatro subá-
reas de agrofloresta. Nas maiores camadas do solo (35-40, 40-45 e 45-50 cm) a resistência a pene-
tração não diferiu significativamente entre a área de ILP e mata, enquanto as quatro subáreas de 
agrofloresta tiveram menor resistência, diferindo significativamente dos demais tratamentos. A 
maior resistência à penetração nas camadas superiores do solo da ILP pode ser devido ao sistema 
de utilização, com pisoteio animal, o que pode causar uma maior compactação, principalmente 
pela área ainda estar em fase de consolidação. A compactação do solo na área de agrofloresta é 
baixa nos quatro quadrantes, sendo inferior à área de ILP em todas as camadas e em relação à área 
de mata em quase todas as camadas. Isso deve facilitar o desenvolvimento das raízes das plantas 
arbóreas implantadas na agrofloresta.

Palavras-chave: sistemas agroflorestais; agricultura familiar; compactação do solo.
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Para avaliar a compactação, a resistência do solo à penetração (RP) tem sido frequentemente 
utilizada, por ser um atributo diretamente relacionado ao crescimento das culturas e de fácil e 
rápida determinação. A RP é a melhor estimativa do impedimento mecânico do solo ao cresci-
mento radicular, além de ser um indicador de compactação. O penetrômetro de impacto tem sido 
amplamente utilizado no campo para caracterizar a compactação provocada pelo uso e manejo do 
solo em razão do baixo custo, da não necessidade de calibração frequente e do fato dos resultados 
independerem do operador. O penetrômetro eletrônico é um equipamento muito utilizado, pela 
sua facilidade de uso para obtenção de dados de RP com a interface de programas computacionais. 
O objetivo deste estudo foi de comparar valores de RP, obtidos com um penetrômetro de impacto e 
um penetrômetro eletrônico em diferentes sistemas de uso do solo. O experimento foi conduzido 
na área experimental do Departamento de Agronomia da UNICENTRO, Câmpus CEDETEG em Gua-
rapuava - PR em um solo Latossolo Bruno típico, textura muito argilosa. Para avaliação da RP do 
solo foi utilizado um penetrômetro de impacto, modelo Planalsucar e um penetrômetro eletrônico, 
marca Falker modelo PLG1020. As ponteiras de ambos os penetrômetros formam de tipo cone e 
de mesma dimensão. As avaliações de RP foram realizadas com ambos penetrômetros simulta-
neamente em diferentes condições de uso: em um reflorestamento de pinus, em um sistema de 
plantio direto, e em um sistema de integração lavoura pecuária. As avaliações foram realizadas no 
período de agosto a novembro de 2014. Foram realizadas 12 amostragens com três repetições em 
cada sistema de uso do solo. Houve efeito significativo entre o penetrômetro de impacto e o ele-
trônico. O penetrômetro de impacto obteve valores médios menores de RP em todos os manejos: 
0,72 MPa no reflorestamento de pinus, 0,82 MPa na integração lavoura pecuária e 0,53 MPa no 
sistema plantio direto. Já o penetrômetro eletrônico obteve valores médios maiores de RP: 1,98 
MPa no reflorestamento de pinus, 2,02 MPa na integração lavoura pecuária e 1,41 MPa no sistema 
de plantio direto. Esses resultados evidenciam a diferença de RP entre os penetrômetros.

Palavras-chave: penetrômetro de impacto; penetrômetro eletrônico; resistência à penetração.
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Os sistemas de integração lavoura pecuária são uma alternativa para maximizar a renda do produ-
tor rural e compor sistemas de rotação de culturas sob sistema de plantio direto. Porém, a preo-
cupação com compactação do solo gera questionamentos quanto à sustentabilidade do sistema. 
Nesse sentido, um experimento de longa duração foi instalado no inverno de 2006 para avaliar 
diferentes doses de nitrogênio nas culturas em sistema de integração lavoura pecuária com ovi-
nos. O objetivo desse trabalho é avaliar os atributos físicos do solo em função do pastejo animal e 
de doses de nitrogênio após 8 anos de integração lavoura pecuária. O experimento foi conduzido 
na área experimental do Departamento de Agronomia da UNICENTRO, Câmpus CEDETEG em Gua-
rapuava - PR em um solo Latossolo Bruno, textura muito argilosa. O delineamento experimental 
foi em blocos ao acaso com parcelas subdivididas com três repetições. As doses de nitrogênio 
representam as parcelas e as subparcelas foram compostas por presença ou ausência de pastejo. 
As doses de nitrogênio foram de 0, 75, 150 e 225 kg.ha-1 aplicados na pastagem consorciada de 
aveia e azevém no período de inverno. O número de animais por unidade experimental foi variável 
em função da altura de pastejo (0,20 m), a qual era conseguida por meio da introdução ou retirada 
de animais reguladores. A avaliação dos atributos físicos do solo deste trabalho foi realizada no 
dia 15 de novembro de 2014, a qual aconteceu 10 dias após a retirada dos animais da área. Foram 
avaliados: densidade do solo, macroporosidade, microporosidade, porosidade total utilizando-se 
anéis volumétricos de 100 cm3, velocidade de infiltração de água no solo utilizando infiltrôme-
tro de duplo anéis com carga constante; e a resistência à penetração foi determinada utilizando 
um penetrômetro eletrônico. Para avaliação da densidade e porosidade do solo foram coletados 
dois anéis volumétricos por parcela nas profundidades de 0-0,05, 0,05-0,15, 0,15-0,25 e 0,25-0,35 
m. Houve efeito significativo do fator pastejo na densidade do solo na profundidade de 0-0,05 m 
com valores de 1,08 Mg.m-3 no tratamento sem pastejo e de 1,14 Mg.m-3 no tratamento com pas-
tejo. A velocidade de infiltração de água no solo apresentou efeito significativo do fator doses de 
nitrogênio, com resposta linear crescente em função do aumento das doses. A pressão máxima de 
resistência à penetração obtida com o penetrômetro eletrônico apresentou efeito significativo do 
pastejo com valores de 2,9 MPa no tratamento com pastejo e 2,4 Mpa no tratamento sem pastejo. 
Além disso, a profundidade da pressão máxima de resistência à penetração ocorreu em profundi-
dades significativamente diferentes em função do pastejo, com valores de 0,08 m no tratamento 
com pastejo e de 0,15 m no tratamento sem pastejo. Esses resultados evidenciam modificações 
da física do solo em sistemas de integração lavoura pecuária, mesmo com controle da altura de 
pastejo.

Palavras-chave: densidade do solo; velocidade de infiltração de água no solo; resistência à 
penetração.
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A distribuição de agregados do solo em classes de agregados se relacionam com a estruturação 
e estabilidade dos solos, sendo muito sensíveis e influenciadas pelos sistemas de uso e manejo 
do solo. Os macroagregados compreendem os agregados > 0,25 mm e os microagregados < 0,25 
mm. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de técnicas de restauração florestal em áreas 
degradadas, com ênfase no processo de reestruturação das classes de agregados. O trabalho foi 
conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Câmpus dois vizinhos, sendo avalia-
dos três modelos de restauração florestal: 1 – restauração passiva ou Regeneração natural (iso-
lamento da área); 2 – Nucleação (conjunto de técnicas agrupadas em único área) e 3 - Plantio 
de árvores em área total sob linhas de preenchimento (plantio 3 m x 2 m) contendo arvores de 
preenchimento e de diversidade. Adicionalmente foi avaliada uma floresta adjacente como uma 
área referencia. O delineamento experimental é inteiramente casualizado, com quatro repetições, 
sendo que cada parcela tem 40 x 54 m (2.160 m2). O solo é classificado como um Latossolo Verme-
lho. O experimento foi implantado em outubro de 2010. A coleta das amostras de solo foi realizada 
no mês de outubro de 2013. Foram avaliadas as classes de macro e microagregados nas cama-
das de 0,0-0,05, 0,05-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e comparação de médias pelo teste de Dunnett (5%). Na camada de 0,0-0,05 m para a 
classe de macroagregados, o tratamento plantio 3 m x 2 m diferiu estatisticamente dos demais 
tratamentos, apresentando o menor percentual de macroagregados, possivelmente devido ao pre-
paro da área no momento de plantio, quando então houve sulcamento do solo. Para a classe dos 
microagregados do solo, não houve diferença entre os tratamentos, entretanto, numericamente 
o tratamento plantio 3 m x 2 m, apresentou-se como o mais distante do tratamento referência. 
Na camada de 0,05-0,10 m, os tratamentos não apresentaram diferenças entre si, para as classes 
macro e microagregados, porém, o plantio 3 m x 2 m apresentou diferença em relação à floresta 
referência. Nas demais camadas, os tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas entre 
si, e apresentaram-se semelhantes ao tratamento referência o que pode sugerir que a degradação 
da área concentrou-se na superfície do solo. Portanto, conclui-se que o tratamento Regeneração 
Natural foi o mais efetivo quanto à reestruturação das classes de agregados do solo. Em contrapar-
tida, o plantio 3 m  x 2 m de arvores foi o que apresentou os piores resultados quando comparado 
com a floresta referência.

Palavras-chave: agregados; degradação; manejo; estabilidade.
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de estratégias de manejo, entre elas, intensidade 
de pastejo e adubação nitrogenada de uma pastagem de aveia preta e azevém sobre a resistência 
mecânica do solo à penetração após o período de pastejo, em um sistema de integração lavoura-
-pecuária. O experimento foi realizado em uma propriedade agrícola no município de Abelardo 
Luz - SC. O delineamento experimental foi blocos ao acaso em esquema fatorial (2 x 2), com três 
repetições. O primeiro fator foi a intensidade de pastejo, caracterizada por duas alturas de manejo 
do pasto (alta e baixa), sendo que as alturas pretendidas foram de 30 e 15 cm. O segundo fator 
foi a presença (200 kg N ha-1) ou ausência da adubação nitrogenada em cobertura na forma de 
ureia. A intensidade de pastejo foi regulada por meio de pastejo contínuo com taxa de lotação 
variável. Foram utilizados bovinos produto do cruzamento entre as raças Nelore e Charolês. A 
pastagem formada por aveia preta ‘BRS 139’ e azevém ‘Barjumbo’ foi semeada em 03/04/2014 
e os animais iniciaram o pastejo em 20/05/2014. O período de pastejo foi de 175 dias. Os dados 
de resistência mecânica do solo à penetração (RMSP) e da umidade do solo foram coletados logo 
após a retirada dos animais dos piquetes, no dia 13/11/2014. Para determinação da RMSP foram 
realizadas leituras até a profundidade do solo de 40 cm, em 16 pontos por unidade experimental, 
determinados aleatoriamente. As leituras foram realizadas utilizando-se um Penetrômetro digital 
de solos motorizado (DLG, Modelo PNT-2000-M). Após as leituras, foram determinados os valo-
res médios para as faixas de profundidade do solo (caracteres): 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm. Não 
houve interação entre os fatores intensidade de pastejo e adubação nitrogenada em nenhuma das 
faixas de profundidade do solo avaliadas. No entanto, as médias do fator intensidade de pastejo 
diferiram estatisticamente entre si (P < 0,05) na faixa de profundidade do solo de 0-5 cm. Na alta 
intensidade de pastejo, a RMSP foi, estatisticamente, superior (2,46 MPa) à baixa intensidade de 
pastejo (2,00 MPa). Nas demais faixas de profundidade do solo avaliadas, as médias dos fatores 
não diferiram estatisticamente entre si. Uma maior carga animal ocasiona aumento da RMSP na 
camada superficial do solo logo após o período de pastejo, especialmente na camada de 0-5 cm de 
profundidade. Entretanto, esta magnitude da RMSP não chega a refletir na produtividade da cul-
tura subsequente ao período de pastejo, além disso, este aumento da RMSP na camada superficial 
do solo, em função da maior carga animal, pode ser facilmente reversível por meio de operações 
na semeadura em linha ou agentes naturais.

Palavras-chave: física do solo; carga animal; altura do pasto; nitrogênio; integração lavoura-
pecuária.
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CIÊNCIA DO SOLO, DENSIDADE MÁXIMA OBTIDA ATRAVÉS DO TESTE DE 
PROCTOR PARA FUNDAMENTAÇÃO DE OBRAS CONSTRUTIVAS

ALVES, G. R.1; ZEMNICZAK, F. J.2

1Professor da Faculdades Ponta Grossa, de_geus@bol.com.br; 2Estudante de Graduação em 
Engenharia Civil da Faculdades Ponta Grossa, josefelipez@hotmail.com.

Estudo realizado com objetivo de verificar a densidade máxima e densidade aparente dos solos de 
áreas contidas dentro do Câmpus Olarias das Faculdades Ponta Grossa, situado no bairro Olarias 
da Cidade de Ponta Grossa, as amostras coletas foram distribuídas ao longo das áreas adjacen-
tes onde seriam iniciadas obras de expansão ampliações construtivas de um novo bloco de salas. 
Foram coletadas amostras deformadas em 5 pontos na unidade onde cada amostra tinha como 
peso médio de 4.000 gramas, concomitantemente foram amostradas 4 anéis indeformados por 
ponto para cálculo de densidade aparente utilizando a metodologia da Embrapa descrita como 
anel volumétrico As amostras indeformadas passaram sobre um processo de secagem prévia 
durante um período de 24 horas sob temperatura de 105° C seguindo a NBR 6.457 de prepara-
ção de amostras de solo e peneiramento de amostras em peneira de 4,8 mm utilizando agita-
dor eletrônico visando à retirada de fragmentos maiores que pudessem interferir no processo de 
compactação. Após o processo de secagem e peneiramento das amostras foi realizado o teste de 
Proctor com reuso de material e com energia normal de compactação, seguindo a NBR 7.182 de 
1986 para ensaios de engenharia civil, para obtenção dos valores de densidade de solo submeti-
dos a determinada energia de compactação. A densidade inicial eram as maiores encontradas com 
relação aos demais pontos amostrados um pouco acima de usuais solos argilosos contudo após 
a submissão da energia normal de compactação oferecida pelo Teste de Proctor observamos que 
ambas após compressão obtiveram valores similares a ambos os casos 1,84 e 1,81 g/cm3 respec-
tivamente contudo a umidade necessária para ambos os casos alcançarem quase a mesma densi-
dade máxima foi diferente, variando cerca de 4% na umidade da amostra 3 para a amostra 4. Desta 
forma nos certificamos que mesmo o solo com textura argilosa para todos os pontos as densidades 
máximas e umidade para conseguir a mesma foram discrepantes. Os pontos analisados obtiveram 
densidades aparentes com valores diferentes o que leva ao diagnóstico que mesmo em pequenos 
espaços de área existe variação de solo mudando sua densidade. Os valores de densidade após o 
Teste de Proctor encontrados ao longo das 5 amostras analisadas não teve substanciais mudanças 
devido a todo o material ser argiloso e ainda apresentar bom arranjo de partículas. Contudo para 
alcançar as compactações ideais dos solos diferentes umidades foram encontradas ao longo do 
teste isso comprova a existência da diferença de mesclas de solos ao longo da área amostrada.

Palavras-chave: ciência do solo; teste de proctor; densidade do solo.
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ESTABILIDADE DE AGREGADOS DE UM LATOSSOLO VERMELHO 
DISTROFÉRRICO SOB APLICAÇÃO DE DEJETO LÍQUIDO DE SUÍNOS

BERTAGNOLI, B. G. P.1; BARBOSA, G. M. C.2; COLOZZI-FILHO, A.3

1Mestrando no IAPAR, breynner_pa2@hotmail.com; 2Pesquisadora do IAPAR, graziela_barbosa@
iapar.br; 3Pesquisador do IAPAR, acolozzi@iapar.br.

Nos últimos anos a utilização do dejeto líquido de suíno (DLS) nas lavouras tem aumentado, pois 
esses dejetos possuem poder fertilizante, podendo nutrir a planta e, ainda, contribuir para o 
aumento da matéria orgânica no solo e, consequentemente, a estabilidade dos agregados. Na for-
mação e estabilização dos agregados do solo estão envolvidos diretamente vários fatores, como: 
fração mineral, a fauna do solo, microrganismos, raízes, agentes inorgânicos e variações ambien-
tais, formando estruturas maiores, contribuindo para a aeração do solo, capacidade de retenção 
de água, maior crescimento de raiz e consequentemente maior produtividade das culturas. O obje-
tivo do trabalho foi avaliar a estabilidade dos agregados do solo que recebem doses de DLS em 
plantio direto em duas profundidades, 0-10 e 10-20 cm. O experimento está sendo conduzido 
a campo desde 2008 no Instituto Agronômico do Paraná, Londrina - PR, em Latossolo Verme-
lho distroférrico, em sistema de rotação com soja e milho no verão e aveia e trigo no inverno. O 
delineamento experimental é em blocos casualizados com quatro repetições e seis tratamentos: 
um controle, sem aplicação de DLS ou fertilizante mineral (T0), outro tratamento com adubação 
mineral com 100% da adubação recomendada para cultura (TM) e outros quatro tratamentos com 
DLS, sendo 67%, 100%, 133% e 200% de N ou P ha-1 de acordo com a necessidade da cultura para 
esses elementos, T67, T100, T133 e T200, respectivamente. Quando a cultura a ser implantada é 
uma gramínea o cálculo de aplicação de DLS é baseado no teor de N do DLS e quando a cultura 
é uma leguminosa é baseado no teor de P do DLS. A coleta da amostra de solo ocorreu dez dias 
após a aplicação do DLS e foram avaliados os seguintes parâmetros: diâmetro médio ponderado 
(DMP), diâmetro médio geométrico (DMG) e índice de estabilidade dos agregados (IEA). As amos-
tras foram analisadas no Laboratório de Solos e Tecido Vegetal do Iapar, utilizando o método des-
crito por Yoder (1936), com a adaptação proposta com Castro Filho et al. (1998), utilizando-se as 
peneiras de 8.00; 4,0; 2,0; 1,0; 0,5 e 0,25 mm de diâmetro. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância, aplicando-se o teste de Scott-Knott (p < 0,05) para separação das médias dos 
tratamentos. Nas camadas avaliadas do solo (0-10 e 10-20 cm), o DMP, o DMG e o IEA não foram 
influenciados pela adição de DLS, não apresentando diferenças estatísticas entre os tratamentos. 
Estudos indicam que são necessários vários anos para a formação e a estabilização dos agregados 
no solo. Esse fato, provavelmente, explica o motivo dos tratamentos utilizados não apresentarem 
diferença entre si nos três parâmetros avaliados, necessitando maior período de tempo de aplica-
ção do resíduo no solo.

Palavras-chave: plantio direto; estrutura do solo; resíduos orgânicos.
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PREDIÇÃO DAS FRAÇÕES SILTE E AREIA DE SOLOS DESENVOLVIDOS DE 
BASALTO, ATRAVÉS DE ESPECTROSCOPIA Vis-NIRS

ABADE, V. S.1; FELIX, J. C.2; MARCHÃO, R. L.3; BRITO, O. R.4;  
GUIMARÃES, M. F.4; VENDRAME, P. R. S.4

1Graduando em Agronomia da UEL, vinicius.salvioni.abade@gmail.com; 2Pós-graduando em 
Agronomia da UEL, jcazfelix@yahoo.com.br; 3Pesquisador da Embrapa Cerrados, robelioleandro@

gmail.com; 4Professores da UEL, osmar@uel.br, mfatima@uel.br, vendrame@uel.br.

Os métodos de análise granulométrica, atualmente se baseiam na velocidade de sedimentação 
das partículas quando suspensas em água, após a sua dispersão física e química, conhecido como 
método da pipeta. A técnica de espectroscopia de infravermelho consiste em incidir um feixe de luz 
de determinado comprimento de onda da região do infravermelho próximo em uma amostra a ser 
avaliada. As ligações entre as substâncias absorvem essa energia e a partir desse ponto consegue-
-se estimar o número e tipo de ligações moleculares contidas nas amostras, medindo-se de forma 
adequada, mediante emprego de espectrômetros, a diferença entre a quantidade de luz emitida 
pelo NIR e a quantidade de luz refletida pela amostra. Por apresentar vantagens como rapidez 
nas análises e baixo custo relativo, essa técnica vem sendo adaptada para estudo dos atributos 
dos solos nas últimas décadas. Em resultados preliminares desta pesquisa foi constatado baixo 
potencial de uso do NIR na predição da fração argila em solos desenvolvidos de basalto. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o potencial de uso da espectroscopia na predição das frações silte e areia. 
Foram utilizadas 70 amostras coletadas na camada 60-80 cm, em Latossolos, Nitossolos e Cambis-
solos com textura argilosa a muito argilosa. As amostras foram tamisadas utilizando peneira de 
0,2 mm para a determinação da granulometria pelo método da pipeta. Ao mesmo tempo, as amos-
tras foram escaneadas em um espectrômetro FOSS Vis-NIR XDS (FossNIRSystems, Silver Spring, 
MD, USA) para obtenção dos espectros NIR. Os dados espectrais foram utilizados na construção 
de um modelo de predição das frações silte e areia através dos softwares WinISI IV v.4.2 (Foss-
NIRSystems/TecatorInfrasoftInternational, LC, Silver Spring, MD, USA) e Unscrambler X, v.10.2 
(CAMO Software AS). O pré-tratamento utilizado na etapa de calibração foi a segunda derivada 
utilizada de forma isolada (2_1_1). A utilização de derivadas no processo de tratamento dos dados 
acentua as diferenças espectrais, reduzindo variações de bases, o que permite uma maior explo-
ração dos dados. Para amostras sem tratamentos os coeficientes de correlação da etapa de cali-
bração dos dados, para os teores de silte e areia, foram de 0,38 e 0,29, respectivamente, enquanto 
no tratamento com a 2ª derivada, os valores dos coeficientes de correlação foram de 0,89 e 0,87, 
respectivamente. Esses resultados indicam que o modelo testado foi satisfatório e que o Vis-NIR 
tem potencial para substituir o método da pipeta na determinação de silte e areia em solos desen-
volvidos de basalto.

Palavras-chave: NIRS; latossolo; nitossolo; calibração do método.
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AVALIAÇÃO DA AGREGAÇÃO DO SOLO SOB DIFERENTES  
SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

DRZEVIECKI, C.1; MELLO, N. A.2; MENDES, T. A.3

1Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR-PB, claudiadrze@hotmail.com; 2Professora da 
UTFPR-PB, nilvania@utfpr.edu.br; 3Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR-PB,  

thaaisap@hotmail.com.

Atualmente a agricultura busca um modelo sustentável de produção, que gere desenvolvimento, 
adaptando-se ao meio ambiente e conservando os recursos disponíveis. Uma forma mais equili-
brada de produzir são os sistemas agroecológicos, que não fazem uso de qualquer agroquímico. 
Nestes sistemas o controle das plantas espontâneas, que não são de interesse comercial, torna-se 
um problema. Uma das formas possíveis é através da capina mecânica, que causa danos ao solo, 
além de representar um custo energético. A estrutura do solo não é considerada um fator de cres-
cimento para as plantas, mas exerce influência direta sobre a movimentação de água, aeração e 
densidade do solo. Por isso a estrutura pode ser utilizada para presumir a qualidade do solo e a 
sustentabilidade do seu uso agrícola. O objetivo deste trabalho foi verificar, através da agregação 
do solo, a qualidade de alguns sistemas de manejo agroecológicos. A avaliação foi realizada na 
área experimental da empresa Gebana em Capanema - PR. Verificou-se a distribuição dos agrega-
dos do solo sob diferentes sistemas agroecológicos em diversas classes de tamanho. Avaliaram-se 
amostras de solo das profundidades de 0 a 10 cm e 10 a 20 cm em quatro tratamentos: Mata nativa 
(MT), usada como testemunha, capinadeira com uso de diferentes plantas de cobertura (CDC), 
capinadeira tendo apenas aveia como planta de cobertura (CA) e eletroherb (HB). A estabilidade 
da agregação do solo foi testada pelo método do tamisamento úmido, com peneiras das malhas 
4,76 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm e 0,25 mm. A agregação do solo é um processo hierárquico formado 
por microestruturas na escala de nanômetros (nm) até macroagregados na escala de milímetros 
(mm). Os microagregados, diâmetro inferior a 0,25 mm, são resultantes da interação mineral com 
compostos orgânicos. Já os macroagregados são formados pela interação dos organismos, raízes e 
resíduos vegetais. São mais complexos e diversificados, possuindo um nível energia mais elevado 
conduzido pela entrada de carbono orgânico. Todos os tratamentos nos sistemas agroecológicos 
reduziram a qualidade do solo, quando comparados à MT. Na profundidade de 0-10 cm, a MT, local 
que apresenta a máxima agregação, apresentou aproximadamente 68% dos agregados com tama-
nho superior a 2 mm. Na área de CDC, CA e HB ocorreu uma redução nos agregados superiores a 
2 mm, aumentando os agregados de diâmetro entre 1 mm e 0,05 mm, o que pode ser explicado 
pelo uso agrícola solo que faz com que ocorra a redução dos macroagregados pelo manejo solo. 
Praticamente não há variação entre o CDC, que usava mais de uma planta de cobertura e o CA, que 
usava apenas aveia. Na profundidade de 10 a 20 cm a área de CDC e CA reduziu a proporção de 
macroagregados quando comparada a profundidade de 0-10 cm. Na área HB a redução de agrega-
dos tamanho > 4,76 mm foi mais acentuada em relação aos demais tratamentos, ocorrendo maior 
proporção agregados na classe de diâmetro 0,5 mm.

Palavras-chave: capinadeira; eletroherb; classes de agregados.
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RELAÇÕES ENTRE VESS E TEORES DE MATÉRIA ORGÂNICA, FÓSFORO E 
POTÁSSIO EM UM SOLO SOB PLANTIO DIRETO

PERUFO, A. K.1; GUIMARÃES, R. M. L.2; HOFFMANN, L. P.1; MAZON. S.; ZANCHETIN S.

1Estudante de Graduação em Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 
Pato Branco, perufo@alunos.utfpr.edu.br; 2Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Pato Branco, rachelguimaraes@utfpr.edu.br.

O plantio direto utiliza maquinários que depositam sementes e fertilizantes em linhas de plantio 
no solo, com pouco revolvimento. O espaço entre as linhas de plantio (entre linha) não sofre movi-
mentação durante o ciclo da cultura e não recebe distribuição local de fertilizante. Esse espaço, na 
cultura da soja, é em torno de 45 cm. O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações entre a Ava-
liação Visual da Estrutura do Solo (VESS) e os níveis de matéria orgânica e dos nutrientes Fósforo 
e Potássio, em uma área sob o sistema de plantio direto. O experimento foi realizado em uma área 
de cultura de soja, antecedida pela cultura do trigo, no município de Pato Branco, com os seguintes 
tratamentos: posição de amostragem: linha e entre linha. Foram selecionados dez pontos em um 
transepto nos quais foi realizada a VESS, que consistiu em retirar blocos de solos com dimensões 
de 20 cm de largura, 15 cm de espessura e até 25 cm de profundidade, posteriormente manual-
mente fragmentados e atribuída uma nota, com o auxílio de uma carta de orientação, à estrutura 
presente na amostra. Para cada camada estrutural presente na amostra foram retiradas amostras 
deformadas para avaliação química de matéria orgânica, extraída por digestão úmida, fósforo e 
potássio, extraídos através do extrator mehlich 1. Após os dados obtidos realizou-se análise esta-
tística. Com o aumento do escore da VESS diminuiu-se os níveis fósforo (R2 = 0,62) e potássio (R2 
= 0,56). A matéria orgânica também diminuiu como aumento do escore da VESS, principalmente 
na entre linha de plantio (R2 0,56). Na linha de plantio a relação entre a VESS e a matéria orgânica 
foi menor (R² = 0,13) pois há o revolvimento do solo e a incorporação da matéria orgânica nas 
camadas mais profundas e compactadas.

Palavras-chave: agregação; qualidade do solo; posição de amostragem.
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INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO E ÉPOCA DE AMOSTRAGEM  
EM PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO SOB PLANTIO DIRETO

MAZON, S.1; GUIMARÃES, R. M. L.2; RUTHES, B. E.1; ZANCHETTIN, S.1; FABRIS, B. A.1
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O uso do sistema plantio direto propicia melhores condições ao solo devido à sobreposição da 
palhada e ao menor revolvimento do solo. Nas linhas de plantio a estrutura do solo é alterada 
em função do plantio e crescimento radicular, oferecendo melhores resultados na avaliação das 
propriedades físicas. No entanto, na entre linha não ocorre o revolvimento, podendo resultar em 
um ambiente distinto da linha, em função da estrutura do solo permanecer sem ser revolvida. A 
qualidade física do solo pode ser modificada ao longo do ciclo da cultura, melhorado em função 
do crescimento radicular e empobrecendo após a colheita devido a compactação do solo causada 
pelo peso das colhedoras. A amostragem de solo deve representar de maneira precisa o resultado 
do manejo que está sendo realizado sob a área. Deste modo, a posição de amostragem e a época 
de amostragem pode influenciar os resultados de análises de qualidade do solo. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência da posição e época da amostragem em sistema plantio direto no 
ambiente físico do solo. O experimento foi conduzido no município de Pato Branco - PR, em uma 
área de 16 ha de lavoura comercial durante a safra de 2013/2014. Esta área vem sendo utilizada a 
mais de 15 anos sob sistema de plantio direto. O solo é um Latossolo Vermelho distroférrico típico, 
de classe textural muito argilosa (72% de argila). A área no momento da amostragem estava com a 
cultura da soja. O experimento constou dos seguintes tratamentos: posição de amostragem, linha 
e entre linha; e época do ciclo da cultura: pós plantio, floração e pós colheita. Em um transepto, 
dez pontos em cada ambiente de amostragem foram selecionados. Em cada ponto, foram coleta-
das amostras indeformadas com o auxílio de anéis de 0,03 m de altura e 0,06 m de diâmetro, nas 
camadas de 0-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,15, 0,15-0,20, e 0,20-0,25 m de profundidade. As amostras 
foram saturadas e equilibradas no potencial de -60 hPa para obtenção da porosidade total, macro 
e microporosidade do solo. Para a obtenção dos valores de densidade do solo as amostras foram 
secas em estufa a 105°C por 48 h. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva e as 
médias foram comparadas por meio do intervalo de confiança (p < 0,05). Os resultados mostra-
ram que em geral na área amostrada não houve diferença entre a qualidade física do solo entre os 
tratamentos posição de amostragem e época de amostragem. No entanto, os dados apontam que a 
época de plantio apresenta um ambiente físico melhor quando comparado com as demais épocas 
em função do revolvimento ocasionado pela a operação de semeadura direta.

Palavras-chave: densidade do solo; porosidade do solo; qualidade do solo.
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CECCHET, F. A.1; CALEGARI, M. R.2; PAISANI, J. C.2; PONTELLI, M. E.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Geografia da UNIOESTE, Câmpus Francisco Beltrão 
- PR, fercecchet@hotmail.com; 2Professores do Programa de Pós-graduação em Geografia da 
UNIOESTE, Francisco Beltrão, marciareg_calegari@hotmail.com, juliopaisani@hotmail.com, 

mepontelli@hotmail.com.

Fitólitos são biomineralizações de sílica opalina (Si2.nH2O) que se acumulam e solidificam entre 
e dentro das células de plantas. Após a morte da planta ou de parte dela, os fitólitos são incorpo-
rados ao solo e podem ali permanecer por longo período de tempo. Como proxy biológico podem 
aportar informações arqueológicas, paleoetnobotânicas e paleoambientais significativas sobre 
uma área. No Sudoeste do Paraná e Noroeste de Santa Catarina foram identificadas oito super-
fícies incompletamente aplainadas (PAISANI et al., 2008) e estudos têm sido desenvolvidos para 
entender a história dessas superfícies, cuja evolução parece estar relacionada com o balanço entre 
a morfogênese e a pedogênese (PAISANI et al., 2008a). No presente trabalho estudou-se perfil de 
alteração situado no município de Campo Erê (SC) representativo da superfície incompletamente 
aplainada VI, visando a reconstrução da vegetação, e por inferência, do clima ao longo do Holo-
ceno nessa área. Este solo é profundo (480 cm de profundidade), formado a partir da alteração do 
basalto subjacente. Os atributos macromorfológicos, físicos e químicos permitiram classifica-lo 
como NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico com horizonte A húmico conforme EMBRAPA 
(2013). As análises isotópicas e fitolíticas aplicadas às amostras desse solo revelam que, a princí-
pio, não houve mudanças significativas na estrutura da vegetação desde a transição Pleistoceno/
Holoceno. Não foram constatadas diferenças superior a 4‰ entre os dados isotópicos suficientes 
para caracterizar mudança de vegetação (campo/floresta). Os valores isotópicos variaram entre 
-18,46‰ e -23,25‰ ao longo do perfil e indicam que o perfil esteve sob vegetação composta por 
plantas C3e C4. A assembleia fitolítica do perfil é formada principalmente por morfotipos produ-
zidos por espécies de Poaceae, seguida em menor número por Eudicotiledoneae e Arecaceae. Até 
110 cm de profundidade os fitóltios de Poaceae (morfotipos bilobate, rondel, saddle, bulliform, 
elongatee hair) representam mais de 70% da assembleia recuperada no solo. Entre 110 cm e 160 
cm ocorre aumento nos morfotipos característicos de espécies de eudicotiledôneas. Entre 160 
cm e 380 cm (horizonte Bt) não foi possível recuperar fitólitos identificáveis. Na base do perfil 
constatou-se uma assembleia formada basicamente por Poaceae. Acredita-se que a vegetação do 
entorno do perfil nunca sofreu grandes alterações, e que durante o processo de evolução desse 
perfil de solo a vegetação se manteve similar a atual (FOM). O que talvez tenha ocorrido é que por 
vezes as gramíneas foram mais abundantes na vegetação que sempre foi florestada.

Palavras-chave: fitólito; solo; reconstrução paleoambiental.
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MASSA SECA AÉREA E RADICULAR DO FEIJOEIRO E DO JACATUPÉ 
SUBMETIDOS A DISTINTOS GRAUS DE COMPACTAÇÃO DO SOLO

ROSA, F. R. T.1; OLIVEIRA, J. C. S.1; ARAUJO-JUNIOR, C. F.2; SILVA, A. S.3; HAMANAKA, C. A.3

1Engenheiro-agrônomo, Mestre em Agricultura Conservacionista, IAPAR, fabiotrizotti@gmail.com, 
jeancarlo_agro@hotmail.com; 2Pesquisador do IAPAR, cezar_araujo@iapar.br; 3Bolsista do Consórcio 

Pesquisa Café, Desenvolvimento Científico e Inovação - DCI, ausesil@yahoo.com.br,  
carlos.hamanaka@hotmail.com.

As perdas do potencial produtivo de diversas culturas têm sido frequentes em virtude de processos 
físicos de degradação do solo como a compactação. O objetivo deste trabalho foi determinar o grau 
de compactação do solo benéfico à produção de massa seca aérea e radicular de duas espécies da 
família fabácea. Amostras do horizonte Bw de um Latossolo com textura areno-argilosa (250 g kg-1 
de argila; 40 g kg-1 de silte e 710 g kg-1 de areia) foram coletadas no município de Arapongas - PR, 
secas ao ar, peneiradas em malha de 4,8 mm. O experimento foi realizado em casa-de-vegetação, 
localizada na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Londrina - PR. O 
delineamento experimental foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 2, três graus de 
compactação por duas espécies de fabáceas, com três repetições. As unidades experimentais de solo 
foram preparadas em tubos de PVC com dimensões de 14 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento, 
separadas em três camadas distintas. O grau de compactação foi obtido pela relação entre a densi-
dade do solo desejada na coluna de solo e a máxima densidade do solo obtida pelo ensaio de Proctor 
com energia intermediária de compactação (ABNT, 1986). A curva de compactação representada 
pela equação polinomial quadrática permitiu determinar o valor da densidade do solo máxima igual 
a 2,04 kg dm-3. Os graus de compactação da camada intermediária (20 cm de espessura) das unida-
des experimentais foram 66% (1,34 kg dm-3), 78% (1,59 kg dm-3), e 90% (1,83 kg dm-3) da máxima 
densidade do solo, e representam as condições físicas do solo sob mata nativa, sob manejo adequado 
e estrutura degradada, respectivamente. A semeadura do feijão preto cultivar IPR Tuiuiú (Phaseolus 
vulgaris L.) e do jacatupé (Pachyrhizus erosus L. Urban) foi realizada com seis sementes por uni-
dade experimental, e realizou-se o desbaste após a emergência das plântulas permanecendo quatro 
plantas. Para verificar os efeitos do grau de compactação da camada intermediária nas colunas de 
solo na massa seca da parte aérea das duas fabáceas, regressões entre a massa seca da parte aérea 
e radicular em função do grau de compactação foram realizadas. O grau de compactação de 78% 
proporcionou maior acúmulo de massa seca da parte aérea ao feijoeiro. Por outro lado, a compacta-
ção de 66% proporcionou maior produção da massa seca radicular ao feijoeiro. Com o aumento da 
compactação houve decréscimo nos valores de massa seca da parte aérea para o jacatupé sendo que, 
a compactação de 66% promoveu maior acúmulo de massa seca. Para o desenvolvimento das raí-
zes, a compactação de 78% proporcionou maior acúmulo de massa seca para o jacatupé na camada 
compactada. Portanto, para as condições que esse estudo foi desenvolvido, o grau de compactação 
igual a 78% que corresponde a densidade do solo de 1,59 kg dm-3 pode ser considerado benéfico ao 
crescimento aéreo e radicular das fabáceas feijoeiro e jacatupé.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; Pachyrhizus erosus L. Urban; desenvolvimento radicular.
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PROPRIEDADES FÍSICO-HÍDRICAS DE UM LATOSSOLO EM SISTEMA  
DE CULTIVO DE CAFEEIROS ADENSADOS EM FORMAÇÃO

ROSA, F. R. T.1; ARAUJO-JUNIOR, C. F.2; CARDUCCI, C. E.3; HAMANAKA, C. A.4; SILVA, A. S.4

1Engenheiro-agrônomo, Mestre em Agricultura Conservacionista, Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), fabiotrizotti@gmail.com; 2Pesquisador do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), cezar_

araujo@iapar.br; 3Profa. Dra. da Universidade Federal de Santa Catarina, ec.carducci@ufsc.br; 
4Bolsista do Consórcio Pesquisa Café, Desenvolvimento Científico e Inovação - DCI,  
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Em lavouras cafeeiras, a arquitetura das plantas e o espaçamento das entrelinhas são fatores decisi-
vos para a realização das operações de manejo. Considerando que o efeito destes fatores em atribu-
tos físicos não tem sido suficientemente estudado, o objetivo desse estudo foi avaliar as proprieda-
des físicas do solo, e determinar valores de densidade do solo e índice de qualidade física “S” críticos 
em um sistema de cultivo adensado de cafeeiros em formação, em função de materiais genéticos de 
arquitetura contrastante, de espaçamentos de entrelinha e de profundidades de amostragem de um 
Latossolo Vermelho Distroférrico, muito argiloso. O estudo foi realizado em uma lavoura cafeeira ins-
talada em fevereiro de 2012, localizada na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), município de Londrina. O solo da área de estudo é classificado como Latossolo Vermelho 
Distroférrico – LVdf, muito argiloso, relevo suave-ondulado com 3% de declividade. O delineamento 
experimental foi o de blocos casualizados, com parcelas sub-subdivididas e quatro repetições. Nas 
parcelas foram os espaçamentos de entrelinhas (2 m, 2,5 m e 3 m), nas subparcelas os materiais 
genéticos cafeeiros (IPR 106, Catuaí Vermelho IAC 99 e Catuaí Erecta IPR 88.039) plantados no espa-
çamento de 0,5 m entre plantas, e nas sub-subparcelas as profundidades de amostragem do solo 
(2-7 cm, 12-17 cm, 22-27 cm e 32-37 cm). No centro das entrelinhas dos cafeeiros, amostras de solo 
com estrutura indeformada foram coletadas com o auxílio de um extrator mecânico e anéis volumé-
tricos com dimensões de 5 cm x 5 cm. Os seguintes atributos do solo foram determinados: densidade 
do solo (Ds), porosidade total calculada (PTC), macroporosidade, microporosidade, carbono orgâ-
nico total (COT) e curva de retenção de água pelo solo ajustada pelo modelo de Mualem-Genuchten. 
O índice de qualidade física “S” foi calculado através da inclinação da curva de retenção de água pelo 
solo no ponto de inflexão. O espaçamento entrelinhas e a arquitetura dos cafeeiros não influencia-
ram as propriedades físicas Ds, PTC e COT nas entrelinhas. Os espaçamentos entrelinhas e as pro-
fundidades de amostragem alteraram a macroporosidade e a microporosidade do solo. Os valores 
médios obtidos não são considerados críticos à aeração, crescimento e desenvolvimento radicular 
da cultura. O valor de densidade do solo igual ou superior a 1,25 kg dm-3 é considerado crítico à 
aeração e qualidade física para o Latossolo em estudo. As alterações mais significativas na forma 
e nas propriedades das curvas de retenção de água são na profundidade de 2-7 cm. Para as curvas 
de retenção de água pelo solo, o valor do índice “S” crítico é de 0,057; 0,040; 0,045 e 0,037 para as 
profundidades de 2-7 cm, 12-17 cm, 22-27 cm e 32-37 cm, respectivamente.

Palavras-chave: qualidade física do solo; espaçamento de entrelinhas; arquitetura de cafeeiros; 
agricultura conservacionista; cafeicultura adensada.
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE FÍSICA DO SOLO NO SISTEMA  
CANA- DE-AÇÚCAR – SOJA – CANA-DE-AÇÚCAR

PAIXÃO, C. S. S.1; VOLTARELLI, M. A.1; TAVARES, T. O.1; ORMOND, A. T. S.1; SIVA, R. P.2

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da FCAV/UNESP, Jaboticabal - SP, ca_
paixao@live.com; 2Professor da FCAV/UNESP, rouverson@fcav.unesp.br.

No sistema de rotação entre cana-de-açúcar e soja, em varias situações ocorre a destruição quí-
mica da soqueira de cana-de-açúcar, ao final do seu ciclo, e em seguida é realizada a semeadura da 
soja, podendo ou não o preparo do solo ser realizado previamente a implantação da leguminosa. 
Em virtude de redução de custos para as unidades produtoras, muitas das vezes este preparo 
do solo não é realizado e, contudo, pode aumenta ainda mais a compactação do solo pelo ciclo 
da cultura da soja, em virtude das operações agrícolas mecanizadas, acrescida há compactação 
já existente em função do cultivo de cana-de-açúcar pelo trafego das máquinas. Neste sentindo, 
após a colheita da soja, faz-se necessário o monitoramento da compactação da área, para que seja 
efetuado o preparo do solo de maneira eficiente e na profundidade adequada, para favorecer o 
desenvolvimento radicular da cana-de açúcar, após esta ser implantada novamente, fechando o 
ciclo rotacional. Portanto, objetivou-se neste trabalho avaliar a qualidade física do solo por meio 
da resistência mecânica a penetração, em um LATOSSOLO VERMELHO eutroférrico, a partir da 
compactação exercida ao longo da cultura da cana-de-açúcar e da soja. O trabalho foi realizado 
em área agrícola, localizada do município de Pradópolis, SP. A área experimental foi cultivada por 
seis anos com cana-de-açúcar (sendo o solo descompactado por meio de subsolagem e nivelado 
com duas passadas de grade média), e que após a destruição química das soqueiras, foi realizada 
a semeadura da soja sem o preparo prévio do solo. Ao longo do ciclo da cana-de-açúcar e soja, em 
média, foram realizadas 8 e 7 operações agrícolas mecanizadas, trafegando sobre a área, respec-
tivamente. Após a colheita da soja, foi realizada a análise da resistência mecânica do solo a pene-
tração. Utilizou-se para aquisição dos dados o penetrômetro motorizado – PNT 2000/M (DLG), 
pelo qual se mensurou até a profundidade de 50 cm. A malha amostral utilizada foi de 50 x 50 m, 
totalizando 105 pontos amostrais. Foi realizada a média dos pontos amostrais de 10 em 10 cm, 
para cada tratamento. Foi realizada análise de variância e de regressão para verificar a interação 
dos dados (p < 0,05). O maior valor de compactação do solo foi determinado na profundidade 
de 50 cm (4,23 MPa). O modelo polinomial linear é o que melhor se ajusta na curva de regressão 
entre as profundidades avaliadas. Para a implantação da cultura da cana- de-açúcar subsequente a 
da soja, torna-se necessário realizar a operação de descompactação do solo (subsolagem), abaixo 
da profundidade com maior valor médio do índice de compactação.

Palavras-chave: compactação; RMSP; Saccharum spp.
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COMPACTAÇÃO DO SOLO EM LAVOURA CAFEEIRA  
EM FUNÇÃO DO TRAFÉGO DE MÁQUINAS

PAIXÃO, C. S. S.1; TAVARES, T. O.1; VOLTARELLI, M. A.1; SANTINATO, F.1; SIVA, R. P.2

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da FCAV/UNESP, Jaboticabal - SP, ca_
paixao@live.com; 2Professor da FCAV/UNESP, rouverson@fcav.unesp.br.

A maior parte da cafeicultura é produzida em latossolos que são solos profundos, possuem boa 
aeração e boa capacidade de infiltração, no geral, são pobres quimicamente, porém, possuem ele-
vada quantidade de óxidos de ferro, muitas vezes responsável pela coloração do solo. Estes latos-
solos possuem uma alta capacidade agregante, fator este favorece o aumento da resistência mecâ-
nica a penetração do solo (RMPS), principalmente em virtude da utilização contínua de máquinas 
no manejo do cafeeiro, no local onde trafega o “rodado” do trator. Tal tráfego de máquinas dificulta 
a expansão do sistema radicular para regiões externas a saia da planta, e essa limitação pode 
também interferir na capacidade de absorção de água e nutrientes. Portanto, objetivou-se neste 
trabalho verificar por meio da resistência mecânica do solo a penetração, em um LATOSSOLO 
VERMELHO distroférrico, a compactação exercida pelo rodado do trator sob a saia da planta. O 
trabalho foi realizado em área agrícola do município de Presidente Olegário, MG. Utilizou-se dez 
ruas de café da cultivar Catuaí Vermelho IAC 144, plantadas em 2005, em círculo, irrigadas via 
pivô central e dispostas no espaçamento de 4,0 m entre linhas e 0,5 m entre plantas. Foram com-
paradas duas situações: RMPS no rodado do trator e na projeção da saia (próxima ao do rodado), 
coletando-se 4 pontos em cada rua sendo 2 no rodado e 2 sob a saia nas dez ruas. Utilizou-se para 
aquisição dos dados o penetrômetro motorizado – PNT 2000/M (DLG), pelo qual se mensurou até 
a profundidade de 50 cm. A malha amostral utilizada foi de 50 m x 4,0 m. O trabalho consistiu dois 
tratamentos, obtendo 20 repetições: T1 = RMPS rodado, T2 = RMPS saia. Os tratamentos foram 
delineados em blocos inteiramente casualizados. Foi realizada a média dos pontos amostrais de 
10 em 10 cm, para cada tratamento. Utilizou-se correlação de Pearson e a análise de regressão 
para verificar a interação dos dados. A entre rua apresentou maior resistência mecânica do solo a 
penetração, principalmente, de 20 a 40 cm, em virtude do trafego das máquinas. A resistência no 
local onde trafega o “rodado” do trator apresenta uma correlação com o local sob a saia da planta 
ao longo do perfil do solo, sendo que o adensamento do perfil da saia tende a acompanhar, o perfil 
do local onde passa o rodado do trator, sendo explicado por um ajuste polinomial quadrático. As 
maiores amplitudes foram encontradas na profundidade de 20 e 30 cm com diferença maior que 
2 MPa para região do rodado do trator, sendo aproximadamente 30% superior, em relação a resis-
tência encontrada na projeção da saia. Portanto, é de extrema importância a realização de alguma 
prática visando romper ou quebrar estas camadas compactadas. A compactação nos dois pontos 
de coleta pode ser minimizada pela prática de subsolagem, visando diminuir RMPS sob a saia da 
planta.

Palavras-chave: manejo do solo; RMSP; Coffea arabica L.
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POSIÇÃO DE AMOSTRAGEM E RELAÇÃO ENTRE  
PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO

HOFFMANN, L. P.1; GUIMARÃES, R. M. L.2; PERUFO, A. K.1; MAZON, S.1; ZANCHETIN, S.1

1Estudante de Graduação em Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 
Pato Branco, leonardopasahoffmann@gmail.com; 2Professora adjunta da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco, rachelguimaraes@utfpr.edu.br.

O manejo irregular do solo tem ocasionado a degradação das suas propriedades físicas, químicas 
e biológicas. As análises laboratoriais e visuais das camadas do solo identificam irregularidades 
na estrutura, como alterações na densidade do solo, volume e distribuição dos poros, afetando na 
infiltração de agua, erosão e quantidade de nutrientes disponíveis as plantas durante seu desenvol-
vimento e crescimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre as propriedades físicas 
do solo e químicas, em diferentes posições de amostragem, sob plantio direto. O experimento foi 
conduzido no município de Pato Branco - PR, em uma área de 16 ha de lavoura comercial durante 
a safra de 2014/2015 que vem sendo utilizada a mais de 15 anos sob sistema de plantio direto. O 
solo é um Latossolo Vermelho distroférrico típico, de classe textural muito argilosa. A amostragem 
foi realizada logo após o plantio da soja, sendo a cultura anterior o trigo. O experimento constou 
dos seguintes tratamentos: posição de amostragem, linha e entre linha. Em um transepto, dez 
pontos em cada ambiente de amostragem foram selecionados. Em cada ponto foram coletadas 
amostras indeformadas com o auxílio de anéis de dimensões de 0,03 m de altura e 0,06 m de 
diâmetro, nas camadas de 0-0,05; 0,10-0,15 m de profundidade para quantificação da densidade 
do solo, porosidade total, macroporosidade e microporosidade. Foram coletadas amostras defor-
madas em cada camada para obtenção de valores de matéria orgânica (MO), fósforo (P) e potássio 
(K). Foram realizadas análise de regressão entre as propriedades físicas e químicas avaliadas. Os 
resultados demonstraram uma relação muito baixa entre propriedades físicas e químicas no tra-
tamento linha. Isto deve-se principalmente a amostragem ter sido realizada logo após o plantio 
e consequentemente à adubação. A MO foi a propriedade que se mostrou mais dispersa tanto na 
linha quanto na entre linha, provavelmente em função do revolvimento na linha, e na entre linha 
devido ao revolvimento residual do plantio de trigo, realizado em espaçamento inferior ao da soja. 
As relações foram menos dispersas na entre linha, no entanto ainda apresentando R2 baixo. Os 
resultados demonstraram pouca relação entre propriedades físicas e químicas neste experimento.

Palavras-chave: propriedades físicas do solo; propriedades químicas do solo; qualidade do solo; 
posição de amostragem.
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DENSIDADE E POROSIDADE TOTAL DO SOLO  
EM MATA CILIAR EM RECUPERAÇÃO
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1Estudante de Graduação em Agronomia da PUCPR, gabriela.furini@hotmail.com; 2Estudante de 
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A degradação dos solos ocorre devido à utilização deste pelas atividades agropecuárias e silvi-
culturais incorretas, sendo estas responsáveis por alterações negativas em suas propriedades. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar a recuperação do solo de uma mata ciliar, submetida a diferen-
tes adubações, utilizando parâmetros físicos como indicadores de qualidade do solo. O experi-
mento foi realizado na Fazenda Experimental Gralha Azul da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, município de Fazenda Rio Grande - PR, em maio de 2011. O delineamento experimental 
aplicado foi a demarcação de 50 parcelas de 25 m2 cada, com espaçamento de 1 m entre elas, uti-
lizando 10 tratamentos e 5 repetições. Em Julho de 2014 foram coletadas amostras dos diferen-
tes tratamentos aplicados, com auxílio de um anel volumétrico. Em relação à densidade do solo, 
os tratamentos com aveia+mucuna, adubação mineral + calcário e consórcio + adubação orgâ-
nica apresentaram os valores de 1,33; 1,36 e 1,38 g/cm3 respectivamente, o qual apresentaram 
maior densidade em comparação a testemunha, que apresentou 1,05 g/cm3.Como a densidade e 
a porosidade do solo são características inversamente proporcionais, na porosidade total do solo, 
os tratamentos que apresentaram menor porosidade total foram, consórcio+adubação orgânica, 
adubação mineral+calcário e aveia+mucuna, com os valores de 47,66%; 48,39% e 49,46% respec-
tivamente, não diferindo estatisticamente da testemunha plantada, com 50,56% e a testemunha 
na mata nativa, que apresentou 60,4%. Estes resultados permitem concluir que esses tratamentos 
não obtiveram resultado expressivo na diminuição da densidade do solo, e consequente aumento 
da porosidade total do solo.

Palavras-chave: parâmetros físicos; mata ciliar; solos compactados.
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GESSO AGRÍCOLA E TRÁFEGO DE MÁQUINAS AFETANDO  
A RESISTÊNCIA TÊNSIL DE AGREGADOS EM UM  

LATOSSOLO BRUNO SOB PLANTIO DIRETO

MICHALOVICZ, L.1; TORMENA, C.2; MÜLLER, M. M. L.3; KRAMER, L. F. M.4;  
VICENSI, M.5; NASCIMENTO, R.6

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas da UEM, leandromichalovicz@
gmail.com; 2Professor da UEM, catormena@uem.br; 3Professor da UNICENTRO, mmuller@

unicentro.br; 4Estudante do Programa de Pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas da UEM, 
luizfernandokramer@gmail.com; 5Estudante do Programa de Pós-graduação da UNICENTRO, marcelo_
vicensi@hotmail.com; 6Estudante do Programa de Pós-graduação da UEL, ronaldonasc@yahoo.com.br.

A resistência tênsil (RT) é uma importante propriedade do solo, relacionada com a germinação de 
plantas e com as condições de emergência. O tráfego de máquinas pode aumentar os valores da 
RT, causando dificuldades para a emergência de plântulas e estabelecimento de culturas, devido à 
formação bolsões de ar no solo. O gesso agrícola (FG) vem sendo usado para melhorar a fertilidade 
química do solo, mas há também relatos de melhorias nas propriedades físicas, como infiltração 
de água e agregação. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito de doses de gesso agrícola e do trá-
fego de máquinas sobre a RT de agregados, em sistema plantio direto (SPD). O experimento foi 
instalado em um Latossolo Vermelho distrófico de Guarapuava - PR, adotando-se o delineamento 
experimental em blocos casualizados (DBC) com parcela subdividida e quatro repetições. Cada 
unidade experimental (parcela) foi estabelecida com 16,0 x 6,4 m (102, 4 m2). Os tratamentos 
contendo gesso agrícola consistiram de cinco doses (0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1), aplicadas a lanço na 
superfície do solo. Decorridos 38 meses da aplicação de gesso, as parcelas foram subdivididas, e 
foram realizadas passadas com o trator lastreado, criando duas faixas paralelas de compactação 
(rodado), com cerca de 0,9 m de largura cada, além de uma faixa entre os rodados, com cerca de 
1,0 m de largura. Seis meses após a aplicação do tráfego nas parcelas, realizou-se a amostragem 
(tráfego, entre eixos e sem tráfego), coletando-se blocos de solo de 20 cm3. Os agregados foram 
separados por peneiramento, adotando-se o diâmetro médio de 15,75 mm para a realização das 
análises. A resistência tênsil dos agregados foi determinada de maneira indireta, utilizando-se 
uma célula de carga (20 Kgf capacidade máxima) acoplada em um sistema de que aplica uma ten-
são constante de 0.03 mm s-1 até que o agregado apresente falha estrutural visível (rachadura con-
tínua). A análise elementar dos agregados foi realizada por espectrômetro de energia dispersiva 
acoplado a um microscópio eletrônico de varredura (MEV/EDS). Na área de tráfego (camada de 
0,0-0,1 m) a RT diminuiu linearmente com a aplicação das doses de gesso, apresentando correla-
ção negativa (r = -0,88, p < 0,05) com os teores de cálcio (Ca) dos agregados. A correlação espacial 
entre os teores de Ca e carbono (C) apresentou comportamento crescente em função das doses de 
gesso, resultado corroborado pelo índice kappa (K) obtido das imagens do MEV/EDS. O tráfego 
aumentou significativamente a RT na camada de 0,0-0,2 m do solo, tanto na zona de rodado como 
na área entre eixos. As doses de gesso promoveram acréscimos nos teores de Ca do solo, aumen-
tando a proteção química do C e reduzindo a RT. A aplicação de gesso agrícola foi eficiente para 
reduzir os efeitos negativos do tráfego de máquinas sobre a RT. Mesmo não havendo efeito signifi-
cativo da aplicação de gesso agrícola, a área sem tráfego teve os menores valores de RT.

Palavras-chave: qualidade física do solo; indicadores físicos; estrutura do solo.
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COMBINAÇÕES DE FERTILIZAÇÃO COM VINHAÇA, TORTA DE FILTRO  
E ADUBAÇÃO MINERAL PARA A CULTURA DA SOJA 

CARNEIRO, A. R.1; NOLLA, A.2; KONRAD, M.3

1Química do Laboratório de Solos da UEM, andressa_rcarneiro@hotmail.com; 
2Professor da UEM, 

anolla@uem.br; 3Engenheiro-agrônomo, mkonrad@bol.com.br.

A soja é uma das mais importantes oleaginosas cultivadas no mundo. A necessidade de produzir 
soja em áreas pouco produtivas, como em solos arenosos, justifica o estudo da utilização de resí-
duos e fertilizantes minerais. Ainda são necessários resultados capazes de indicar a sua eficiência 
misturada com outros resíduos. A substituição de parte da fertilização mineral por resíduos orgâ-
nicos é utilizada em culturas como a soja, mas é necessário definir dosagens e combinações de 
fertilização. Objetivou-se avaliar o crescimento da soja submetida à aplicação de dosagens e com-
binações de resíduos fertilizantes e adubos minerais. Foi desenvolvido um ensaio na UEM Campus 
Umuarama, em tubos de PVC preenchidos por um Argissolo Vermelho distrófico típico arenoso 
(16% argila) que apresentava originalmente pH-CaCl2 = 4,8, Ca, Mg, K, Al, H+Al e T = 0,66; 0,23; 
0,07; 1,3; 4,96 e 5,92 cmolc kg-1, respectivamente e V% = 16%. Os tratamentos constituíram da 
combinações de fertilizantes: Testemunha; 50 t ha-1 de torta de filtro (TF); 200 m3 ha-1 de vinhaça 
(V); Adubação mineral completa (AMC); 25 t ha-1 de TF + 100 m3 ha-1 de V; 37,5 t ha-1 de TF + 25% 
da AMC; 25 t ha-1 de TF + 50% da AMC; 12,5 t ha-1 de TF + 75% da AMC; 150 m3 ha-1 de V + 25% da 
AMC; 100 m3 ha-1 de Va + 50% da AMC; 50 m3 ha-1 de V + 75% da AMC, num DBC com 4 repetições. 
Cultivou-se da soja (cultivar CD226 RR) por 45 dias. Na colheita avaliou-se a altura a matéria seca 
aérea e o comprimento radicular da soja. A maior altura e acúmulo matéria seca aérea foi obtida 
onde aplicou-se torta de filtro. A aplicação de 50 t ha-1 deste fertilizante e a combinação de 37,5 t 
ha-1 de torta + 25% de adubação mineral resultaram em maior crescimento da soja. A vinhaça e 
adubação mineral resultou em desenvolvimento semelhante de soja em relação à altura e maté-
ria seca aérea. Observa-se que onde aplicou-se 25 t de torta de filtro + 50% da adubação mineral 
completa (35kg ha-1 de P2O5 + 42,5 kg ha-1 de K2O) e onde aplicou-se 150 m3 ha-1 de vinhaça + 25% 
de adubação mineral completa (17,5 kg ha-1 de P2O5 + 21,25 kg ha-1 de K2O) resultaram em plantas 
altas. O comprimento radicular foi maior onde aplicou-se fertilizantes orgânicos combinados com 
a fertilização mineral. O melhor desenvolvimento radicular ocorreu quando aplicou-se torta de 
filtro combinada com 75% da adubação mineral. O mesmo desempenho ocorreu nos tratamentos 
onde aplicou-se a maior dose de vinhaça (200 m3 ha-1) e a combinação de vinhaça (150 m3 ha-1) 
com 25% da adubação mineral. 

Palavras-chave: fertilizantes orgânicos; fertilizantes minerais; Glycine max.
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CRESCIMENTO DE SOJA EM LATOSSOLO ARENOSO SUBMETIDO A 
MODOS DE APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E DOSAGENS DE GESSO AGRÍCOLA

MOTA NETO, L. V.1; NOLLA, A.2; FOGAÇA, S. Z.1

1Estudante de Graduação em Agronomia da UEM, laudelino_motta@hotmail.com;  
2Professor da UEM, anolla@uem.br.

Os solos brasileiros apresentam uma baixa disponibilidade de nutrientes e uma alta acidez. Para 
isto, são utilizados corretivos de acidez do solo como o calcário. No sistema plantio direto, o qual 
prioriza a mínima mobilização, os corretivos são aplicados em superfície, o que dificulta a correção 
da acidez do solo em camadas abaixo de 10 centímetros. Assim, questiona-se a disponibilidade de 
nutrientes durante o ciclo da cultura empregada, refletida pela deficiente correção do ambiente. 
O gesso agrícola tem sido utilizado como condicionador do solo, pois disponibiliza cálcio e enxo-
fre e promove melhorias nas camadas de solo subsuperficiais, o que favorece o desenvolvimento 
radicular em camadas mais profundas. Um dos questionamentos relacionados com o uso do gesso 
agrícola se refere à dose recomendada, principalmente quando se refere a solos de textura arenosa. 
O ensaio foi desenvolvido para avaliar o crescimento e acúmulo de massa fresca e seca de plantas 
de soja submetidas a dosagens de gesso agrícola combinadas com formas de aplicação de calcário. 
Foi montado um ensaio em vasos de 250 L, preenchido com Latossolo Vermelho distrófico típico 
(7,5% argila), onde aplicou-se 375 (50 x % Argila), 750, 1125 e 1500 kg ha-1 de gesso agrícola e 
formas de aplicação de calcário (0; 2,31 t ha-1 - V% até 60% e PRNT = 75,2%) superficial e incor-
porado. Semeou-se soja variedade BMX Potência, previamente inoculada e aplicou-se adubação de 
611 kg ha-1de P2O5 e 75 kg de K2O. Cultivou-se por 138 dias, quando se avaliou a altura de plantas, 
diâmetro do caule e acúmulo de matéria seca da parte aérea de soja. A altura da soja foi maior nas 
plantas onde se aplicou gesso e calcário. A aplicação de calcário superficial e incorporado resultou 
em plantas de soja com alturas semelhantes. A dose de 750 kg-1 de gesso com calcário superficial 
resultou em maior altura de plantas, e semelhante ao incorporar-se calcário com a maior dose de 
gesso (1500 kg ha-1). Assim, pode-se supor que a recomendação de gesso para este solo (375 kg 
ha-1) pode estar subestimada, pois doses superiores proporcionaram maior crescimento da soja. 
A soja obteve menor diâmetro sem calcário. O diâmetro do caule da soja foi similar com calcário 
superficial e incorporado. Com calcário superficial, o maior diâmetro ocorreu com 750 kg ha-1 de 
gesso. A aplicação exclusiva de gesso agrícola aumentou a matéria fresca em pelo menos 28,68%, 
porém foi inferior às parcelas com calcário. A aplicação de 750 kg ha-1 de gesso propiciou o maior 
acúmulo de matéria fresca nos tratamentos com e sem calcário. 

Palavras-chave: calagem superficial e incorporada; condicionador de solo; Glycine max.
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1Estudante de Graduação em Agronomia da UEM, laudelino_motta@hotmail.com; 2Professor da 
UEM, anolla@uem.br; Química do Laboratório de Solos da UEM, andressa_rcarneiro@hotmail.com. 

O calcário é utilizado para corrigir a acidez do solo e fornecer nutrientes como cálcio e magnésio. 
Em sistemas conservacionistas, o calcário é aplicado superficialmente, sendo questionada a sua 
eficiência frente à incorporação do corretivo ao solo, uma vez que uma das limitações é a reação 
e mobilização no perfil. Assim, se emprega o gesso agrícola, capaz de fornecer cálcio e enxofre em 
profundidade, o que promove o aprofundamento radicular e melhoria do sistema em subsuperfí-
cie. No entanto, ainda questiona-se a dosagem recomendada, principalmente para solos arenosos. 
Objetivou-se avaliar o crescimento e rendimento de soja em função da aplicação de doses de gesso 
agrícola combinadas com formas de aplicação de calcário. Para tal, foi montado um experimento 
em tambores de 250 L, preenchidos por um Latossolo Vermelho distrófico típico (7,5% argila), 
onde foi aplicado doses de gesso agrícola: 375 (necessidade de gesso – 50 x % Argila), 750, 1125 
e 1500 kg ha-1 e formas de aplicação de calcário (PRNT = 75,2%): 0; 2,31 t ha-1 (V% até 60%) 
em superfície e incorporado. Cultivou-se soja variedade BMX Potência, previamente inoculada e 
aplicou-se adubação de 611 kg ha-1 de P2O5 e 75 kg de K2O. Após 138 dias da semeadura avaliou-se 
o peso seco de grãos e o acúmulo de matéria seca da parte aérea. A calagem aumentou o acúmulo 
de matéria seca aérea da soja. Ocorreu incremento de até 37,3% no acúmulo de matéria seca, res-
pectivamente ao comparar-se a menor dose de gesso aplicada nos tratamentos com a aplicação de 
calcário superficial. Isto demonstra a importância da combinação de corretivos com o gesso. Onde 
se aplicou calcário incorporado ocorreu aumento linear no acúmulo de matéria seca com o gesso 
agrícola. Nos tratamentos com a maior dose de gesso agrícola (1500 kg ha-1) e calcário incorpo-
rado, o acúmulo de matéria seca foi similar ao obtido com a aplicação de calcário superficial (750 
kg ha-1), indicando melhor desempenho com aplicação superficial do calcário. Nessas condições 
é possível obter o máximo rendimento com menor quantidade de gesso agrícola, racionalizando 
o custo com insumos. Em relação à massa de grãos, percebe-se que a gessagem foi eficiente. Nos 
tratamentos sem calagem, a menor dose de gesso aumentou 1,98 vezes o peso total de grãos. O 
maior peso de grãos ocorreu onde se aplicou 750 kg ha-1, indicando o dobro da dose de gesso 
recomendada (375 kg ha-1) para este tipo de solo (7,5% de argila) se mostrando mais eficiente em 
proporcionar a elevação da produção. Nos tratamentos onde se aplicou calcário, percebe-se que a 
forma de aplicação de calcário não resultou em diferença quanto ao peso de grãos. 

Palavras-chave: Glycine max; calcário; forma de aplicação; gesso agrícola.
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GESSO AGRÍCOLA E NITROGÊNIO NA NUTRIÇÃO NITROGENADA E 
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2Docente, DEAGRO/UNICENTRO, Bolsista Produtividade da Fundação Araucária, mmuller@unicentro.
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A aplicação de gesso gera condições propícias ao crescimento das raízes em profundidade no solo 
e, com isso, resulta em maior tolerância das culturas agrícolas ao déficit hídrico. Além disso, o 
melhor desenvolvimento do sistema radicular pode elevar a eficiência de absorção de nutrientes 
pela planta, notadamente o nitrogênio (N). Nesse trabalho foi avaliado o efeito da interação entre a 
gessagem e a adubação nitrogenada na produção de forragem pela aveia, cultivada em uma área de 
Latossolo Bruno, localizada no município de Guarapuava-PR. A área de estudo tem sido manejada 
sob sistema plantio direto (SPD) desde 2005. Em 2009 foram aplicados os tratamentos referentes 
ao gesso (0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1) para um estudo de longa duração, em parcelas de 16 x 6,4 m. Em 
fevereiro de 2014 foi colhido o milho da safra de verão. Em junho de 2014 semeou-se a aveia preta 
(Crioula) e, após a subdivisão das parcelas (subparcelas de 3,3 x 6,4 m) aplicaram-se três doses 
de N em cobertura durante o perfilhamento (0, 50 e 100 kg ha-1). O delineamento foi o de blocos 
casualizados (DBC), em parcelas subdivididas no espaço, com quatro repetições. A produção de 
forragem pela aveia foi avaliada aos 40 dias após a semeadura, sendo a coleta realizada aleatoria-
mente em quatro subamostras de 1,0 m linear da área útil de cada subparcela. Previamente ao 
corte, mediu-se a altura das plantas e, seguindo as recomendações técnicas para a cultura, foi feita 
a coleta de folhas para análise de N-total. A análise de variância mostrou não haver efeito signifi-
cativo (p > 0,05) dos tratamentos aplicados sobre o teor foliar de N. Os dados de altura e dos pesos 
fresco e seco da forragem produzida aumentaram com o acréscimo das doses de N; no entanto, 
essas variáveis não foram significativamente (p > 0,05) afetadas pelas doses de gesso, nem pela 
interação entre as doses de gesso e as de N. Possivelmente, a boa disponibilidade hídrica durante 
o período experimental, aliada aos efeitos positivos do SPD sobre as propriedades química, física 
e biológica do solo, pode ter contribuído para não serem observadas as vantagens do uso de gesso 
sobre a produção de forragem pela aveia. Em sistemas de rotação de cultura sob SPD consolidado, 
estudos de longa duração são necessários para que se possa estabelecer com clareza os efeitos da 
aplicação de gesso sobre a eficiência da adubação nitrogenada em espécies forrageiras de inverno.

Palavras-chave: condicionador de solo; nutrição de plantas; forragem; nutrição animal.
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ANÁLISE QUÍMICA E RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO PARA OS SOLOS 
DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS AO IFPE-CVSA
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Antão-PE, CEP 55600-000.

O conhecimento da disponibilidade de nutrientes no solo orienta nas recomendações para a adu-
bação das plantas, evitando o desperdício e o uso inadequado de adubos e corretivos. Segundo 
Rós et al. (2014) a adubação deve disponibilizar os nutrientes em quantidades adequadas à cada 
cultura. Esse trabalho tem como objetivo avaliar a fertilidade do solo da comunidade de Chã de 
Batinga e fornecer à comunidade recomendações técnicas de adubação. Realizamos a amostra-
gem do solo com uso de pá de corte, na profundidade de 0 a 20 cm. A amostra foi composta de 6 
subamostras (EMBRAPA, 2000). Foram coletadas amostras em oito locais da comunidade Chã de 
Batinga, Vitória de Santo Antão - PE. Após secagem ao ar, o solo foi peneirado (2,0 mm de diâmetro 
crivo de malha) e homogeneizado, retirando-se amostras do solo para análise química no Labora-
tório de solos do IFPE-CVSA, de acordo com a metodologia recomendada pela EMBRAPA (2009). 
Foram realizadas as seguintes análises: pH em H2O; e os teores de cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), 
potássio (K), alumínio (Al3+) e fósforo (P). Foi observado elevada concentração de fósforo em algu-
mas áreas, o que pode ser devido ao uso excessivo dos adubos químicos. De posse dessas infor-
mações iniciou-se o trabalho de conscientização quanto ao uso correto de fertilizantes químicos. 
Foi realizada a recomendação de adubação de acordo com a cultura escolhida pelos agricultores 
participantes do projeto.

Palavras-chave: adubação; fertilidade do solo; excesso.
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MOBILIZAÇÃO DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E POTÁSSIO EM LATOSSOLO  
SOB DIFERENTES DOSES DE GESSO AGRÍCOLA

MORAES, V. R.1; BRITO, O. R.1; FIORETTO, R. A.1; BARZAN, R. R.1; MELO, T. R.1

1Universidade Estadual de Londrina, victorrmoraes@hotmail.com, Rua Rangel Pestana, 340, Apto. 
401, Londrina, Paraná, Brasil, 86062-020.

A expansão da agricultura, tanto em área quanto em produtividade, juntamente ao esgotamento de 
fontes e reservas mundiais, tornaram a racionalização do uso de fertilizantes uma atitude impres-
cindível para a sustentabilidade do sistema agrícola, desta forma a adoção de manejo adequado 
e técnicas de fertilização do solo específicas à necessidade são determinantes para continuação e 
eficiência da agricultura. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi conduzir um experimento 
que avaliasse os efeitos da utilização do gesso agrícola, em diferentes doses, sob a mobilização de 
cálcio, magnésio e potássio no perfil do solo. O delineamento experimental utilizado foi o intei-
ramente casualizado com 5 repetições. As doses dos tratamentos corresponderam a 0,0;1,0; 2,0; 
4,0 e 8 Mg ha-1, aplicadas superficialmente. Para a condução do experimento utilizou-se vasos 
plásticos com volume interno de 1,57 dm3. Os vasos foram preenchidos com amostras deforma-
das de terra, coletada da superfície (0-20 cm) e peneirada (2 mm), de um Latossolo Vermelho 
eutroférrico, de textura argilosa (69% de Argila, 13% de Silte e 18% de Areia), do município de 
Alvorada do Sul - PR, Brasil. Previamente corrigiu-se o solo e acondicionou-se em cada vaso de 
forma a obter a densidade de 1,20 g cm-3. Após esta etapa, aplicou-se água destilada em cada 
vaso em volume equivalente a 3 volumes de poros do solo contido nos vasos, correspondendo à 
aplicação de 1,40 L d’água por vaso. Após recolhido o lixiviado foram avaliados os teores de Ca2+, 
Mg2+ e K. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando houve diferença 
estatística, ajustou-se equações polinomiais de regressão para os cátions avaliados. Observou-se 
que os teores de cálcio, magnésio e potássio na água lixiviada aumentaram significativamente com 
o aumento da dose aplicada de gesso, especialmente o potássio que atingiu os maiores acréscimos 
médios nas quantidades totais lixiviadas, indo de 7,03 mg no tratamento controle para 118,61 e 
215,26 mg nos tratamentos correspondentes às aplicações de 4,0 Mg ha-1 e 8,0 Mg ha-1 de gesso 
agrícola, respectivamente.

Palavras-chave: gessagem; cátions básicos; lixiviação.
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CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E MACRONUTRIENTES NO EXTRATO DE 
SATURAÇÃO DE UM LATOSSOLO SOB DIFERENTES DOSES DE GESSO

MORAES, V. R.1; BRITO, O. R.1; BARZAN, R. R.1; MELO, T. R.1

1Universidade Estadual de Londrina, victorrmoraes@hotmail.com, Rua Rangel Pestana, 340, Apto. 
401, Londrina, Paraná, Brasil, 86062-020.

A utilização do gesso agrícola é uma prática vital na agricultura por sua alta solubilidade e con-
sequente neutralização do alumínio tóxico em subsuperfície, porém observa-se muitas vezes sua 
aplicação à campo sem necessidade ou critérios em alguns casos, o que pode criar uma condi-
ção de salinização no solo e causar danos à cultura instalada. O objetivo do trabalho foi avaliar 
a condutividade elétrica da solução do solo mediante diferentes doses de gesso agrícola (0, 1, 2, 
4 e 8 Mg ha-1). O experimento foi conduzido em vasos, com solo argiloso proveniente da camada 
superficial de um Latossolo Vermelho eutroférrico, e o delineamento experimental utilizado foi 
o inteiramente ao acaso, com 5 repetições por tratamento. Após coletados os solos de cada vaso, 
analisou-se o extrato de saturação em cada parcela. Obtidos os resultados, foi realizada análise de 
variância e, em caso de p-valor suficientemente baixo, ajustou-se os dados à equações polinomiais 
de regressão para a condutividade e os macronutrientes. Os teores de Al, Si e o pH não apresen-
taram diferença estatística, já o P apresentou correlação positiva principalmente devido ao seu 
aumento significativo no último tratamento. Os teores de Ca e S apresentaram alta correlação 
em função da presença dos mesmos no gesso agrícola aplicado nos tratamentos. A condutividade 
elétrica aumentou linearmente, apresentando os valores médios de 2.529 µS.cm-1 e 3.819 µS.cm-1 
nos tratamentos 4 e 8 Mg ha-1 (0-10 cm) e 1.715 µS.cm-1 e 3.121 µS.cm-1 nos tratamentos 4 e 8 Mg 
ha-1 (10-20 cm), respectivamente.

Palavras-chave: gessagem, química do solo, salinização.
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CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE UM LATOSSOLO BRUNO  
POR MEIO DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER

CARRA, J. B.1; FABRIS, M.1; SANTOS-TONIAL, L. M.2

1Estudante de Graduação em Bacharelado em Química Industrial da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
jessicabassettocarra@hotmail.com, marcieli.fabris@gmail.com; 2Professora da UTFPR, Câmpus Pato 

Branco, lmacedos@yahoo.com.br.

O objetivo deste trabalho foi caracterizar amostras de solo e ácido húmico (AH) por meio de infra-
vermelho com transformada de Fourier (FTIR). As amostras de solo, Latossolo Bruno, foram cole-
tadas durante a classificação do mesmo, na Fazenda Pacheco em Abelardo Luz, Santa Catarina. 
Deste modo, constituem-se pelos horizontes A, AB, BA e B. Após coleta as amostras foram secas em 
estufa a 40°C, moídas em moinho de facas e então peneiradas em peneiras de malha de 2 mm. A 
fração AH foi obtida conforme o procedimento sugerido pela Sociedade Internacional de Substân-
cias Húmicas (IHSS) (SWIFT et al., 1996). Para a obtenção dos espectros as amostras de solo e AH 
foram compactadas em pastilhas de KBr (150 mg de KBr:1,5 mg de amostra) e as medidas foram 
realizadas segundo a metodologia sugerida por Stevenson 1(994), utilizando-se um espectrôme-
tro Frontier da Perkin Elmer FT-IR. A determinação do índice de aromaticidade (I1630/I2920) 
baseou-se no trabalho de Dick et al., 2005. A análise qualitativa dos espectros mostrou: (1) maior 
intensidade em 1.630 cm-1 para o AH do que para o solo, (2) presença dos sinais em 1.452 e 1.010 
cm-1 somente para AH, (3) sinal em 1.420 cm-1 somente para as amostras de solo, (4) sinais em 
1.095 e 1.047 cm-1 somente para as amostras de solo do horizonte B. A análise quantitativa, mos-
trou que o índice I1630/I2920 variou de 0,95 ± 0,00 a 1,09 ± 0,04 para as amostras de solo e de 
0,92 ± 1,40 a 2,06 ± 0,14 para as amostras de AH, essa variação mostrou-se gradual para as amos-
tras de solo, contudo o mesmo não foi observado para as amostras de AH, as quais levando em 
consideração o desvio padrão, não apresentam variação significativa no índice de aromaticidade.

Palavras-chave: ácido húmico; horizontes; índice de aromaticidade; grau de humificação.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESPECTROSCÓPICA DE AMOSTRAS DE 
SOLO E ÁCIDO HÚMICO PROVENIENTES DE UM LATOSSOLO BRUNO

FABRIS, M.1; CARRA, J. B.1; SANTOS-TONIAL, L. M.2

1Estudante de Graduação em Bacharelado em Química Industrial da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
marcieli.fabris@gmail.com, jessicabassettocarra@hotmail.com; 2Professora da UTFPR, Câmpus Pato 

Branco, lmacedos@yahoo.com.br.

O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de carbono total em amostras de solos e carac-
terizar por meio da absorção de luz na região do ultravioleta-visível (UV-vis) amostras de ácido 
húmico (AH). As amostras de solo, Latossolo Bruno, foram coletadas e separadas de acordo com 
seu perfil, horizontes A, AB, BA e B, na Fazenda Pacheco em Abelardo Luz, Santa Catarina. Poste-
riormente as amostras foram secas em estufa a 40°C, moídas em moinho de facas e então penei-
radas em peneiras de malha de 2 mm. A fração AH foi obtida conforme sugerido pela Sociedade 
Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) (SWIFT et al., 1996). Com aproximadamente 0,500 
mg de solo e utilizando como amostra de referência sulfanilamida, foi determinado, por combus-
tão, o teor de carbono total das amostras de solo em um analisador elementar Eurovector 3000. A 
caracterização das amostras de AH por absorção de luz na região do UV-vis foi realizada segundo 
Chen et al. (1997), utilizando um Perkin Elmer Lambda 40. Foram realizadas medidas de absor-
bância nos comprimentos de onda 465 e 665 nm e posteriormente determinada a razão E4/E6. 
A análise do teor de carbono no solo demostrou que houve uma variação gradativa ao longo do 
perfil com variação de 2,60 a 0,77% de carbono total, mostrando que este encontra-se preferen-
cialmente na camada superficial. Os resultados da razão E4/E6, não mostraram variação gradual 
ao longo do perfil, sendo a maior razão observada no horizonte B, 3,30 ± 0,07 e a menor no hori-
zonte A, 2,09 ± 0,50. Resultado contrário ao observado na quantificação de carbono. Segundo Saab 
et al., 2007 o decréscimo da razão E4/E6 está diretamente relacionado com o aumento do peso 
molecular e a condensação dos carbonos aromáticos. Deste modo, pode-se inferir que apesar da 
camada superficial, horizonte A, ser a que apresenta maiores teores de carbono, este encontra-se 
menos humificado que o carbono presente no horizonte B.

Palavras-chave: razão E4/E6; teor de carbono; horizontes.
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RESIDUAL DE NITROGÊNIO NA PRODUTIVIDADE DE MILHO  
EM SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

LOPES, E. C. P.1; MORAES, A.2; SANDINI, I.3; KAMINSKI, T. H.1; BASI, S.3; MÜLLER, T. M.4

1Doutorandas do Programa de Pós-graduação em Agronomia, Produção Vegetal, UFPR, 
edinacplopes@gmail.com, tatyhk_86@hotmail.com; 2Professor da UFPR, amoraes@ufpr.br; 
3Professor da UNICENTRO, isandini@hotmail.com; 3Mestre em Agronomia pela UNICENTRO, 

simonebasi@hotmail.com; 4Doutoranda da UFSM, mullertania@hotmail.com.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito residual de nitrogênio (N) na pastagem, com pastejo 
de ovinos, sobre a produtividade de grãos de milho. O trabalho foi conduzido na UNICENTRO, em 
Guarapuava - PR, na safra 2011/2012. A área foi avaliada no sexto ano experimental. O experi-
mento estruturou-se em delineamento blocos casualizados em parcelas subdivididas e três repe-
tições. As parcelas consistiram dos tratamentos com N na forma de ureia (45%), (0, 75, 150 e 225 
kg ha-1 de N) no perfilhamento da pastagem de aveia branca (Avena sativa L.) e azevém (Lolium 
multiflorum Lam.) e, as subparcelas continham doses de N no final do ciclo da pastagem (0; 75 kg 
ha-1 de N) em pós-pastejo. A semeadura do híbrido de milho 30F53RR ocorreu no dia 29/10/11. 
Não houve aplicação nitrogenada em cobertura no milho, e, após a colheita avaliou-se a produtivi-
dade em kg ha-1. Os dados foram submetidos à análise da variância e a comparação das médias dos 
tratamentos pelo teste de Tukey, ao nível de significância p < 0,005, pelo programa estatístico Sis-
var. Verificou-se que houve diferenças significativas para os tratamentos. Contudo não foi obser-
vada significância para a interação entre os tratamentos de inverno com os tratamentos de pós-
-pastejo. A produtividade de grãos de milho foi afetada positivamente. Quanto ao incremento na 
produtividade pela aplicação de N no final do ciclo da pastagem (75 kg ha-1), também foi verificada 
significância estatística. O tratamento contendo zero de N no inverno mais a aplicação de 75 kg 
ha-1de N em pós-pastejo obteve-se a média de 7.148 kg de grãos, sendo este resultado superior aos 
sem aplicação de N em pós-pastejo, numa diferença de 2.972 kg ha-1 de grãos de milho. A média 
geral da produtividade para a aplicação de zero e 75 kg ha-1 de N em pós-pastejo foi de 1.497 kg de 
grãos de milho a mais que a média geral da produtividade sem a aplicação de N em pós-pastejo. Já 
nos tratamentos com maiores doses de N, o tratamento com 225 kg ha-1 de N no inverno com zero 
kg ha-1 de N no pós-pastejo, produziu 11.996 kg de grãos de milho, sendo praticamente a mesma 
quantidade obtida do tratamento com 300 (225 + 75) kg de N no inverno e pós-pastejo, respec-
tivamente, que foi de 11.913 kg ha-1. A produtividade de grãos de milho respondeu às doses de N 
aplicados no inverno, indicando o efeito residual desse N para a cultura de verão.

Palavras-chave: nitrogênio; residual; milho.
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TEORES DE CLOROFILA DETERMINADOS POR MEDIDOR PORTÁTIL  
NA FOLHA DE MILHO EM SISTEMA INTEGRADO  

DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
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O trabalho foi conduzido na Universidade Estadual do Centro-Oeste, em Guarapuava - PR, na safra 
2011/2012. A área avaliada no sexto ano experimental, aonde no inverno, foi pastejada por ovi-
nos. O experimento foi realizado em delineamento blocos casualizados, com três repetições. Os 
tratamentos consistiram de diferentes doses de nitrogênio (N) na forma de ureia (45%), (0, 75, 
150 e 225 kg ha-1 de N) no perfilhamento da pastagem de aveia branca (Avena sativa L.) e azevém 
(Lolium multiflorum Lam.). A semeadura do híbrido de milho 30F53RR ocorreu no dia 29/10/11. 
Não houve aplicação nitrogenada em cobertura no milho durante a condução do experimento. 
Utilizaram-se as folhas-índice, em florescimento pleno, para a determinação do teor relativo de 
clorofila com medidor portátil modelo Clorofilog CFL 1030–Falker, em valores SPAD (Soil Plant 
Analysis Devlopment). As leituras (duas por folha) foram feitas em pontos situados na metade a 
dois terços do comprimento da folha amostrada, a partir da base, e a 2 cm de uma das margens da 
folha, utilizando 10 folhas por parcela. Os dados coletados foram submetidos à análise da variân-
cia, pelo programa estatístico ASSISTAT Beta 7,6 com teste de comparação das médias dos trata-
mentos realizadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 1 e 5%. Verificou-se que houve 
diferenças significativas para os tratamentos. Tanto para clorofila a quanto para b, as maiores 
médias foram obtidas nos tratamentos que continham aplicação nitrogenada. Pela clorofila total 
observou-se que a dose de 150 kg ha-1 de N no perfilhamento da pastagem foi o que apresentou a 
melhor média, apresentando incremento na formação de clorofila nas folhas de milho, sendo esta-
bilizada com a dose de 225 kg ha-1. Os teores de clorofila da folha-índice de milho responderam às 
doses de N aplicados no inverno, comprovando o efeito residual desse N para a cultura de verão.

Palavras-chave: clorofila; nitrogênio; milho.
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BARBOSA, M. A.3; SAKURADA, R. L.3; MINATO, E. A.3

1Professor da UEM, ttinoue@uem.br; 2Estudante de Graduação em Agronomia da UEM, 
renancamparoto@gmail.com; 3Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEM.

A aplicação de nutrientes via foliar (AF) é uma prática de manejo nutricional complementar ao 
fornecimento destes via solo, que visa a manutenção metabólica do vegetal durante todo seu ciclo, 
possibilitando o aumento na produção de grãos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiên-
cia agronômica da AF de P e K em diferentes doses e estádios fenológicos na cultura do milho, 
conduzido entre Março à Julho de 2014 em Paiçandu - PR. O delineamento experimental foi o de 
blocos inteiramente casualizados, sendo estudados 8 tratamentos, (T1: Testemunha sem AF; T2: 
AF de 0,5 kg/ha em V4-V6; T3: AF de 1,0 kg/ha em V4-V6; T4: AF de 2,0 kg/ha em V4-V6; T5: AF 
de 0,5kg/ha em VT; T6: AF de 1,0kg/ha em VT; T7: AF de 2,0kg/ha em VT; T8: AF de 2,0kg/ha em 
V4-V6 + VT) com 4 repetições. Foi utilizado o produto comercial K-Fol (50% pp de K2O e 18,1% 
pp de P2O5). A aplicação foi realizada com pulverizador costal com pressão constante de CO2, e 
volume de calda de 200 l/ha. As variáveis analisadas foram EST (estande), NFESP (número de filei-
ras por espiga), NGESP (número de grãos por espigas), PESP (peso de espigas), PGESP (peso de 
grãos por espiga). PGRÃO (Peso de 100 grãos) e PROD (produtividade). Os dados coletados foram 
submetidos a análise de variância pelo teste F e suas médias comparadas em nível de 10% de pro-
babilidade pelo teste de Scott Knott. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas 
para nenhuma das variáveis estudadas, porém numericamente, o T3 apresentou a maior produ-
tividade, a segunda maior média de peso de espiga e a terceira maior média de peso de grãos por 
espiga. O T8 apresentou as maiores médias de PESP, PGESP e NFESP, as segundas maiores médias 
de PGRÃO e de PROD, o que sugere que as características das espigas e dos grãos (com destaque 
para as espigas) foram mais determinantes para a PROD do que o EST. Assim, considerando os 
dados numéricos observados, é recomendável a AF de 1,0 kg/ha do produto comercial, seja em 1 
única aplicação em V4-V6 ou em 2 aplicações sequenciais, em V4-V6 e VT.

Palavras-chave: adubação; nutrientes; produtividade.
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ESTOQUE DE CARBONO DAS FRAÇÕES FÍSICAS DA MATÉRIA ORGÂNICA 
SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

ROSSET, J. S.1; LANA, M. C.2; PEREIRA, M. G.3; SCHIAVO, J. A.4; RAMPIM, L.5; SARTO, M. V. M.6

1Professordo IFPR, Assis Chateaubriand - PR, jean.rosset@ifpr.edu.br; 2Professora da UNIOESTE, 
Marechal Cândido Rondon - PR; 3Professor da UFRRJ, Seropédica-RJ; 4Professor UEMS, Aquidauana-

MS; 5Pesquisador do PNPD/CAPES UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 6Estudante de 
Doutorado da UNESP, Botucatu-SP.

O acúmulo de C anual das diferentes frações da matéria orgânica do solo (MOS) pode apresentar 
elevada variabilidade entre regiões, principalmente pela diversidade de clima (temperado, subtro-
pical e tropical), solos, tipos de manejos e rotações de culturas adotadas em relação às áreas sob 
vegetação natural. O objetivo do presente estudo foi avaliar o estoque de carbono das frações físicas 
da MOS em sistemas de manejo com diferentes tempos de implantação na região Oeste do estado 
do Paraná. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo estu-
dadas áreas com diferentes tempos de adoção do sistema plantio direto (SPD): 6 anos, 14 anos e 
22 anos no sistema de sucessão de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) (SPD6, SPD14 
e SPD22, – fase de transição, consolidação e manutenção, respectivamente); 12 anos de SPD no 
mesmo sistema de sucessão e mais 4 anos com introdução de braquiária em consórcio com o milho 
nos cultivos de inverno (fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem permanente e mata 
nativa, todas sob Latossolo Vermelho eutroférrico de textura muito argilosa. As amostras de solos 
foram coletadas nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m em cinco repetições para cada 
camada. Foi realizado o fracionamento físico (granulométrico) da MOS separando as frações da 
matéria orgânica particulada (MOP) e matéria orgânica associada aos minerais (MOM). Os teores 
de carbono orgânico total (COT) e MOP foram determinados através de combustão seca por anali-
sador CHNS, sendo o C da MOM obtido por diferença entre o COT e MOP, com posteriores cálculos 
dos estoques de carbono (C) de cada fração. Observaram-se estoques superiores de MOP para a 
área de mata nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,1 m, 3,97 e 3,12 Mg ha-1, respectivamente. Dentre os 
sistemas de manejo em sucessão soja, milho/trigo, houve diferença para todas as camadas somente 
para SPD22 e as demais, com valores totais no perfil de 0-0,4 m de 12,22, 12,05 e 18,75 Mg ha-1 nas 
áreas de SPD6, SPD14 e SPD22, respectivamente. Como o desmatamento ocorreu em 1974, as áreas 
com menores tempos de adoção do SPD geraram menores estoques de MOP em relação a área de 
SPD22. Para os estoques de carbono da MOM, observaram-se menor sensibilidade desta fração em 
identificar diferenças nos sistemas de manejo em relação ao estoque de MOP. Essa característica 
fica evidente quando se avalia os sistemas de manejo em sucessão, com diferenças somente na 
camada de 0,05-0,1 m. A área de mata apresentou os maiores estoques de MOM nas camadas de 
0-0,05 m (13,61 Mg ha-1) e 0,05-0,1 m (9,49 Mg ha-1) e a área de pastagem na camada de 0,1-0,2 m 
(16,87 Mg ha-1). O aumento gradual dos estoques de MOM e MOP ao longo do tempo de implantação 
de sistemas conservacionistas de manejo, mesmo que de forma lenta é evidente, com benefícios aos 
atributos do solo que estão relacionados a dinâmica destas frações no solo.

Palavras-chave: matéria orgânica particulada; matéria orgânica mineral; cronossequência.
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FERTILIDADE DO SOLO EM ÁREA CULTIVADA COM DIFERENTES 
QUANTIDADES DE PALHADA DE CANA-DE-AÇÚCAR

FELIX, J. C.1; BRITO, O. R.2; OLIVEIRA, M. A.1; ZUCARELI, C.2

1Pós-graduando em Agronomia da UEL, jcazfelix@yahoo.com.br, agromariana.oliveira@gmail.com; 
2Professor da UEL, osmar@uel.br, claudemircca@uel.br.

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum sp.) tem sido implantada em áreas de baixa fertilidade 
natural e o sistema de manejo associado à queima da palhada tende a diminuir o potencial pro-
dutivo dos canaviais. Com a colheita mecanizada da cana crua, as folhas secas, os ponteiros e as 
folhas verdes são cortados e lançados sobre a superfície do solo formando uma camada morta. 
Essa camada morta apresenta benefícios para os solos como: aumentos e/ou manutenção da umi-
dade; Elevação dos teores de matéria orgânica, da atividade biológica e da fertilidade, bem como 
reduções da incidência direta da luz, da temperatura e do impacto da água das chuvas na superfí-
cie do solo. O trabalho objetivou avaliar a influência da deposição superficial de diferentes quanti-
dades de palhada na fertilidade do solo em área cultivada com cana-de-açúcar. O experimento foi 
localizado no município de Bandeirantes - PR, sendo o solo classificado como Latossolo vermelho 
distrófico, textura argilosa. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com 
4 repetições. Os tratamentos testados corresponderam a quantidades de palhada de 0, 5, 10, 15 e 
20 Mg ha-1, aplicados superficialmente, a variedade RB-92.579, com alto índice de perfilhamento, 
difícil despalha e baixa velocidade de desenvolvimento vegetativo. Para avaliar a influência dos 
tratamentos na fertilidade do solo foram coletadas amostras de terra em três profundidades 0-20, 
20-40 e 40-60 cm, cinco meses após a primeira colheita. Avaliou-se o pH em água e em CaCl2 0,01 
M e os teores de carbono orgânico total, Al, Ca, Mg, K e P. Além disso foram calculados os valores 
da CTC efetiva, CTCpH7,0, saturação por base (V) e saturação por alumínio ( m). Os dados obti-
dos foram submetidos à análise de variância e ajustados pelas equações de regressão polinomial. 
Para a camada superficial de 0-20 cm, os resultados indicaram efeitos significativos apenas para 
alumínio trocável que aumentou de forma progressiva até a dose de 10,0 Mg ha-1 de palhada. Por 
outro lado, na camada subsuperficial de 20-40 cm foram observadas reduções dos valores da CTC 
efetiva e CTCpH7,0 com pontos de mínimos em 3,35 e 3,71 Mgha-1 respectivamente. A partir des-
sas doses o crescimento dos valores médios para essas variáveis foi exponencial, principalmente 
para a CTCpH7,0.

Palavras-chave: Saccharum sp.; teores de alumínio; CTC do solo.



– 198 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA NA PRODUTIVIDADE DA SOJA

VARGAS, G. R.1; MARQUES, R.2

1Doutorando em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, giovanno@
ufpr.br; 2Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, rmarques@ufpr.br.

O crescimento da produção de soja (Zea mays) no Brasil acelerou o desenvolvimento da agricul-
tura brasileira. O aumento da capacidade competitiva da soja brasileira sempre esteve associado 
aos avanços científicos e a disponibilização de tecnologias ao setor produtivo. Uma das principais 
formas de aumento da produção é através do adequado manejo nutricional das plantas. Entre os 
nutrientes essenciais para o crescimento da soja e demais plantas, temos o potássio (K), que além 
de essencial ao desenvolvimento das plantas, é um macronutriente primário. Assim, sua deficiên-
cia no solo e nas plantas, provoca grande decréscimo na produtividade das culturas. O presente 
estudo teve por objetivo avaliar a adubação potássica na cultura da soja, realizada em pré e pós 
plantio sob sistema de plantio direto no município de Corbélia - PR. O delineamento utilizado 
foi de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições, sendo os tratamentos: T1- soja 
V-Max RR com adubação potássica 25 dias pré-plantio; T2 – soja V-Max RR com adubação potás-
sica 30 dias pós-plantio; T3 – soja Apolo RR com adubação potássica 25 dias pré-plantio; T4 – soja 
Apolo RR com adubação potássica 30 dias pós-plantio; T5 – Testemunha – soja V-Max RR e T6 
– Testemunha – soja Apolo RR, não havendo aplicação de potássio pré e pós plantio nas testemu-
nhas. Para os tratamentos T1, T2, T3 e T4 a quantidade aplicada de K2O em pré e pós plantio foi de 
150 kg K2O ha-1, utilizando como fonte de K o cloreto de potássio. O plantio foi realizado no dia 20 
de outubro de 2013 e a colheita no dia 24 de fevereiro de 2014. A produtividade e massa de 1.000 
grãos da soja variou em função da cultivar, porém cada cultivar, considerada individualmente, não 
sofreu alterações nas variáveis avaliadas em razão da aplicação de potássio. As cultivares utili-
zadas, por serem precoces, sofreram com o déficit hídrico da região na ocasião da realização do 
experimento, o que fez com que houvesse redução na produtividade destas cultivares. Não houve 
aumento na produtividade da soja em função da aplicação de cloreto de potássio em pré-plantio 
e em pós-emergência. A cultivar Apolo RR se mostrou mais produtiva em relação a cultivar V-Max 
RR para as condições de solo e clima encontrados durante o experimento, apesar da ausência de 
diferenças estatísticas entre as cultivares.

Palavras-chave: soja transgênica; nutrientes; produtividade.
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TEOR DE BORO EM ESPÉCIES FLORESTAIS LOCALIZADAS EM ÁREA URBANA

VARGAS, G. R.1; MARQUES, R.2

1Doutorando em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, giovanno@ufpr.br; 
2Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, rmarques@ufpr.br.

As espécies vegetais apresentam na composição de seus tecidos, elementos sem os quais as plan-
tas não conseguiriam completar seu ciclo, estes são chamados elementos essenciais. Dentre os 
nutrientes essenciais, encontramos o Boro (B), que é importante na realização de funções como 
alteração das reações enzimáticas, inibindo ou estimulando a atividade das enzimas provocando 
alterações no metabolismo das plantas. A disponibilidade do B está relacionado a aspectos como 
pH, material de origem, e matéria orgânica. Teores médios adequados de B em espécies arbó-
reas em geral são em torno de 30 a 70 mg/kg. Sendo observada a importância deste elemento 
nas plantas, principalmente em espécies arbóreas, onde este elemento possui grande importância 
no desenvolvimento devido à importância destas espécies em reflorestamentos, recuperação de 
áreas degradadas, além da própria vegetação urbana, este estudo teve por objetivo avaliar, atra-
vés de análises foliares, os teores de Boro presentes em espécies arbóreas do campus de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba - PR, para detecção de possíveis proble-
mas quanto a deficiência ou toxidez deste elemento. Foram escolhidas 5 espécies representativas 
do local: Magnolia grandiflora (Magnólia), Podocarpus lambertii (Podocarpus), Eugenia uniflora 
(Pitanga), Luehea divaricata (Açoita-cavalo) e Vitex megapotanica (Tarumã). Foram utilizadas duas 
plantas de cada espécie onde foram selecionadas e coletadas folhas saudáveis em cada árvore, 
sendo divididas em folhas lavadas, que passaram por lavagem em água deionizada e sem lavagem 
as quais não passaram por qualquer tratamento. Para determinação dos teores de B foi utilizado 
o método de colorimetria de azometina H. As análises foliares demonstraram que nenhuma das 
espécies apresentou deficiência do B em suas folhas, mas as espécies P. lambertti e M. grandiflora 
respectivamente, apresentaram valores bem abaixo dos definidos como satisfatórios ou ideais 
para o desenvolvimento das culturas. E. uniflora, L. divaricata e V. megapotamica apresentaram os 
maiores teores respectivamente, apresentando as 5 espécies esta sequência de resultados tanto 
nas amostras lavadas, como nas amostras não lavadas, estas 3 últimas apresentando resultados 
satisfatórias próximos dos ideais, entre 30 e 70 mg/kg.

Palavras-chave: nutrientes; espécies arbóreas; nutrição florestal.
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APLICAÇÃO FOLIAR COM SILICATO DE POTÁSSIO  
NO DESEMPENHO AGRONÔMICO DO FEIJOEIRO

ALVES, A. L.1; COSTA, A. C. T.2; DUARTE JÚNIOR, J. B.2; PIETROWSKI, V.2; MOTTIN, M. C.1

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, andre_luiz.alves@outlook.
com, marcos.c.mottin@hotmail.com; 2Professor da UNIOESTE, antonio.unioeste@hotmail.com, 

b7duarte@hotmail.com, vandapietrowski@gmail.com.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de duas cultivares de feijoeiro em 
função da aplicação de diferentes doses de silicato de potássio via foliar. O experimento foi con-
duzido na “safra das águas”, no período de agosto a dezembro de 2014 sob condições de campo 
no município de Assis Chateaubriand/PR. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, em um esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. O primeiro fator refere-se às 
cultivares de feijão IPR Campos Gerais e IPR Tuiuiú e o segundo fator refere-se às doses de silicato 
de potássio (0, 250, 500, 750 e 1.000 ml.ha-1) de um produto comercial contendo 0,9% de SiO2 e 
24% de K2O em sua formulação. As aplicações foram feitas durante os estádios fenológicos V3, V4 
e R5, R6, R7 e R8 da cultura, sendo utilizada a mesma quantidade de silicato de potássio estabele-
cida para cada tratamento nas aplicações. Para realizar as aplicações foi utilizado um pulverizador 
costal elétrico com a pressão de trabalho de 45 psi com auxílio de uma barra de 4 bicos, tipo leque, 
com volume de calda de 186 L ha-1. As parcelas continham 77,4 m2, sendo composta por 18 linhas, 
espaçadas a 0,43 m entre si e uma população de 12 plantas por metro linear. Foram avaliadas as 
características: altura de plantas, o número de vagens por planta, o número de grãos por vagem, o 
peso de mil grãos, a massa seca da parte aérea e a produtividade de grãos em kg.ha-1. Para análise 
estatística, os dados obtidos, foram submetidos à análise de variância considerando um nível de 
significância de 5% de probabilidade para o teste F. Quando significativos, os dados foram subme-
tidos à análise de regressão utilizando o software estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2011). Obser-
vou-se que a medida que houve aumento das doses de silicato de potássio, a cultivar IPR Campos 
Gerais apresentou maior altura de plantas e peso de mil grãos, enquanto que a cultivar IPR Tuiuiú 
apresentou maior número de grãos por vagem. Concluiu-se que a aplicação foliar de silicato de 
potássio na cultura do feijoeiro na safra das águas, para as duas cultivares, contribuiu para um 
melhor desempenho agronômico, resultando em maior produtividade de grãos.

Palavras-chaves: Phaseolus vulgaris L.; IPR Campos Gerais; IPR Tuiuiú.



– 201 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E pH EM LATOSSOLO VERMELHO EM FUNÇÃO 
DE DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO IN NATURA E COMPOSTADA

MELO, T. R.1; MACHADO, W.1; SOUZA, G. K.2; SANTOS, J. V. F.2;  
MORAES, V. R.1; BARZAN, R. R.1; TAVARES FILHO, J.3

1Pós-graduando em Agronomia da UEL, thadeurodrigues@hotmail.com; 2Graduando da UEL; 
3Professor da UEL, tavares@uel.br.

A preocupação com o esgotamento de reservas minerais de fertilizantes, meio ambiente e sus-
tentabilidade na agricultura, fazem com que o uso de resíduos orgânicos como fertilizante seja 
cada vez mais estudado. O Brasil se destaca na produção mundial de frangos de corte e, conse-
quentemente, também é grande produtor dos resíduos dessa atividade, dentre os quais, um dos 
principais é a cama de aviário. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as alterações ocorridas 
na condutividade elétrica (CE) e pH em função das doses e do estado de compostagem da cama 
de aviário em um Latossolo Vermelho. O experimento foi implantado no município de Londrina 
- PR em um Latossolo Vermelho sob plantio direto. A disposição do experimento foi em blocos 
ao acaso, em esquema fatorial 2 x 5, onde foram testados 2 níveis de compostagem da cama: in 
natura e compostada, em 5 doses: 0,0; 4,5; 9,0; 13,5; 18,0 mg ha-1. A cama de aviário foi aplicada à 
lanço no dia 05/09/2014 e após 30 dias da aplicação, amostras de solo foram coletadas da camada 
de 0 à 5 cm. O solo coletado foi peneirado (2 mm) e as análises de CE e pH foram realizadas nas 
proporções solo:água de 1:5 e 1:2,5 ( m/v), respectivamente. Os dados foram testados quanto à 
homogeneidade de variância pelo teste de Hartley e quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-
-Wilk. Os dados foram submetidos à análise de variância e, em caso de p-valor suficientemente 
baixo, submetidos ao teste de Tukey ou à regressão, dependendo da natureza das variáveis. Ape-
nas a CE apresentou diferença com a aplicação do resíduo. Entretanto, não foi encontrado efeito 
do estado de compostagem (0,5480), nem interação entre o estado de compostagem e as doses 
aplicadas (0,5617). A CE variou apenas em função da dose aplicada (p-valor < 0,0001). A variação 
foi linear, com R2 = 0,9826 e modelo CE (μS cm-1) = 7,9973 x + 127,98. Apesar do aumento linear na 
CE, os valores ficaram bem abaixo dos considerados críticos às culturas mais sensíveis. O pH não 
apresentou p-valor suficientemente baixo para nível de compostagem (0,6265), doses (0,3734) e 
interação (0,9924), possivelmente devido ao elevado poder tampão de pH do solo, devido à sua 
granulometria. A aplicação de cama de aviário eleva a CE e não altera o pH de solos com elevado 
poder tampão, independente do seu estado de compostagem.

Palavras-chave: fertilização orgânica; resíduos; química do solo.
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CARBONO E NITROGÊNIO EM DIFERENTES USOS DO SOLO EM TERRA 
PRETA DE ÍNDIO E ARGISSOLO EM IRANDUBA - AM

ROCHA, T. C.1; CORRÊA, R. B.2; CORDEIRO, E. R.3; MUNIZ, A. W.4

1Bolsista da FAPEAM-Embrapa, tassia18@hotmail.com; 2Bolsista da FAPEAM- Embrapa, rafaella.
barbosa@live.com; 3Pesquisador da Embrapa, everton. cordeiro@embrapa.br; 4Pesquisador da 

Embrapa, aleksander.muniz@embrapa.br.

A Terra Preta de Índio é um solo antrópico amazônico. Esse solo é fértil e foi criado há 2.500 anos 
pela civilização ameríndia. No entanto, a maioria dos solos amazônicos como os argissolos apre-
sentam baixa fertilidade. Observa-se que a agricultura pode degradar os solos tropicais. Deste 
modo, deve-se desenvolver um modelo sustentável para conservação destes solos. Assim, as TPI 
podem servir de modelo para o desenvolvimento sustentável da agricultura na Amazônia. Assim, 
o objetivo desse trabalho foi avaliar o carbono (C) e nitrogênio (N) em diferentes usos do solo em 
Terra Preta de Índio e Argissolo em Iranduba, AM. Foram coletadas 5 amostras compostas de solo 
em floresta e área cultivada com mandioca em TPI e argissolo. Cada amostra composta foi consti-
tuída de 5 sub-amostras. O C e N foram determinados utilizando analisador elementar. Os dados 
obtidos foram submetidos a análise de variância e ao teste de separação de médias de Tukey (p < 
0,05). Os procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio do programa SAS 9.1. Os resul-
tados demonstraram que as quantidades de C e N foram maiores na TPI do que no argissolo. Além 
disso, observou-se que o C e N foram maiores na área de floresta do que na área cultivada. A rela-
ção C: N foi maior na TPI sob floresta do que os demais sistemas estudados. A TPI cultivada, argis-
solo cultivado e argissolo sob floresta não apresentaram diferenças entre si. Pode-se concluir que 
a TPI apresenta mais C e N do que o argissolo. E ainda, que a floresta apresenta mais C e N do que 
a área cultivada em ambos os solos estudados. O cultivo diminui a relação C: N em TPI.

Palavras-chave: fertilidade do solo; solos antrópicos; floresta.
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CARBONO E FÓSFORO EM TERRA PRETA DE ÍNDIO SOB FLORESTA NO 
MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA

ROCHA, T.1; CORRÊA, R. B.2; MARTINS, G. C.3; TEIXEIRA, W. G.4; MUNIZ, A. W.5

1Bolsista da FAPEAM-Embrapa, tassia18@hotmail.com; 2Bolsista da FAPEAM- Embrapa, rafaella.
barbosa@embrapa.br; 3Pesquisador da Embrapa, gilvan.martins@embrapa.br; 4Pesquisador da 

Embrapa, wenceslau.teixeira@embrapa.br; 5Pesquisador da Embrapa,  
aleksander.muniz@embrapa.br.

A maioria dos solos amazônicos apresentam baixa fertilidade natural. Esses são degradados rapi-
damente pelo uso agrícola. Dessa forma, se necessita desenvolver formas de utilizar adequada-
mente o solo. Na Amazônia, o uso das Terras Pretas de Índio (TPI) pode servir como modelo para 
o desenvolvimento agrícola sustentável.As TPI foram criadas pela civilização pré-colombiana há 
mais de 2.500 anos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o carbono (C) e fósforo (P) em TPI sob flo-
resta no município de Santarém, PA. As amostras foram coletadas grades de pontos estabelecidas 
e georeferenciadas em três áreas cobertas por floresta nativa em Santarém. Essas grades foram 
compostas de 23 pontos distanciados 25 metros entre si. O C foi obtido por oxidação com dicro-
mato de potássio em meio sulfúrico, enquanto o P foi obtido por extração com ácido sulfúrico. O C 
foi determinado por titulometria e o P por espectrometria. Os dados obtidos foram submetidos a 
análise de variância e ao teste de separação de médias de Tukey (p < 0,05). Os procedimentos esta-
tísticos foram realizados com auxílio do programa SAS 9.1. O C e P do solo na área 1 foram maiores 
do que nas demais áreas. O C foi maior na área 2 do que na área 3, enquanto o P não variou entre 
as áreas 1 e 2. O C difere nas áreas de TPI com floresta em Santarém.

Palavras-chave: fertilidade do solo; solos antrópicos; floresta.
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AVALIAÇÃO DA ADAPTABILIDADE DE VARIEDADES DE GIRASSOL 
(Helianthus annus) CULTIVADAS NA CIDADE DE TOLEDO - PR

CONTI, C. J.1; NUNES, M.2; NOLL, L. E. E.3; BRAZ, H.4

1Estudante de Mestrado em Ciências Ambientais da UNIOESTE, jussara_carla@hotmail.com; 
2Estudante de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, meirielinunes@hotmail.com; 

3Engenheiro-agrônomo, eleandro_noll@hotmail.com; 4Engenheira-agrônoma,  
hannahbraz@hotmail.com.

A cultura de girassol (Helianthus annus) está se expandindo no Brasil, devido as excelentes carac-
terísticas apresentadas por seus derivados. Seu cultivo pode ser realizado em todas as regiões 
do território brasileiro, pois possui características que fazem com que a planta se adapte muito 
bem a regiões com diferentes condições edafoclimáticas. Entre diversos fatores que interferem no 
sucesso da cultura, a escolha da cultivar é muito importante devido à interação entre genótipo e 
ambiente. Com base nisto, o presente estudo teve objetivo de avaliar a adaptabilidade de cultiva-
res de girassol, cultivadas na cidade de Toledo, no Oeste Paranaense. O experimento foi realizado a 
campo, na fazenda experimental da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Toledo. O 
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com quatro cultivares e cinco repetições, 
todas as cultivares utilizadas possuem recomendação para semeadura no estado do Paraná. As 
cultivares utilizadas foram Embrapa 122, BRS 321, BRS 323 e BRS 324. Foram realizadas análises 
a campo e nos laboratórios da PUC PR, as variáveis número de folhas, altura de capítulo, altura de 
planta, tamanho de capítulo e diâmetro de caule, foram realizadas ainda no campo onde a cultura 
estava implantada, já as variáveis número de aquênios por capítulo, massa de mil grãos, produti-
vidade, teor de óleo e litros de óleo por hectare foram realizadas nos laboratórios, a extração do 
óleo ocorreu na cidade de Santa Helena - PR, com o auxílio de uma mini prensa. De acordo com 
os resultados obtidos observa-se que para as variáveis número de folhas, diâmetro de caule e 
número de aquênios não houve diferença significativa entre as cultivares avaliadas, entretanto 
para as variáveis altura de capítulo, altura de planta, tamanho de capítulo, massa de mil grãos, 
produtividade, teor de óleo e litros de óleo por hectare houve diferenças significativas entre as 
cultivares avaliadas, onde o melhor resultado obtido foi com o híbrido BRS 321, com uma produ-
tividade de 1800,93 kg ha-1 e com teor de óleo de 22%. Portanto, a cultivar que melhor se adaptou 
a região de Toledo foi o híbrido BRS 321, sendo esta a melhor opção de recomendação entre as 
cultivares avaliadas para o cultivo na região Oeste do Paraná.

Palavras-chave: Helianthus annus; estabilidade; cultivares de girassol.
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Vários estudos enfatizam a importância da quantificação do carbono (C) nas diferentes frações da 
matéria orgânica do solo (MOS) devido ao interesse em conhecer o potencial de captura e arma-
zenamento do C nos diferentes sistemas de uso do solo, reduzindo assim o impacto da agricul-
tura sobre o ambiente. O objetivo do presente estudo foi avaliar o estoque de carbono das frações 
húmicas da MOS em sistemas de manejo com diferentes tempos de implantação na região Oeste 
do estado do Paraná. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, 
sendo estudadas áreas com diferentes tempos de adoção do sistema plantio direto (SPD): 6 anos, 
14 anos e 22 anos no sistema de sucessão de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) 
(SPD6, SPD14 e SPD22, – fase de transição, consolidação e manutenção, respectivamente); 12 
anos de SPD no mesmo sistema de sucessão e mais 4 anos com introdução de braquiária em con-
sórcio com o milho nos cultivos de inverno (fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem 
permanente e mata nativa, todas sob Latossolo Vermelho eutroférrico de textura muito argilosa. 
As amostras de solos foram coletadas nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m em 
cinco repetições para cada camada. Foi realizado o fracionamento químico da MOS separando as 
frações humina (HUM), ácido húmico (AH) e ácido fúlvico (AF) mediante técnica da solubilidade 
diferencial determinando-se o C de cada fração, com posteriores cálculos dos estoques de seus 
respectivos estoques. Os maiores estoques de C-AF ocorreram na área de SPD22 chegando a 6,49 
Mg ha-1 na camada de 0,2-0,4 m, sendo estes valores superiores aos observados nas demais áreas 
em todas as camadas, com exceção da área de mata na camada de 0-0,05 m. Esse padrão é con-
firmado pelo maior estoque desta fração na camada de 0-0,4 m em comparação as demais áreas. 
Para o estoque de C-HUM na camada de 0,2-0,4 m, todas as áreas foram semelhantes com exceção 
da área de pastagem, superando em 38% o estoque de C desta fração em comparação a área de 
mata. Houve tendência aumento dos estoques de C-HUM em relação ao tempo de implantação 
do SPD, porém de forma lenta e gradual, especialmente em comparação entre a área de SPD22 
e SPD6. Para os estoques C-AH destaca-se o aumento com o tempo de implantação do SPD para 
todas as camadas, principalmente quando se compara a área de SPD22 com as demais. Os maiores 
estoques de C-AF e CAH, especialmente na área de SPD22 são um indicativo da presença de C em 
frações com menor estabilidade, que se destacam em diversos processos do solo, como agregação 
e ciclagem de nutrientes. Verifica-se o predomínio da fração HUM em comparação aos AH e AF, 
com maiores estoques nas áreas de mata e pastagem, e com movimentação das frações do extrato 
alcalino (AH e AF) em profundidade. Dentre os sistemas manejados em SPD, a área de 22 anos 
apresentou os maiores estoques de AH e AF.

Palavras-chave: ácidos orgânicos; humificação; sistema plantio direto.
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O objetivo do presente estudo foi avaliar os estoques de carbono orgânico total (ECOT) do solo em 
sistemas de manejo com diferentes tempos de implantação na região Oeste do estado do Paraná. 
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo estudadas 
áreas com diferentes tempos de adoção do sistema plantio direto (SPD): 6 anos (fase de transição), 
14 anos (fase de consolidação) e 22 anos (fase de manutenção) no sistema de sucessão de culturas 
de soja (verão) e milho/trigo (inverno) (SPD6, SPD14 e SPD22, respectivamente); 12 anos de SPD 
no mesmo sistema de sucessão e mais 4 anos com introdução de braquiária em consórcio com o 
milho nos cultivos de inverno (fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem permanente e 
mata nativa, todas sob Latossolo Vermelho eutroférrico de textura muito argilosa. As amostras 
de solos foram coletadas nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m em cinco repetições 
(amostras compostas), sendo individualmente formadas por 10 amostras simples. Foram deter-
minados os teores de carbono orgânico total (COT), sendo posteriormente calculados os ECOT 
pelo método da massa equivalente. Observaram-se valores superiores de ECOT para as áreas de 
mata e pastagem na camada de 0-0,05 m, sendo diferentes entre si, e diferindo das áreas mane-
jadas sob SPD, com valores de 16,91 e 13,06 Mg ha-1, respectivamente. Para as demais camadas, 
verificaram-se valores semelhantes nas áreas de SPD22 e mata. Nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,1 
m, os valores de ECOT tiveram tendência de aumento com o tempo de adoção do SPD, porém não 
diferiram estatisticamente, com valor máximo de 10,07 Mg ha-1 para a área de SPD22 na camada 
de 0,05-0,1 m. Houve tendência de aumento do ECOT da área sob M+B nas duas últimas cama-
das, porém não diferindo das áreas sob sucessão soja, milho/trigo. Houve redução acentuada nos 
ECOT nas camadas superficiais, especialmente na camada de 0-0,05 m em relação à área de mata, 
o que indica a maior susceptibilidade da oxidação do COT nesta camada do solo submetidos a 
certos sistemas de manejo. No SPD, o potencial em sequestrar carbono (C) se deu de maneira 
mais lenta. Neste sistema, um manejo possivelmente mais eficiente dos resíduos incorporados à 
superfície do solo, além de um esquema de rotação de culturas mais diversificado, pode contribuir 
para incrementar o desenvolvimento de raízes em profundidade e facilitar o acúmulo de C no per-
fil do solo. Isso reforça a hipótese de que as características dos esquemas de rotação de culturas 
podem ser determinantes no comportamento dos sistemas de manejo, principalmente quanto ao 
sequestro de C.

Palavras-chave: sistema plantio direto; estocagem de carbono; cronossequência.
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O manejo inadequado dos sistemas agrícolas resulta em efeitos prejudiciais na qualidade dos atribu-
tos do solo, sendo essa qualidade possível de ser avaliada através de alguns indicadores. O objetivo 
desse estudo foi avaliar a evolução diária de carbono mineralizável em agregados incubados em 
laboratório provenientes de sistemas de manejo com diferentes tempos de implantação sob Latos-
solo Vermelho eutroférrico na região Oeste do estado do Paraná. Foi utilizado o delineamento intei-
ramente casualizado com cinco repetições, sendo estudadas áreas com diferentes tempos de adoção 
do sistema plantio direto (SPD): 6 anos (fase de transição), 14 anos (fase de consolidação) e 22 anos 
(fase de manutenção) no sistema de sucessão de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) 
(SPD6, SPD14 e SPD22, respectivamente); 12 anos de SPD no mesmo sistema de sucessão e mais 4 
anos com introdução de braquiária em consórcio com o milho nos cultivos de inverno (fase de con-
solidação) – (M+B); área de pastagem permanente e mata nativa. Foi realizada a coleta de agregados 
nestes sistemas de manejo, nas camadas de 0-0,05 e 0,05-0,1 m sendo posteriormente separados 
na faixa de 4-2 mm, e incubados em frascos no laboratório para avaliação da evolução de carbono 
mineralizável (C-CO2) até a estabilização da evolução, sendo a evolução avaliada a cada 24 horas do 
1º ao 7º dia, a cada 48 horas do 8º ao 14º dia e a cada 96 horas do 15º até a completa estabilização, 
além da avaliação dos teores de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (N) dos agregados. 
As amostras oriundas das áreas de mata e pastagem apresentaram os maiores valores para COT e N 
total nas camadas avaliadas, além da maior evolução de C-CO2 logo após a incubação (1 dia) nas duas 
camadas, com valores de 94 e 71% superiores a SPD22, respectivamente, devido principalmente aos 
maiores teores de COT destas áreas. Esse fato é conhecido como “priming”, em que a estimulação 
da atividade microbiana pela adição de resíduos orgânicos prontamente decomponível, favorece a 
aceleração da decomposição da MOS. Entre o 9º e 11º e 21º e 29º dias de incubação, para as duas 
camadas, foram verificados picos de evolução de C-CO2, principalmente nas áreas com menor inter-
ferência antrópica. Esse padrão pode ser devido a morte de alguns microrganismos, pois a evolução 
de C-CO2 foi gradativamente reduzindo em períodos anteriores a esses. A partir do 41º dia para a 
camada de 0-0,05 m, e 37º dia para as amostras oriundas da camada de 0,05-0,1 m, evidencia-se 
a ocorrência da estabilização da respiração microbiana. Verifica-se, dentre as áreas manejadas em 
SPD, maior evolução diária na área com 22 anos, o que evidencia a presença de maiores teores de 
carbono facilmente decomponível nesta área, fato relacionando com a estabilidade de macroagrega-
dos após certo tempo de implantação.

Palavras-chave: carbono lábil; sistema plantio direto; sustentabilidade.



– 208 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

ACÚMULO TOTAL DE CARBONO MINERALIZÁVEL DE AGREGADOS 
INCUBADOS EM LABORATÓRIO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO

FERRO, A. E. M.1; ROSSET, J. S.2; LANA, M. C.3; PEREIRA, M. G.4;  
SCHIAVO, J. A.5; RAMPIM, L.6; SARTO, M. V. M.7

1Estudante do curso Técnico em Agroecologia do IFPR, Assis Chateaubriand - PR, alfredo.eduardo@
msn.com; 2Professor do IFPR, Assis Chateaubriand - PR; 3Professora da UNIOESTE, Marechal 

Cândido Rondon - PR; 4Professor da UFRRJ, Seropédica - RJ; 5Professor da UEMS, Aquidauana - 
MS; 6Pesquisador do PNPD/CAPES da UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 7Estudante de 

Doutorado da UNESP, Botucatu - SP.

A sustentabilidade dos sistemas produtivos é influenciada pela forma de manejo do solo ao longo 
dos cultivos, sendo que os sistemas conservacionistas de manejo a exemplo do sistema plantio 
direto (SPD) são apontados como opções para manutenção e aumento da capacidade de suporte 
das áreas cultivadas. O objetivo desse estudo foi avaliar a evolução total de carbono mineralizá-
vel ao final do período experimental em agregados incubados em laboratório provenientes de 
sistemas de manejo com diferentes tempos de implantação sob Latossolo Vermelho eutroférrico 
na região Oeste do estado do Paraná. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com 
cinco repetições, sendo estudadas áreas com diferentes tempos de adoção do SPD: 6 anos (fase de 
transição), 14 anos (fase de consolidação) e 22 anos (fase de manutenção) no sistema de suces-
são de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) (SPD6, SPD14 e SPD22, respectivamente); 
12 anos de SPD no mesmo sistema de sucessão e mais 4 anos com introdução de braquiária em 
consórcio com o milho nos cultivos de inverno (fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem 
permanente e mata nativa. Foi realizada a coleta de agregados nestes sistemas de manejo, nas 
camadas de 0-0,05 e 0,05-0,1 m sendo posteriormente separados na faixa de 4-2 mm, e incubados 
em frascos no laboratório para avaliação da evolução de carbono mineralizável até a estabilização 
da evolução, sendo a evolução avaliada a cada 24 horas do 1º ao 7º dia, a cada 48 horas do 8º ao 
14º dia e a cada 96 horas do 15º até a completa estabilização, com posteriores cálculos do total de 
carbono evoluído ao final do período total, além da avaliação dos teores de carbono orgânico total 
(COT) e nitrogênio total (N) dos agregados nestas duas camadas. Os maiores teores de COT e N 
total foram verificados nas áreas de mata e pastagem para as duas camadas avaliadas, chegando a 
36,23 g kg-1 para o teor de COT na área de mata para a camada de 0-0,05 m, sendo a área de pas-
tagem semelhante à SPD22 na camada de 0-0,05 m. O maior acúmulo de C-CO2 ao final do período 
de incubação para as amostras da camada de 0-0,05 m ocorreu na área de mata, 50,79 mg CO2 por 
50 g agregados, seguida da área de pastagem, SPD22, M+B, SPD14 e SPD6. Para a camada de 0,05-
0,1 m, verificou-se o mesmo padrão para as amostras das áreas de mata e pastagem, diferindo das 
áreas sob SPD. Para as duas camadas, em média, as amostras da área de mata foram superiores em 
34% no acúmulo de C-CO2 em comparação a área de SPD22. Com o tempo de implantação do SPD, 
observa-se aumento do acúmulo de C-CO2, com diferenças especialmente nas amostras da área de 
SPD22 em comparação as demais, o que evidencia os processos de aumento dos teores de carbono 
lábil ao longo do tempo de cultivo nos sistemas conservacionistas.

Palavras-chave: sistema plantio direto; carbono lábil; cronossequência.
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A maioria da floresta amazônica se encontra sobre solos de baixa fertilidade natural. Esses solos 
quando utilizados na agricultura são degradados rapidamente. Assim, faz-se necessário desen-
volver modelos de uso adequado do solo. Na Amazônia pode-se usar as Terras Pretas de Índio 
(TPI) como modelo para agricultura tropical, pois são mais férteis que os solos predominantes. 
Acredita-se que as TPI foram criadas por habitantes pré-colombianos a aproximadamente 2.500 
anos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o carbono (C) e fósforo (P) em TPI sob floresta nos 
municípios de Mazagão e Laranjal do Jari, Amapá. As amostras foram coletadas em uma grade de 
pontos estabelecida e georeferenciada em área coberta por floresta nativa nos dois municípios. 
Essa grade foi composta de 16 pontos distanciados 25 metros entre si. O C foi obtido por oxidação 
com dicromato de potássio em meio sulfúrico. O P foi obtido por extração com ácido sulfúrico. Os 
teores de C foram determinados por titulometria, enquanto os teores de P foram determinados 
por espectrometria. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e ao teste de sepa-
ração de médias de Tukey (p < 0,05). Os procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio 
do programa SAS 9.1. Os resultados demonstraram que as concentrações de carbono e fósforo na 
TPI foram maiores na floresta em Mazagão comparada com a floresta do município em Laranjal 
do Jari. Conclui-se que as Terras Preta de Índio em Mazagão e Laranjal do Jari diferem nos teores 
de carbono e fósforo.

Palavras-chave: fertilidade do solo; solos antrópicos; floresta.
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O fósforo (P) é o nutriente que mais afeta a produtividade do feijoeiro na maioria dos solos bra-
sileiros. Quando fornecido em quantidades adequadas, promove maior crescimento de raízes, 
formação e maturação de grãos e maiores produtividades. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a influência do modo de aplicação de adubo fosfatado nos teores de fósforo disponível e na produ-
ção do feijão vagem cv. UEL-1. O experimento foi conduzido em ambiente de casa de vegetação do 
Departamento de agronomia da UEL, Londrina - PR. Foram utilizados vasos plásticos com capaci-
dade para 4 kg que foram preenchidos com terra de barranco coletada em áreas de solo argiloso 
(645 g kg-1 de argila) do município de Londrina - PR e arenoso (325 g kg-1 de argila) do município 
de Jaguapitã - PR. Foi realizada a calagem dos dois solos visando elevar a saturação por bases para 
70% da capacidade de troca catiônica. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado com 4 repetições e os tratamentos resultaram de um fatorial 2 x 2, cujos fatores foram 
2 solos (argiloso e arenoso) e 2 modos de aplicação do adubo Superfosfato Triplo (Superficial e 
Incorporado). As doses de fósforo para correção dos solos foram calculadas com base no nível crí-
tico (NC) e no valor do fósforo relativo (FR) = 150% para atingir alta disponibilidade de P. Durante 
a fase experimental a umidade dos vasos foi mantida próxima de 70% da capacidade máxima de 
retenção de água de cada solo. No final do ciclo da cultura foram avaliadas as seguintes variáveis: 
comprimento e massa seca de raízes, massa seca de vagens, massa seca de grãos e teor de fósforo 
disponível do solo. Os dados foram submetidos a análises de variâncias e as médias foram com-
paradas pelo teste de Tuckey a 5%. Não houve diferença significativa no comprimento de raízes, 
massa seca de vagens e de grãos por planta nos dois solos e nas duas modalidades de aplicação do 
adubo fosfatado. Entretanto, no solo arenoso a produção de massa seca de raízes foi maior quando 
se fez a incorporação do adubo fosfatado. O teor de fósforo disponível foi maior no solo arenoso 
do que no argiloso, no entanto não houve diferença significativa entre as formas de aplicação do 
adubo fosfatado. De maneira geral os resultados obtidos indicam que independente da forma de 
aplicação do adubo fosfatado, o solo arenoso apresentou maiores teores de fósforo disponível que 
o solo argiloso, provavelmente devido a menor adsorção deste nutriente.

Palavras-chave: fosfatagem; fertilizante; fertilidade do solo.
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O estudo da solução do solo é muito importante para diversas áreas da agronomia, porém o método 
oficial utilizado para extraí-la, denominado Pasta de Saturação, apresenta alguns inconvenien-
tes como execução morosa, demanda de grande quantidade de solo, equipamentos laboratoriais, 
além de baixa reprodutibilidade nos resultados. O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar 
métodos de extração da solução do solo. Foram coletadas amostras de solo da camada de 0-20 cm 
em área de mata nativa da estação experimental do IAPAR, Palotina - PR. As amostras foram secas 
em estufa a 65°C, trituradas e tamisadas utilizando peneira com malha de 2,0 mm (TFSE). Foram 
avaliados os seguintes métodos de extração: a) pasta de saturação (método padrão); b) centrifu-
gação 1:1 (35 g de solo e 35 ml de água): com agitação, repouso de 12 horas e dupla centrifugação 
para a obtenção de extratos livres de partículas de solo; c) centrifugação 1:2 (35 g de solo e 70 ml 
de água): com procedimentos idênticos à centrifugação 1:1 e d) coluna de percolação: 250 g de 
TFSE, acondicionada em colunas de PVC de 7 cm de diâmetro e 25 cm de altura, foi saturada com 
água deionizada e deixada em repouso por 12 horas. Posteriormente foi adicionado nas colunas o 
mesmo volume de água gasto na saturação e, a solução lixiviada foi recolhida para as análises. As 
avaliações foram feitas em quadruplicatas e as leituras das concentrações de nutrientes, pH e con-
dutividade elétrica das soluções foram determinadas por espectrofotômetro de emissão atômica, 
pHmetro e condutivímetro, respectivamente. O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos (métodos de extração) e quatro repetições. Os dados obti-
dos foram submetidos a análises de variâncias e as médias foram comparadas pelo teste T a 5%. 
Não houve diferença significativa entre os métodos centrifugação 1:1 e pasta de + saturação nas 
concentrações de Zn, Fe, S, Al, NO3

- e NH4 e pH das soluções extraídas. No método centrifugação 
1:2 somente o Zn, B, S e condutividade elétrica da solução não se diferenciaram significativamente 
do método padrão. A coluna de percolação foi a que mais apresentou semelhança com o método 
padrão, sendo que para 14 das 16 variáveis avaliadas não houve diferenças significativas, havendo 
distinção apenas quanto às concentrações de B e Mn nas soluções extraídas. Para os métodos 
centrifugação 1:1 e 1:2, foi possível observar que aumentada a quantidade de água utilizada na 
extração, maior foi a diferença em relação ao método padrão oficial. Com esses resultados pode-
-se concluir que a extração por coluna de percolação se assemelha (87,5%) ao método padrão 
podendo substituí-lo com segurança.

Palavras-chave: extrato de saturação; salinidade; íons.
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VARIAÇÃO QUÍMICA ENTRE SOLOS COM DIFERENTES MANEJOS

SCHNEIDER, R. J.1; DALPOSSO, D. M.2; LUCAS, L.3; BRANDELERO, E. M.4; DETONI, M. J.5

1Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR, s.rodrigojr@hotmail.com; 2Estudante de 
Graduação em Engenharia Florestal da UTFPR, david_marlondalposso@hotmail.com; 2Estudante 

de Graduação em Agronomia da UTFPR, lucas_tlink@hotmail.com; 3, 4Professores da UTFPR, 
brandelero2012@gmail.com; 5Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR,  

mjdetoni@gmail.com.

Os diferentes tipos de manejos aplicados sobre os solos proporcionam diferentes comportamen-
tos tanto em relação à física do solo bem como a sua química. Deste modo ocorrem variações 
entre os elementos químicos quando comparam-se manejos conservacionistas com manutenção 
da cobertura morta com manejos em ausência de cobertura morta. Neste contexto, o presente tra-
balho teve como objetivo avaliar a variação química entre solos com diferentes manejos. O experi-
mento foi realizado em Dois Vizinhos, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O delinea-
mento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições para cada tratamento. Os 
tratamentos consistiram em amostragens de solo da camada de 0 à 20 cm, de diferentes manejos 
de solo, os quais são: floresta plantada com Eucalyptus spp. (FPE), mata nativa em estágio médio 
de regeneração (MN), floresta plantada com Pinus spp. (FPP), plantio direto (PD) e plantio conven-
cional (PC). O solo utilizado é classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico. Após a coleta 
as amostras ficaram secando a sombra, e posteriormente realizou-se as análises químicas com o 
auxílio da UTFPR Pato Branco. Os dados foram analisados pelo teste de Tukey com o auxílio do 
software estatístico Assistat. Para matéria orgânica (MO), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), pH 
CaCl2 (pH) e CTC houve diferença estatística à 5% de probabilidade. Para magnésio (Mg) houve 
diferença estatística à 1% de probabilidade, e para hidrogênio + alumínio (H+Al) não houve dife-
rença estatística. O manejo que mais possuiu MO foi o MN (69,36 g.dm-3), e o que menos possuiu 
foi o PC (30,83 g.dm-3). MN possui valores maiores de MO pois é um sistema equilibrado, com 
bastante acúmulo de resíduos orgânicos, enquanto no PC a MO não se mantém resíduo orgânico 
sobre o solo, sendo incorporado durante o manejo. Para P o maior valor foi no PD (15,33 mg.dm-3), 
porém esse valor pode ser inválido, devido a adição de fertilizantes fosfatados. Os maiores valores 
de K foram encontrados em MN e PC, porém para PC esse valor pode ser errôneo, já que pode-se 
alterá-lo facilmente através da adição de um fertilizante potássico. Para Ca apenas PC não possui 
valor alto (3,73 cmolc.dm-3) segundo o manual da Epagri, e para Mg todos os manejos possuíram 
valores altos. Para pH MN possuiu o maior valor (5,56), enquanto FPE, PD e PC possuíram os 
menores valores (4,73, 4,88 e 4,75, respectivamente), necessitando que fosse realizada a cala-
gem.Para CTC, conforme o esperado e seguindo os valores de MO, a maior CTC foi atribuída a MN 
(15,27), e a menor para PC (8,87).

Palavras-chave: usos; fertilidade; resíduos orgânicos.
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COMPONENTES DA PRODUÇÃO E RENDIMENTO DE GRÃOS DE MILHO 
NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA  

E COBERTURA DE INVERNO

LINK, L.1; SCHNEIDER, R. J.1; DALPOSSO, D. M.2; LINK, B.3; BRANDELERO, E. M.4; SARTOR, L. R.4

1Estudante de Graduação em Agronomia da UTFPR-DV, lucas_tlink@hotmail.com, s.rodrigojr@
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marlondalposso@hotmail.com; 3Estudante do Ensino Médio do Coopermundi; 4Professor da UTFPR-
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A integração lavoura pecuária tem favorecido o aumento da rentabilidade das propriedades agrí-
colas por reduzir custos de produção leiteira através da pastagem em áreas ociosas durante o 
outono. Entretanto, erros na carga animal favorecem a degradação química e física dos solos mane-
jadas no sistema integração lavoura pecuária. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar os 
componentes da produção e o rendimento de grãos de cultivares de milho cultivado em solo com 
pisoteio e cobertura de inverno. O experimento transcorreu no município de Dois Vizinhos - PR 
no delineamento experimental de blocos casualizados em quatro repetições no esquema fatorial 
2 x 4, sendo dois os usos do solo e quatro as cultivares de milho híbrido. Os usos foram o pastejo 
no sistema integração lavoura-pecuária e no consórcio de inverno com espécies de cobertura. A 
área com pisoteio apresentava 4 UA ha-1 com animais da raça Holandesa, durante 12 horas diárias, 
tendo como pastejo a espécie da aveia preta e histórico de 8 anos de uso. A área com consórcio de 
inverno foram utilizados duas espécies de inverno, a aveia preta e nabo forrageiro com histórico 
de 20 anos de cultivo. A compactação do solo foi medido com um penetrômetro, no qual a área 
de consórcio possuiu compactação de 1.927,97 kpa (25,78% de umidade) e a área de pisoteio 
possuiu compactação de 2.080,48 kpa (25,33% de umidade). Ambas as áreas foram manejadas 
30 dias antes semeadura com o controle das ervas daninhas através do controle químico com o 
uso do Glifosato. As cultivares de milho híbridos foram a Pionner 30F53YH, Agroeste 1555Pro, 
Biogene 7051H e Dekalb 240Pro. Os componentes da produção avaliados foram à massa de mil 
grãos, número de grãos por planta, diâmetro de colmo e altura de planta. O número de grãos por 
planta foi maior no híbrido P30F53 em ambos os locais de cultivo, com 631,34 e 589,72 grãos por 
planta para o solo com pisoteio e consórcio de inverno, respectivamente. Já a maior massa de mil 
grãos no pisoteio ficou para a cultivar BG7051 com 442,25g e na área de cultivo de consórcio de 
inverno com o cultivar DKB240 com 438 g. O diâmetro de colmo apresentou valores mais elevados 
em pisoteio com 24,04 mm comparado com consórcio de inverno com 22,96 mm. Os melhores 
resultados de rendimento de grãos na área do pisoteio pelos bovinos leiteiros foi o híbrido P30F53 
com 11.746,8 kg ha-1, e para o solo com o uso com consórcio de inverno com os híbridos P30F53, 
BG7051 e DKB240, com 12.616,2 e 11.746,2 e 11.954,4 kg ha-1, respectivamente.

Palavras-chave: produção; rendimento; Zea mays; Avena sativa; Raphanus sativus.
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VARIAÇÃO GENOTÍPICA E AMBIENTAL NO POTENCIAL DE COGERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA BIOMASSA DA AVEIA

PINTO, C. W.1; PAULETTI, V.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, claudiawp@hotmail.com; 
2Professor da UFPR, vpauletti@ufpr.br.

A biomassa residual da produção agrícola armazena energia que pode ser aproveitada e o Brasil 
por apresentar grandes dimensões cultiváveis, solo e condições climáticas adequadas é um impor-
tante fornecedor de matéria prima para a produção de energia. Entre as espécies mais cultivadas 
está à aveia, destinada tanto para a produção de biomassa para ciclagem de nutrientes e cober-
tura do solo, quanto para produção de grãos para consumo humano e de animais. Este trabalho 
teve por objetivo determinar o potencial energético da biomassa residual da aveia considerando a 
variabilidade genética e o ambiente de cultivo. Foram conduzidos cinco experimentos nas estações 
experimentais da Fundação ABC em Castro, Ponta Grossa, Arapoti e Tibagi no estado do Paraná e 
em Itaberá, no estado de São Paulo. Em cada local foram avaliadas 10 cultivares de aveia, (Agro-
coxilha, Agroijuí, Agroplanalto, Agrozebu, Embrapa 29, Iapar 61, UPFA 21, Fundacep Fapa 43, IPR 
126, UTF Iguaçu), em delineamento de blocos ao acaso, com três repetições. Foi determinado o 
potencial de produção de bioeletricidade, através da obtenção da biomassa produzida, análise 
química imediata e elementar e do poder calorífico. A colheita foi realizada quando foi identifi-
cada uma planta com grão na fase de cera dura, antes da viabilização da semente, ou seja, fase 
recomendada para manejo da espécie para cobertura do solo. Também foi determinada a exporta-
ção de nutrientes com a colheita de biomassa. Os dados obtidos foram analisados como grupo de 
experimentos em blocos completos ao acaso utilizando o programa estatístico Assistat 7.7 beta. 
As cultivares variaram quanto ao PCS em Ponta Grossa e Itaberá, enquanto nas demais regiões 
foram iguais entre si. A maior variação de PCS é observada na região de Itaberá-SP. Portanto, além 
de produção de MS, as cultivares podem variar em energia armazenada nesta biomassa e esta 
variabilidade interfere no potencial de geração de energia. O uso da biomassa seca das aveias para 
produção de energia aumenta a exportação de macro e micronutrientes da área de cultivo, sendo 
necessária a reposição destes.

Palavras-chave: bioenergia; ciclagem de nutrientes; Avena sp.
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USO DE DIFERENTES DOSES DE FERTILIZANTES AVALIANDO  
A PRODUTIVIDADE DA CULTIVAR ÁGATA  
EM RELAÇÃO A DOIS CLONES DE BATATA
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br; 2Professor da UNICENTRO, jkawakami@unicentro.br, agenu@unicentro.br.

A cultura da batata (Solanum tuberosum) é o quarto alimento mais consumido no mundo suce-
dendo as culturas do arroz, trigo e milho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BATATA, 2013). De acordo 
com Lopes (2011), a região de Guarapuava tem destaque na produção, juntamente com os muni-
cípios de Pinhão, Candói, Reserva do Iguaçu, Goioxim, Cantagalo, Turvo, Prudentópolis e Santa 
Maria do Oeste devido às condições de clima ameno e solos férteis, tornando a região propícia ao 
cultivo da hortaliça e colocando a cidade de Guarapuava como a maior região produtora do País. 
Com o alto potencial produtivo da cultura, os custos de produção são também elevados, Quei-
roz et al. (2013) afirmam que além da batata-semente, fertilizantes são responsáveis pelo alto 
custo de produção da batata sendo que somados representam um total de 30% do custo total. Os 
mesmos autores confirmam que a batata é uma cultura altamente exigente em nutrientes, o que 
resulta na necessidade de utilização de altas doses de fertilizantes, levando em consideração que 
tal prática está diretamente relacionada com a quantidade e qualidade dos tubérculos, entende-se 
a importância de conhecer os efeitos da adubação na planta, para tornar o sistema de produção 
mais viável, reduzindo o custo total sem perder em produtividade. Com este objetivo a Embrapa 
vêm desenvolvendo clones capazes de produzir mais e com menor uso de fertilizantes para uma 
alternativa a cultivar Ágata, que tem sua maior produtividade estimada com a dose de 4 t ha-1 de 
fertilizante. Desta forma, este trabalho foi desenvolvido à campo, utilizando-se a cultivar Ágata e 
dois clones disponibilizados pela Embrapa, clone F0205 e F630106, com o objetivo de avaliar o 
potencial produtivo dos clones com 4 doses de NPK (0, 2, 4, 6 t ha-1) em relação a cultivar Ágata. 
Verificou-se que a cultivar Ágata foi a menos produtiva em comparação aos clones, para todas as 
doses de fertilizantes utilizadas sendo que, para 0 t ha-1 o clone F630106 produziu 2.850,80 kg ha-1 
a mais comparado ao F0205, o segundo mais produtivo e para as demais doses avaliadas o clone 
F0205 foi o mais produtivo com diferença de 10.825,1; 15.067,6 e 19.231,6 kg ha-1 em relação 
a F630106, respectivamente para as doses 2, 4 e 6 t ha-1 sendo o segundo mais produtivo. Ape-
sar do Clone F0205 apresentar maior produtividade, em função de condições climáticas adversas 
de temperaturas e umidade sua qualidade foi comprometida, pois apresentou anomalias como 
embonecamento e rachaduras, características que depreciam o produto no mercado. Sendo assim, 
levando apenas em consideração o fator produtividade e qualidade visual, o clone F630106 foi 
o que pode apresentou as melhores características a campo e poderá ser uma alternativa para a 
cultivar Ágata.
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A biomassa residual da produção agrícola armazena energia que pode ser aproveitada e o Brasil 
por apresentar grandes dimensões cultiváveis, solo e condições climáticas adequadas é um impor-
tante fornecedor de matéria prima para a produção de energia. Entre as espécies mais cultivadas 
está à aveia, destinada tanto para a produção de biomassa para ciclagem de nutrientes e cober-
tura do solo, quanto para produção de grãos para consumo humano e de animais. Este trabalho 
teve por objetivo determinar o potencial energético da biomassa residual da aveia considerando a 
variabilidade genética e o ambiente de cultivo. Foram conduzidos cinco experimentos nas estações 
experimentais da Fundação ABC em Castro, Ponta Grossa, Arapoti e Tibagi no estado do Paraná e 
em Itaberá, no estado de São Paulo. Em cada local foram avaliadas 10 cultivares de aveia, (Agro-
coxilha, Agroijuí, Agroplanalto, Agrozebu, Embrapa 29, Iapar 61, UPFA 21, Fundacep Fapa 43, IPR 
126, UTF Iguaçu), em delineamento de blocos ao acaso, com três repetições. Foi determinado o 
potencial de produção de bioeletricidade, através da obtenção da biomassa produzida, análise 
química imediata e elementar e do poder calorífico. A colheita foi realizada quando foi identifi-
cada uma planta com grão na fase de cera dura, antes da viabilização da semente, ou seja, fase 
recomendada para manejo da espécie para cobertura do solo. Também foi determinada a exporta-
ção de nutrientes com a colheita de biomassa. Os dados obtidos foram analisados como grupo de 
experimentos em blocos completos ao acaso utilizando o programa estatístico Assistat 7.7 beta. 
As cultivares variaram quanto ao PCS em Ponta Grossa e Itaberá, enquanto nas demais regiões 
foram iguais entre si. A maior variação de PCS é observada na região de Itaberá-SP. Portanto, além 
de produção de MS, as cultivares podem variar em energia armazenada nesta biomassa e esta 
variabilidade interfere no potencial de geração de energia. O uso da biomassa seca das aveias para 
produção de energia aumenta a exportação de macro e micronutrientes da área de cultivo, sendo 
necessária a reposição destes.

Palavras-chave: bioenergia; ciclagem de nutrientes; avena sp.
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POTENCIAL DE RESPOSTA À ADUBAÇÃO COM ÍNDICES DRIS DE TRIGO 
CULTIVADO COM ADUBAÇÃO ORGÂNICA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

RAMPIM, L.1; LANA, M. C.2; SARTO, M. V. M.3; ROSSET, J. S.4;  
FEIDEN, A.2; DAL MOLIN, P. V.5; COPPO, J. C.5
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Cândido Rondon - PR.

Em sistema de agricultura de precisão (SAP), ao considerar a divisão das propriedades em áreas 
menores denominadas unidades de manejo (UM) para avaliar a fertilidade do solo tem-se necessi-
dade de monitorar o estado nutricional das plantas para complementar a avaliação da disponibili-
dade de nutrientes no solo. Tal fato possibilita recomendação de dose adequada de fertilizante em 
cada UM ou grupo de manejo (GM), proporcionando maior sustentabilidade ao SAP. Desta forma, 
o objetivo do trabalho foi identificar o potencial de resposta à adubação baseado nos Índices DRIS 
(Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação) para GM nas UM de baixa produtividade da cul-
tura do trigo cultivada com adubação orgânica em SAP a partir de Normas DRIS estabelecidas com 
UM de alta produtividade. Foi realizada a coleta da folha bandeira em 127 UM, no município de 
Guaíra na região Oeste do Paraná, durante o cultivo de trigo adubado com cama de frango na safra 
2011. Em seguida foi avaliado os teores de macro e micronutrientes e produtividade de grãos. 
As Normas DRIS foram obtidas das UM de elevada produtividade. As UM de baixa produtividade 
foram agrupadas pelo método de Tocher utilizando os teores foliares dos nutrientes. Em seguida 
foi determinado o balanço nutricional DRIS com as Normas DRIS pré-estabelecidas. Com a obten-
ção dos Índices DRIS foi verificado o potencial de reposta à adubação (PRA) de cada nutriente para 
cada GM. Para os três grupos formados no SAP estudado com a cultura de trigo, foi identificado 
resposta positiva para o Fe no GM 1 e 2 e Ca para o GM 3 (relacionado aos baixos teores no solo), 
além da resposta positiva ou nula para o Mn nos três grupos. A resposta negativa foi observada 
para o Mg nos GM 1 e 2 e Fe no GM 3 e resposta negativa ou nula para o N no GM 1 e Zn nos GM 2 e 
3. A utilização do PRA é pertinente para analisar os índices DRIS oriundos do balanço nutricional 
em UM em SAP, possibilitando identificar nutriente com maior potencial de resposta à adubação 
na cultura do trigo.

Palavras-chave: balanço nutricional; manejo sítio específico; Triticum aestivum L.
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O gesso é ótima fonte de Ca2+ e S (SO42-) para solos deficientes, e sua reação reduz a atividade 
tóxica do Al3+ no perfil, o que junto com o acréscimo de Ca2+ melhora as condições de enraiza-
mento, sobretudo em profundidade. Sob plantio direto (PD), condição em que a camada de solo 
mais fértil fica mais delgada e próxima da superfície, mesmo quando não há deficiência de Ca2+ e/
ou S ou níveis tóxicos de Al3+, o gesso tem beneficiado a produção. Como o gesso desloca bases do 
solo, como Mg 2+ e K+, para camadas menos superficiais do perfil, pode haver melhora na absorção 
de água e nutrientes, ainda mais se considerado um sistema de rotação de culturas e vários anos 
de produção, reduzindo-se eventuais problemas causados por safras com restrição hídrica. Este 
estudo foi implantado em Guarapuava - PR, em solo sob PD sem deficiência de Ca2+ e S-SO4 2-, e 
sem nível tóxico de Al 3+, para avaliar efeitos de longo prazo de doses e parcelamentos de gesso. Em 
2009 foram a aplicadas 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1 de gesso, sem parcelamento (100% da dose em novem-
bro de 2009), parceladas em 2 anos (50+50% da dose em novembro de 2009 e 2010) e parceladas 
em 3 anos (33+33+33% da dose em novembro de 2009, 2010 e 2011), com um tratamento adicio-
nal sem gesso (controle). À exceção da aveia (2013), manejada como adubo verde para formação 
de palhada, avaliou-se a produção de grãos de oito cultivos: milho (2009), cevada (2010), feijão 
(2010/11), trigo (2011), milho (2011/12), trigo (2012), soja (2012/13), aveia (2013) e milho 
(2013/14). De acordo com a análise de variância, houve efeito das doses de gesso e dos parcela-
mentos, houve interação dose x parcelamento, e houve diferença de produtividade entre as médias 
do fatorial (47,72 Mg ha-1) e do controle (45,57 Mg ha-1). O efeito das doses foi quadrático para 
todos os parcelamentos (P1: Y = -0,082X 2 + 0,909X + 46,11, R 2 = 0,97; P2: Y = -0,080X2 + 1,181X 
+ 44,94, R 2 = 0,99 e P3 Y = -0,067X2 + 1,067X + 45,57, R2 = 0,90), como ocorrido na maioria dos 
cultivos em relação à dose, à exceção do efeito linear positivo sobre o trigo e da ausência de efeito 
significativo com soja e feijão. A máxima eficiência técnica ficou em 5,54 Mg ha-1 para P1, 7,38 
Mg ha-1 para P2 e 7,96 Mg ha-1 de gesso para P3. A produtividade foi maior com o parcelamento 
P3 e P2 em relação ao P1, sobretudo pelo efeito deletério das maiores doses sem parcelamento. 
Portanto, concluiu-se que o uso do gesso em PD melhora a produtividade do sistema de produção, 
assim como doses parceladas em 3 vezes apresentaram maiores valores comparado a aplicação 
em dose única.

Palavras-chave: gessagem; efeito residual; rotação de culturas.
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1Professores da UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão, guimaraes@utfpr.edu.br; 2Acadêmica de 
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Os solos estão entre os recursos naturais mais relevantes do planeta porque a maior parte dos 
alimentos provém dos campos de cultivo e pastagens. A composição do solo, tamanho de partícula 
e mineralogia, depende da natureza do material de origem e do grau de alteração sofrida pela 
rocha. Solos jovens refletem a composição elementar da rocha, enquanto que solos maduros apre-
sentam pouco vestígios da rocha original. A composição, a estrutura da rocha e os processos de 
intemperismo são os principais condicionantes da quantidade e qualidade dos nutrientes mine-
rais do solo. As principais fontes naturais de nutrientes das plantas são os minerais primários das 
rochas e os resíduos orgânicos. A análise do solo é feita para a avaliação da reação e da disponi-
bilidade de nutrientes para as plantas, além dos aspectos quantitativos a preocupação ambiental 
tem aumentado o interesse pela análise do solo. Além das análises convencionais pode-se utilizar 
os métodos espectroscópicos, para caracterização química e mineralógica do solo, como, a fluo-
rescência de raios X (XRF) e a difração de raios X (DRX). Estas técnicas têm sido utilizadas para 
avaliar qualitativa e quantitativamente a composição química em amostras, de interesse agrope-
cuário, agroindustrial, geológico e ambiental. O objetivo da pesquisa foi caracterizar os solos do 
município de Francisco Beltrão em termos de constituição mineralógica, identificando os óxidos 
dominantes e fases minerais presentes, através de fluorescência de raios-X e difração de raios-X. 
As análises de XRF do solo e da rocha, permitiram observar que os solos apresentam comporta-
mento semelhante em relação aos 14 óxidos principais quantificados. Comparando os dados dos 
solos com o material de origem (rochas basálticas) observa-se que as rochas possuem maiores 
concentrações de SiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, e P2O5; enquanto que os solos possuem maiores teo-
res de Al2O3, Fe2O3 e TiO2. O Al2O3 é pouco móvel e, quando liberado da rocha, permanece no solo. 
O Fe2O3 constitui a hematita e, no ambiente oxidante, possui pouca mobilidade, permanecendo na 
paisagem; existindo também na forma de magnetita (Fe3O4,) compondo minerais opacos como 
a magnetita. O óxido de Titânio (TiO2), uma vez liberado da rocha, permanece no solo na forma 
de anatásio e rutilo. Nos difratogramas de raios X, observa-se que nos solos mais jovens, (Cher-
nossolos e Neossolos), predominam minerais primários, e nos solos mais maduros (Nitossolos e 
Latossolos), ocorrem minerais primários e secundários.

Palavras-chave: solos; minerais; difração de raios-X; fluorescência de raios-X.
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RENTABILIDADE EM FUNÇÃO DE DOSES E PARCELAMENTOS  
DE GESSO AGRÍCOLA EM CINCO ANOS DE ROTAÇÃO  

DE CULTURAS SOB PLANTIO DIRETO
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O gesso melhora a fertilidade do solo, sobretudo em profundidade, propiciando melhor enraiza-
mento e produtividade das culturas. Contudo, estudos por tempo limitado e com poucos cultivos 
têm gerado dúvidas quanto aos benefícios do gesso, que dependem do solo e do clima locais. Em 
plantio direto (PD), o gesso tem sido importante no manejo da fertilidade do solo, pois fornece S e, 
diferentemente do calcário, fornece Ca2+ e reduz a toxidade do Al3+ no perfil de forma rápida, redis-
tribuindo em profundidade Mg2+ e K2+ concentrados próximo à superfície, e melhorando a absorção 
de água e nutrientes em época de seca, o que estabiliza a produção e a renda do produtor. Neste 
trabalho, avaliou-se a renda com doses e parcelamentos de gesso em PD, após cinco anos de pro-
dução em rotação de culturas, em Guarapuava - PR. A partir de 2009, aplicou-se 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1 
de gesso, sem parcelamento (P1) e com parcelamento em dois (P2) e três anos (P3) consecutivos, 
com um tratamento adicional sem gesso (controle). A rotação consistiu de: milho (2009/10), cevada 
(2010), feijão (2010/11), trigo (2011), milho (2011/12), trigo (2012), soja (2012/13), aveia (2013) 
e milho (2013/14). À exceção da aveia (2013), manejada como adubo verde, avaliou-se a produção 
e, a partir dela, a diferença de renda em relação ao controle (R$ 0,00 ha-1 de gesso) em função dos 
tratamentos, considerando custos com o gesso (R$ 100,00 tonelada-1) e a aplicação (R$ 11,50 ha-1), 
bem como o preço médio de cada cultura entre 2010-2014. Em P1, a renda obtida no controle foi 
superada pela obtida com 3 Mg ha-1 de gesso a partir do 1º cultivo (milho), e com 6 Mg ha-1 a partir do 
3º cultivo (feijão), havendo somente prejuízo com 9 e 12 Mg ha-1. Em P2, 3 e 6 Mg ha-1 de superaram 
o controle a partir do 1º cultivo, o mesmo ocorrendo com 9 Mg ha-1 consistentemente a partir do 5º 
cultivo (milho), por conta do custo com a segunda parcela de gesso em 2010. Em P3, houve acrés-
cimo de renda no 1º cultivo com 6 e 9 Mg ha-1 e a partir do 2º cultivo (cevada) com 3 Mg ha-1. No 3º 
cultivo, porém, 6 e 9 Mg ha-1 tiveram renda inferior ao controle por conta do custo com a 2ª parcela 
de gesso, voltando a dar lucro a partir do 4º cultivo. Com 12 Mg ha-1 houve renda no 7º e 8º cultivos. 
Em P2, essa dose gerou somente prejuízo, o mesmo ocorrendo em P1 com 9 e 12 Mg ha-1 de gesso, 
que geraram prejuízo até o último cultivo. Doses maiores de gesso (9 e 12 Mg ha-1) precisaram de 
parcelamento maior (dois ou três anos) para beneficiarem a produtividade e a rentabilidade. Após 
cinco anos, 6 Mg ha-1 de gesso foi a dose mais rentável ha-1, com ou sem parcelamento (P1 = R$ 952, 
P2 = R$ 1.005, P3 = R$ 977), seguida por 3 Mg ha-1 de gesso (P1 = R$ 790, P2 = R$ 684, P3 = R$ 953). 
Com 9 Mg ha-1 houve prejuízo em aplicação única (P1 = R$ -81, P2 = R$ 631, P3 = R$ 953) e com 12 
Mg ha-1 só houve lucro na aplicação em três anos (P1 = R$ -1.156, P2 = R$ -272, P3 = R$ 110).

Palavras-chave: gessagem; plantio direto; lucro.
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SUBSTITUIÇÃO DE POTÁSSIO POR RUBÍDIO EM CULTIVARES DE SOJA
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O uso de elementos traçadores no estudo de nutrição de plantas é comum quando se objetiva elu-
cidar processos de aquisição e transporte de um determinado nutriente na planta; como o caso do 
rubídio (Rb) e do potássio (K), dois elementos quimicamente relacionados especialmente quanto 
ao raio iônico de hidratação. Apesar disso, há poucas evidências de que o Rb possa substituir o K 
em processos fisiológicos e bioquímicos da planta. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 
substituição de K por Rb na solução nutritiva para avaliar os parâmetros cinéticos de absorção de 
Rb (Km, Vmax e cmin), bem como a produção de massa de matéria seca, teor e acúmulo de Rb nas 
raízes e parte aérea de genótipos de soja. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação no 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba - SP, no período de outubro 
de 2012 a janeiro de 2013, utilizando-se as cultivares de soja NA 5909 RR, VMAX RR e BRS 360 
RR, de tipo de crescimento indeterminado, e TMG 1066 RR, de tipo de crescimento determinado, 
em delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. As plantas foram cultivadas em vasos 
plásticos de 2,5 L, contendo 2,0 L de solução nutritiva de Hoagland e Arnon modificada, adaptada 
para 1 mmol L-1 de K até o estádio fenológico V5. Neste estádio, as soluções foram renovadas omi-
tindo-se o K + por 24 h e, após esse período, o nutriente foi substituído por Rb+, na forma de RbCl, 
em duas concentrações, 0,2 e 2,5 mmol L-1. As plantas permaneceram na presença de Rb por 84 h, 
e posteriormente, foram coletadas e divididas em raízes e parte aérea. Após a secagem em estufa 
de circulação forçada de ar a 65º C por 96 horas, aferiu-se a massa de matéria seca. Em seguida, 
os tecidos foram triturados em moinho tipo Willey e submetidos à digestão via úmida em forno 
micro-ondas com HNO3 + H2O2 à 170°C por 40 minutos, utilizando-se os extratos para determi-
nação da concentração de Rb por espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado induti-
vamente (ICP-OES). Os dados foram submetidos à ANOVA e comparação de médias pelo teste de 
Tukey, ambos a 5%. Não foi observada diferença genotípica para a produção de massa de matéria 
seca de raízes e parte aérea na concentração mais baixa de Rb, enquanto que na concentração mais 
elevada, os cultivares VMAX RR e BRS 360 RR apresentaram valores de massa de matéria seca de 
raiz e parte aérea superiores aos demais cultivares, evidenciando efeitos indiretos da interferência 
de Rb nos processos fisiológicos e bioquímicos em plantas de soja. Na concentração baixa de Rb, 
verificou-se que o cultivar BRS 360 RR obteve maior acúmulo de Rb nas raízes quando comparado 
aos demais cultivares e para o acúmulo de Rb na parte aérea, nesta mesma concentração, o culti-
var NA 5909 RG obteve maior acúmulo de Rb. Por outro lado, sob condições de suprimento alto de 
Rb, notou-se que o cultivar VMAX RR acumulou maior quantidade do elemento nas raízes.

Palavras-chave: traçador; nutrição de plantas; variação genotípica.
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PRODUTIVIDADE DE FEIJÃO SUBMETIDO A ÉPOCAS  
DE APLICAÇÃO E DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO
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A adubação, seja ela orgânica ou mineral, é um dos principais fatores que afetam a produtividade 
das culturas. A cama de aviário vem sendo muito utilizada na região sudoeste do Paraná pela 
possibilidade de aumentar a fertilidade do solo e por estar disponível a um baixo custo nas pro-
priedades; porém, poucos são os embasamentos técnicos utilizados pelos produtores para decidir 
qual a melhor dose e época de aplicação da cama para promover a melhor resposta pelas culturas. 
O objetivo do trabalho foi testar o efeito residual na cultura do feijão (verão) do uso de diferentes 
épocas de aplicação antes do plantio, juntamente com diferentes doses de cama de aviário sobre 
a cultura do trigo (inverno). O experimento foi realizado na área experimental da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná/Câmpus Pato Branco, no delineamento experimental de blocos ao 
acaso com parcelas subdivididas e quatro repetições. As parcelas principais receberam as épocas 
de aplicação: 45 (11/06/2013), 30 (26/06/2013), 15 (11/07/2013) e 0 (26/07/2013) dias antes 
da semeadura do trigo, e as subparcelas as doses: 0, 3,2, 6,4, e 9,6 Mg ha-1de matéria seca de cama 
de aviário. A análise química da cama constatou 3,22% de N, 1,63% de P, 2,91% de K, 1,1% de Ca, 
0,51% de Mg e pH 8,08. A semeadura do trigo foi realizada no dia 26 de julho de 2013, utilizando 
a cultivar BRS 220, e a colheita no dia 17/11/2013. Em função de problemas operacionais, ape-
nas no dia 20/02/2014 se realizou a semeadura do feijão, cultivar Imperador, com 12 sementes 
por metro linear, utilizando espaçamento de 0,40 m entre linhas, a colheita foi realizada no dia 
17/05/2012 coletando-se a parte central de cada parcela, numa área de 10 m2. As épocas de apli-
cação da cama de aviário não afetaram a produtividade do feijão; o aumento das doses de cama de 
aviário beneficiou a cultura do trigo, com efeito residual também significativo para produtividade 
do feijão. Para as quatro doses testadas, 0, 3,2, 6,4 e 9,6 Mg ha-1, a produtividade de feijão foi, res-
pectivamente, de 1.648, 1.928, 2.225 e 2.408 kg ha-1, num efeito linear das doses. A cama de aviário 
aplicada na cultura do trigo proporcionou efeito residual para o feijão, demonstrando ser uma boa 
alternativa na adubação de culturas anuais nas propriedades agrícolas da região.
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EM CULTIVARES DE SOJA
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O transporte à longa distância é caracterizado pelo movimento de um nutriente das raízes até a 
parte aérea da planta por meio dos vasos do xilema, ou vice e versa. Esse processo é importante, 
pois é na parte aérea onde se dá a maioria das funções fisiológicas e bioquímicas do nutriente na 
planta. O potássio (K), por exemplo, tem na regulação osmótica, responsável pelo movimento esto-
mático, um de seus papéis na fisiologia da planta. O objetivo desse estudo foi avaliar o transporte 
à longa distância de K em genótipos de soja, em função do local de aplicação de Rb e da época 
de fornecimento. Foi desenvolvido um experimento em casa de vegetação no Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba - SP, de outubro de 2012 a janeiro de 2013. 
Utilizaram-se os cultivares de soja NA 5909 RR, VMAX RR, BRS 360 RR e TMG 1066 RR, em duas 
concentrações de K na solução nutritiva (1 e 6 mmol L-1) e cinco formas de aplicação de Rb: na 
solução nutritiva em V1; na solução nutritiva em V4; na solução nutritiva em R2; nas folhas em V4 
e nas folhas em R2. O delineamento foi de blocos ao acaso com três repetições. As plantas foram 
cultivadas em vasos plásticos contendo 2,0 L de solução nutritiva e, ao final do ciclo, foram coleta-
das, divididas em raízes e parte aérea, secas em estufa de circulação de ar (65º C, 96 h) e aferida 
a massa de matéria seca. Em seguida, os tecidos vegetais foram moídos em moinho tipo Willey e 
submetidos à digestão em forno micro-ondas (HNO3 + H2O2 à 170°C por 40 min.), determinando-
-se a concentração de K por ICP-OES. O transporte à longa distância (%) foi obtido dividindo-se o 
acúmulo de K na parte aérea pelo acúmulo de K total (parte aérea e raízes), multiplicando-se por 
100. Os dados foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. No 
nível mais baixo (1 mmol L-1 K), na média dos genótipos, houve maior transporte à longa distân-
cia de K quando o Rb foi aplicado em R2, na solução e na folha, com cerca de 98,7% para ambas, 
enquanto na média das formas de aplicação de Rb, destacou-se o cultivar TMG 1066 RR, ao passo 
que VMAX RR apresentou o menor valor. No nível mais alto (6 mmol L-1 K), na média das cultiva-
res, o maior transporte de K foi verificado quando a aplicação de Rb foi feita nas folhas em V4 e na 
solução em R2, com cerca de 95% em ambas, e o menor transporte sendo observado na aplicação 
feita em R2 nas folhas (92,88%). Na média das formas de aplicação de Rb, destacou-se o genótipo 
NA 5909 RR (96,94%), seguida de BRS 360 RR (95,06%), com TMG 1066 RR e VMAX RR inferiores 
(92,84% e 92,71%, respectivamente). Na média geral, o transporte foi maior no nível mais baixo 
de K na solução, com 98,08%, em relação a 94,38% para o nível mais alto.

Palavras-chave: fisiologia vegetal; nutrição de plantas; variação genotípica.
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A Melissa officinalis L., mais conhecida como melissa ou erva-cidreira verdadeira, pertence à famí-
lia Lamiaceae, originária da Ásia e Europa. É uma espécie importante entre as plantas medicinais 
e aromáticas devido as suas propriedades terapêuticas, e principalmente pela produção de óleo 
essencial, que possui componentes químicos muito utilizados pelas indústrias cosmética, alimen-
tícia, de produtos de limpeza e farmacêutica. Diversos trabalhos tem mostrado a importância da 
adubação nitrogenada para a família Lamiaceae, em relação ao crescimento e desenvolvimento da 
planta como rendimento de biomassa e óleo essencial. No entanto, referem-se somente a doses 
fixas em uma única aplicação ou em doses fixas fracionadas após o transplante e após cada colheita, 
sendo que nenhum trabalho teve por objetivo calibrar a dose após cada colheita. Com isso, este 
trabalho objetivou determinar doses de nitrogênio para a obtenção de máxima produtividade de 
biomassa de melissa, para cada colheita. Foram realizados dois experimentos a campo, na Fazenda 
Experimental do Canguiri, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba - PR, um aplicando os 
tratamentos após o plantio das mudas e outro aplicando os tratamentos somente após a primeira 
colheita. As mudas de melissa foram adquiridas comercialmente e transplantadas no espaçamento 
de 0,3 m x 0,3 m, em canteiros com 1,2 m de largura. Na adubação de plantio foram aplicados em 
todas as parcelas 20 kg ha-1 de N, 40 kg ha-1 de P2O5 e 30 kg ha-1 de K2O incorporados ao solo. O 
delineamento foi em blocos ao acaso, onde os tratamentos constituíram de cinco doses de N em 
cobertura (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 de N) utilizando ureia como fonte nitrogenada, com cinco 
repetições. Cada parcela foi composta por 20 plantas. No primeiro experimento, os tratamentos 
foram aplicados a lanço 30 dias após o plantio (DAP). A colheita foi realizada 60 DAP, depois de 
verificado visualmente o fechamento do canteiro pelas plantas. No segundo experimento, foi rea-
lizada a adubação de cobertura com 30 kg ha-1 de N aos 30 DAP em todas as parcelas; aos 60 DAP 
foi realizada uma colheita de todo o experimento para homogeneização; os tratamentos (doses de 
N) foram aplicados imediatamente após esta colheita. A colheita foi realizada aos 100 DAP, con-
forme o critério do primeiro experimento. Não foi verificado efeito da aplicação de N em cobertura 
na primeira colheita, onde a dose de 20 kg ha-1 de N aplicada no plantio foi suficiente para suprir 
a demanda da planta, que produziu em média 3.010 kg ha-1 de biomassa fresca. Após a primeira 
colheita, não houve variação entre as doses aplicadas, que proporcionaram produtividade média 
de 4.433 kg ha-1 de biomassa fresca, um aumento de 70% de produtividade em relação à ausência 
da adubação de cobertura. Portanto a dose de 40 kg ha-1 de N foi suficiente. A maior produtividade 
da segunda colheita em relação à primeira foi atribuída ao aumento do número de ramos.

Palavras-chave: melissa; nitrogênio; biomassa; produtividade.
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ACÚMULO DE NITROGÊNIO EM FEIJOEIRO SOB DIFERENTES  
CICLOS TEMPORAIS DE COLHEITA DE CANA

FRANCISCO, A. L. O.1; DONHA, R. M. A.2; LAVRES JUNIOR, J.3
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Existem dois métodos principais de manejo da colheita da cana, com e sem despalha a fogo. O 
manejo sem despalha a fogo oferece diversos benefícios ao solo, principalmente o aumento do 
aporte de matéria orgânica (MO) e a cobertura deste. No experimento objetivou-se avaliar o acu-
mulo de nitrogênio (ACN) na planta e massa de matéria seca (MMS) da parte aérea (folha e caule) 
e raízes em três genótipos (IAC-Alvorada, IAC- Pérola e BRS-Estilo) de feijão (Phaseolus vulgaris L.), 
cultivados em casa de vegetação no CENA/USP, Piracicaba–SP, com solo oriundo de áreas de pro-
dução de cana presente no APTA/Regional, Polo Centro-Sul, Piracicaba–SP, com diferentes tempos 
de manejo de colheita de cana sem despalha a fogo, os quais com três e nove anos consecutivos de 
colheita sem despalha a fogo (S3 e S9), e solo de mata nativa (SM), controle, todas sendo, Latossolo 
Vermelho escuro distrófico. Os solos foram coletados antes da adubação nas áreas e não houve 
adubação para a avaliação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com três repe-
tições dos tratamentos, empregando-se o esquema fatorial 3 x 3 (três genótipos e três condições de 
fertilidade de solo). As avaliações na planta foram realizadas aos 45 dias após o plantio, ocasião em 
que a planta foi separada em folhas, caule e raízes para determinação da MMS a partir da secagem 
em estufa (65°C por 72 horas) seguida de pesagem. O material vegetal após determinação da MMS 
foi moído, para determinação da concentração de N nos tecidos vegetais, sendo realizada por meio 
do método de Semi-Micro Kjeldahl, após digestão sulfúrica, segundo Malavolta et al. (1997). O ACN 
na planta foi calculado pela multiplicação da massa da matéria seca de cada parte da planta pela 
concentração do nutriente nestes tecidos. O ACN da planta foi determinado por meio da soma dos 
acúmulos das partes das plantas. Efetuando-se a análise de variância e se significantes procedeu-
-se Tukey a 5%. O ACN da planta foi influenciado apenas pelo manejo do solo (não houve interação 
com os genótipos de feijão), sendo maiores nas plantas cultivadas em S3 e S9 em relação ao SM, 
respectivamente 13,2% e 12,5%. Assim não havendo influência dos tempos de manejo de colheita 
de cana sobre a variável. O condicionamento químico do solo devido à adubação do cultivo da cana 
foi o responsável pelo maior acumulo de N nos solos cultivados em relação ao SM. Contudo na 
MMS das folhas e caule tivemos maiores resultados em S9, sendo o comportamento possivelmente 
devido o acúmulo de MO ao longo da sequencia de cultivos de colheita de cana sem desfolha. A MO 
proporcionou o melhor condicionamento do solo resultando no melhor desenvolvimento das plan-
tas. A MMS das raízes não houve diferença significativa. Concluiu-se que a MMS da parte aérea foi 
maior nos solos com maior tempo de manejo sem despalha a fogo, contudo o ACN não demonstrou 
o mesmo, apenas diferença entre o tratamento controle e os de diferentes tempos.

Palavras-chave: matéria orgânica; nitrogênio; massa seca.
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FERTILIDADE DO SOLO APÓS TRÊS ANOS SUCESSIVOS DE ÉPOCAS  
DE APLICAÇÃO E DOSES DE CAMA DE AVIÁRIO
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A cama de aviário é usualmente utilizada como fonte de nutrientes em lavouras no sudoeste do 
Paraná, devido à disponibilidade, preço baixo e capacidade de melhorias na fertilidade do solo, 
contribuindo no aumento de macronutrientes, como o nitrogênio, o cálcio, o potássio e o fósforo, 
da CTC, da inativação de elementos tóxicos, como o alumínio. O objetivo do trabalho foi avaliar 
a concentração dos macronutrientes primários fósforo e potássio, após três anos de aplicações 
sucessivas de cama de aviário em diferentes épocas de aplicação antes do plantio, juntamente com 
diferentes doses de cama de aviário sobre a cultura do trigo (inverno). O experimento está sendo 
realizado na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná/Câmpus Pato 
Branco, com início no ano de 2011, o delineamento experimental de blocos ao acaso com parcelas 
subdivididas e quatro repetições. As parcelas principais receberam as épocas de aplicação: 45 
(11/06/2013), 30 (26/06/2013), 15 (11/07/2013) e 0 (26/07/2013) dias antes da semeadura 
do trigo, e as subparcelas as doses: 0, 3,2, 6,4, e 9,6 Mg ha-1de matéria seca de cama de aviário. A 
análise química da cama constatou 3,22% de N, 1,63% de P e 2,91% de K. A semeadura do trigo 
foi realizada no dia 26 de julho de 2013, utilizando a cultivar BRS 220, a colheita foi realizada 
no dia 17/11/2013, no dia 20/02/2014, se realizou a semeadura do feijão, cultivar Imperador, 
com 12 sementes por metro, espaçamento de 0,40 m entre linhas, com colheita realizada no dia 
17/05/2014, a coleta de solo foi realizada no dia 02/06/2014 em quatro profundidades, 0-2.5, 
2.5-5, 5-10, 10-20 cm. As épocas de aplicação da cama de aviário não afetaram a concentração 
de nutrientes no solo; o aumento das doses de cama de aviário beneficiou a cultura do trigo e do 
feijão com aumento da fertilidade do solo. Para as quatro doses testadas, 0, 3,2, 6,4 e 9,6 Mg ha-1, 
a concentração de fósforo aumentou, com 30.7, 81.5 151.7, 198.0 mg dm-3 respectivamente na 
profundidade de 0 a 2,5 cm, e 21.14, 29.2, 47.23, 72.44 na profundidade de 2.5, a 5 cm num efeito 
linear das doses; para o potássio o efeito se pronunciou até os 20 cm; 0.30, 0.39, 0.46, 0.53 cmolc 
dm-3, para média das quatro profundidades avaliadas, resultando assim em um efeito linear de 
aumento da concentração dos elementos conforme aumento das doses de cama de aviário, resul-
tando em maior fertilidade do solo, sendo uma boa alternativa na adubação de culturas anuais nas 
propriedades agrícolas da região.
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ATIVIDADE DA UREASE FEIJOEIRO SOB DIFERENTES  
CICLOS TEMPORAIS DE COLHEITA DE CANA

FRANCISCO, A. L. O.1; DONHA, R. M. A.2; LAVRES JUNIOR, J.3

1Analista em Ciência e Tecnologia do Instituto Agronômico do Paraná, Mestre em Energia Nuclear 
na Agricultura pelo CENA/USP, Ponta Grossa, Paraná, Brasil, alfrancisco@iapar.br; 2Doutoranda, 

Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Câmpus Jaboticabal, 
São Paulo, Brasil, rivi_donha@hotmail.com; 3Docente, Divisão de Produtividade Agroindustrial e 
Alimentos, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo - CENA/USP, 

Piracicaba, São Paulo, Brasil, jlavre@cena.usp.br.

O manejo da colheita da cana apresenta dois métodos principais, com e sem despalha a fogo. O 
manejo sem despalha a fogo oferece diversos benefícios ao solo, principalmente o aumento no 
aporte de matéria orgânica (MO) e a cobertura deste. Objetivou-se no experimento avaliar a massa 
de matéria seca (MMS) da parte aérea (folha e caule) e raízes bem como determinar a atividade da 
enzima uréase (AEU) em três genótipos (IAC-Alvorada, IAC-Pérola e BRS-Estilo) de feijão (Phaseo-
lus vulgaris L.), cultivados em vasos de 9 dm-3 em casa de vegetação no CENA/USP, Piracicaba– SP, 
contendo solo oriundo de áreas predefinidas de produção de cana da APTA/Regional, Polo Centro-
-Sul, Piracicaba–SP, com diferentes tempos de manejo de colheita de cana sem despalha a fogo, três 
e nove anos consecutivos de colheita sem despalha a fogo (S3 e S9), e de solo de mata nativa (SM), 
todas sendo, Latossolo Vermelho escuro distrófico. Os solos foram coletados antes da adubação nas 
áreas e não houve adubação para a avaliação. O delineamento experimental foi de blocos casuali-
zados, empregando-se o esquema fatorial 3 x 3 (três genótipos e três condições de fertilidade de 
solo), cada tratamento com três repetições. As plantas foram colhidas e analisadas aos 45 dias após 
o plantio, inicio da floração, ocasião em que o primeiro trifólio maduro foi coletado para análise da 
AEU, realizada segundo Mccullough (1967). As demais partes da planta foram separadas em folhas, 
caule e raízes para determinação da MMS a partir da secagem em estufa (65°C por 72 h) seguida 
de pesagem. Efetuando-se a análise de variância e se significantes procedeu-se Tukey a 5%. A AEU 
nas folhas de feijoeiro foi influenciada pela interação entre os manejos de solos e os cultivares de 
feijão. O S9 apresentou a menor AEU nas plantas em todas os cultivares, sendo inferior em 54,3%, 
52%, 53,4% ao manejo SM e 42,8%, 37,7% e 55,2% ao manejo S3 respectivamente para os culti-
vares BRS-Estilo, IAC Alvorada e Perola. Os manejos S3 e SM apresentaram comportamento seme-
lhante na AEU. O fato se deve a MO acumulada no sistema durante os seguidos cultivos de cana sem 
desfolha a fogo associada às adubações e aplicação de vinhaça, proporcionando maior suprimento 
de nitrogênio (N) à planta. A maior disponibilidade de N para a planta diminuiu a necessidade de 
remobilização deste nos tecidos mais velhos, reduzindo a AEU. Em todos os manejos de solo, obser-
vou-se que o cultivar IACPérola apresentou os menores valores da AEU nas folhas, sendo 59,1%, 
50% e 61% menores que no cultivar IAC Alvorada e 52,4%, 42,6%, 51,7% menores no cultivar BRS 
Estilo para SM, S3 e S9, respectivamente. Na MMS das folhas e caule tivemos maiores resultados em 
S9, sendo o comportamento esperado devido o acúmulo de MO. Contudo na MMS das raízes não 
houve diferença significativa. Concluiu-se que AEU foi maior nos solos com maior tempo de manejo 
sem despalha a fogo, o mesmo ocorrendo com a MMS da parte aérea das plantas.

Palavras-chave: matéria orgânica; enzimas; nitrogênio.
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ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO NA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E 
CONCENTRAÇÃO DE MICRONUTRIENTES NO SOLO  

CULTIVADO COM ALFACE E ESPINAFRE
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A utilização de Adubos Orgânicos Líquidos Fermentados (AOLF) elaborados artesanalmente com 
recursos disponíveis nos locais de produção, é uma prática comum na agricultura ecológica. As 
principais características destes produtos estão associadas com altos níveis de P, K, Ca, Mg, S, Fe, 
Cu, Zn e alta Condutividade Eléctrica (C.E). Aplicações frequentes e em altas concentrações de 
AOLF, podem promover a salinidade e excesso de micronutrientes no solo. O objetivo deste traba-
lho foi avaliar o efeito de um AOLF aplicado em duas concentrações e frequências na C.E, acúmulo 
de micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn) em um solo Pachic Melanudands, e a produção de biomassa 
de Lactuca sativa L. e Spinnacca oleraceae L. O estudo foi realizado na área rural do município de 
Ventaquemada, Boyacá, Colômbia, localizado a 3.000 m.s.n.m com temperatura média anual de 
10°C. Foram estabelecidos 5 tratamentos com três repetições sendo T1: testemunha [0%] sem 
aplicações; T2: [10%] a cada 8 dias; T3: [10%] a cada 15 dias; T4: [20%] a cada 8 dias; T5: [20%] 
a cada 15 dias. Foram estabelecidas 15 parcelas para cada cultura, sendo plantadas 24 mudas par-
cela-1 com um espaçamento de 30 cm x 30 cm. Iniciou-se a aplicação de AOLF aos 7 dias após plan-
tio (DAP), utilizando 100 ml de solução planta-1 colocados em coroa a 5 cm da muda. Aos 45 DAP 
foram coletadas 4 plantas por parcela e as amostras de solo, sendo este avaliado nas profundida-
des de 0-10 cm no local onde foi colhida a planta. A C.E foi obtida a partir do método em pasta satu-
rada com conductímetro, o acúmulo de micronutrientes pelo método DTPA/EAA. A produção de 
massa fresca foi obtida no momento da colheita. A massa seca determinou-se das plantas colhidas 
em fresco, sendo estas secas a 60°C até peso constante. Os dados foram analisados quanto à nor-
malidade pelo teste de Shapiro-Wilk, análise de variância (ANOVA) e quando significativos com-
parados pelo teste de Tukey a 5%. Todas as concentrações e frequências de aplicação foram iguais 
na produção de massa fresca para alface e espinafre (208,4 e 154,5 g planta-1 respectivamente), 
já para massa seca somente houve aumento em alface com a aplicação de T3 (39,6 g planta-1) em 
relação a T1 (13,0 g planta-1) e T2 (14,8 g planta-1). A C.E do solo aumentou significativamente (2,3 
dS/m – 1,4 dS/m) para alface e espinafre respectivamente com T4 em relação à testemunha (0,5 
dS/m – 0,6 dS/m). Houve aumento dos níveis de Cu com T4 em alface (61,3 mg kg-1) em relação à 
testemunha (6.8 mg kg-1), em espinafre T2, T4 e T5 apresentaram respectivamente aumentos dos 
níveis de Cu (56,4 mg kg-1; 62,6 mg kg-1; e 50,5 mg kg-1) em relação a testemunha (9,2 mg kg-1). O Zn, 
aumentou em alface com T4 (43,1 mg kg-1) respeito de T1 (2,4 mg kg-1). Por sua vez em espinafre o 
Zn aumentou com aplicação de T2, T4, e T5, (54,6 mg kg-1; 48,6 mg kg-1; e 36,3 mg kg-1) comparado 
com T1 (3,0 mg kg-1). A maior concentração 20% e frequências de aplicação de 8 dias de AOLF 
aumenta a C.E, e acúmulo de Cu e Zn no solo. Embora os AOLF sejam uma alternativa de adubação 
para as culturas é necessário levar em conta as condições inicias do solo em relação a C.E e concen-
tração de micronutrientes, para evitar riscos de salinidade no solo e toxidez por Cu e Zn.

Palavras-chave: agricultura ecológica; salinidade; hortaliças; Cu; Zn.
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SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA E SUAS RELAÇÕES  
COM A VARIABILIDADE ESPACIAL DE METAIS PESADOS  

NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR
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Agronomia da Universidade Estadual de Maringá.

A variabilidade espacial da susceptibilidade magnética vem se destacando como um dos métodos 
mais utilizados para fins ambientais, principalmente para a detecção da poluição por metais pesa-
dos no solo. A susceptibilidade magnética volumétrica () determina a resposta aplicada a um 
campo magnético na camada superficial do solo até aproximadamente 10 cm de profundidade, 
e pode ser determinada a campo por meio da sonda MS2D, permitindo a obtenção dos dados 
georreferenciados in situ, reduzindo o tempo de amostragem e os custos analíticos empregados 
em métodos convencionais. No entanto, solos derivados de material de origem basáltico são difí-
ceis de se avaliar devido as elevadas concentrações de minerais ferrimagnéticos. O objetivo deste 
trabalho foi realizar um levantamento, até o momento inédito no Brasil, da variabilidade espa-
cial dos valores de  em solos tropicais utilizando a sonda MS2D, verificando ainda a possível 
identificação de áreas urbanas poluídas através da relação existente com os teores de metais no 
município de Maringá/PR. Foram determinados os valores de  e obtidos os teores de Fe total 
e de metais por meio de extração sulfúrica. A variabilidade espacial dos resultados foi obtida à 
partir de análise geoestatística por meio de semivariogramas ajustados e krigagem ordinária, ela-
borando superfícies de valores estimados da área avaliada. Os valores determinados nos solos 
de Maringá apresentaram forte dependência espacial devido a sua relação direta com o material 
de origem, variando entre 316 x 10-5 SI na região do arenito até 6.945 x 10-5 SI na porção mais 
baixa derivada de material basáltico. Os valores obtidos de FD da camada superficial apresentam 
valores predominantemente médios (entre 2 e 11,3%), indicando uma mistura complexa de par-
tículas magnéticas derivadas do material de origem destes solos. Em relação aos metais, maiores 
correlações (p < 0,01) foram obtidas entre  e os elementos Al, Cu, Fe e Mn, e estão diretamente 
relacionadas ao material de origem destes solos, ricos em óxidos de Fe, conforme verificado por 
DRX. Os valores de background magnéticos (média de 4.235 x 10-8 m3 kg-1) foram maiores em 
sub-superfície, sugerindo a inexistência de poluição antrópica. A variabilidade espacial obtida nos 
solos da região sugerem a inexistência de poluição antropogência por metais pesados na área de 
estudo, demonstrando ainda a eficácia da técnica e a sensibilidade da sonda MS2D na identificação 
de diferentes litologias ao longo da paisagem, distinguindo os ambientes com influência do arenito 
daqueles de materiais oriundos do vulcanismo.

Palavras-chave: magnetita; distribuição espacial; geoestatística; MS2D.
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O USO DO INFRAVERMELHO NO ESTUDO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS DE 
SOLOS SOB DIFERENTES MANEJOS PARA O  

ESTUDO DO SEQUESTRO CARBONO
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Sequestro de carbono no solo significa transformar o carbono presente na atmosfera, na forma 
de CO2 em carbono estocado pelas plantas através da fotossíntese, e finalmente, nos solos, pela 
decomposição dessas plantas. O potencial para sequestrar carbono em qualquer solo depende da 
sua capacidade em estocar componentes resistentes de plantas e de proteger e acumular substân-
cias húmicas (SH). A fixação de SH, na forma de complexos organominerais, serve para preservar 
a matéria orgânica do solo, tornando-a inacessível aos microrganismos. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar qual manejo é mais adequado no sequestro de carbono no solo através da técnica de 
infravermelho. Tal análise é usada para identificar grupos funcionais como, carboxilas, hidroxilas, 
aminas, amidas, estruturas alifáticas e outros. Através de análise semiquantitativa dos espectros 
dos ácidos húmicos determinou-se o índice de hidrofobicidade (IH), que expressa a relação entre 
a absorbância em 2.900 cm-1 (ν C-H de alifáticos) e 3.300 cm-1 (ν O-H). Os grupamentos -CH3, em 
cadeias alquílicas, são mais recalcitrantes, enquanto os grupamentos O-H são mais suscetíveis 
à oxidação. A razão (3.300/1.700 cm-1), denominada índice de condensação (IC), indica a pro-
porção entre os grupos O-H e C = O. O índice de hidrofobicidade para os AH apresentou valores 
relativamente próximo aos valores do índice de condensação (IC), indicando que as amostras de 
AH têm maior participação de estruturas hidrofóbicas em sua composição molecular. O índice de 
condensação é importante porque geralmente a humificação aumenta com o número de grupos 
aromáticos e decresce com o número de grupos OH. Nos espectros de solo e HU observou-se a 
banda de deformação axial O-H na região de 3.600 cm-1 - 3.700 cm-1, estas bandas atribuídas à 
caulinita e gibsita são típicas de solos tropicais altamente intemperizados. A maior diferença entre 
os espectros solo e HU está na ausência da banda larga em torno de 3.000 cm-1 nos espectros de 
huminas e presente nos espectros de solos. Estas absorções de O-H com ligações de hidrogênio 
normalmente são atribuídas à presença de água na amostra. Esta seria a primeira medida efetiva 
da importância das SH para a retenção de água nos solos. Observa-se ainda, a presença da banda 
em 1.577 cm-1 (deformação angular da água) nas amostras de solo e ausência da mesma banda nas 
amostras de HU. As interações entre os minerais de argila e a MO são importantes na estabilização 
contra às reações de mineralização. Os espectros de infravermelho das amostras do solo intacto e 
das huminas mostraram a importância de ácidos húmicos na retenção de água pelo solo.

Palavras-chave: solo; ácido húmico; humina; infravermelho.
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CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS DAS FRAÇÕES HUMINA E ÁCIDO HÚMICO 
DA MATÉRIA ORGÂNICA DOS SOLOS DA BACIA DO RIO PASSO DA PEDRA

GUIMARÃES, E.1; TOMAZONI, J. C.1

1Professores da UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão, caetano@utfpr.edu.br.

A comunidade científica tem, cada vez mais, demonstrado preocupação com problemas ambien-
tais globais. As mudanças climáticas globais certamente são os problemas mais críticos que estão 
sendo enfrentados pela humanidade e que, neste século, tornar-se-ão ainda mais intensos. A 
quantidade de CO2, na atmosfera, depende do equilíbrio entre as grandes quantidades de car-
bono armazenadas nos reservatórios (oceanos, solo e atmosfera). As trocas entre esses reser-
vatórios alteraram-se lentamente, no passado, devido a mudanças geológicas; agora, entretanto, 
estão sofrendo alterações mais rápidas por causa da ação antrópica. Apesar de se encontrar em 
reduzida quantidade, variando de 1,5 a 5%, do solo, a MOS tem influência em quase todas as pro-
priedades do solo. Em solos tropicais e subtropicais altamente intemperizados, a matéria orgâ-
nica tem grande importância na retenção de cátions, na complexação de elementos tóxicos e de 
micronutrientes, na estabilidade da estrutura, na infiltração e retenção de água, na aeração, na 
atividade e diversidade microbiana, constituindo, assim, um componente fundamental da sua 
capacidade produtiva. O objetivo deste estudo foi submeter amostras das frações humina (HU) e 
ácido húmico (AH) da matéria orgânica total dos solos da bacia do rio Passo da Pedra, às técnicas 
de caracterização mineralógica, através de métodos como a difração de raios-X, espectroscopia no 
infravermelho, fluorescência de raios-X e espectroscopia no ultravioleta-visível a fim de caracte-
rizar os minerais presentes no solo e as possíveis interações destes com a MO. Os difratogramas 
de raios-X dos AHs, separou-se as amostras em aromáticos, ou seja, material mais mineralizados e 
alifáticos mais orgânicos. Os espectros de ultravioleta visível de AHs nas amostras NVd 3-6, LVd 4 e 
LVd 7-8, indicaram substâncias húmicas aromáticas mais condensadas, enquanto que as amostras 
LVd 1-5, RU 2, RL 9 e CX 10 são constituídas de substâncias húmicas aromáticas menos conden-
sadas ou alifáticas. Os espectros de infravermelho dos AHs, apresentaram bandas na região 2.930 
cm-1 atribuída a C-H de alifáticos; a banda em 1.730 cm-1 apresenta baixa intensidade, indicando 
que as amostras possuem baixa concentração de grupos COOH livres. Pelas análises de raios-X da 
humina, é possível constatar que os principais minerais que existiam no solo continuam nessa 
fração. Os espectros no ultravioleta-visível das huminas, sugerem estruturas mais alifáticas e 
indicam as interações dos argilominerais no solo. Os espectros de infravermelho das huminas 
apresentaram bandas atribuídas a argilominerais como caulinita e gibsita com vibração na região 
3.690 a 3.530 cm.

Palavras-chave: ácido humico; humina; matéria orgânica; espectroscopia.
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FRACIONAMENTO FÍSICO DA MATÉRIA ORGÂNICA EM SISTEMAS  
DE MANEJO COM DIFERENTES TEMPOS DE IMPLANTAÇÃO  

NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

BORSOI, A.1; ROSSET, J. S.1; LANA, M. C.2; PEREIRA, M. G.3;  
SCHIAVO, J. A.4; RAMPIM, L.5; SARTO, M. V. M.6

1Professor do IFPR, Assis Chateaubriand - PR, augustinho.borsoi@ifpr.edu.br; 2Professora da 
UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 3Professor da UFRRJ, Seropédica-RJ; 4Professor da UEMS, 

Aquidauana-MS; 5Pesquisador do PNPD/CAPES UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 6Estudante 
de Doutorado da UNESP, Botucatu-SP.

A modificação da qualidade do solo através da utilização de diferentes sistemas de manejo pode ser 
identificada através das técnicas de fracionamento da matéria orgânica do solo (MOS). O objetivo 
do presente estudo foi avaliar a distribuição dos teores das frações físicas da MOS em sistemas de 
manejo com diferentes tempos de implantação na região Oeste do estado do Paraná. Foi utilizado 
o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo estudadas áreas com dife-
rentes tempos de adoção do sistema plantio direto (SPD): 6 anos, 14 anos e 22 anos no sistema de 
sucessão de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) (SPD6, SPD14 e SPD22, – fase de tran-
sição, consolidação e manutenção, respectivamente); 12 anos de SPD no mesmo sistema de suces-
são e mais 4 anos com introdução de braquiária em consórcio com o milho nos cultivos de inverno 
(fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem permanente e mata nativa, todas sob Latossolo 
Vermelho eutroférrico de textura muito argilosa. As amostras de solos foram coletadas nas camadas 
de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1- 0,2 e 0,2-0,4 m em cinco repetições para cada camada. Foi realizado o fra-
cionamento físico (granulométrico) da MOS separando as frações da matéria orgânica particulada 
(MOP) e matéria orgânica associada aos minerais (MOM). Os teores de COT e MOP foram determi-
nados através de combustão seca por analisador CHNS, sendo o C da MOM obtido por diferença 
entre o COT e MOP. Verificou-se maiores teores de COT na camada de 0-0,05 m, principalmente na 
área de mata e pastagem, 40,78 g kg-1 e 31,56 g kg-1 respectivamente. Para as áreas manejadas em 
SPD, evidencia-se aumento nos teores de COT em função do tempo de implantação do SPD, prin-
cipalmente na camada de 0-0,05 m, porém com diferenças somente entre SPD22 e SPD6. Para as 
camadas de 0-0,05 e 0,05-0,1 m, teores superiores de MOP foram encontrados na área de mata, 7,98 
e 6,45 g kg-1, respectivamente, seguida das áreas de SPD22 e pastagem, 6,19 e 5,98 g kg-1 na camada 
de 0-0,05 m, e 4,99 e 4,79 g kg-1 na camada de 0,05-0,1 m, respectivamente, nos quais representam 
19,6, 25,8 e 18,9% do COT na camada de 0-0,05 m e 24,8, 27,4 e 24,4% para a camada de 0,05-0,1 
m, respectivamente. Nas áreas sob SPD com sucessão soja, milho/trigo, principalmente para SPD22, 
os resultados verificados pela MOP se assemelharam aos observados pelo COT, com elevação lenta e 
gradual em função do tempo de adoção do SPD. A fração mineral da MOS (MOM), apresentou repre-
sentatividade no COT entre 59 e 83%, com maior teor na camada de 0-0,05 m para a área de mata, 
32,80 g kg-1, seguida da área de pastagem, 25,58 g kg-1, não havendo diferença entre os sistemas de 
manejo na camada 0,2-0,4 m. A MOP se mostrou como a fração física da MOS mais sensível para 
identificação das mudanças nos sistemas de manejo ao longo do tempo de cultivo.

Palavras-chave: sistema plantio direto; estocagem de carbono; cronossequência.
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ÍNDICE DE MANEJO DE CARBONO EM SISTEMAS DE MANEJO COM 
DIFERENTES TEMPOS DE IMPLANTAÇÃO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

BORSOI, A.1; ROSSET, J. S.1; LANA, M. C.2; PEREIRA, M. G.3;  
SCHIAVO, J. A.4; RAMPIM, L.5; SARTO, M. V. M.6

1Professor do IFPR, Assis Chateaubriand - PR, augustinho.borsoi@ifpr.edu.br; 2Professora da 
UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 3Professor da UFRRJ, Seropédica-RJ; 4Professor da UEMS, 

Aquidauana-MS; 5Pesquisador do PNPD/CAPES UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon - PR; 6Estudante 
de Doutorado da UNESP, Botucatu-SP.

Através da avaliação das frações físicas da matéria orgânica do solo (MOS) é possível calcular 
diversos índices para melhoria da interpretação da qualidade da fração orgânica do solo. O obje-
tivo do presente estudo foi avaliar o índice de estoque de carbono (IEC), a labilidade da MOS 
(Lab), o índice de labilidade (ILab) e o índice de manejo de carbono (IMC) da MOS em sistemas de 
manejo com diferentes tempos de implantação na região Oeste do estado do Paraná. Foi utilizado 
o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo estudadas áreas com dife-
rentes tempos de adoção do sistema plantio direto (SPD): 6 anos, 14 anos e 22 anos no sistema 
de sucessão de culturas de soja (verão) e milho/trigo (inverno) (SPD6, SPD14 e SPD22, – fase de 
transição, consolidação e manutenção, respectivamente); 12 anos de SPD no mesmo sistema de 
sucessão e mais 4 anos com introdução de braquiária em consórcio com o milho nos cultivos de 
inverno (fase de consolidação) – (M+B); área de pastagem permanente e mata nativa, todas sob 
Latossolo Vermelho eutroférrico de textura muito argilosa. As amostras de solos foram coletadas 
nas camadas de 0-0,05, 0,05-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m em cinco repetições para cada camada. Foi 
realizado o fracionamento físico (granulométrico) da MOS separando as frações da matéria orgâ-
nica particulada (MOP) e matéria orgânica associada aos minerais (MOM), com posteriores cálcu-
los do IEC, Lab, ILab e IMC. Para o IEC, observa-se aumento em função do tempo de implantação do 
SPD para as três primeiras camadas avaliadas, com valores médios de 0,64, 0,67 e 0,76 nas áreas 
de SPD6, SPD14 e SPD22, respectivamente, com diferenças entre SPD22 e SPD6. Para a Lab da 
MOS, foram observados valores abaixo da unidade em todas as áreas e camadas avaliadas. As áreas 
com maior tempo de adoção do SPD (SPD22 e M+B) apresentaram valores superiores a área de 
mata na camada de 0-0,05 m, com valores de 0,35 e 0,36, respectivamente. Destacam-se também 
maiores valores de índice de labilidade (ILab) nas áreas sob maior tempo de condução em SPD, 
especialmente a área de SPD22, variando de 1,08 a 1,53, sendo superiores a área de mata em todas 
as camadas, com exceção para a camada de 0,05-0,1 m. O IMC engloba as frações granulométricas 
e os índices de labilidade da MOS, dentro dos sistemas de manejo. A área de SPD22 apresentou 
valores entre 76,23 a 124,54, sendo superior a área de mata na camada de 0,1-0,2 m, com média 
no perfil de 0-0,4 m de 98,5, próximo ao índice 100 da área de mata. Esse resultado demonstra a 
melhoria nos atributos do solo, principalmente na qualidade da fração orgânica, que influencia de 
forma expressiva atributos como capacidade de retenção de água, agregação do solo e atividade 
biológica após 20 anos de condução do SPD (fase de manutenção).

Palavras-chave: estoque de carbono; labilidade; sistema plantio direto.
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AVALIAÇÃO DE TRÊS FONTES E DOSE DE NITROGÊNIO, NA CULTURA  
DE MILHO ZAFRIÑA, SOB PLANTIO DIRETO

KARAJALLO, J. C.1; GALEANO, M. D.2; CAUSARANO, H. M.3

1Ing. Agr. MSc. Ciencias de Suelos y Ordenamiento Territorial; 2,3Profesores de la Facultad de Ciencias 
Agrarias Universidad Nacional de Asunción, Departamento de Suelo y  

Ordenamiento territorial FCA/UNA.

O nitrogênio é um dos nutrientes muito dinâmicas no solo o que o torna muitas vezes deficiente 
no sistema agrícola, de modo que o estudo das fontes, a dosagem e o momento de aplicação é 
muito importante para aumentar a eficiência de tal nutriente. O ensaio foi instalado no campo 
experimental da Faculdade de Engenharia Agronômica da Universidade Nacional de Leste Minga 
Guazu, Paraguai, sob sistema de plantio direto, a fim de avaliar os efeitos de diferentes fontes y 
dosis de fertilizantes de nitrogênio sobre a produção do milho. No experimento foi utilizado o deli-
neamento de blocos completos ao acaso, com 14 tratamentos e 3 repetições. As fontes de nitro-
gênio foram ureia, sulfato de amônio e UAN + TSA, as doses de nitrogênio foram 30, 60, 90 e 120 
kg ha-1, também foi estabelecido, um testemunha sem aplicação de nitrogênio. Foram avaliados 
características de crescimento (altura da planta, altura da inserção do espiga, a massa seca aerea), 
en cuanto a parâmetros de rendimento (número de espigas por planta, peso de mil sementes e 
rendimento). Além disso foi avaliado a concentração de nitrogênio nas folhas de milho, a dose de 
máxima eficiência técnica e econômica y também foi determinada a eficiência agronômicas de 
diferentes fontes de nitrogênio. Os resultados foram submetidos a análise de variância de acordo 
com um desenho aninhada para comparar as fontes e também foram analisadas as respostas as 
doses de nitrogênio de cada fonte. Não houve diferenças significativas entre fontes de nitrogênio 
nos parâmetros de crescimento y rendimiento. O rendimento médio de grãos em kg ha-1 foi de 
6.118, 5.906, 6.138, para as fontes de ureia; UAN + TSA e sulfato de amônio, respectivamente. 
Foram encontrados diferenças significativas na produção de grãos com a aplicação de diferentes 
doses de nitrogênio dentro de cada fontes. Não houve diferenças significativas na concentração 
de nitrogênio nas folhas de milho com as fontes de nitrogênio utilizadas, as médias obtidas foram 
23,67; 22,30 e 23,34 g kg-1 para a ureia; UAN + TSA e sulfato de amônio, respectivamente. As doses 
de máxima eficiência econômica e técnica da ureia foi de 58 e 66 kg ha-1, com um rendimento de 
6.309 kg ha-1 de milho, e quanto a UAN + TSA, é de 66 e 75 kg ha-1 cuyo rendimento é de 6.008 kg 
ha-1 e sulfato de amônio foi de 61 e 70 kg ha-1, com um rendimento de 6.439 kg ha-1 de milho. Com 
relação à eficiência agronômica, não houve diferenças significativas entre as fontes de nitrogênio. 
A média de eficiência agronômica das fontes de nitrogênio foi de 27,6 kg de grano por kilogramo 
de nitrogênio.

Palavras-chave: nitrogênio; fertilização; dose; fontes; eficiência sgronômicas.
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RENDIMENTO FORRAGEIRO DA AVEIA PRETA COM ADUBAÇÃO QUÍMICA 
(N-P2O5-K2O) E DIFERENTES CONDIÇÕES DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO

FATECHA, D. A.1; RODRIGUEZ, L. A.2; PANIAGUA, P. L.3; MELGAREJO, M.4

1Estudante de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, fatechadiego@hotmail.com; 2Estudante 
de Graduação da FCA-UNA, lauradriana07@hotmail.com; 3Professor da FCA-UNA, plpani@yahoo.

com; 4Estudante de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, milciadesmelgarejo1@gmail.com.

A produção ganadeira no Paraguai apresenta baixa produção, devido geralmente a solos degra-
dados e com déficit hídrico. A aplicação de fertilizantes e emprego de um sistema de irrigação 
econômico e de fácil manejo poderia aumentar sua produtividade. Uma adubação eficiente incre-
menta a oferta forrageira e devido a uma maior disponibilidade de nutrientes também melhora a 
eficiência do uso da agua. As espécies de ciclo anuais de inverno, como á aveia preta, constituem 
uma alternativa válida para a suplementação de grandes volumes de massa seca com boa quali-
dade para melhorar o balanço forrageiro durante o período de escassez de alimentos por tratar-se 
de uma pastagem com alta produção, com resistência ao pisoteio e de baixo custo de produção. O 
objetivo do trabalho foi determinar o rendimento forrageiro da aveia preta com adubação química 
(N-P2O5-K2O) e com diferentes condições de irrigação por aspersão. O experimento foi realizado no 
campus experimental da Faculdade de Ciências Agrarias da Universidade Nacional de Assunção, 
situada no município de São Lorenzo, Departamento Central, Paraguai. O esquema experimental 
foi de blocos ao acaso em franjas, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos con-
sistiram em T1: no irrigado e no adubado, T2: adubado, T3: adubado e irrigado em momentos de 
estrese hídrico da cultura, T4 adubado e irrigado mantendo o solo em capacidade do campo no 
ciclo da cultura, T5 não adubado e irrigado em momentos de estrese hídrico da cultura, T6: não 
adubado e irrigado mantendo o solo em capacidade do campo no ciclo da cultura. As variáveis 
avaliadas foram à taxa de crescimento, produção de massa seca, e relação folha/caule. Os dados 
obtidos foram submetidos a análise de variância, com comparação de medias empregando o teste 
de Tukey como 5% de probabilidade de erro. As aplicações de fertilizantes acrescentam a taxa de 
crescimento em comparação aos tratamentos não adubados. A maior produção de massa seca foi 
de 2.250 kg ha-1, adubado e irrigado em momentos de estrese hídrico da cultura, estatisticamente 
significativo a 1.153 kg há-1, tratamento não adubado e irrigado mantendo o solo em capacidade 
de campo no ciclo da cultura. A relação folha/caule não apresentaram diferenças significativas 
entre tratamentos. Os efeitos da fertilização com doses de N- P2O5-K2O foram determinantes para 
a produção de aveia preta, não assim a irrigação por aspersão em diferentes condições.

Palavras-chave: Avena strigosa Schreb; produção forrageira; nutrientes; agua.
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RENDIMENTO FORRAGEIRO DE Brachiaria HÍBRIDO CV MULATO II COM 
DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO DURANTE O ESTABELECIMENTO
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1Estudante de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, fatechadiego@hotmail.com; 2Estudante 
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As plantas forrageiras são á base da alimentação do gado durante todo o ano, e são consideradas 
a forma mais barata de produção de alimentos e forragem de qualidade e quantidade. Para atingir 
rendimentos elevados ou ótimos, é necessário fazer uma fertilização de correção, e assim adicio-
nar ao solo os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da pastagem a ser implantada. 
O nitrogênio é o nutriente que mais limita a produção de folhas e caule na planta, estimula seu 
crescimento, principalmente na fase inicial, gerando uma alta área folhar e prolongando o período 
de utilidade no tempo. O objetivo deste estúdio foi avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogê-
nio no rendimento forrageiro na Brachiaria hibrida cv Mulato II, durante o seu estabelecimento. O 
experimento foi realizado no Município de Itá, Departamento Central, Fazenda Alemã Kué, locali-
zada no Departamento Central, distrito Ita, Paraguai, durante o período de meses de setembro de 
2013 a fevereiro de 2014, de clima subtropical. O solo apresentou textura arenosa, pH = 5,6;% M.O. 
= 0,42; P = 16 ppm; Ca = 0,19 cmol kg-1; Mg = 0,12 cmol kg-1; K = 0,11 cmol kg-1; Al+H = 0,0 cmol kg-1. 
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições, 
com diferentes doses de nitrogênio, que consistiram em 0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1 na base e em 
cobertura após 45 dias. Também foram aplicados 60 e 30 kg ha-1 de P2O5 e K2O respectivamente no 
momento do plantio. Cada unidade experimental mediram 4 m de longo e 4 m de comprimento, 
totalizando 560 m2. O plantio foi no sistema convencional mediante arada e rastreada. As variá-
veis avaliadas foram rendimento de massa seca (kg ha-1), percentagem de cobertura (%) e relação 
folha/colmo. O corte da pastagem foi feito aos 100 dias após semeadura. Os dados obtidos foram 
submetidos á análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de proba-
bilidade de erro. A percentagem de cobertura (%), produção de massa seca (kg ha-1) e relação 
folha/colmo, não apresentaram diferenças estatisticamente significativas; no entanto, a produção 
de massa seca por hectare apresentou uma tendência linear na qual por cada kg N ha-1 aplicado, 
produz um aumento de 25,6 kg ha-1 de massa seca.

Palavras-chave: adubação nitrogenada; gramínea de pisoteio; produção de massa seca.
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CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DE DIFERENTES SOLOS  
POR MEIO DA ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO  

COM TRANSFORMADA DE FOURIER

AGUIAR, L. M.1; CASSOL, L. C.2; SANTOS-TONIAL, L. M.2

1Estudante de Graduação em Bacharelado em Química Industrial da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
maguiarleticia@gmail.com; 2Professor da UTFPR, Câmpus Pato Branco, cassol@utfpr.edu.br, 

lmacedos@yahoo.com.br.

O objetivo deste trabalho foi caracterizar por meio da espectroscopia de infravermelho com trans-
formada de Fourier (FTIR) diferentes solos: Argissolo, Cambissolo, Gleissolo, Latossolo e Planos-
solo. Deste modo os cinco tipos de solos selecionados, foram coletados na camada de 0 a 20 cm, 
após as amostras foram secas em estufa a 40°C, moídas em moinho de facas e então peneiradas 
em peneiras de malha de 2 mm. A partir do fracionamento das amostras, a fração de ácido húmico 
(AH) foi obtida conforme o procedimento sugerido pela Sociedade Internacional de Substâncias 
Húmicas (IHSS) (SWIFT et al., 1996). Para a obtenção dos espectros de FTIR, as amostras de solos 
e AH foram compactadas em pastilhas de KBr (150 mg de KBr:1,5 mg de amostra) as medidas 
foram realizadas segundo a metodologia sugerida por Stevenson (1994), no qual se utilizou um 
espectrômetro Frontier da Perkin Elmer FT-IR. A determinação do índice de aromaticidade, nomi-
nado índice I1630/I2920, baseou-se no trabalho de Dick et al. (2008). Por fim os resultados obti-
dos por meio da análise qualitativa dos espectros mostraram: (1) que de modo geral os solos e AH 
são bastante similares entre si quanto à composição química; (2) maior intensidade em 1.630 cm-1 
para o AH do que para os solos, (3) uma tendência de formação de uma banda mais alargada em 
torno de 3.500 cm-1 somente para AH. A análise quantitativa mostrou que o índice I1630/I2920 
variou de 0,95 ± 0,05 a 2,12 ± 0,12 para solos e de 0,74 ± 0,09 a 1,07 ± 0,02 para AH, sendo o maior 
valor observado para o Argissolo nas amostras de solo e para o Planossolo nas amostras de AH. 
Esse resultado permite inferir que as características de humificação variaram significativamente 
em função do tipo de solo, tanto para o solo como para o AH. Contudo, esta variação foi maior entre 
as amostras de solo.

Palavras-chave: FTIR; fracionamento; ácido húmico; índice de aromaticidade.
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ESPECTROSCÓPICA DE AMOSTRAS  
DE DIFERENTES SOLOS E ÁCIDO HÚMICO

AGUIAR, L. M.1; CASSOL, L. C.2; SANTOS-TONIAL, L. M.2

1Estudante de Graduação em Bacharelado em Química Industrial da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 
maguiarleticia@gmail.com; 2Professor da UTFPR, Câmpus Pato Branco, cassol@utfpr.edu.br, 

lmacedos@yahoo.com.br.

O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de carbono total em amostras de solos e caracterizar 
por meio da absorção de luz na região do ultravioleta-visível (UV-vis) amostras de ácido húmico 
(AH). Deste modo selecionou amostras de cinco tipos de solos, Argissolo, Cambissolo, Gleissolo, 
Latossolo e Planossolo, no qual foram coletadas na camada de 0 a 20 cm, onde as amostras foram 
secas em estufa a 40°C, moídas em moinho de facas e então peneiradas em peneiras de malha de 
2 mm. A fração AH foi obtidas conforme Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) 
(SWIFT et al., 1996). Para a determinação do teor de carbono total nas amostras de solos foram 
pesados aproximadamente 0,500 mg de amostra e utilizado como amostra de referência a sulfa-
nilamida, onde ocorreu por combustão em um analisador elementar Eurovector 3000. A caracte-
rização das amostras de AH por absorção de luz na região do UV-vis foi realizada segundo Chen et 
al. (1997), utilizando um Perkin Elmer Lambda 40. A determinação da razão E4/E6 foi realizada a 
partir das intensidades de absorção em 465 e 665 nm. Os resultados obtidos mostraram variação 
de 1,2 ± 0,2 a 3,17 ± 0,06% para o teor de carbono total, sendo o menor teor e o maior observados 
para o Planossolo e Gleissolo, respectivamente. O maior valor para a razão E4/E6 foi observado 
para o Planossolo e o menor valor foi coincidentemente igual para os solos: Argissolo, Cambissolo 
e Gleissolo. Com isso, pode-se observar que os resultados da análise quantitativa não corroboram 
com os obtidos por meio da análise quantitativa. Segundo Saab et al. (2007) a razão E4/E6 está 
diretamente relacionado ao peso molecular, o que indica que tem-se para os solos Argissolo, Cam-
bissolo e Gleissolo, maior condensação dos carbonos aromáticos.

Palavras-chave: UV-visível; teor de carbono; razão E4/E6.
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DETERMINAÇÃO DA SOMA DAS BASES TROCÁVEIS DE UM PERFIL 
LOCALIZADO NA PORÇÃO SUPERIOR DA TOPOSEQUÊNCIA  

DA FAZENDA ESCOLA DO CESCAGE

HILGEMBERG, F. V.; BRIZOLA, H. S.; FERREIRA, C. F.; GOLTZ, J.

A forma em que as cargas são distribuídas no decorrer do perfil e suas respectivas quantidades 
disponíveis em solução do solo determinam a soma das bases trocáveis. É um parâmetro químico 
que indica como o solo se apresenta para a fertilidade, se este necessita ou não de correção, como 
a calagem ou gessagem, ou ainda adubação. A saturação de bases pode ser definida como a tenta-
tiva de suprir as plantas com as bases essenciais para a nutrição destas, disponibilizando as quan-
tidades ideais de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e potássio (K) para as diferentes culturas. O objetivo 
deste trabalho foi demonstrar o comportamento das bases trocáveis cálcio, magnésio e potássio, 
indicados pela sua soma, em um perfil de Latossolo Vermelho em posição superior em um topose-
quência, avaliando-se a cada 0,20 m até atingir uma profundidade de 5 m. O solo objeto de estudo 
foi classificado do LATOSSOLO VERMELHO Distrófico onde foram coletadas amostras a cada 0,20 
m até 5,0 m, e quantificados a rotina química para os elementos de cálcio, magnésio e potássio. 
Com relação a Soma das Bases Trocáveis do perfil do solo tem início no valor de 25 mmmolcdm-3 
na superfície do perfil decrescendo até atingir o valor zero ao término da profundidade do perfil 
em estudo. Entre os horizontes determinados A (0-0,80 m), AB (0,8-1,40 m), BA (1,40-2,00 m), 
B1 (2,00-3,50 m), B2 (3,60-4,20 m) e B3 (4,2- 5,20 m) pudemos identificar os valores de soma de 
bases de 22,05; 21,60; 9,90; 7,80; 4,30 e 2,60 mmolcdm-3, respectivamente. Conforme a variação 
encontrada ao longo do perfil, camadas mais superficiais apresentaram maior conteúdo das car-
gas trocáveis e como consequência maior saturação. Entretanto, estes valores não ultrapassaram 
50% de saturação de bases em nenhuma das amostras avaliadas. Isto demonstra a distrofia do 
solo relacionada ao seu alto grau de intemperismo, comprovado através da relação silte/argila, 
onde obteve-se valores inferiores a 0,6.

Palavras‐chave: cátions trocáveis; distribuição relativa de nutrientes.
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MANEJO INTEGRADO DA FERTILIZAÇÃO NITROGENADA E DA APLICAÇÃO 
DE Azospirillum brasilensis NA CULTURA DE TRIGO

SÁ, A.1; RASCHE, A. J. W.2

1Estudante de Graduação em Agronomia na Escuela Superior de Educación Cruce Itakyry ESECI da 
Universidad Nacional del Este UNE, alberto- sa@hotmail.com; 2Professor na ESECI-UNE,  

jwrasche@yahoo.com.ar.

O Paraguai passou de importador de trigo a ser exportador de grãos de trigo a nível mundial 
nos últimos 20 anos, graças ao melhoramento genético e a aplicação de tecnologias e manejo da 
cultura que permitiram semear e aumentar o rendimento deste cereal nas condições de clima e 
solo do Paraguai, no entanto, ainda existe pouca informação sobre a eficiência do uso de Azospi-
rillum brasiliensis no manejo da aplicação nitrogenada. O objetivo foi verificar o manejo integrado 
da aplicação de nitrogênio e Azospirillum na cultura de trigo. Foi implantado um experimento 
trifatorial 2 x 3 x 2, onde fator 1 foi duas doses de nitrogênio em cobertura (0 e 60 kg de N ha-1), 
três doses de Azospirillum aplicado na semente (0, 100 e 200 mg kg-1 de semente) e duas doses 
de Azospirillum aplicado no perfilhamento (0 e 200 mg ha-1), com quatro repetições. Foi deter-
minada altura de planta no final de ciclo, número de perfilho, rendimento de grãos, peso hecto-
lítrico e massa de mil grãos. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso. Com 
12 tratamentos e quatro repetições, totalizando 48 unidades experimentais de 2,5 x 4,76 m. O 
experimento foi realizado em sistema de plantio direto, com distancia entre fileiras de 0,17 m e 
90 plantas m2. O cultivar utilizado foi a CD150 da coodetec. Aos resultados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA) e quando houve diferença estatística aplicou-se o teste de Tukey ao 
1% e 5% análise estatística foi realizada com ajuda do programa Assistat 2014. A altura de planta 
não foi afetada pela aplicação de N, ou pela aplicação de Azospirillum na semente ou no perfilha-
mento, alcançando em media 74,3 cm de altura. O número de perfilhos diminuiu com aplicação 
de nitrogênio, passando de 10,8 para 11,4 perfilhos quando aplicado 0 e 60 kg de N ha-1, respec-
tivamente. A aplicação de Azospirillum não influenciou no número de perfilho. O rendimento de 
grãos de trigo não apresentou diferença significativa por efeito dos tratamentos aplicados, onde 
o rendimento médio do experimento foi de 1.286 kg ha-1, sendo menor que a média nacional por 
efeito da seca que ocorreu em parte do crescimento vegetativo e reprodutivo do trigo. A massa de 
1.000 grãos não foi afetada pela aplicação de N e pela aplicação de Azospirillum na semente, mas 
sim pela aplicação de Azospirillum no perfilhamento passando de 29,2 g a 30,2 g quando aplicado 
200 mg ha-1 de Azospirillum. O peso hectolítrico do grão de trigo diminuiu com a aplicação de 60 
kg de N ha-1, passando de 79,5 onde não foi aplicado N em cobertura, para 78,5 nas parcelas com 
aplicação de N. Nas condições em que foi realizado o experimento não se verificou efeito positivo 
da aplicação integrada de nitrogênio em cobertura e da aplicação de Azospirillum, sendo necessá-
rio mais estudo sobre o tema.

Palavras-chave: nitrogênio; inoculação; Triticum; época; dose.
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MINERALOGIA DA FRAÇÃO ARGILA DESFERRIFICADA  
DE LATOSSOLOS PARANAENSES

SOUZA JUNIOR, I. G. de1; BAÚ, J. P. T.2; ZAIA, D. A. M.3; COSTA, A. C. S. da4

1Engenheiro-agrônomo do Departamento de Agronomia da UEM, ivangsjunior@gmail.com; 2Aluno 
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antoniocscosta@gmail.com.

Os solos pertencentes à classe dos Latossolos são responsáveis por mais de 60% da cobertura 
pedológica do território brasileiro. No Paraná, ocupam acima de 30% da área total do estado, per-
fazendo uma superfície superior a 61.000 km2 e podem ser enquadrados em três subordens no 
SiBCS: Brunos, Vermelhos e Vermelho-Amarelos. Esses solos encontram-se em estágio avançado 
de intemperismo, e devido sua formação poligenética, podem apresentar grandes variações nos 
atributos físicos, químicos e mineralógicos. Em geral, apresentam na fração argila desferrificada 
o predomínio da caulinita e, em menores proporções, os argilominerais do tipo 2:1 e a gibbsita. 
Variações nos atributos físicos e químicos e mineralógicos desses solos refletem a ação diferen-
ciada do clima, da atividade biológica e das condições de drenagem sobre o material de origem. 
Com o objetivo de avaliar os atributos físicos, químicos e a composição mineralógica da fração 
argila desferrificada de Latossolos paranaenses, foram coletadas amostras dos horizontes A e Bw 
de 17 perfis, pertencentes às três subordens, localizados nas diferentes regiões edafoclimáticas 
do estado. Os solos foram caracterizados para avaliação desses atributos. Após a separação da fra-
ção argila, seguida da remoção seletiva dos óxidos de ferro pelo tratamento com ditionito-citrato-
-bicarbonato de sódio, efetuou-se a identificação e a quantificação da caulinita, gibbsita e dos argi-
lominerais do tipo 2:1 por difratometria de raios-X e pela análise térmica. As grandes variações 
nas condições de formação dos solos foram responsáveis pelas variações nos atributos físicos, 
químicos e na mineralogia da fração argila. Os teores de argila no horizonte Bw variaram de 150 
a 800 g kg-1. Os teores de carbono orgânico foram sempre maiores nos horizontes superficiais, 
refletindo diretamente na CTC7 dos solos, que variou entre 3,20 e 18,20 cmolc kg-1, com média 
igual a 10,07 cmolc kg-1. Quantitativamente, a caulinita é o principal mineral presente na fração 
argila desferrificada, seguido pelos argilominerais do tipo 2:1 e gibbsita. O teor médio de caulinita 
encontrado na fração argila desferrificada 702 g kg-1, com variações entre 470 e 840 g kg-1, perfa-
zendo em média 39% da TFSA. A concentração dos argilominerais do tipo 2:1 variou de 53 a 183 
g kg-1 e o de gibbsita variou de 0 a 365 g kg-1. A concentração média dos argilominerais do tipo 
2:1 e da gibbsita presentes na fração argila desferrificada corresponde, respectivamente, por 5,6 
e 5,7% da TFSA. A coexistência dos argilominerais do tipo 2:1, caulinita e gibbsita na fração argila 
na maioria dos solos sugere que as condições de formação dos Latossolos paranaenses sejam de 
hidrólise parcial, associado ao processo “anti-gibbsítico”, com a preservação do Al3+ na entreca-
mada dos argilominerais do tipo 2:1. Os resultados mostraram que a grande variação encontrada 
nos atributos analisados refletem as condições edafoclimáticas do estado.

Palavras-chave: caulinita; gibbsita; argilominerais do tipo 2:1; pedogênese.
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RENDIMENTO DE PARTE AÉREA E DE RAÍZES DE MILHO  
SUBMETIDOS A DIFERENTES FONTES FOSFATADAS
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Os solos ácidos brasileiros caracterizam-se pela baixa disponibilidade de nutrientes, principal-
mente de fósforo, necessitando com isto da adição de fertilizantes minerais para adquirir rendi-
mentos satisfatórios. Uma alternativa visando o melhor aproveitamento de P poderia ser a apli-
cação localizada de suas fontes, no entanto, há poucas referências que relacionam a eficiência dos 
diferentes fosfatos no aproveitamento do P quando aplicado desta forma. Neste contexto, objeti-
vou-se avaliar a produção de matéria seca de parte aérea e de raiz pelas plântulas de milho em fun-
ção da aplicação localizada de fosfatos de cálcio e de amônio, em dois solos ácidos catarinenses. 
O trabalho foi realizado em 2011, em casa-de-vegetação, com amostra de um Cambissolo Húmico 
(CH) e um Nitossolo Vermelho (NV). Os tratamentos consistiram da aplicação de superfosfato tri-
plo (SFT), superfosfato simples (SS), diamônio fosfato (DAP) e monoamônio fosfato (MAP), além 
de uma testemunha sem a adição de P. As unidades experimentais foram constituídas por colunas 
de PVC com 10,0 cm de diâmetro e 12,0 cm de comprimento, preenchidas com 1,10 kg de solo 
(base seca). Em todos os tratamentos com P adicionou-se 200 mg kg-1 de P (nas diferentes fon-
tes) e 100 mg kg-1 de K, na forma de KCl; a quantidade de N adicionada pelo DAP (160 mg kg-1) 
foi ajustada em todos os demais tratamentos pela adição de CaNO3. Os grânulos dos fertilizantes 
tinham diâmetro entre 0,5 e 2,0 mm. No CH, as fontes de fosfatos de cálcio e o MAP aumentaram 
a produção de massa seca da parte aérea (MSPA) comparadas a testemunha, apresentando uma 
diferença entre as médias destes tratamentos de 66,7% com relação ao tratamento se fonte de P; 
por outro lado o DAP não diferiu da mesma. No NV, a MSPA foi maior 76% na média dos tratamen-
tos com fosfatos comparados à testemunha. Com relação a massa seca de raiz (MSR), o DAP afetou 
negativamente a sua produção no CH, apresentando uma diferença entre a média dos tratamentos 
com maior produção de MSR (SS, SFT, T e MAP) e o tratamento com DAP de 44%. No outro solo 
não houve diferença entre os tratamentos para esta variável. A aplicação localizada de SFT, SS e 
MAP aumenta a produção de MSPA das plantas de milho, com destaque para o SFT em ambos os 
solos avaliados; por outro lado o rendimento de raízes é inibido pela aplicação localizada de DAP.

Palavras-chave: fosfatos de cálcio; fosfatos de amônio; matéria-seca; cultura de verão.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO QUÍMICO DO SOLO  
COM USO DE CINZA DE BIOMASSA FLORESTAL
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PICOLO, V.1; NESI, C. N.2; ALVES, M. V.2
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As cinzas de origem vegetal são utilizadas desde o principio da agricultura, onde a mata era derru-
bada e em seguida a sua queima gerava cinzas, constituídas por compostos orgânicos e inorgâni-
cos que posteriormente promovia um ganho na produtividade. As indústrias ocupam a biomassa 
florestal para produzir energia, que como consequência ela produz resíduo, o qual se verifica a 
possibilidade de um aumento de fertilidade do solo. O estudo foi realizado aos arredores da Vila 
Campina da Alegria no município de Vargem Bonita - SC em raio de aproximadamente cinco quilô-
metros do centro da vila e em quatorze propriedades rurais, nas quais sob a orientação do produ-
tor foram realizadas coletas de amostras em áreas onde os mesmos tinham sido aplicado ou não a 
cinzas de biomassa proveniente de indústria de Celulose e Papel. A dose media de cinza aplicada 
foi de 25 t/ha (informação do produtor). Em uma área de vinte por vinte metros quadrados foram 
coletadas 10 sub amostras de solo com o auxílio de um trado holandês a dez centímetros de pro-
fundidade para compor uma amostra. Apos coleta do solo, o mesmo foi transportado ao laborató-
rio de solos da UNOESC, seco a 45 Co moído e tamisado a 2 mm. Foi analisado o solo e determinado 
os macros nutrientes (P, K, Ca, Mg e S) e os micros (Cu, B, Mn, Zn) alem de pH (água) índice SMP e 
matéria orgânica. Em seguida os dados encontrados foram submetidos a uma análise estatística, 
utilizando o software R e onde através do Teste T foi possível comparar as médias das áreas com 
aplicação em relação das áreas sem a aplicação da cinza. Quando aplicado as cinzas no solo, o pH, 
índice SMP e os elementos Ca e Mg aumentaram porem os elementos Mn, Cu e Al diminuíram 
consideravelmente, os demais elementos não diferiram estatisticamente. É bom salientar que o 
Al é extremamente tóxico as plantas, e nesta região os solos possuem uma grande quantidade de 
Al disponível, observando assim que este fator pode nos trazer um grande benefício melhorando 
assim a qualidade do solo quando aplicamos cinza de biomassa florestal no solo. Desta forma 
observa-se que as aplicações de cinzas nestas condições favoreceram uma melhoria da qualidade 
do solo.

Palavras-chave: qualidade do solo; produto secundário; elementos químicos.
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DESENVOLVIMENTO DO FUNGO Trichoderma harzianum  
EM UM BIORREATOR AIR-LIFT ALTERNATIVO
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Neste trabalho é apresentada uma técnica de multiplicação do fungo Trichoderma harzianum para 
aplicação no controle de fitopatógenos entre outros fatores fisiológicos das culturas. Com objetivo 
de construir um biorreator alternativo tipo air-lift, para produção do fungo através de um subs-
trato eficiente. Para a multiplicação utilizou-se um biorreator air-lift alternativo, confeccionado 
em material PVC. A aeração do sistema é realizada por um compressor de ar para aquário, o sis-
tema de aquecimento e controle térmico é realizado por uma resistência elétrica de 100 watts com 
baixa emissão de calor, controlado por um termostato e um termômetro digital. O Trichoderma 
harzianum é um potencial agente na ciclagem de nutrientes e nutrição de plantas, devido à capaci-
dade desse fungo colonizar o sistema radicular e proteger a planta contra patógenos. Devido a sua 
colonização no sistema radicular, pode melhorar o crescimento, produtividade e resistência das 
culturas a problemas causados por fatores ambientais. Com o maior desenvolvimento das raízes 
facilitam na absorção de água e demais nutrientes presentes no solo. Esse produto biológico pode 
reduzir o uso de agrotóxicos, e assim, diminui a exposição do produtor a esses agentes químicos, 
não apresenta resíduos em alimentos diminuindo os riscos de contaminação corpos hídricos e 
solo. Os substratos para desenvolvimento do microrganismo foram: 12g/L de glicerina residual 
do biodiesel; 12g/L de ácido húmico; 25g/L de farelo de arroz; 25g/L de melaço e 25g/L de óleo 
degomado. Esses substratos são necessários a fim de atender a necessidade de nitrogênio, carbono 
e açúcares, além disso, durante o processo de fermentação é necessário controlar parâmetros de 
temperatura, pH e oxigênio dissolvido, a fim de acompanhar o metabolismo do fungo no interior 
do biorreator durante seu desenvolvimento e multiplicação. A entrada de ar promove a aeração, 
mistura e agitação do meio. Os meios de cultura e o substrato foram inseridos no biorreator, com 
pH inicial de 4,5 e pH alcalino na retirada em 5,5, onde permaneceu em funcionamento por 72 
horas. Os níveis de pH foram medidos através de amostras retiradas a cada 24 horas durante a 
fase de fermentação. Os resultados obtidos com esse biorreator foram positivos, atingindo uma 
concentração de 1,4 x 109 UFC/mL, indicando que o meio de cultura utilizado mostra-se eficiente, 
suprindo a demanda de nutrientes para o microrganismo neste volume. A literatura aponta que a 
aplicação do Trichoderma harzianum pode ser bastante satisfatória para diversas culturas. Embora 
exista uma vasta literatura sobre a produção de biológicos para agricultura, ainda é pouco difun-
dido no Brasil, com um número pequeno de empresas certificadas para produzir e comercializar 
pelas normas reguladoras do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Palavras-chave: Trichoderma harzianum; biorreator air-lift; agricultura.
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MINERALOGIA DOS ÓXIDOS DE FERRO DE LATOSSOLOS PARANAENSES

COSTA, A. C. S. da1; SOUZA JUNIOR, I. G. de2; BAÚ, J. P. T.3; ZAIA, D. A. M.4

1Professor do Departamento de Agronomia da UEM, antoniocscosta@gmail.com; 2Engenheiro-
agrônomo do Departamento de Agronomia da UEM, ivangsjunior@gmail.com; 3Aluno do curso de 

Pós-graduação em Química da UEL, baujpt@gmail.com; 4Professor do  
Departamento de Química da UEL, damzaia@uel.br.

Os óxidos de ferro são minerais secundários comuns formados no processo de intemperismo 
dos minerais primários da maioria dos solos da região tropical e subtropical úmida. No Paraná, a 
classe dos Latossolos é representada por três das quatro subordens do SiBCS: Brunos, Vermelhos 
e Vermelho-Amarelos. Em geral, os Latossolos, quando comparados aos demais solos que ocorrem 
associados, encontram-se em estágio mais avançado de intemperismo com diferentes concentra-
ções de caulinita, óxi-hidróxidos de Fe, Al e Ti e argilominerais do tipo 2:1. Variações na distribui-
ção destes minerais têm sido correlacionadas com os fatores externos ativos (clima e atividade 
biológica) e passivos (material de origem e as condições de drenagem) de formação do solo. A 
importância dos óxidos de ferro pode ser melhor avaliada pela observação de que estes minerais 
são responsáveis pela cores dos Latossolos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos físi-
cos e químicos de 17 perfis de Latossolos (horizontes A e Bw) localizados nas diferentes regiões 
edafoclimáticas do estado e correlacioná-los com a composição mineralógica dos óxidos de ferro 
da fração argila após serem concentrados pela dissolução seletiva com NaOH 5 mol L-1 fervente. As 
grandes variações nas condições de formação refletiram nos atributos químicos e físicos dos solos 
e na mineralogia dos óxidos de ferro da fração argila. Os teores de argila no horizonte Bw variaram 
de 150 a 800 g kg-1. Os teores de carbono orgânico foram sempre maiores nos horizontes super-
ficiais, refletindo diretamente tanto no aumento da CTC a pH 7 como na proporção das formas de 
ferro pobremente cristalinas, extraídas pelo oxalato ácido de amônio no escuro (OAA). Os teores 
de Fe2O3 extraíveis pelo ataque sulfúrico variaram entre 10 e 310 g kg-1 na terra fina seca ao ar 
(TFSA), sendo a maior proporção (> 60%) de origem pedogênica, extraível pelo ditionito-citrato-
-bicarbonato de sódio (DCB). Dentre os óxidos de ferro presentes na fração argila, a hematita (Hm) 
ocorre em maiores proporções quanto comparado à goethita (Gt), resultando em variações entre 
0,07 e 0,94 na relação Hm/Hm+Gt. As maiores concentrações de Hm ocorrem nos solos com maior 
teor de ferro no material de origem. Em menores proporções e associada à Hm, ocorre a maghe-
mita (Mh), principalmente nos solos oriundos de rochas vulcânicas básicas. A presença da Mh 
pode ser detectada em todos os solos quando a técnica utilizada foi a susceptibilidade magnética 
por unidade de massa (lf) em concentrações de 0,1 a 70 g kg-1 da fração argila. Por difração de 
raios-X (DRX), os teores determinados foram muito menores e variaram de 0 (maioria das amos-
tras) a 41 g kg-1 da TFSA. Os resultados obtidos revelam que a constituição mineralógica da fração 
argila dos Latossolos paranaenses apresenta grande variação na distribuição dos óxidos de ferro, 
refletindo as condições edafoclimáticas do estado.

Palavras-chave: hematita; goethita; maghemita; DRX; susceptibilidade magnética.
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GESSO AGRÍCOLA E ADUBAÇÃO NITROGENADA  
EM COBERTURA NA CULTURA DO MILHO

ZANÃO JÚNIOR, L. A.1; PIOVESAN, R. R.2; PEREIRA, N.3

1Estudante de Agronomia da FAG, rony_rafael_piovesan1@hotmail.com; 2Pesquisador do IAPAR, 
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da UNIOESTE, natalia@grupoyamashita.com.br.

O milho é um cereal de grande importância no cenário nacional e mundial e é cultivado em todas as 
regiões do país, por pequenos e grandes produtores. Um dos fatores que limitam a produtividade 
dessa cultura é o manejo adequado da adubação. O gesso agrícola pode ser uma fonte de cálcio e 
enxofre para as culturas, além de melhorar as condições químicas do solo permitindo maior dis-
ponibilidade de outros nutrientes pela neutralização do aluminio nas camadas mais inferiores no 
perfil do solo. A adubação nitrogenada em cobertura geralmente é mais eficiente quando o enxofre 
está em níveis adequados no solo. Este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade da cul-
tura do milho em função da aplicação de doses de gesso agrícola combinado com duas doses de 
nitrogênio aplicadas em cobertura, na safrinha de 2014. Os tratamentos avaliados foram gerados 
pelo esquema fatorial 5 x 2, sendo cinco doses de gesso agrícola (0, 3, 6, 9 e 12 t/ha) e duas doses 
de nitrogênio aplicadas em cobertura (100 e 200 kg/ha). O delineamento estatístico adotado foi 
de blocos ao acaso, com três repetições. Foi avaliada produtividade e a massa de mil grãos. O efeito 
da adubação nitrogenada em cobertura foi comparado pelo teste F a 5% e o efeito das doses de 
gesso agrícola, por análise de regressão. Não houve diferença entre as doses de N utilizadas em 
cobertura na produtividade e a na massa de mil grãos do milho safrinha. Houve efeito positivo da 
aplicação do gesso agrícola na produtividade e massa de mil grãos do milho safrinha, sendo a dose 
de 6 t/ha a que proporcionou os melhores resultados.

Palavras-chave: enxofre; nitrogênio; alumínio.
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VARIAÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA SOBRE A MATÉRIA SECA E O 
TEOR DE NUTRIENTES EM Cynodon spp. cv. TIFTON 85

ANTUNES DA CRUZ, D. C.1; SPRICIGO, J. G.2; BODANESE, A.3;  
PAVAN, J.3; MACARI, M.4; ALVES, M. V.5

1Engenheira Florestal, acadêmica de Agronomia da UNOESC, debora.ef@hotmail.com; 2Acadêmica 
de Agronomia, jaque.spricigo@gmail.com; 3Engenheiros-agrônomos, alexandro-bodanese@hotmail.

com, jr.juniorpavan@hotmail.com, 4marcieli.maccari@unoesc.edu.br; 5Engenheiro-agrônomo, 
professor, Mestre, UNOESC, Prof. Dr. da UNOESC, mauriciovicente@gmail.com.

O Tifton se caracteriza por ser uma gramínea de elevado valor nutritivo e alimentício para bovinos, 
principalmente para rebanhos leiteiros, com elevada resposta à adubação nitrogenada, boa resis-
tência ao pastejo, bem como para fenação, além de apresentar boa tolerância ao frio. A pesquisa 
foi realizada em uma propriedade rural no município de Xaxim - SC. O solo do local é classificado 
como Nitossolo Vermelho, e o clima é temperado húmido com verão quente, classificado como 
Cfa segundo Koppen. Tal estudo visa à avaliação de diferentes doses de adubação nitrogenada 
foliar e mineral em matéria seca, proteína bruta e concentração de fósforo e potássio na pastagem 
Cynodon spp. Cv. Tifton 85. O delineamento experimental foi blocos com quatro repetições e sete 
tratamentos, com parcelas dimensionadas de 10 m x 10 m. As avaliações tiveram como base os 
tratamentos: 1) T = testemunha (sem adubação); 2) AMS1 = adubação mineral via solo na forma 
de Ureia (200 kg ha-1 de N); 3) AMS2 = duas doses de Ureia (400 kg ha-1 de N); 4) AMS1 + AF1 = 
adubação mineral via solo na forma de Ureia (200 kg ha-1 de N) mais uma dose de adubação foliar 
(5,0 l/ha-1); 5) AF1/2 = meia (1/2) dose de adubação nitrogenada via foliar (2,5 l ha-1); 6) AF1 
= uma dose de adubação nitrogenada via foliar (5,0 kg ha-1) e; 7) AF2 = duas doses de adubação 
nitrogenada via foliar (10,0 l ha-1). Neste trabalho foi possível constatar que o aumento nas doses 
de nitrogênio foliar, resultou em decréscimo na produção de MS, já quando a dosagem foi dividida 
50% N via solo e 50% via foliar, os resultados foram positivos. O tratamento AMS2 apresentou o 
melhor resultado quando comparado com os demais tratamentos, com uma produção de 28.020 
kg ha-1 de MS na soma das quatro coletas, o tratamento AF2 obteve 20.777,33 kg.ha-1 de MS, com 
produção inferior da testemunha (21.168,79 kg.ha-1). A adubação foliar para Tifton 85 apresenta 
resultados insatisfatórios, não diferindo na produtividade em relação à testemunha nas doses uti-
lizadas. A adubação mineral via solo gera um aumento significativo na produtividade de MS. As 
concentrações de fósforo e potássio não apresentam diferenças expressivas nos tecidos.

Palavras-chave: pastagem; ureia; foliar.
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PRODUTIVIDADE DO FEIJÃO EM FUNÇÃO DA COBERTURA  
DE INVERNO E DOSES DE NITROGÊNIO

ZANÃO JÚNIOR, L. A.1; FRANA, V.2; RODRIGUES JÚNIOR, E. Q.2; PEREIRA, N.3

1Pesquisador do IAPAR, lzanao@iapar.br; 2Estudantes de Agronomia da FAG, vinifrana@hotmail.com, 
edsonqueiroz_@hotmail.com; 3Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Energia 

na Agricultura da UNIOESTE, natalia@grupoyamashita.com.br.

O experimento foi conduzido durante a safra de 2013/2014. Objetivou-se neste trabalho avaliar 
o efeito das culturas de cobertura de inverno, aveia preta e ervilhaca peluda, associadas a doses 
de nitrogênio em adubação de cobertura, no desempenho agronômico da cultura do feijoeiro sob 
sistema plantio direto. Os tratamentos foram dispostos em esquema de parcelas subdivididas. As 
parcelas constituíram das culturas de cobertura de inverno, ervilhaca peluda, aveia preta e tam-
bém sobre pousio. As subparcelas foram as doses de N: 0, 25, 50, 75 e 100 kg/ha, aplicadas em 
cobertura. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, com cinco repetições. 
No inverno de 2013 (agosto), as culturas de cobertura foram semeadas. Em janeiro de 2014 foi 
semeado o feijão, IPR Tangará. A adubação química básica foi aplicada no sulco de semeadura para 
todos os tratamentos (280 kg/ha do formulado 04-30-10). A adubação nitrogenada de cobertura 
(subparcelas) foi aplicada em uma única vez, à lanço, sem incorporação, quando as plantas esta-
vam no estádio fenológico V3. Foram avaliados a produção de vagens por planta, grãos por vagem, 
produtividade, massa de cem grãos e os teores foliares de N. Não houve interação significativa 
entre cultura de cobertura de inverno e doses de N aplicadas em cobertura para nenhuma variável 
avaliada. Não foi verificado efeito das plantas de cobertura em relação ao pousio em nenhuma 
variável avaliada. Houve efeito significativo das doses de N apenas na produtividade de grãos, 
sendo que a dose de 54 kg/ha de N proporcionou a produtividade máxima. Com o aumento da 
dose de N aplicada em cobertura houve maior absorção desse nutriente pelo feijoeiro.

Palavras-chave: aveia preta; ervilhaca peluda; ureia.
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ZANÃO JÚNIOR, L. A.1; FRANA, V.2; RODRIGUES JÚNIOR, E. Q.2; PEREIRA, N.3; ROSSI, I. B.2

1Pesquisador do IAPAR, lzanao@iapar.br; 2Estudantes de Agronomia da FAG, vinifrana@hotmail.
com, edsonqueiroz_@hotmail.com, isabella-bonafin@hotmail.com; 3Estudante do Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Energia na Agricultura da UNIOESTE, natalia@grupoyamashita.com.br.

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de doses de gesso agrícola na produtividade e massa 
de mil grãos de feijoeiro cultivado sob sistema de plantio direto em um Latossolo Vermelho Distro-
férrico no Oeste do Paraná, durante a safra 2014/2015. O experimento foi conduzido na Estação 
Experimental do IAPAR em Santa Tereza do Oeste - PR. Foram aplicadas cinco doses de gesso agrí-
cola (0, 3, 6, 9 e 12 t/ha). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com seis 
repetições. Cada unidade experimental foi constituída de uma parcela de 30 m2. As doses de gesso 
agrícola foram aplicadas manualmente a lanço, em suas respectivas parcelas, em dezembro de 
2013. A implantação do experimento foi efetuada no mês de outubro de 2014. A cultivar de feijão 
utilizada foi a IPR Tuiuiu. A semeadura foi realizada com semeadora comercial, com espaçamento 
entre linhas de 50 cm. Os tratos culturais foram efetuados seguindo recomendações técnicas para 
a cultura. A adubação nitrogenada de cobertura (45 kg/ha de N) foi aplicada em uma única vez, a 
lanço, utilizando-se a ureia, sem incorporação, quando as plantas apresentarem o primeiro trifó-
lio completamente desenvolvido. Foram avaliadas a produtividade e massa de mil grãos. Os grãos 
colhidos na área útil das parcelas tiveram a massa e o teor de umidade determinados e a produti-
vidade foi corrigida para 13% de umidade. A massa de mil grãos foi determinada em balança de 
precisão de 0,01 g, com teor de água dos grãos corrigido para 13% (base úmida), sendo realizadas 
três repetições por unidade experimental. Os dados foram submetidos à análise de variância. O 
efeito das doses de gesso agrícola foi avaliado por análise de regressão. O modelo foi escolhido 
baseado na significância dos coeficientes da equação de regressão ajustada, bem como nos valores 
do coeficiente de determinação (R2) associado a cada modelo de regressão. A produtividade e a 
massa de mil grãos foram positivamente influenciadas pelas doses de gesso agrícola. A produtivi-
dade máxima de grãos (3,93 t/ha) foi obtida com a dose de 5,4 t/ha de gesso agrícola.

Palavras-chave: feijão; produtividade; condicionador de solo.
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ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO CRAMBE  
EM SOLOS DE DIFERENTES TEXTURAS
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A cultura do crambe (Crambe abyssinica) desponta no cenário energético como uma fonte de 
matéria prima para a produção de biodiesel, onde a escassez de informações técnicas referentes 
à cultura dificulta a produção em larga escala e consequentemente sua consolidação no cenário 
energético. Assim, o trabalho buscou obter respostas da cultura em função da adubação boratada 
em solos com diferentes texturas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente 
ao Instituto Agronômico do Paraná, no município de Santa Tereza do Oeste - PR. Os tratamentos 
foram dispostos em esquema fatorial 2 x 3, sendo dois solos com diferentes texturas (argiloso 
e textura média) e três doses de B (0, 1, e 8 mg/kg). O delineamento experimental foi de blocos 
casualizados, com cinco repetições. A unidade experimental foi constituída por um vaso plástico 
com 2,0 kg de solo com duas plantas de crambe A textura do solo não influenciou nenhuma variá-
vel avaliada. A altura das plantas e a massa de cem frutos não foram influenciadas pela adubação 
boratada. O número de frutos por planta e a produção de massa seca de frutos aumentaram com a 
aplicação de dose 1 mg/kg de B. A aplicação de 8 mg/kg de B provocou sintomas visuais de toxidez 
nas folhas do crambe.

Palavras-chave: boro; nutrição de plantas; culturas energéticas.
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DOSES DE SILÍCIO NA PRODUÇÃO E LONGEVIDADE  
DE HASTES FLORAIS DE GLADÍOLO
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A floricultura brasileira vem adquirindo notável desenvolvimento nos últimos anos e caracteriza-
-se como um dos mais promissores segmentos da horticultura do agronegócio nacional. O cultivo 
de gladíolo (Gladiolus x grandiflorus Hort.) é bastante expressivo no mercado interno. A utilização 
de Si no cultivo de algumas plantas ornamentais cultivadas em vasos em casa de vegetação tem 
proporcionado aumento na produção e qualidade do produto final. Objetivou-se com este estudo 
avaliar a produção e longevidade de flores de gladíolo (cv. Rose Supreme), produzidas em vasos, 
influenciadas pela aplicação de doses de Si no substrato. Foram utilizadas quatro doses de Si (0; 
150; 300 e 600 mg/dm3), em delineamento de blocos ao acaso, com cinco repetições. Foram ava-
liadas a produção de matéria seca de flores (g/planta) e longevidade de hastes florais (dias). Foi 
feita a análise de variância (ANOVA) dos dados ajustando-se equações de regressão para o efeito 
das doses de Si. A aplicação de silício proporcionou maior produção de matéria seca de flores e 
não interferiu na duração pós-colheita das hastes florais de gladíolo (cv. Rose Supreme).

Palavras-chave: silicato; floricultura; vida de prateleira.
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE PEPINO (Cucumis sativus),  
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No Brasil o pepino é amplamente consumido como salada e conserva e seu cultivo gera renda 
para muitas famílias rurais. É uma planta herbácea, com hastes longas, desenvolve-se em sen-
tido vertical ou horizontal dependendo se houver presença de estaleiros, seu sistema de raízes é 
superficial. A produção de mudas em bandejas de poliestireno expandido vem crescendo larga-
mente, devendo ser realizada em casas de vegetação e utilizando substratos de qualidade física e 
química, evitando assim prejuízos no desenvolvimento da planta. Sendo assim, este trabalho tem 
por objetivo avaliar a capacidade germinativa e desenvolvimento de plântulas em quatro tipos de 
substratos na produção de mudas de pepino em bandejas de poliestireno expandido. O trabalho 
foi conduzido no município de Carambeí, estado do Paraná, no período de outubro de 2014, em 
ambiente aberto recebendo luz solar pela manhã. Durante o período de instalação a temperatura 
média foi de 25oC e 50% de umidade relativa do ar e a radiação solar em torno de 1,000 w/m2 
(FUNDAÇÃO ABC, 2014). Foram utilizadas sementes de pepino hibrido Pioneiro, plantadas em 
bandeja de poliestireno expandido de 200 células (3 sementes/célula) contendo os quatro tipos 
de substratos, divididos em quatro parcelas de 50 células. A bandeja durante a condução rece-
beu irrigação por aspersão 3 vezes ao dia. Para o preparo dos quatro substratos foram utilizadas 
misturas de solo com quatro substratos diferentes sendo eles: vermiculita, fibra de coco, casca de 
pinus e húmus de minhoca, misturados na proporção volumétrica de 1:1. O solo foi coletado em 
uma área no município de Ivaí, estado do Paraná e submetido á análise química. O delineamento 
experimental foi realizado em blocos ao acaso com 4 tratamentos avaliando 5 repetições com10 
células cada. Em relação a altura das plântulas a mistura de solo com húmus rendeu melhores 
resultados obtendo uma média geral de 8,64 cm de altura. Em segundo lugar a casca de pinus 
apresentou uma media de 8,24 cm. Já os piores resultados obtidos foram as dos substratos de fibra 
de coco e vermiculita com respectivamente 5,78 e 4,78 cm de media. A porcentagem de germina-
ção de plântulas pepino em diferentes substratos apresentou melhores resultados no solo somado 
á casca de pinus, atingindo 84% de índice de germinativo. Em segundo apresentou-se solo somado 
ao húmus com um índice germinativo de 76%. Em contrapartida os piores índices de germinação 
foram apresentados nos substratos com fibra de coco com 56% e no substrato com vermiculita 
com 54% germinados. Contudo podemos concluir que o húmus apresentou resultados mais satis-
fatórios em relação aos demais substratos na produção de mudas de pepino.

Palavras-chave: vermiculita; casa de pinus; fibra de coco; húmus de minhoca.
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APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO EM COBERTURA E MOLIBDÊNIO  
POR VIA FOLIAR NA CULTURA DO FEIJÃO COMUM

BOSQUETTE, W. R.1; DUARTE JÚNIOR, J. B.2; PRATIS, S. B. Q.3; COSTA, A. C. T.4; LANA, M. C.5

1Discente de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, willian_agro@
hotmail.com; 2Docente da UNIOESTE, bduarte7@yahoo.com.br; 3Discente de mestrado do Programa 

de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, samara_pratis@hotmail.com; 4Docente da UNIOESTE, 
antonio.costa2@unioeste.com.br; 5Docente da UNIOESTE, mariac.lana@hotmail.com.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de nitrogênio (N) em cobertura 
e molibdênio (Mo) por via foliar na cultura do feijão comum (Phaseolus vulgaris) em sistema de 
semeadura direta, sob palhada de aveia. O experimento foi implantado e conduzido em nível de 
campo em condições de sequeiro, utilizando um delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições, num esquema fatorial 5 x 4, sendo cinco doses de nitrogênio (0, 30, 60, 120 e 240 kg 
ha-1) e quatro doses de molibdênio (0, 35, 70 e 140 g ha-1). O cultivar avaliado foi o IPR Tangará e 
as respectivas combinações totalizaram 20 tratamentos. As parcelas experimentais foram com-
postas por 14 linhas de semeadura com cinco metros de comprimento, espaçadas 0,50 metros, 
caracterizando uma unidade experimental de 31,5 m2. A área útil foi delimitada por duas linhas 
centrais de 3 metros de comprimento. As aplicações foram realizadas no estádio fenológico V4 
(terceiro trifólio aberto em pelo menos 50% das plantas). A aplicação de N em cobertura promo-
veu resultados significativos para as variáveis agronômicas: altura de planta, número de vagens 
por planta, massa de 1.000 grãos e produtividade. A variável altura de planta foi significativa para 
as doses de 120 e 240 kg ha-1 de N, resultando num aumento médio de 23% no porte das plantas, 
esse aumento, possivelmente refletiu no maior número de vagens por planta, variando em média 
de 12 para testemunha e 17 para os respectivos tratamentos. Independente da adubação molíb-
dica em via foliar, a dose de 240 kg ha-1 de nitrogênio elevou a produtividade do feijoeiro em 28%. 
Entretanto, quando avaliado a interaçã o desta dose com 70 g ha-1 de Mo, o incremento no rendi-
mento de grãos passou a 36%. Este resultado confirma a importante relação do micronutriente no 
processo de fixação do nitrogênio pelas plantas e no aproveitamento do nitrato que é absorvido. 
Quando avaliado individualmente, as doses de Mo não manifestaram efeitos nas características 
agronômicas, inclusive no rendimento de grãos. O cultivar avaliado respondeu positivamente a 
adubação nitrogenada em cobertura.

Palavras-chave: nitrogênio; molibdênio; rendimento; Phaseolus vulgaris L.
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O TRATAMENTO COM HF NO ESTUDO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO

MERLIN, N.1; TONIAL, L. M. S.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da 
UTFPR, Câmpus Pato Branco, nathi.merlin@gmail.com; 2Professora da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 

larissasantos@utfpr.edu.br.

A eliminação de impurezas minerais é um procedimento essencial para que seja possível carac-
terizar a matéria orgânica (MO) do solo através de algumas técnicas espectroscópicas, tais como 
as espectroscopias de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e de ressonância mag-
nética nuclear (RMN). Dois métodos amplamente utilizados com esta finalidade são: o fraciona-
mento químico das substâncias húmicas, desenvolvido pela Sociedade Internacional de Substân-
cias Húmicas (IHSS), e o tratamento com ácido fluorídrico (HF) 10%, descrito por Gonçalves et 
al. (2003). Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento 
bibliográfico para discutir a respeito da eficiência, bem como das limitações, do tratamento de 
amostras de solo com HF para a posterior caracterização da MO por técnicas espectroscópicas. 
Dentre os estudos encontrados, serão discutidos os de Gonçalves et al. (2003), Rumpel et al. (2006) 
e Dick et al. (2005, 2006 e 2008). A partir do trabalho de Gonçalves et al. (2003) é possível des-
tacar dois pontos principais: para um mesmo tipo de solo, coletado de dois horizontes diferentes 
(horizontes A e B), o número de extrações com HF necessárias para melhorar a resolução espec-
tral varia de quatro a oito; outra característica importante descrita por estes autores é o fato de 
que as partículas de quartzo da fração areia tendem a ser resistentes ao tratamento com HF, que 
solubiliza, principalmente, os minerais da fração argila. Rumpel et al. (2006), ao avaliarem quatro 
horizontes de um perfil húmus de floresta, mostraram que o tratamento com HF, realizado a partir 
de cinco extrações, não promoveu mudanças significativas nos espectros de RMN das amostras 
de solo, e, para os espectros de FTIR, foram observadas pequenas alterações, principalmente na 
região de 1.040 cm-1, as quais foram atribuídas como um efeito da desmineralização promovida 
pelo tratamento. Nos trabalhos de Dick et al. (2005, 2006 e 2008) o tratamento com HF foi reali-
zado a partir de oito, sete e cinco sucessivas extrações, respectivamente, sendo que os três estudos 
seguiram a metodologia proposta por Gonçalves et al. (2003). Nos três casos, o tratamento com HF 
permitiu a caracterização da MO dos solos estudados a partir de técnicas espectroscópicas. A par-
tir das observações levantadas por meio deste estudo, a principal conclusão que pode ser obtida 
consiste no fato de que a eficiência do tratamento com HF, para o estudo da MO do solo, depende 
da prévia compreensão acerca das características físicas e químicas do solo a ser estudado e, a 
partir disso, da definição do número de sucessivas extrações com HF que serão necessárias para 
eliminar os interferentes minerais das amostras, uma vez que, de acordo com Gonçalves et al. 
(2003), o sucesso do tratamento com HF é mais controlado pelo número de extrações do que por 
sua duração.

Palavras-chave: impurezas minerais; sucessivas extrações; técnicas espectroscópicas.
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PRODUÇÃO DE PARTE AÉREA DE AVEIA E EXTRAÇÃO DE NUTRIENTES SOB 
DOSES DE GESSO AGRÍCOLA E DE NITROGÊNIO EM PLANTIO DIRETO

VICENSI, M.1; MÜLLER, M. M. L.2; NASCIMENTO, R.3; ÁVILA, F. W.2; GALINA, T. R.4; BONI, M. F.4

1Pós-graduação em Agronomia, UNICENTRO, marcelo_vicensi@hotmail.com; 2Professor da 
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A aveia é considerada ótima forrageira, com bom valor nutritivo e boa produtividade (2 a 6 t/ha de 
matéria seca), tolerância a seca e geada e boa resposta à adubação, principalmente com nitrogênio 
(N). A eficiência da adubação com N, por sua vez, depende de vários fatores, sendo muito influen-
ciada pela solubilidade/mobilidade do N no solo que, com o fluxo vertical da água, se aprofunda 
no perfil, podendo ser absorvido por raízes em subsuperfície ou perdido por lixiviação para cama-
das mais profundas. Nos dois casos, a maior presença das raízes em profundidade pode diminuir 
perdas e aumentar a eficiência de uso do N, beneficiando as plantas. O gesso agrícola é fonte de 
cálcio (Ca) e enxofre (S) para o solo, e também reduz a toxidez do alumínio às raízes, sobretudo em 
profundidade, melhorando as condições para que as raízes cresçam e explorem um maior volume 
de solo. Neste estudo, avaliou-se a matéria seca de parte aérea (MSPA) e a extração de macronu-
trientes pela aveia em função de doses de gesso e nitrogênio (N), em área de plantio direto (PD) 
em Guarapuava - PR. Aplicaram-se 0, 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1 de gesso, parceladas em novembro de 
2009, 2010 e 2011 (⅓ + ⅓ + ⅓). Em junho de 2014, a aveia preta foi implantada com 100 kg ha-1 
de sementes e, no perfilhamento, as parcelas (16 x 6,4 m) foram subdivididas para aplicar 0, 50 ou 
100 kg ha-1 de N (ureia). Os dados aqui demonstrados referem-se ao segundo corte de forragem, 
aos 80 dias após a semeadura (40 dias após o primeiro corte). As plantas foram coletadas em duas 
áreas de 50 x 50 cm por subparcela. O material foi seco (60°C) e pesado (MSPA), retirando-se alí-
quota para determinar os teores de N, fósforo (P), potássio (K), Ca, magnésio (Mg) e S (g kg-1), que 
multiplicados pela MSPA resultaram na extração em kg ha-1. Os dados foram submetidos à análise 
de variância, teste de Tukey (doses de N) e regressão (doses de gesso), com α = 0,05. Houve efeito 
somente de doses de N sobre a MSPA da aveia, maior com 50 e 100 kg ha-1 de N do que com 0 kg 
ha-1 de N, e nas extrações de N, P, K e Mg, também maiores com 50 e 100 kg ha-1 do que com 0 kg 
ha-1 de N. Já nas extrações de Ca (0,22x + 8,92; R 2 = 0,81; p < 0,01) e S (1,15x + 45,83; R 2 = 0,87; 
p < 0,01) houve feito linear positivo das doses de gesso e, embora sem interação, as doses de N 
também afetaram tais extrações, maiores com 50 e 100 kg ha-1 do que com 0 kg ha-1 de N. O forne-
cimento de Ca e S pelo gesso aumentou a extração de ambos pela aveia, mas não afetou a extração 
dos demais nutrientes e a MSPA. A adubação com N em cobertura aumentou a MSPA e a extração 
de todos nutrientes estudados em relação ao controle sem N, comprovando a boa resposta da 
aveia ao N. Como não houve diferença significativa entre 50 e 100 kg ha-1 de N, e considerando que 
a aveia foi cultivada após milho, é possível que 50 kg ha-1 de N seja mais viável, devendo-se repetir 
o estudo para maior confiabilidade em termos de recomendação.

Palavras-chave: gessagem; adubação nitrogenada; forragem.
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TEMPERATURA DE SECAGEM DO SOLO NA BIODISPONIBILIDADE DO ZINCO
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O zinco, Zn, é um elemento essencial para plantas, encontra-se nos solos nas formas de óxidos, 
silicatos, complexos orgânicos e solúveis. Os teores totais variam entre 10 a 300 mg/kg e a fração 
biodisponível do metal é menos de 10% do total, as plantas absorvem somente forma de Zn2+. As 
amostras de solos são secas na sombra ou na estufa a 60 0C e o Zn biodisponível (Zn-BIO) é extraído 
com solução de sais neutras, ácidos diluídos ou complexantes. No entanto, o teor de Zn-BIO de um 
solo altera conforme temperatura de secagem, como ocorrem outros elementos essenciais: Ca, 
Mg, K, P, Fe e Mn. O objetivo foi avaliar temperatura de secagem na biodisponibilidade do Zn do 
solo. Foram coletadas amostras de solos de Londrina, Irati, Ponta Grossa e Guarapuava, da camada 
de 20 a 50 cm, secados na sombra e passadas peneira de 2,0 mm. Os solos foram incubados com 
umidade capacidade de campo durante um ano com 163,5 mg/kg de Zn2+ (2,5 mmol/kg) e deter-
minado Zn-BIO. Foram coletadas amostras de solos, secadas a 25°C, 60°C e 105°C, o Zn-BIO foi 
extraído com NH4 OAc 1,0 mol L-1 pH 7,0 e pH 4,7 e determinado por ICP-EOS. As concentrações de 
Zn-BIO extraídas com OAc pH 7,0 do solo de Londrina foram: 9,82; 10,81 e 6,18 mg/kg, para tem-
peraturas secos a 25°C; 60°C e 105°C, respectivamente, segue mesma ordem para demais solos; 
de Guarapuava foram: 5,75; 5,90 e 2,24 mg/kg; de Irati foram: 15,11; 17,63 e 13,71 mg/kg e de 
Ponta Grossa foram: 4,74; 5,23 e 2,86 mg/kg. E as de Zn-BIO com OAc pH 4,7 de Londrina foram: 
59,74; 69,09 e 42,85 mg/kg, respectivamente para 25°C; 60°C e 105°C; de Guarapuava foram: 
67,98; 78,75 e 36,11 mg/kg; de Irati foram: 53,94; 65,53 e 49,67 mg/kg e de Ponta Grossa foram: 
61,25; 68,65 e 39,89 mg/kg. O aumento de temperatura de 25°C par 60°C causou um aumento no 
Zn-BIO extraído com OAc pH 7,0, 3 a 21%, média de 11% e a quantidade de Zn-BIO diminuiu para 
105°C foram entre 39 a 92%, média de 63% de 25°C. Apresentou comportamento semelhante 
para solução de OAc pH 4,5, apesar de ter extraído quantidade maior. As quantidades de Zn-BIO 
foram maiores em 60°C, houve provavelmente a decomposição de complexos organometálicos e 
na diminuição de Zn em 105°C houve precipitação do Zn disponível pela adsorção na superfície 
das argilas. A secagem das amostras de solos a 60°C causa um ligeiro aumento na biodisponibi-
lidade de Zn extraído com NH4OAc pH 7,0 e pH 4,5 e uma diminuição em temperatura de 105°C.

Palavras-chave: metal; incubação de zinco; solubilidade.
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VARIABILIDADE ESPACIAL DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO EM 
DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO POR LONGO PERÍODO
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O aumento da produtividade agrícola através da melhoria da qualidade do solo requer adoção 
de tecnologias que beneficiam a atividade, sem comprometer a preservação dos recursos natu-
rais. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a variabilidade espacial da matéria 
orgânica do solo em dois sistemas de manejo, plantio direto e plantio convencional, adotados há 
mais de três décadas. A área experimental está situada no município de Ponta Grossa - PR, sob um 
Latossolo Vermelho distrófico de textura muito argilosa (680 g/kg de argila). Vem sendo mane-
jada desde 1981, com rotações de cultura de verão e inverno nos sistemas de plantio direto e con-
vencional. As coletas foram realizadas após a colheita de inverno da safra 2013 em uma área de 
50 m x 50 m onde as amostras foram retiradas a 0-20 cm de profundidade, com 5 m de distância 
entre os pontos de coleta, totalizando 100 pontos amostrados e georreferenciados por manejo. 
Após análise química, realizada pelo método de Walkley Black, os resultados foram submetidos à 
análise estatística descritiva e a geoestatística, através do estudo de semivariogramas e krigagem 
pelo programa Gamma Design Software (GS+). Os resultados demonstraram alto teor de matéria 
orgânica para os dois sistemas de manejo estudados. O modelo de semivariograma ajustado foi 
o exponencial e quando representados pelos mapas de isolinhas, não houve variabilidade espa-
cial diferenciada pelo manejo em função do longo período de implantação. Os valores de alcance 
foram de 8 m para o sistema de plantio convencional e de 10 m para o plantio direto.

Palavras-chave: geoestatística; amostragem de solos; sistemas de produção.



– 258 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

VARIABILIDADE ESPACIAL DO pH E DA SATURAÇÃO POR BASES DO SOLO 
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O solo é um fator preponderante no contexto agrícola e o incremento na produção se dá através da 
sua conservação, condição de fertilidade e o uso racional e eficiente dos fertilizantes como forma 
suprimento, economia e preservação dos recursos naturais. A busca de tecnologias que viabilize 
essas premissas constitui uma importante ferramenta para o cenário agrícola atual. Este trabalho 
teve como objetivo determinar as condições de acidez do solo através da variabilidade espacial 
do pH e da saturação por bases em dois sistemas de manejo, sistema plantio direto e plantio con-
vencional, adotados há mais de três décadas. A área experimental situa-se na estação do Instituto 
Agronômico do Paraná no município de Ponta Grossa - PR, sob Latossolo Vermelho Distrófico, de 
textura muito argilosa (680 g/kg de argila). As coletas foram realizadas após a colheita de inverno 
da safra 2013 em uma área de 50 m x 50 m. As amostras foram retiradas a 0-20 cm de profundi-
dade, com 5 m de distância entre os pontos de coleta, totalizando 100 pontos amostrados e geor-
referenciados, por manejo. Foram determinados o pH em CaCl2 e a saturação por bases (V%). Os 
resultados foram submetidos ao programa GS+ (Gamma Design Software) para análise estatística 
descritiva e a geoestatística, através do estudo de semivariogramas e krigagem. Os modelos de 
semivariogramas testados foram exponencial, esférico, gausiano e linear. As áreas com manejo de 
plantio direto e convencional adotados por longo período não apresentaram diferença de varia-
bilidade espacial para pH e saturação por bases, quando representados pelos mapas de isolinhas. 
Não foi possível determinar o alcance da semivariância para saturação por bases no sistema de 
plantio direto pelo efeito pepita puro (Epp) apresentado. No sistema de plantio convencional o 
alcance da saturação por bases foi de 24 m. O pH apresentou alcance de 31 m para o sistema de 
plantio convencional e de 9 m para o sistema plantio direto. Isso mostra que a estratégia de amos-
tragem deve ser específica para cada sistema de plantio, para esse atributo.

Palavras-chave: geoestatística; acidez; amostragem do solo.
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ÉPOCA DE APLICAÇÃO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA  
DE COBERTURA EM DUAS CULTIVARES DE FEIJOEIRO
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O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da época de aplicação da adubação nitrogenada 
em cobertura em duas cultivares de feijoeiro (IPR Curió e IPR Tangará), de diferentes ciclos e 
hábitos de crescimento, em sistema plantio direto. O experimento foi instalado na Estação Expe-
rimental do Instituto Agronômico do Paraná localizada em Santa Tereza do Oeste - PR, na safra 
2013/2014. O solo da área é um Latossolo Vermelho Distroférrico, com alta fertilidade e teor de 
carbono orgânico de 36 g/kg. Os tratamentos avaliados foram gerados pelo esquema fatorial 2 
x 5, sendo duas cultivares de feijoeiro (IPR Curió e IPR Tangará) e cinco épocas de aplicação da 
adubação nitrogenada de cobertura (-30, 0 10, 20 e 30 dias após a semeadura). O delineamento 
estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. A parcela experimental 
foi formada por seis linhas, com espaçamentos de 0,45 m e com 6 m de comprimento. Foi conside-
rada como área útil, as quatros fileiras centrais, descartando-se dois metros das extremidades. A 
adubação química básica, 270 kg/ha do formulado 04-30-10, foi aplicada no sulco de semeadura 
para todos os tratamentos. A adubação nitrogenada de cobertura (tratamentos) foi aplicada em 
uma única vez, a lanço, sem incorporação, nas respectivas épocas avaliadas. Foram aplicados 45 
kg/ha de N, utilizando-se a ureia com fonte. Foram determinados os teores foliares de N e a produ-
tividade de grãos. Os dados foram submetidos à análise de variância e o efeito das épocas avaliado 
por análise de regressão. Não houve efeito da época de aplicação da adubação nitrogenada na 
produtividade de grãos das duas variedades avaliadas. Os teores foliares de N aumentaram linear-
mente em função da época de aplicação do N na cultivar IPR Curió.

Palavras-chave: nitrogênio; fitotecnia; feijão.
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DEJETOS DE ANIMAIS APLICADOS NA CULTURA  
DO FEIJOEIRO NO OESTE DO PARANÁ

ZANÃO JÚNIOR, L. A.1; MÜLLER, F.2; BARBOSA, G. M. C.3

1Pesquisador do IAPAR, lzanao@iapar.br; 2Estudante de Agronomia da Faculdade Assis Gurgacz, 
fer.17_@hotmail.com; 3Pesquisadora do IAPAR, graziela_barbora@iapar.br.

Na região Oeste do Paraná, muitos suinocultores e avicultores são também produtores de soja, 
milho, trigo e feijão. Estes sistemas produtivos podem ser integrados, pela utilização dos resíduos 
animais como um insumo na produção de grãos. Diante disso o presente trabalho tem por obje-
tivo de avaliar a produtividade da cultura do feijoeiro em função da aplicação de doses de dejetos 
de animais (dejeto líquido de suínos e cama de aviário) em um Latossolo Vermelho Distroférrico. 
O experimento foi conduzido na safra 2014/2015, na estação experimental de Santa Tereza do 
Oeste, em ensaio de longa duração, que já vem sendo conduzido a pelo menos quatro safras com 
aplicação dos tratamentos. O solo da área é classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico 
típico, de textura muito argilosa e boa fertilidade. Os tratamentos foram gerados pelo esquema 
fatorial (2 x 3)+1+1, sendo dois dejetos (líquido de suínos e cama de aviário) e três doses de cada 
(cama de aviário: 3,3; 6,6 e 9,9 t/ha e dejeto líquido de suínos: 7; 14 e 21 m 3/ha). Os tratamentos 
adicionais utilizados foram a testemunha (sem adubação) e um tratamento com adubação quí-
mica (215 kg/ha do formulado 8-28-16). O experimento foi instalado em blocos casualizados com 
unidades experimentais de 50 m2 (5 m x 10 m). As doses dos dejetos de animais foram aplicadas 
um dia antes da semeadura, em outubro de 2014. Nas parcelas do tratamento em que foi avaliado 
o adubo químico ele foi aplicado no sulco de semeadura. A cultivar de feijão utilizada foi a IPR Coli-
bri (precoce e de crescimento determinado). A adubação nitrogenada de cobertura (100 kg/ha de 
ureia) foi aplicada em uma única vez, a lanço, sem incorporação, quando as plantas apresentaram 
o primeiro trifólio completamente desenvolvido, apenas na apenas nas unidades experimentais 
que receberam adubação química na semeadura. Foi avaliada a produtividade de grãos. Os dados 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA). O efeito do tipo e das doses dos dejetos animais 
foi avaliado pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os tratamentos adicionais foram compa-
rados por meio de análise de contrastes. A produtividade do feijoeiro IPR Colibri foi maior quando 
os dejetos de suínos foram utilizados. A adubação com dejetos de animais proporcionou maior 
produtividade em comparação com a adubação química. Não houve diferença estatística significa-
tiva entre as doses dos dejetos de animais e interação entre doses e tipo de dejetos. Isso demonstra 
que os dejetos foram eficazes em fornecer os nutrientes para a cultura do feijoeiro em sistema de 
plantio direto e podem ser opção viável para o agricultor.

Palavras-chave: feijão; adubação; plantio direto.
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PRODUÇÃO DE ALFACE CRESPA SUBMETIDA A DIFERENTES  
DOSES DE NITRÔGENIO EM COBERTURA

COLUSSI, G.1; SCHLICKMANN, G.2

1Professora da UNISEP/FAED, giselicolussi@unisep.edu.br; 2Engenheiro-agrônomo,  
geovane.ge92@gmail.com.

O aumento constante da população e o incentivo a práticas alimentares mais saudáveis vêm acar-
retando um aumento no consumo de hortaliças, principalmente as folhosas, em especial a alface. 
Com o crescimento no consumo os produtores sentem a necessidade de incrementar novas tecno-
logias ao sistema de produção. Muitas são as técnicas já utilizadas na produção, como cultivo pro-
tegido e irrigação, mas de fundamental importância é o manejo da adubação da cultura, despon-
tando como um dos principais limitadores de produtividade. A produção da alface é diretamente 
afetada pelo nitrogênio (N), uma vez que este participa diretamente da produção de fotoassimi-
lados, responsáveis pelo desenvolvimento adequado da planta, bem como produção de proteí-
nas, quando falta o N as folhas apresentam uma coloração amarelada, chegando a uma redução 
drástica na produção da cultura, já em excesso este retarda a colheita e inibe a absorção de outros 
nutrientes. Tendo em vista a importância do N para a cultura o trabalho teve como objetivo avaliar 
a produção da alface crespa submetida a diferentes doses de nitrogênio em cobertura. O experi-
mento foi conduzido em campo aberto no período de abril a junho de 2014, em uma propriedade 
rural no município de Nova Esperança do Sudoeste - PR. O delineamento experimental utilizado 
foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram doses de N: 0, 50, 100, 150 
e 200 kg ha-1, realizados em dose única, em cobertura, aos 20 dias após o transplante da alface, 
utilizando como fonte de nitrogênio a ureia. As unidades experimentais apresentaram área total 
de 1 m2 (1 m x 1 m) e 0,15 m de altura. A adubação de base foi de 40 kg de P2O5 ha-1 e 160 kg de 
K2O ha-1, utilizando como fonte superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente, apli-
cados a lanço e incorporados ao solo no momento do preparo dos canteiros. Utilizou-se a cultivar 
verônica, do grupo das alfaces crespas. A colheita foi realizada aos 45 dias após o transplantio. As 
variáveis de produção avaliadas foram massa fresca e diâmetro da parte aérea, numero de folhas 
por planta, folhas senescentes e altura de plantas. Através da análise de variância constatou-se 
diferença significativa para todas as variáveis avaliadas, assim, fez-se o estudo de regressão. Anali-
sando os resultados as melhores doses de N ficaram entre 130 e 200 kg de N ha-1, a dose de 50 kg 
ha-1 N se destacou em todas as variáveis avaliadas, apresentando resultados próximos em relação 
às doses de máxima eficiência obtidas, tal resultado pode ser devido ao bom aproveitamento do 
N pela cultura, pois houve condição climática (chuva) favoráveis na época de aplicação. Apesar 
do presente estudo não ter avaliado a eficiência econômica, infere-se que a dose de 50 kg ha-1 de 
N pode trazer maior rentabilidade para o produtor. Portanto recomenda-se, para o município de 
Nova Esperança do Sudoeste - PR a dose de 50 kg ha-1 de N em cobertura para a cultura da alface.

Palavras-chave: cultivar Verônica; massa fresca; folhas por planta.
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PRODUTIVIDADE DE ALFACE AMERICANA SUBMETIDA  
A DIFERENTES DOSES DE CÁLCIO NA BASE

COLUSSI, G.1; MAGAGNIN, L.2; FACHIN, G. M.3

1Professora da UNISEP/FAED-DV, giselicolussi@unisep.edu.br; 2Engenheiro-agrônomo, larriwww@
hotmail.com; 3Professor da UNISEP/FAED-DV, gabriel@unisep.edu.br.

A cultura da alface representa, hoje, a principal hortaliça folhosa na mesa dos brasileiros, com des-
taque para o grupo Americana, que apresenta maior vida póscolheita e por ser crocante, dá uma 
excelência ao paladar. O mercado está cada vez mais exigente por produtos com qualidade, para 
tal, a necessidade de adequada adubação. Utilização de cálcio (Ca) pode proporcionar, uma parede 
celular com maior resistência e melhor enraizamento para busca de nutrientes e água, resultando 
em maior produção de biomassa e melhor qualidade da alface. Sendo que o seu inadequado supri-
mento à cultura pode provocar um distúrbio fisiológico chamado “queima dos bordos”. Tendo em 
vista a importância do Ca para a cultura, objetivou-se com o presente estudo, avaliar o desenvolvi-
mento da alface americana submetida a diferentes doses de Ca na base. O experimento foi condu-
zido em casa de vegetação na União de Ensino do Sudoeste do Paraná – UNISEP, Dois Vizinhos - PR. 
O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os 
tratamentos constaram de cinco doses de Ca: 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1, usando como fonte do 
elemento o gesso agrícola. As unidades experimentais foram compostas por vasos plásticos com 
sete kg de solo cada. Embasado em prévia análise química do solo, efetuou-se calagem 15 dias 
antes da implantação do experimento, a fim de elevar a saturação de bases para 70%, utilizando 
o calcário calcítico. A adubação de base foi composta por 140 kg de P2O5 ha-1, 200 kg de K2O ha-1 
e 200 kg de N ha-1, tendo como base o Manual de Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina (2004). A adubação nitrogenada foi subdividida em quatro etapas, sendo 25% na 
base e 25% a cada sete dias após o transplantio. As mudas do cultivar Lucy Brown, grupo ameri-
cana foram adquiridas em viveiro apresentando seis folhas e 20 dias de incubação. As variáveis 
avaliadas foram: a massa verde, a altura e o diâmetro das cabeças de alface, o comprimento e a 
massa verde das raízes. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste 
t, e quando significativos submetidos à análise de regressão. A altura das cabeças de alface e o 
comprimento das raízes das plantas não foram influenciados pelos tratamentos estudados. Para 
a massa verde da cabeça e das raízes, observouse um comportamento quadrático em função das 
doses de Ca, apresentando um ponto de máxima eficiência técnica nas doses de 103 e 147 kg Ca 
ha-1, respectivamente. Em estudo realizado na cultura da cevada, verificou-se que a aplicação de 
gesso contribuiu para melhorar a distribuição relativa de raízes em profundidade, sendo que o 
aumento no volume de raízes influencia diretamente na absorção de nutrientes que auxilia para 
o aumento da parte aérea da planta. O diâmetro da cabeça de alface foi influenciado linearmente 
pelas doses de cálcio, ou seja, os maiores valores foram observados para a dose de 200 kg ha-1 de 
Ca.

Palavras-chave: gesso agrícola; Lactuca sp.; distúrbio fisiológico.
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RESPOSTAS DA AVEIA PRETA AO EFEITO RESIDUAL  
DE DOSES DE NITROGÊNIO E GESSO APLICADAS  
NO MILHO ANTECESSOR, EM PLANTIO DIRETO

VICENSI, M.1; MÜLLER, M. M. L.2; NASCIMENTO, R.3; IANISKI, E.4; VIDIGAL, J. C.4; ALMEIDA, A.4

1Pós-graduação em Agronomia UNICENTRO, marcelo_vicensi@hotmail.com; 2Professor da 
UNICENTRO, mmuller@unicentro.br; 3Pós-graduação em Agronomia UEL, ronaldonasc@yahoo.com.

br; 4Alunos da Graduação da UNICENTRO, elitonianiski@gmail.com, juliocezarvidigal@gmail.com, 
andrezinhoalmeida1@hotmail.com.

O gesso agrícola (CaSO4.2H2O) é recomendado como condicionador quando o solo apresenta limi-
tações químicas como: deficiência de cálcio (Ca2+) e/ou enxofre (S-SO4 2-) e nível toxico de alumínio 
(Al3+). Em plantio direto (PD), porém, o gesso tem beneficiado a produção ainda que tais limitações 
não estejam presentes. Estudos demonstram que o uso do gesso aumenta os teores de Ca2+ no perfil 
do solo e mobiliza parte do magnésio (Mg2+) concentrado próximo à superfície para camadas subsu-
perficiais, melhorando as condições de crescimento das raízes, que podem explorar um maior volume 
de solo e absorver água e nutrientes, mesmo quando há seca, mantendo mais estável a produção. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de doses de nitrogênio (N) e gesso aplicados no milho, em área 
sob PD sem deficiências de Ca2+ e S e sem toxicidade de Al3+, sobre a produtividade e teores de nutrien-
tes na parte aérea da aveia em sucessão. O estudo foi implantado em Santa Helena - PR, em Latossolo 
Vermelho com 64% de argila. Os tratamentos, em esquema fatorial 2 x 4, foram dispostos em blocos 
ao acaso com quatro repetições. Cada parcela (29 m2) recebeu 0 ou 6 Mg ha-1 de gesso em 10/02/14, 
antes da implantação do milho, que se deu em 12/02/14. No estádio V4 do milho, aplicaram-se 0, 75, 
150 e 225 kg ha-1 de N (ureia) em cobertura. A aveia preta (Embrapa 29), semeada em 14 de julho 
de 2014 com 80 kg ha-1 de sementes e sem adubo, foi cultivada para cobertura do solo (formação de 
palhada), sendo avaliada a produtividade de matéria seca da parte aérea (MSPA) e os teores de cálcio 
(Ca), magnésio (Mg) e N na MSPA. Multiplicando-se a produtividade de MSPA pelos respectivos teores 
de nutrientes, obteve-se a extração dos mesmos na MSPA. Os dados foram submetidos às análises de 
variância e regressão. Houve aumento linear nos teores de N (0,02x + 15,36 R2 0,91), Ca (0,0017x + 
3,008 R2 0,79) e Mg (0,0009x + 1,594 R2 0,96) pela MSPA da aveia com o aumento das doses de N no 
milho antecessor, o mesmo ocorrendo com as extrações de N (0,11x + 32,77 R2 0,97), Ca (0,014x + 
6,16 R2 0,99) e Mg (0,0077x + 3,26 R2 0,99). Praticamente não houve efeito do uso do gesso, à exceção 
do teor e da extração de Mg pela MSPA da aveia, menores quando o gesso foi utilizado. A produção de 
MSPA da aveia aumentou linearmente em função das doses de N (3,27x + 2052,16 R20,97), sem efeito 
significativo da gessagem. Nas condições do presente estudo, ficou demonstrado o efeito residual 
positivo da adubação nitrogenada do milho para a aveia em sucessão, gerando maior MSPA e extração 
de nutrientes, demonstrando que parte do N das adubações permanece no sistema produtivo via 
ciclagem, que também aumenta para outros nutrientes, como por exemplo Ca e Mg. A dose de gesso 
utilizada, em função do teor inicial de Mg2+ no solo (1,30 cmolc dm-3), diminuiu a absorção de Mg pela 
cultura da aveia, mas não influenciou a produtividade.

Palavras-chave: gessagem; adubação nitrogenada; cobertura de solo.
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE FERTILIZANTES 
ORGANOMINERAIS E MINERAL FOSFATADOS SÓLIDOS

LIMA, R. L.1; PASCHOETO, H. K. C.2; MUNIZ, A. C.3; INOUE, T. T.4; BATISTA, M. A.5

1Estudante de Pós-graduação em Agronomia da UEM, rsakurada@hotmail.com; 2Estudante de 
Graduação em Agronomia da UEM, helenpaschoeto@gmail.com; 3Professor da UEM, acsmuniz@

uem.br; 4Professor da UEM, ttinoue@uem.br; 5Professor da UEM, mabatista@uem.br.

A alta demanda da agricultura por fertilizantes e o risco de escassez de fertilizantes fosfatados 
em relativo curto espaço de tempo tem forçado a busca por novas fontes de nutrientes para as 
plantas. Porém, testar potenciais fontes de nutrientes somente com dados de produtividade pode 
deixar oculto importantes esclarecimentos pelo fato de não conhecer melhor o material estudado. 
Este trabalho teve como objetivo a caracterização e comparação de formulados NPK, um 5-20-2 
organomineral granulado (OG), um 3-15-2 organomineral mistura de grânulos (OM) e um 3-15-2 
mineral mistura de grânulos (MM) por meio de análises químicas e físicas de modo a coletar o 
maior número de dados e características de cada tipo de fertilizante. As análises químicas e granu-
lométrica foram realizadas no laboratório de fertilizantes pertencente ao departamento de agro-
nomia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foram realizadas as análises granulométrica, 
de umidade a 65°C (U65), pH, Carbono orgânico (CO), Matéria orgânica (MO), ácido húmico (AH), 
ácido fúlvico (AF), teores de P2O5 total (PTOT), em água (PÁGUA), em CNA + água (PCNA+ÁGUA) e em ácido 
cítrico (PAC), N, K2O, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu e Mn. No laboratório de espectrometria do departamento 
de física da UEM foi realizada a análise de infravermelho (FTIR). As amostras foram analisadas em 
duplicata ou triplicata e os resultados utilizados foram as médias dos valores obtidos nas análi-
ses. Os três fertilizantes analisadas encontram-se de acordo com a IN 25/2009, a qual estabelece 
normas sobre as especificações e garantias físicas e químicas necessárias e obrigatórias dos fertili-
zantes. Embora o PTOT dos três adubos tenha se mostrado de acordo com as garantias informadas 
pelos fornecedores, sendo confirmada diferença entre do OG para o OM e MM, o PÁGUA dos três 
foi semelhante, evidenciando que OG, OM e MM possuem quantidades muito parecidas de P2O5 
prontamente disponível. As quantidades de carbono orgânico de 41,4 e 43,5% presentes no OG e 
OM, respectivamente, foram semelhantes embora os adubos não sejam provenientes do mesmo 
fornecedor e foram muito superiores ao MM, como se esperado. A semelhança entre OG e OM com 
relação aos ácidos húmicos e fúlvicos também foi observada. Por meio da análise de FTIR pode-se 
observar a presença de alguns compostos orgânicos alifáticos, proteicos, lipídicos, embora estes 
não tenham sidos quantificados. Deve-se dar continuidade à caracterização dos fertilizantes e 
principalmente de seus compostos orgânicos uma vez que esses dados podem auxiliar no melhor 
entendimento da resposta do solo e das plantas à adição desses adubos.

Palavras-chave: cama de aviário; peletização; granulação; FTIR.
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INOCULAÇÃO DE Azospirillum brasilense EM PLANTAS DE MILHO  
EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DE DOSES DE FÓSFORO

INAGAKI, A. M.1; GUIMARÃES, V. F.2; RAMPIM, L.3; BATTISTUS, A. G.1;  
BULEGON, L. G.1; MIORANZA, T. M.4; OFFEMANN, L. C.1

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal da Unioeste, mitioinagaki@gmail.
com; 2Professor da UNIOESTE; 3Pesquisador Científico CAPES/PNPD, UNIOESTE;  

4Mestre em Agronomia, UNIOESTE.

A adsorção de fósforo (P) existente nos solos brasileiros, reduz a disponibilidade de P às plantas, 
sendo necessário adubação fosfatada constante para elevar a fertilidade. A inoculação de Azos-
pirillum brasilense em plantas pode promover melhor desempenho do sistema radicular, assim 
como há relatos da solubilização de P no solo, elevando a absorção de nutrientes pelas raízes. Face 
ao exposto, objetivou-se avaliar plantas de milho inoculadas por Azospirillum brasilense e aplica-
ção de doses de P no solo. Foi utilizado delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições 
e esquema fatorial 2 x 4: com e sem inoculação de Azospirillum brasilense na semente milho e 0, 
150, 300 e 450 mg de P dm-3 de solo aplicados e homogeneizado com fertilizante superfosfato sim-
ples. O solo apresentava 578,00 g dm-1 de argila e 5,56 mg dm-3 de P. As plantas foram conduzidas 
em vasos de 8 dm3 por 30 dias em casa de vegetação, Estação de Horticultura e Cultivo Protegido 
“Prof. Dr. Mário César Lopes” da Unioeste. Foi avaliado comprimento de plantas, área foliar, índice 
SPAD, volume de colmo e massa de matéria seca de folhas, colmo e parte aérea. No comprimento 
de plantas a inoculação de A. brasilense com dose de 450 mg de P dm-3, proporcionou plantas 
maiores, diferenciando do tratamento controle que apresenta menor comprimento (92,23 cm) a 
313,75 mg de P dm-3. Para área foliar, tanto para tratamento controle quanto o inoculado, foi iden-
tificado incremento com as doses de P aplicadas, sendo observado maior área foliar em plantas 
inoculadas associadas a 450 mg de P dm-3. Inversamente à área foliar, os valores do índice SPAD 
diminuíram com aumento das doses de P, identificando que o N aplicado é diluído com aumento da 
área foliar. Quanto à massa de matéria seca do colmo, folhas e parte aérea total, apresenta em con-
formidade à área foliar e comprimento de plantas, obtendo-se maiores valores quando fertilizado 
com 450 mg de P dm-3. A inoculação de A. brasilense em plantas de milho proporciona plantas mais 
altas e com maior área foliar, quando associada a fertilização de 450 mg de P dm-3. A inoculação 
de Azospirillum brasilense não influenciou para as variáveis do índice SPAD, volume do colmo e 
massa de matéria seca de folhas, colmo e parte aérea.

Palavras-chave: bactérias promotoras de crescimento vegetal; superfosfato simples; 
diazotrófico; Zea mays L.
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EFICIÊNCIA DE FONTES DE ADUBAÇÃO POTÁSSICA PARA A CULTURA  
DO TRIGO EM ÁREA COM ALTO TEOR DO NUTRIENTE NO SOLO

GOLFETTO, P.1; RANZAN, T.1; BARBOSA, G. C.2; PAULETTI, V.3; CASSOL, L. C.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, priscila_golfetto@hotmail.
com, thiagoranzan@gmail.com; 2Estudante de Agronomia da UTFPR, agrogustavo2015@hotmail.com; 

3Professor da UFPR, vpauletti@ufpr.br; 4Professor da UTFPR, cassol@utfpr.edu.br.

A retirada de biomassa agrícola para diversos fins exporta nutrientes da área de produção, e esta 
retirada deve ser compensada com a aplicação de fertilizantes. Em áreas com fertilidade cons-
truída, ou seja, com níveis adequados de nutrientes, o uso de fertilizantes pode apresentar dife-
renças quanto a sua eficiência, em função da menor dependência do fornecimento de nutrientes 
para as plantas em curto prazo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de fontes solúvel 
e alternativa de potássio (K) em área com alto teor do nutriente no solo, retirando percentagens 
de biomassa. O trabalho foi realizado na estação experimental da UTFPR em Pato Branco - PR, 
combinando três fontes de potássio (sem potássio; dose de manutenção/reposição com cloreto 
de potássio; dose de manutenção/reposição com fonolito) com quatro porcentagens de retirada 
da biomassa (0%, 33%, 66% e 100%), em esquema fatorial 3X4 e três repetições. A aplicação das 
fontes ocorreu a lanço, sem incorporação, logo após a retirada das respectivas porcentagens de 
biomassa. A dose de K, independente da fonte, foi igual ao exportado, portanto, variou conforme 
a quantidade de biomassa retirada em cada tratamento. Após a maturação fisiológica do trigo foi 
determinada a produtividade de biomassa e de grãos, e o teor e conteúdo de K nestas partes da 
planta. As fontes potássicas não diferiram significativamente na produção de grãos e de biomassa, 
apresentando uma produtividade média de 1.990 e 3.114 kg ha-1, respectivamente. Os teores de K 
na planta também não apresentaram diferencial significativo, tendo um teor médio na palha e nos 
grãos de 4,02 e 3,53 g kg-1. A retirada da palha da soja, que antecipou o trigo, não afetou a produti-
vidade de grãos e os teores de K na biomassa. As duas fontes de K proporcionaram aumento deste 
nutriente nos grãos de trigo, porém somente quando toda a biomassa da soja foi retirada. Este 
aumento foi maior quando aplicado o cloreto de potássio em relação ao fonolito.

Palavras-chave: grãos de trigo; biomassa; rendimento; adubação alternativa.
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Com a retirada de biomassa das culturas, nutrientes são exportados da área de cultivo, dentre 
eles o fósforo. Para realizar a reposição deste nutriente, as diferentes fontes fosfatadas possuem 
diferenças quanto a sua eficiência de reposição. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de 
adubos fosfatados, solúvel e alternativo em área com retirada de biomassa e alto teor de fósforo 
no solo. O trabalho foi realizado na estação experimental da UTFPR em Pato Branco - PR, combi-
nando três fontes de fósforo (sem fósforo; dose de manutenção/reposição com super triplo; dose 
de manutenção/reposição com itafos) com quatro porcentagens de retirada da biomassa (0%, 
33%, 66% e 100%), em esquema fatorial 3X4 e três repetições. As fontes foram aplicadas a lanço, 
sem incorporação após a retirada das respectivas porcentagens de biomassa. A dose de fósforo, 
não variou com as fontes e sim com as porcentagens de retirada de biomassa de cada tratamento. 
Após a maturação fisiológica do trigo foi determinado o teor e conteúdo de fósforo na planta e a 
produtividade de grãos e biomassa. Os teores de fósforo na planta não apresentaram diferencial 
significativo, sendo o teor médio na palha e nos grãos de 0,59 e 4,46 g kg-1. As fontes fosfatadas 
também não proporcionaram diferenças significativas na produção de grãos e de biomassa, apre-
sentando uma produtividade média respectiva de 1.804 e 2.909 kg ha-1. A retirada da palha da 
cultura anterior ao trigo, não afetou a produtividade de grãos, biomassa e os teores de fósforo nos 
grãos, independentemente da quantidade de biomassa retirada neste primeiro ano de avaliação.

Palavras-chave: fósforo; produção de trigo; grãos de trigo; fontes alternativas; fosfato natural.
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SILVA, B. M.1; BETTIO, C. S.1; BULIGON, E. L.1; SULZBACH, L. G.1;  
LORIN, H. E. F.2; COSTA, M. S. S. de M.3

1Graduando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, bruno.unioeste@hotmail.com, 
cristianbettiosuttor@hotmail.com, dud.is@hotmail.com, lukas_sulzbach@hotmail.com; 2Doutorando 
em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, higorf@hotmail.com; 3Professora dos cursos de Graduação e 

Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br.

Avaliou-se o desenvolvimento de mudas de beterraba em substrato alternativo proveniente da 
mistura de composto orgânico e biochar. O experimento foi instalado e conduzido em casa de 
vegetação, localizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Câmpus de Cas-
cavel - PR. Os substratos constituíram os tratamentos, a saber: T1- substrato comercial Vida Verde; 
T2- 100% composto orgânico; T3- 90% composto orgânico + 10% de biochar; T4- 80% composto 
orgânico + 20% de biochar e T5- 70% composto orgânico + 30% de biochar. O composto orgânico 
foi obtido pelo processo de compostagem de resíduos sólidos agroindustriais da cadeia produtiva 
do frango de corte. O biochar foi produzido por meio da carbonização da casca de arroz em forno 
tipo mufla a 300°C durante 30 minutos, seguido do arrefecimento à temperatura ambiente (PEL-
LERA et al., 2012). A semeadura da beterraba (Early Wonder 2000) foi realizada em bandejas de 
poliestireno expandido com 200 células, com uma semente por célula. Cada parcela experimental 
foi constituída por 40 células e as avaliações foram realizadas em 20 plantas por tratamento (cinco 
plantas por repetição). Na estufa, a irrigação das mudas de beterraba foi realizada diariamente e 
a rotação das bandejas a cada dois dias. Foi realizada a análise de pH, condutividade elétrica (CE) 
e capacidade de retenção de água (CRA) em todos os tratamentos (substratos). Aos trinta dias 
após a semeadura (DAS) ocorreu a avalição dos parâmetros fitométricos das mudas. Os parâme-
tros analisados foram: comprimento de raiz (CR), altura da parte aérea (APA), massa seca de raiz 
(MSR) e massa seca da parte aérea (MSPA). Os resultados foram submetidos a análise de variância 
e as médias comparadas a 5% de significância pelo Teste de Tuckey. Os valores de pH obtidos para 
os substratos e a respectiva análise estatística foram: T1 = 6,5 (c); T2 = 8,3 (a); T3 = 8,2 (ab); T4 = 
8,0 (b); T5 = 8,0 (b), Os valores de CE expressos em mS cm-2 foram: T1 = 0,93 (bc); T2 = 1,47 (a); T3 
= 1,14 (b); T4 = 0,97 (bc); T5 = 0,77 (c). Para o CRA (%), os valores foram: T1 = 159 (c); T2 = 216 
(b); T3 = 223 (b); T4 = 260 (a); T5 = 270 (a). As características químicas (pH e CE) e físicas (CRA) 
dos substratos causaram efeito nos parâmetros fitométricos das mudas de beterraba. Para o CR 
observou-se diferença estatística apenas entre T2 e T5, sendo este último superior. Para a APA, T2 
e T3 foram estatisticamente superiores a T1 e T5. Na MSR não foram observadas diferenças esta-
tísticas entre os tratamentos, mas para a MSPA, T2 foi superior a T1, T4 e T5. Os resultados obtidos 
permitiram concluir que todos os substratos avaliados tiveram desempenho igual ou superior ao 
substrato comercial e portanto, podem ser utilizados alternativamente a este.

Palavras-chave: composto orgânico; biochar; resíduos orgânicos agroindustriais.
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Por sua importância na adubação das culturas, pesquisas visando a maximizar a eficiência da 
utilização do N pelas culturas devem ser desenvolvidas. A eficiência da dose de N aplicada em 
cobertura pode ser diferente em função da cobertura de inverno. Nesse sentido, objetivou-se com 
este trabalho avaliar o efeito das plantas de cobertura aveia preta e ervilha forrageira, associadas 
a doses de N em adubação de cobertura, no desempenho agronômico do feijoeiro sob sistema 
plantio direto. Os tratamentos foram dispostos em esquema de parcelas subdivididas. As parcelas 
constituíram as culturas de cobertura no inverno: aveia preta (URS Brava) e ervilha forrageira 
(IPR 83). As subparcelas foram as doses de N: 0, 25, 50, 75 e 100 kg/ha, aplicadas em cobertura, 
utilizando-se ureia como fonte. O delineamento estatístico utilizado foi o de blocos casualizados, 
com quatro repetições. No inverno (junho) de 2014, as culturas de cobertura foram semeadas, 
nas parcelas estabelecidas. Em setembro de 2014 foram manejadas e no mês seguinte, houve a 
semeadura do feijoeiro (IPR Tuiuiu). A adubação química básica será aplicada no sulco de semea-
dura para todos os tratamentos e foram aplicados 280 kg/ha do formulado 04-30-10. A adubação 
nitrogenada de cobertura (tratamentos) foi aplicada em uma única vez, a lanço, sem incorporação, 
quando as plantas estavam no estádio fenológico V3. Os dados foram submetidos à análise de 
variância. O efeito da cobertura de inverno foi comparado pelo teste F a 5% e o efeito das doses, 
por análise de regressão. A produtividade de grãos do feijoeiro foi maior após o cultivo da ervilha 
forrageira. Houve efeito significativo das doses de N, sendo que a dose de 58 kg/ha de N propor-
cionou a produtividade máxima. Não houve interação significativa entre plantas de cobertura e 
doses de N.

Palavras-chave: ureia; aveia preta; ervilha forrageira.
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O uso de efluente proveniente de abate de aves como adubo orgânico é de suma importância, que 
por sua vez possui uma série de elementos químicos prontamente disponíveis, ou seja, depois de 
adicionada ao solo, promove mineralização desses elementos que poderão ser absorvidos pelas plan-
tas da mesma forma que os dos fertilizantes minerais. Dentre esses nutrientes, o Ca encontra-se em 
baixa concentração nos solos ácidos, típicos do território brasileiro, ocorrendo no solo e nas plantas 
em forma catiônica Ca+2. O Mg é menos requerido pelas plantas, como o fósforo e o enxofre. Então, 
a disponibilidade de Mg é satisfatória em boa parte do solo, esse nutriente ocorre no solo na forma 
catiônica de Mg2+. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi quantificar os teores de Ca2+ e Mg2+ no 
solo em função da aplicação de efluente de abatedouro de aves (EAA), cultivado com capim.O experi-
mento foi realizado no Câmpus do Arenito – UEM, em Cidade Gaúcha - PR. Foram utilizados tubos de 
PVC branco, de 100 mm de diâmetro com 0,60 m de altura. Na base das colunas foram adaptadas telas 
de nylon, de malha de 1 mm, para evitar extravasamento de material. A superfície interna das paredes 
das colunas foi lixada de forma a promover ranhuras circulares e minimizar o fluxo preferencial da 
EAA. As colunas foram preenchidas com Latossolo Vermelho Distrófico, que foi retirado separada-
mente em camadas, sendo camadas de 0,0-0,25 m e 0,25-0,50 m de profundidade.O efluente utilizado 
no experimento era proveniente de um Abatedouro de Aves, localizado na região Noroeste do Paraná. 
Os tratamentos foram constituídos por doses crescentes de EAA, equivalentes a 0 (T0), 150 (T1), 300 
(T2), 600 (T3) e 900 (T4) m3 ha-1, durante 45 dias após a semeadura. O experimento foi arranjado num 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quatro repetições. No início 
do experimento o teor de Ca no solo foi 1,116 mg dm-3 e 0,912 mg dm-3 para as camadas 0,0-0,25 e 
0,25-0,50 m, respectivamente. Após 45 dias, esse nutriente variou entre 0,6 a 1,3 mg dm-3 nas cama-
das superiores e 0,3 mg dm-3 a 0,9 mg.dm-3 nas camadas inferiores. O T0 e os T1 e T3 não ocorreu 
diferença em entre si, porém, no T2foi superior e diferente (1,3 mg dm-3) em relação ao T4. Os T1e 
T2 foram superiores e diferentes estatisticamente do T4, sendo os seus valores de 0,95, 0,97 e 0,48 
mg dm-3, respectivamente. Nota-se que o EAA apresentava 2,0 mg dm-3 de Ca, podendo concluir que 
pode ter influenciado na quantidade desse nutriente no solo.O teor de Mg no efluente (1,2 mg dm-3) 
pode ter contribuído para manter a quantidade desse nutriente no solo, ou seja, no inicio do experi-
mento foram observados 0,43 mg dm-3 e 0,64 mg dm-3 de Mg, nas camadas 0,0-0,25 e 0,25-0,50 m, 
respectivamente. Observou que nas camadas superiores foram menores que nas camadas inferiores, 
variando de 0,34 a 0,47 mg dm-3 e 0,42 a 0,51 mg dm-3 nas respectivas camadas.

Palavras-chave: adubo orgânico; latossolo; impacto ambiental.
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A reutilização de águas de indústrias alimentícias de origem animal e vegetal, como fonte de água, 
nutrientes e matéria orgânica para o solo e plantas é uma prática empregada na agricultura e 
deve ser tratado analogamente à fertirrigação. Contudo, altas taxas de aplicação podem levar ao 
acúmulo de elementos no solo, e gerar impactos no ambiente. Dentre os nutrientes, o cálcio (Ca) 
encontra-se em baixa concentração nos solos ácidos, típicos do território brasileiro, ocorrendo 
no solo e nas plantas em forma catiônica Ca+2. O magnésio (Mg) é menos requerido pelas plantas, 
como o fósforo e o enxofre, no entanto, a disponibilidade de Mg é satisfatória em boa parte do 
solo, esse nutriente ocorre no solo na forma catiônica de Mg2+. Diante desta problemática, este 
trabalho tem como objetivos avaliar o efeito da aplicação das doses crescentes de lodo de indústria 
de gelatina (LIG) sobre: atributos químicos do solo e no percolado. Conduziu-se experimento em 
casa de vegetação, em colunas com Nitossolo Vermelho Distroférrico e Latossolo Vermelho, sendo 
tubos de PVC branco, de 250 mm de diâmetro com 0,80 m de altura. Na base das colunas foram 
adaptadas telas de nylon, de malha de 1 mm, para evitar extravasamento de material. A superfície 
interna das paredes das colunas foi lixada de forma a promover ranhuras circulares e minimizar o 
fluxo preferencial do LIG, o experimento foi arranjado em delineamento inteiramente casualizado 
com três repetições. As doses aplicadas de lodo de indústria de gelatina foram 0, 150, 300, 450 e 
600 m3 ha-1. A coleta do percolado foi realizada em três datas. Após duas semanas da aplicação do 
lodo, foram semeadas plantas de milho (Zea mays L.). Concluiu-se que as concentrações de Ca2+ 
e Mg2+ no solo diminuíram, em média, 40% do Latossolo em relação ao Nitossolo com o aumento 
das doses do LIG. E no percolado as concentrações de Ca2+ e Mg2+ aumentaram com aplicação das 
doses do LIG, no entanto, as últimas coletas (40 e 60 dias após a aplicação) foram superiores e 
diferentes em relação a primeira coleta (20 dias após a aplicação), isso explica que no início do 
experimento, não houve a incorporação desses nutrientes, acontecendo assim a percolação ou a 
lixiviação.

Palavras-chave: fertilidade; nutriente; resíduo orgânico.
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O nitrogênio (N) é extraído em grande quantidade pelo milho, que o obtém fundamentalmente 
da adubação, realizada tanto no plantio quanto em cobertura. Esse parcelamento do adubo visa 
diminuir as perdas e aumentar a eficiência de uso do N, sobretudo quando doses elevadas são 
aplicadas, uma vez que a fraca adsorção do N pelo solo propicia grande transporte em solução 
para o subsolo, onde há menos raízes e, portanto, menor absorção. Em plantio direto (PD), vários 
trabalhos têm demonstrado que logo abaixo de uma camada superficial pouco espessa de solo 
fértil, há uma camada de solo mais ácido e com menos nutrientes, a qual também concentra os 
efeitos danosos da compactação característica do PD, dificultando o pleno desenvolvimento radi-
cular. O gesso agrícola tem sido utilizado na agricultura para fornecer cálcio e enxofre e diminuir a 
atividade tóxica do alumínio às raízes, em superfície e subsuperfície no solo, melhorando o enrai-
zamento das culturas que passam a explorar um maior volume de solo, podendo melhorar o apro-
veitamento dos nutrientes disponíveis. Neste trabalho, foram aplicadas doses de N e gesso agrí-
cola em área sob PD em Santa Helena - PR, avaliando-se a nutrição e a produtividade do milho. Os 
tratamentos constituíram um fatorial 2 x 4, com quatro repetições. Utilizando parcelas de 29 m2, 
aplicaramse 0 e 6 Mg ha-1 de gesso na superfície do solo e, após a implantação do milho (estádio 
V4), quatro níveis de adubação nitrogenada, sendo 0, 75, 150 e 225 kg ha-1 de N (ureia) em cober-
tura. O gesso foi aplicado em 10 de fevereiro de 2014 e em 12 de fevereiro implantou-se a cultura, 
com 67.700 sementes ha-1 (Syngenta Formula) e 0,45 m entrelinhas, adubando-se com 250 kg ha-1 
do formulado 13-16-16 no sulco. Foram coletadas amostras de folha (abaixo e oposta à espiga) 
para determinar os teores de N, cálcio (Ca), magnésio (Mg), fósforo (P), potássio (K) e enxofre (S), 
avaliando-se a produtividade de grãos (13% umidade) ao final do cultivo. Os dados foram sub-
metidos às análises de variância e regressão (α = 0,05). Houve aumento linear dos teores foliares 
de N em função das doses de N em cobertura no milho (0,028x + 40,23; R2 = 0,61, p < 0,01), sem 
efeito do gesso e sem interação entre os fatores. Quanto ao S, em média os teores foram maiores 
com gesso do que sem gesso, e houve interação entre os fatores, com aumento linear nos teores 
foliares de S em função das doses de N (0,011x + 7,98 R2: 0,97**) somente quando combinado com 
gesso. Os teores foliares de Ca e K não foram afetados, diferentemente de Mg que, apesar de não 
ser influenciado pelas doses de N, teve média inferior quando o gesso foi utilizado. Para o teor de 
P, houve efeito quadrático das doses de N (-0,000019x2 + 0,0054 + 3,91 R2: 0,93**), sem interação 
e sem efeito do gesso. A produtividade de milho aumentou linearmente em função das doses de N 
aplicadas (0,0059x + 5,29 R2: 0,98**), também sem interação e sem efeito do gesso.

Palavras-chave: gessagem; adubação nitrogenada; nutrição do milho; produtividade.
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Dr. do Departamento de Agronomia da UEM, ttinoue@uem.br; 3Graduando do curso de Agronomia 

da UEM; 4Prof. Dr. do Departamento de Agronomia da UEM, mabatista@uem.br.

O aumento da eficiência dos fertilizantes fosfatados, o uso de fontes alternativas às minerais e o 
manejo adequado tornam-se ferramentas importantes para maximizar o uso do fósforo (P) em 
solos tropicais. Foi conduzido um experimento em casa de vegetação com o objetivo de estudar 
o acúmulo de P e Massa Seca na parte aérea de plantas de milho (Zea mays L.), em um Latossolo 
Vermelho eutrófico, submetidas à adubação mineral e organomineral com diferentes doses de P. 
Foram utilizados vasos com 5 kg de solo que após análise de fertilidade e física foi corrigido com 
elevação de saturação por bases à 70%. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 3 (fontes de P) x 5 (doses), resultando em 15 tratamentos com 5 repetições. 
As fontes utilizadas foram três formulados NPK, um 5-20-2 organomineral granulado (OG), um 
3-15-2 organomineral mistura de grânulos (OM) e um 3-15-2 mineral mistura de grânulos (MM) e 
as doses adotadas dos fertilizantes foram baseadas nas doses de P, sendo 0, 25, 50, 100 e 200 mg 
kg-1 de P. Os fertilizantes foram inseridos dentro de saches de tecido não tecido (TNT) e aplicados 
no dia anterior ao plantio, simulando uma linha de plantio a 5 cm de profundidade. Após carac-
terização prévia dos fertilizantes foram aplicadas soluções nutritivas ao solo para balancear os 
nutrientes, exceto o P. Foram realizados 4 cultivos sucessivos nos mesmos vasos e foram conduzi-
das duas plantas por vaso durante 35 dias até o corte. As plantas foram cortadas e secas em estufa 
de circulação forçada a 65°C por 72 horas. Os dados avaliados foram Massa Seca da Parte Aérea 
(MSPA) e teores de P na MSPA nos 4 cultivos (P acumulado). No primeiro cultivo, o OM apresentou 
desenvolvimento muito inferior quando comparado ao OG e MM, entretanto, nos demais cultivos 
essa diferença acentuada não foi mais observada. Os valores de MSPA e teores de P na MSPA tende-
ram à linearidade e houve sinergismo entre seus comportamentos ao longo dos 4 cultivos. O MM 
apresentou melhor desempenho do que o OG e OM no 1º, 2º e 4º cultivos.

Palavras-chave: fósforo; organomineral; adubação fosfatada; massa seca da parte aérea.
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BOARETTO, F. A.2; PAULA, R. G. P.2; CHIDICHIMA, L. P. S.2
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do Paraná, alfredo.richart@pucpr.br; 2Estudante do curso de Agronomia da Pontifícia  

Universidade Católica do Paraná.

O manejo de adubação nitrogenada implica em adicionar as quantidades adequadas para atender 
a exigência nutricional de qualquer espécie. Para isto, necessita-se saber o momento adequado e a 
dose a ser aplicada que proporcione a melhor resposta da cultura. Com o presente estudo, objeti-
vou-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada, ajustada de acordo com os diferentes períodos de 
aplicação na cultura do crambe, cultivada em Latossolo Vermelho Distroférrico de Toledo, região 
oeste do Paraná. A pesquisa foi conduzida na área experimental da Escola de Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Toledo. O delinea-
mento experimental adotado foi de blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo que os trata-
mentos foram divididos quanto aplicação das doses de nitrogênio (N em kg ha-1) na semeadura 
e aos 15, 30 e 45 dias após a emergência das plantas (DAE) (T1 = 0 + 0 + 0 + 0; T2 = 30 + 90 + 0 
+ 0; T3 = 30 + 0 + 90 + 0; T4 = 30 + 0 + 0 + 90; T5 = 30 + 45 + 45 + 0; T6 = 30 + 0 + 45 + 45 e T7 
= 30 + 30 + 30 +30). Como fonte de N foi utilizado o sulfato de amônia (21% de N). A cultivar de 
crambe utilizada foi a ‘FMS Brilhante’, com densidade de 100 plantas m2, no espaçamento de entre 
linhas de 0,17 m, dentro de parcelas de 24 m2 (4 x 6 m). No momento da semeadura, realizou-se 
adubação de base com 100 kg ha-1 de P2O5 na forma de superfosfato simples (18% de P2O5) e 100 
kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio (60% de K2O). No momento da colheita das plantas, 
foram determinados os seguintes componentes de produção: altura de planta, número de racemos 
por planta, comprimento médio dos racemos por planta, número de frutos por planta e a produ-
tividade. Os resultados obtidos sugerem que o manejo de aplicação do fertilizantes nitrogenados 
proporcionaram incrementos significativos sobre todos os componentes de produção avaliados. 
À aplicação do fertilizante nitrogenado aos 15 e 30 DAE foi o período que apresentou os melhores 
resultados para os componentes de produção altura de planta, número de racemos por planta, 
comprimento médio dos racemos por planta e número de frutos por planta. O maior acréscimo 
em produtividade ocorreu quando realizou-se à aplicação de 30 kg ha-1 de N na semeadura e 90 kg 
ha-1 de N em cobertura.

Palavras-chave: Crambe abyssinica Hochst; sulfato de amônio; componentes de produção.



– 275 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

PERÍODOS DE APLICAÇÃO DO NITROGÊNIO NA CULTURA  
DO MILHO CULTIVADO NA SAFRA DE VERÃO

RICHART, A.1; BARBIERI, L. D.2; SCHWANTES, D.3; ECCO, M.1

1Professor da Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica 
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Católica do Paraná; 3Professor da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

A boa nutrição da cultura do milho em relação ao nitrogênio (N) traz incrementos positivos sobre 
a produtividade desta Poaceae, acarretando boa lucratividade ao produtor. Objetivou-se nesse tra-
balho avaliar os efeitos da aplicação de N em diferentes estágios de crescimento das plantas de 
milho e suas respectivas respostas, cultivando em sistema de semeadura direta. O experimento 
foi conduzido na fazenda experimental do curso de Agronomia da Escola de Ciências Agrárias e 
Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Câmpus Toledo. O solo uti-
lizado foi classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico típico, textura muito argilosa, de 
boa fertilidade natural. O delineamento experimental adotado foi de blocos casualizados, com os 
tratamentos constituídos das doses de N aplicados no estágio vegetativo (V4, V8 e V12) e repro-
dutivo (R1), com quatro repetições. A dose de N aplicada foi de 150 kg ha-1 na forma de sulfato de 
amônio (21% de N). Utilizou-se o híbrido simples 30R50YH PIONEER®, no espaçamento de 0,90 
m com população de 55.000 plantas por hectare. Quanto as avaliações, no momento da colheita 
foram determinados os componentes de produção: altura de planta, diâmetro de colmo, altura de 
inserção da espiga, comprimento da espiga, número de grãos por fileira, número de fileiras por 
espiga, massa de 1.000 grãos e produtividade. Além disso, quantificou-se o teor de N nos grãos. Os 
resultados obtidos indicam acréscimos no diâmetro de espiga com o parcelamento e aplicação de 
75 kg ha-1 de N nos estádios vegetativos V4 e V8. À aplicação de 50 kg ha-1 de N nos estádios V4, 
V8 e V12 proporcionaram incrementos da ordem de 8,7 e 7,2%, respectivamente, para o número 
de grãos por fileira e massa de 1.000 grãos. O maior incremento em produtividade ocorreu com a 
dose de 150 kg ha-1 de N no estádio vegetativo V4. Os maiores teores de N nos grãos foram obtidos 
com aplicação de 75 kg ha-1 de N nos estádios V4 e V12, promovendo acréscimo de 18% no teor 
total de N. À aplicação do N no estádio R1 propiciou melhor qualidade dos grãos em comparação 
com as aplicações no estágio vegetativo.

Palavras-chave: Zea mays L.; componentes de produção; sulfato de amônio.
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1Professor da UEM, ttinoue@uem.br; 2Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da 
UEM; 3Estudante do curso de Agronomia da UEM.

O nitrogênio é o nutriente de maior demanda pela cultura da soja, seu fornecimento via fixação 
biológica (FBN) nem sempre atende as suas necessidades, assim o aporte do elemento via apli-
cação foliar (AF) em estádios fenológicos de maior demanda tem sido estudado como forma de 
complementar sua nutrição e garantir a expressão do potencial produtivo do material cultivado. 
O experimento foi conduzido no município de Paiçandu, região noroeste do estado do Paraná na 
safra 2014/2015, sobre um Latossolo Vermelho distroférrico. O material cultivado foi a variedade 
NK7059RR (V-max), a adubação de base foi realizada pela aplicação de 300 kg do formulado NPK 
02-20-20, os tratos culturais foram realizados conforme a necessidade da cultura. O delineamento 
experimental foi o de blocos inteiramente casualizados sendo estudados 4 tratamentos (T1- tes-
temunha (somente adubo de base); T2- AF de N, K e B em R2/R3; T3- AF de N, K e B em R4/R5 e 
T4- AF de N, K e B em R3/R4 + R4/R5) com 4 repetições. Todas as aplicações foliares foram reali-
zadas com 3 litros do produto comercial contendo 100 g/L de N; 100 g/L de N e 5 g/L de B, sendo 
75% do N de liberação imediata e 25% de liberação lenta. O volume de calda utilizado foi de 200 
L/ha, aplicados com pulverizador costal pressurizado a base de CO2. As variáveis avaliadas foram o 
estande final, o número total de vagens, o peso de 100 grãos e a produtividade. Os dados coletados 
foram submetidos a análise de variância e suas médias comparadas em nível de 10% pelo teste 
Scott-Knott. A AF dos nutrientes não ocasionou incremento significativo em nenhuma das variá-
veis estudadas. No entanto para a produtividade, numericamente o tratamento de maior destaque 
foi o T2, que comparado ao T1 produziu 445,2 kg/ha a mais de grãos (+15,6%), demonstrando 
ser o estádio R2/R3 o de melhor resposta a este manejo nutricional. No entanto recomenda-se 
que sejam realizados mais trabalhos nesta linha de pesquisa visando a obtenção de dados mais 
conclusivos para esta prática de manejo.

Palavras-chave: nitrogênio; potássio; estádios fenológicos; Glycine max.
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1Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Curitibanos, 
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Junto com o manejo da irrigação e do controle de doenças, o nitrogênio (N) está entre os principais 
fatores que determinam produtividade e qualidade do alho. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito 
do parcelamento da dose de N na produtividade e qualidade do alho. O experimento foi conduzido 
na UFSCCuritibanos, no planalto Catarinense, sob um Cambissolo Háplico argiloso (550 g kg-1). O 
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com 4 tratamentos e 4 repetições. Os tratamen-
tos foram constituídos de diferentes épocas de aplicação de N na cultura do alho, sendo aplicado 
em todos os tratamentos a dose de 200 kg ha-1, conforme recomendação técnica para a cultura. Os 
tratamentos foram assim constituídos: T1 parcelado em cinco vezes, a cada quinze dias, sendo três 
aplicações antes da diferenciação e duas apos a diferenciação; T2 parcelada em duas vezes, sendo 
metade aplicada 30 dias apos plantio (DAP) e a outra metade aplicada 30 dias apos o período de 
diferenciação; T3 a dose foi aplicada em uma única vez somente aos 30 DAP; T4 a dose foi aplicada 
em uma única vez, somente aos 30 dias apos o período de diferenciação. A cultivar utilizada foi Cho-
nan, com bulbos tipo 5, submetidos ao processo de vernalização, a aproximadamente 4°C por um 
período de 30 dias. Foram utilizadas sementes de alho livre de vírus e tratadas com fungicida. Foram 
avaliados o diâmetro médio de bulbo e a produtividade do alho. Os resultados obtidos foram subme-
tidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Para diâmetro 
de bulbo, o T2 foi significativamente superior aos demais tratamentos, com 52,6 mm, já com o T1 
obteve-se 46,4 mm de diâmetro de bulbo, enquanto os dois tratamentos com apenas uma aplicação 
de N, T3 e T4, foram significativamente inferiores aos demais, com 40,2 e 36,7 mm, respectivamente. 
Dessa forma, o T2 gerou um alho de classe 6, enquanto T1, T3 e T4 produziram alho de classe 5, 4 
e 3, respectivamente. Para o rendimento o T1 se mostrou o manejo mais eficiente, alcançando uma 
produtividade de 13.330 kg ha-1, sendo significativamente superior aos demais tratamentos, porem 
sendo semelhante ao T2, que obteve 11.927 kg ha-1. O T3 obteve um rendimento de 9.783 kg ha-1 
sendo significativamente superior ao T4, com 7.679 kg ha-1. Isso pode ter ocorrido pelo fato que 
com o parcelando a dose de N, foi possível um maior aproveitamento desse nutriente pela cultura, 
enquanto que aplicando em apenas uma época e mais tarde no ciclo da cultura a eficiência de uso de 
N tenha sido prejudicada, principalmente, por possíveis perdas por volatilização e lixiviação. Apesar 
de o T2 não alcançar a maior produtividade, alcançou uma classe de bulbos de maior qualidade e 
preço, assim o lucro bruto por hectare foi superior aos demais tratamentos. Nas condições edafocli-
máticas do presente estudo, a aplicação de N, parcelada em duas vezes aos 30 DAP e aos 30 dias após 
a diferenciação, se mostrou o mais eficiente.

Palavras-chave: Allium sativum; produtividade; eficiência de uso.
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A cevada pode ser usada na alimentação humana e animal, porém, economicamente é mais viável 
para produção de cerveja. O manejo da adubação com nitrogênio (N) pode propiciar uma maior 
qualidade de grãos e rendimento, visto que é o nutriente requerido em maior quantidade pela 
cultura. O objetivo do presente estudo foi avaliar diferentes fontes e o parcelamento da adubação 
nitrogenada na produtividade da cevada. O experimento foi conduzido UFSC campus de Curiti-
banos, situada no planalto Catarinense, sob um Cambissolo Háplico argiloso (550 g kg-1). O deli-
neamento experimental foi o de blocos ao acaso em sistema bifatorial, onde o fator A com três 
diferentes fontes minerais de N (ureia com 45% de N; nitrato com 30% de N; ureia com inibidor 
de uréase com 45% de N), combinados com o fator B compostos por duas formas de aplicação da 
adubação nitrogenada (parcelamento da dose de N em duas épocas: primeira época aplicada no 
inicio do perfilhamento e a segunda época aplicada em perfilhamento pleno; aplicação da dose 
em uma única vez, realizada no perfilhamento pleno). O experimento foi implantado em 25 de 
julho de 2014 com a variedade BRS Elis, numa densidade de 50 sementes por metro linear, num 
espaçamento de 17 cm entrelinhas. A adubação de base foi de 200 kg ha-1 do formulado 00-20-20. 
A aplicação de N no inicio do perfilhamento foi realizada em 10 de agosto enquanto a aplicação 
em perfilhamento pleno foi realizada em 25 de agosto, em todos os tratamentos foram utilizados 
100 kg de N ha-1. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Para todos os parâmetros avaliados não houve interação 
entre os fatores. Para os seguintes parâmetros não houve diferenças significativas entre os trata-
mentos, sendo apresentada apenas a média de cada um deles: altura de planta (63,7 cm), compri-
mento de espiga (7,6 cm), grãos por espiga (11,7), espigas por metro quadrado (613,7) e massa 
de mil grãos (331,2 g). Já para produtividade foi encontrada diferença significativa apenas para 
o fator fonte de N, onde o nitrato apresentou a maior produtividade (2.759 kg ha-1), enquanto a 
ureia e ureia com inibidor de urease foram inferiores, 2.442 e 2.331 kg ha-1, respectivamente. Já 
o fator época de aplicação resultou em produtividade media de 2.570 kg ha-1. A não influência do 
parcelamento do N, pode ser explicado devido ao elevado teor de MO no solo (4,9%), que pode ter 
suprido parcialmente a demanda de N pela planta. Devido às temperaturas acima da média que 
ocorreram após a aplicação de N, o nitrato se mostrou a fonte mais eficiente, pois é provável que 
as fontes amidicas tenham sofrido perdas de N por volatização. Conclui-se que, para as condições 
de clima e solo do presente estudo, o parcelamento da dose de N não é viável, enquanto que, para 
produtividade o nitrato apresentou-se como a fonte mais eficiente.

Palavras-chave: Hordeum vulgare; produtividade; volatilização; nitrato e amônio.
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O fósforo (P) é um macronutriente componente estrutural de vários compostos nas plantas, além 
de estar envolvido em processos metabólicos fundamentais. O índice SPAD é uma medida indireta 
para chegar aos valores de clorofila das plantas, podendo, além disso, indicar um bom estado 
nutricional. Assim sendo, foi conduzido um trabalho em casa de vegetação com o objetivo de ava-
liar o grau de correlação entre os valores de massa seca da parte aérea (MSPA) e de índice SPAD 
de plantas de milho (Zea mays L.), em um Latossolo Vermelho eutrófico, submetidas à adubação 
mineral e organomineral com diferentes doses de P. No experimento foram utilizados vasos com 
solo que após análise de fertilidade foi corrigido elevando-se o V% a 70. O delineamento utilizado 
foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 (fontes de P) x 5 (doses), resultando em 15 
tratamentos com 5 repetições. As fontes utilizadas foram três formulados NPK, um 5-20-2 organo-
mineral granulado (OG), um 3-15-2 organomineral mistura de grânulos (OM) e um 3-15-2 mineral 
mistura de grânulos (MM) e as doses adotadas dos fertilizantes foram baseadas nas doses de P, 
sendo 0, 25, 50, 100 e 200 mg kg-1 de P. Os fertilizantes foram inseridos dentro de saches de tecido 
não tecido (TNT) e aplicados no dia anterior ao cultivo a 5 cm de profundidade. Após caracteriza-
ção prévia dos fertilizantes foram aplicadas soluções nutritivas ao solo para balancear os nutrien-
tes, exceto o P, de modo a isolar os efeitos das doses de P. Foram realizados 4 cultivos sucessivos 
nos mesmos vasos e foram conduzidas duas plantas por vaso durante 35 dias até o corte. No 35º 
dia foram feitas as leituras de SPAD e em seguida as plantas foram cortadas e levadas à estufa de 
circulação forçada a 65°C por 72 horas para secagem e posterior pesagem de Massa Seca da Parte 
Aérea (MSPA). Os dados foram submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a norma-
lidade e em seguida foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r). Foi possível observar 
que as respostas de MSPA e SPAD em relação às doses de P aplicadas apresentaram comporta-
mentos semelhantes de modo que as maiores produções de MSPA corresponderam aos maiores 
valores de SPAD. Quando submetidos à análise de r, os valores encontrados para MSPA e SPAD 
foram de 0,84; 0,98; 0,90 e 0,95 no 1º, 2º, 3º e 4º cultivos, respectivamente, sendo que esses valo-
res são considerados altos e representam alta correlação entre as respostas de produção de MSPA 
e índice SPAD de plantas adubadas com diferentes fertilizantes e doses de P. Esta forte correlação 
está associada à melhor nutrição das plantas, uma vez que quando melhor nutridas estas apresen-
taram maior crescimento e por conta disso, seus índices SPAD também tendem a acompanhá-los.

Palavras-chave: fósforo; organomineral; massa seca da parte aérea; SPAD; coeficiente de 
correlação de Pearson.
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CRESCIMENTO DA AVEIA SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO  
EM SISTEMA AGROFLORESTAL NO SUBTRÓPICO BRASILEIRO

DEISS, L.1; ANDREOLLA, V. R. M.2; BONINI, A. K.3

1Engenheiro-agrônomo, Doutorando em Agronomia Produção Vegetal, Universidade Federal do 
Paraná/UFPR, Rua dos Funcionários, 1.540, Curitiba - PR, leonardodeiss@ufpr.br; 2Engenheira-

agrônoma, Pós-doutora em Agronomia Produção Vegetal, estudante de Pós-doutorado do Programa 
de Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, Cascavel - PR, vandreolla@yahoo.com.br; 
3Bióloga, Mestre em Engenharia Agrícola, CCBS, UNIOESTE, Cascavel - PR, akbonini@yahoo.com.br.

A adequação das práticas agronômicas tem papel fundamental no desenvolvimento dos sistemas 
integrados de produção agropecuária. Foi realizada uma análise do crescimento, para melhor 
entender como a aveia (Avena sativa L. cv. IPR 126) responde a adubação nitrogenada em sis-
tema agroflorestal (SAF) com eucaliptos (Eucalyptus dunnii Maiden) no subtrópico brasileiro. A 
hipótese deste trabalho foi que a resposta de crescimento da aveia é modificada pelo nitrogênio 
em distâncias relativas às faixas de árvores. O objetivo deste estudo foi determinar como o cresci-
mento da aveia é influenciado pela adubação nitrogenada. O experimento foi conduzido em Ponta 
Grossa - Paraná, Brasil. Sendo realizado em faixas no delineamento de blocos ao acaso com quatro 
repetições, dois níveis de nitrogênio (12 e 80 kg N ha-1) em cinco posições equidistantes entre 
faixas adjacentes de linhas duplas [20 m (4 m x 3 m)] de eucaliptos (Eucalyptus dunnii Maiden) e 
agricultura sem árvores, ambos em semeadura direta. Portanto, as distâncias, aqui denominadas 
posições, representaram a aveia crescendo a A: 2,8 m, B: 6,4 m, C: 10,0 m, D:13,6 m e E: 17,2 m de 
distância das árvores. As variáveis de crescimento avaliadas foram: a taxa de crescimento relativo, 
taxa de assimilação líquida, fração de massa foliar e taxa de enchimento relativo da panícula. As 
características dos perfilhos avaliadas foram relação de massa seca e de grãos do colmo principal 
e perfilhos e número de perfilhos por planta. O nitrogênio alterou a resposta do crescimento e per-
filhamento diferentemente em posições relativas às faixas de árvores, portanto diferentes doses 
de nitrogênio podem ser utilizadas nestas posições para aumentar sustentavelmente o potencial 
de rendimento da aveia.

Palavras-chave: Avena sativa, Eucalyptus dunnii, análise do crescimento; sistema agroflorestal.
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REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO RECONHECIMENTO  
DE DEFICIÊNCIA DE MAGNÉSIO EM BANANEIRA

CREMONESI, M. V.1; ROZANE, D. E.2; PAULETTI, V.2;  
MODENESE-GORLA DA SILVA, S. H.3; VIZIOLI, B.4

1Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, marcuscremonesi@gmail.
com; 2Professor do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, danilorozane@registro.
unesp.br, vpauletti@ufpr.br; 3Professora da UNESP/Registro, silvia@registro.unesp.br; 4Doutorando 

do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, brunovizioli@gmail.com.

A diagnose visual de algumas deficiências nutricionais é uma prática comum no dia a dia do campo. 
Para isso é necessário que o observador conheça as características típicas da planta e os padrões 
diferenciais apresentados por ela quando cada deficiência ocorre. Tais padrões geram mudanças 
fisiológicas que alteram cor e forma da planta, sendo permitida sua identificação. Deste modo, 
existem técnicas computacionais que permitem classificar grupos mediante padrões estabeleci-
dos ou então, ensinar uma máquina a encontra-los. O presente trabalho teve como objetivo o uso 
das Redes Neurais Artificiais como ferramenta computacional útil no auxílio à identificação da 
deficiência nutricional de magnésio em bananeira de 60 dias, a partir de imagens de suas folhas. 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Fazenda Experimental da UNESP, campus 
de Registro, em delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos, sendo eles: cultivo 
em solo, cultivo em solução nutritiva completa e cultivo em solução nutritiva com omissão de mag-
nésio e três repetições, sendo uma planta por repetição. Aos 60 dias de cultivo foram coletadas 
e escaneadas as folhas índice, terceira folha expandida a partir do ápice, de cada unidade expe-
rimental e com o uso do processamento digital de imagens, retiradas 20 amostras de 100 x 100 
pixels de cada folha. Extraíram-se histogramas, das 180 amostras, nas três bandas do sistema de 
cores RGB (red, green e blue), com 255 tons de cinza em cada banda para o treinamento e identifi-
cação dos padrões de cores de cada tratamento. Foi aplicada a análise de componentes principais 
reduzindo-se o número de atributos significativos de 766 (255 tons * 3 bandas + 1 classe de saída) 
para 27. Em seguida, com a técnica de Redes Neurais Artificiais, realizou-se o treinamento de clas-
sificação dos padrões das imagens. Cada uma das 180 imagens foi classificada em um dos três 
tratamentos gerando-se uma matriz, onde se verificou a acurácia da rede neural de acordo com o 
número de acertos na classificação. A matriz de confusão gerada obteve 69% de assertividade e o 
teste de sensibilidade 29% de falsos positivos sendo que, de 60 amostras 43 foram corretamente 
identificadas como deficientes em magnésio. A Rede Neural também foi capaz de identificar dife-
renças entre os tratamentos com solução completa e cultivo em solo, que apresentaram padrões 
de coloração distintos, comprovados pela diferença na média dos teores foliares de magnésio com 
teste de Tukey a 0,05%. Portanto, a rede neural demonstrou ser uma ferramenta eficiente na iden-
tificação da deficiência de magnésio a partir da imagem da folha índice.

Palavras-chave: mineração de dados; processamento digital de imagens; Musa spp.; magnésio.
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SUPLEMENTAÇÃO DE FÓSFORO VIA FOLIAR NO CULTIVO  
DE ALFACE FERTIRRIGADA EM AREIA

FREGONEZI, G. A. F.1; BARZAN, R. R.2; SAMPAIO, M. D. L. Y.2; ALMEIDA, L. H. C.3

1Prof. Dr. em Agronomia da UNIFIL, gustavofregonezi@yahoo.com.br; 2Mestrando em Agronomia da 
UEL, renan_barzan@hotmail.com, marita_diloreto@hotmail.com; 3Doutorando em Agronomia da 

UEL, caluizhenrique@msn.com.

As plantas são capazes de absorver nutrientes a partir dos tecidos da parte aérea, notadamente 
pelas folhas. No entanto, há dúvidas quanto à capacidade da aplicação foliar em suplementar a 
demanda nutricional da planta quando em condições de substrato deficiente. O objetivo do traba-
lho foi avaliar a massa fresca e o teor de fósforo (P) da parte aérea de plantas de alface, em sistema 
de fertirrigação contínua, com diferentes formas de fornecimento de P via foliar em suplementa-
ção à solução nutritiva. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de 
Agronomia da UEL, Londrina - PR, entre agosto e setembro de 2014. O delineamento foi inteira-
mente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram compostos de 
uma testemunha (fornecimento de P realizado apenas através de solução nutritiva baseada em 
Hoagland e Arnon), e quatro formas de suplementação foliar, todas com redução do teor de P da 
solução nutritiva para 20% em relação ao da testemunha. As formas de aplicação foram: solução 
de ácido fosfórico p.a., na concentração de 60 mg L-1 P; soluções do produto comercial AminoP 
(10% de P quelatizado) nas concentrações de 60, 120 e 180 mg L-1 P. As mudas de alface crespa 
foram obtidas em viveiro certificado e transplantadas em vasos plásticos de 9 dm3, contendo areia 
grossa como substrato, em espaçamento de 0,6 x 0,3 m. Os adubos foliares foram aplicados com 
borrifador sobre as folhas da planta, duas vezes por semana (1,2 mL planta-1 nas cinco aplicações 
iniciais e 2,4 mL planta-1 nas duas últimas) e a colheita foi realizada aos 31 DAT (dias após o trans-
plantio). Avaliou-se a massa fresca ( MF) da parte aérea, por pesagem em balança de precisão, e o 
teor de fósforo da mesma, após secagem em estufa de ventilação de ar (60º C, 72 h), moagem em 
liquidificador, digestão nítrico-perclórica e análise do extrato por espectrofotometria com azul de 
molibdênio. Os dados foram submetidos à ANOVA e comparação das médias (em relação à teste-
munha) pelo teste de Dunnet a 5% de significância. A testemunha apresentou uma média de MF 
de 193,22 g planta-1, superior (p = 0,015) à aplicação de ácido fosfórico, com 121,86 g planta-1, e de 
AminoP nas concentrações de 60 e 180 mg L-1 P, estes com valores de 110,69 e 110,04 g planta-1, 
respectivamente. Por outro lado, não houve diferença entre a testemunha e a aplicação do AminoP 
na concentração de 120 mg L-1 P, que proporcionou uma MF de 132,79 g planta-1. O teor de P da 
parte aérea foi mais elevado (p < 0,0001) apenas com a aplicação do AminoP nas concentrações 
de 120 e 180 mg L-1, com 8,52 e 11,24 g kg-1, respectivamente, em comparação à testemunha (7,13 
g kg-1). Os resultados indicam que a aplicação foliar possibilita um bom fornecimento de P quando 
em condições de baixa disponibilidade no substrato, podendo inclusive elevar o teor nos tecidos 
de forma demasiada e acarretar em diminuição na produtividade.

Palavras-chave: adubação foliar; nutrição de plantas; fertirrigação.
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AMÔNIO EM DIFERENTES USOS DO SOLO EM TERRA PRETA  
DE ÍNDIO E ARGISSOLO EM IRANDUBA - AM

CORRÊA, R. B.1; MÜLLER, C.2; TONATO, F.3; CORDEIRO, E. R.4; MUNIZ, A. W.5

1Bolsista da FAPEAM, rafaella.barbosa@live.com; 2Professor da JLU - GISSEN, christoph.mueller@
bot2.bio.uni-giessen.de; 3Pesquisador da Embrapa, felipe.tonato@embrapa.br; 4Pesquisador da 

Embrapa, everton. cordeiro@embrapa.br; 5Pesquisador da Embrapa, aleksander.muniz@embrapa.br.

A Terra Preta de Índio (TPI) é um solo antrópico amazônico. Esse solo apresenta alta fertilidade 
e foi criado a 2.500 anos pela civilização ameríndia. No entanto, a maioria dos solos amazônicos 
como os argissolos apresentam baixa fertilidade. Observa-se que a agricultura pode levar a pro-
cessos de degradação nos solos tropicais. Deste modo, deve-se desenvolver um modelo sustentá-
vel para conservação destes solos. Assim, a TPI pode servir como base para elaboração de modelos 
sustentáveis para agricultura amazônica. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o amônio 
(NH +) em diferentes usos do solo em Terra Preta de Índio e Argissolo em Iranduba, AM. Foram 
coletadas 12 amostras de solo em floresta e área cultivada com mandioca em TPI e argissolo. As 
amostras foram coletas em transectos, onde a distância de cada ponto + amostral foi de 12 m. O 
NH4 foi determinado por colorimetria a 660 nm. Os dados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e ao teste de comparação de médias de Tukey (p < 0,05). Os procedimentos estatísticos 
foram realizados com auxílio do + programa SAS 9.1. Os resultados demonstraram que a quanti-
dade de NH4 foi menor na área cultivada em argissolo. Enquanto, que as áreas de TPI com floresta, 
TPI cultivada e argissolo com floresta apresentaram maiores teores de NH +, mas não diferiram 
entre si. Conclui-se que os teores de amônio são maiores em TPI independente do uso do solo. E 
ainda, que a cobertura florestal proporciona maior teor + de NH4 tanto em TPI quanto em argissolo.

Palavras-chave: fertilidade do solo; solos antrópicos; floresta; nitrogênio.
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INCIDÊNCIA DE Diatraea saccharalis EM FUNÇÃO DA NUTRIÇÃO  
COM ZINCO E FÓSFORO EM ARROZ DE SEQUEIRO

MENDES, R. T.1; MORAIS JUNIOR, O. P.2; PEREIRA, A. L. S.3; PELÁ, A.4

1Pós-graduação em Produção Vegetal da UEG, mendes_rt@yahoo.com.br; 2Estudante de Doutorado 
em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG; 3Engenheiro-agrônomo Promotor de Vendas da 

Bayer; 4Doutor e Docente da UEG.

A cultura do arroz de sequeiro é considerada uma cultura com baixa exigência nutricional. Apesar 
de sua relativa rusticidade a deficiência de macro e micronutrientes podem promover distúrbios 
fisiológicos e nutricionais nas plantas e possíveis perdas de produtividade. No caso específico da 
deficiência de Zn, as elevadas adubações fosfatadas são indutivas da deficiência de Zn, devido ao 
antagonismo entre os dois elementos. A deficiência ou o desequilíbrio nutricional podem influen-
ciar na incidência ou na tolerância das plantas ao ataque das pragas. Entre os insetos mais preju-
diciais, está a Diatraea saccharalis, que devido à grande expansão da cultura da cana-de-açúcar, 
passou a atacar com maior intensidade o arroz de terras altas. Diante disso, o objetivo do expe-
rimento foi avaliar a incidência da D. saccharalis em função da adubação com zinco e fósforo na 
cultura do arroz de sequeiro. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Goiás, 
UnU de Ipameri, Goiás. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em 
esquema fatorial 2 x 5, mais duas testemunhas adicionais, com quatro repetições. O primeiro fator 
foi as doses de fósforo aplicado no solo, sendo 90 e 150 kg ha-1. O segundo fator foi as aplicações de 
zinco via foliar, sendo, 0; 1; 2; 3 e 4 aplicações, aplicadas aos 20, 40, 60 e 80 dias após a emergência. 
As duas testemunhas adicionais foram a aplicação de 5,0 kg ha-1 de sulfato de zinco, associado às 
duas doses de fósforo, de 90 e 150 kg ha-1 de P2O5, sem aplicação foliar. Avaliou-se a produtividade 
de grãos e a incidência da D. saccharalis em porcentagem. Os dados foram submetidos à análise 
de variância pelo teste F (p < 0,01) e de regressão, sendo os modelos escolhidos com base no 
coeficiente de determinação e na sua significância utilizando o software Sisvar. Verificou-se que 
não houve interação significativa entre as aplicações de Zn e P para os parâmetros estudados. 
Verificou-se também que não houve diferença significativa para as testemunhas adicionais nos 
parâmetros avaliados. As plantas de arroz cultivadas em solo com alto nível de adubação fosfatada 
(150 kg ha-1 de P2O5), independentemente dos tratamentos de pulverização foliar, apresentaram 
maior rendimento de grãos, com cerca de 20,5% superioridade ao das plantas desenvolvidas ao 
nível mais baixo de adubação fosfatada (90 kg ha-1 de P2O5). Este resultado sugere que não houve 
diminuição da produtividade da cultura, e sim aumento, em função da hipótese de deficiência 
de Zn na cultura induzida por altos níveis de fósforo disponível no solo, ocasionado por pesadas 
adubações fosfatas. Para a incidência da D. saccharalis, verificou que houve diferença significativa 
apenas entre as doses de fósforo, onde a dose de 150 kg ha-1 de P2O5 foi superior em 6% na média 
da incidência da praga em relação a dose de 90 kg ha-1 de P2O5. Porém, as maiores incidências da 
praga observada nestes tratamentos não foram suficientes para influenciar em queda de produti-
vidade de grãos da cultura.

Palavras-chave: Orysa sativa L.; broca do colmo; fertilidade do solo.
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INCIDÊNCIA DE Spodoptera frugiperda EM FUNÇÃO  
DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL NO MILHO

MENDES, R. T.1; PEREIRA, A. L. S.2; MORAIS JUNIOR, O. P.3; VITOR, J. C.4; PELÁ, A.5

1Estudante de Pós-graduação em Produção Vegetal da UEG, mendes_rt@yahoo.com.br; 3Engenheiro-
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Plantas da UFG; 4Engenheiro-agrônomo, rRepresentante comercial da JK; 5Doutor e Docente da UEG.

A lagarta-do-cartucho S. frugiperda é a principal praga da cultura do milho devido à sua ocorrên-
cia generalizada e ao seu potencial de ataque em todas as fases de desenvolvimento da planta. 
O emprego de estratégias de manejo integrado deve ser inserido nos programas de controle da 
lagarta-do-cartucho do milho, com a finalidade de obtenção de resultados econômicos e ecológi-
cos favoráveis. A aplicação de fertilizantes tem resultado, geralmente, no aumento do crescimento 
da planta e na fecundidade dos insetos. O uso de nitrogênio induz a um aumento do número de 
insetos nas plantas, enquanto o uso de potássio favorece ao aumento da manifestação da resis-
tência. A adubação orgânica tem-se mostrado eficiente na diminuição da incidência de pragas na 
cultura por fornecer uma quantidade de nutrientes equilibrada proporcionando as plantas melho-
res condições de resistências as agressões ambientais. O objetivo do trabalho foi a verificação do 
nível de incidência e danos de S. frugiperda em função da adubação orgânica e mineral no milho. 
O experimento foi realizado na fazenda experimental da Universidade Estadual de Goiás, UnU de 
Ipameri. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 
5 x 5 com três repetições. O primeiro fator consistiu em cinco doses de cama de aviário, 0; 2,5; 5; 
10 e 20 t ha-1, e o segundo fator em cinco doses de NPK (05-25-15),100; 200; 300; 400 e 500 kg 
ha-1.A cultivar utilizada foi o híbrido AGN 30A91. Foram determinados a incidência da S. frugi-
perda em porcentagem, avaliação de danos pela escala de notas adaptada de Davis et al., (1992) 
e a produtividade de grãos. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 
0,01) e de regressão, sendo os modelos escolhidos com base no coeficiente de determinação e na 
sua significância utilizando o software Sisvar. Observou-se que a interação das doses de cama de 
aviário e as doses do adubo mineral não influenciaram na incidência das lagartas e na avaliação de 
danos, promovendo respostas não significativas com médias entre 56 a 60% para a incidência e a 
escala de notas entre 5 e 6. Observando a produtividade de grãos, verificou-se que houve interação 
significativa entre a adubação orgânica e mineral. A utilização da dose de 10 toneladas por hectare 
de cama de aviário associada com 300 kg ha-1 de adubo mineral, obteve resposta quadrática e 
estimou-se a produtividade máxima de grãos de 11.270 kg ha-1.

Palavras-chave: Zea mays L.; lagarta do cartucho; cama de frango.
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ALFACE  
COM SUBSTRATOS ALTERNATIVOS

SILVA, L. C. A.1; CASSOL, V.1; RENOSTO, L. D.1; NASCIMENTO, L. do1; MAZURECK, J.1

1Aluno de Graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, laiza.cavalcante@hotmail.com, vanessa_
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A produção da alface, responsável por 11% da quantidade de hortaliças produzidas no país, 
possui grande mercado consumidor, legitimando estudos que compreendam melhor seu cultivo 
e desenvolvimento. Dentre as práticas culturais que asseguram bom crescimento da hortaliça 
e alta produtividade, enquadra-se a produção de mudas de qualidade, fato relacionado com o 
substrato utilizado. Este deve suprir as necessidades nutricionais da alface como também pos-
suir boas propriedades físicas, químicas e biológicas, as quais devem garantir o bom desenvol-
vimento das mudas. Neste contexto, a utilização do condicionador de solo Biochar, proveniente 
da Casca de Arroz Carbonizada (CAC), promove características que auxiliam o crescimento das 
mudas, reduzem a lixiviação de Nitrogênio, trazem melhorias na retenção de água e aumentam a 
disponibilidade de nutrientes para as culturas. Estes benefícios, somados a um substrato orgânico, 
melhoraram a qualidade do produto final, retraindo também os custos envolvidos na produção. 
Logo, objetivou-se avaliar o desempenho das mudas de alface, variedade Solarius, utilizando os 
substratos comerciais, Compostec© e Compostec© acrescidos de diferentes concentrações de Bio-
char. O experimento, realizado na Casa de Vegetação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), utilizou quatro bandejas de poliestireno expandido com 200 células, dividias em 
cinco partes iguais, sendo 40 células por tratamento. Após 35 dias selecionaram-se ao acaso cinco 
mudas por tratamento em cada bandeja, totalizando 100 amostras. Nestas avaliaram-se os quesi-
tos: Massa Seca de Raiz (MSR) e Parte Aérea (MSPA); Comprimento Radicular (CR) e aéreo (CA) 
nas mudas; Condutividade Elétrica (CE), pH e Capacidade de Retenção de Água (CRA) no subs-
trato. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, o qual verificou, através 
da análise das médias por tratamento, que o acréscimo gradativo de Biochar ao substrato Com-
postec© provocou a redução da CE, CA e MSPA e o aumento na CRA. Embora o substrato comercial 
tenha apresentado desempenho satisfatório, o substrato Compostec© e Compostec© acrescido em 
10% de Biochar proporcionou desempenho superior ao comercial. Logo, o substrato acrescido em 
10% de CAC é uma alternativa viável ao substrato comercial.

Palavras-chave: alface; substrato; Biochar; Compostec©.
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FÓSFORO E POTÁSSIO NO SOLO SUBMETIDOS A DIFERENTES  
SISTEMAS DE PREPARO E ÉPOCA DE ADUBAÇÃO

WELTER, A.1; CONCEIÇÃO, P. C.2; OLIVEIRA, J. P. M.3; PISKE, D. R.1

1Graduandos do curso de Agronomia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois 
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Câmpus Dois Vizinhos.

Do ponto de vista químico, o sistema plantio direto comparado ao plantio convencional, possui 
concentrações mais elevadas de matéria orgânica e nutrientes nas camadas superficiais do solo. 
Acúmulo este, resultante da elevada deposição do material vegetal sobre a camada superficial do 
solo, assim, possibilitando uma ciclagem natural dos nutrientes. A adubação orgânica auxilia na 
disponibilização de nutrientes, principalmente na disponibilidade de fósforo devido a formação de 
complexos humofosfatos mais assimiláveis. No entanto, devido a disponibilidade dos nutrientes 
orgânicos envolver processos de decomposição e mineralização, a adubação orgânica torna se uma 
fonte nutricional lenta e duradoura. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do preparo do solo 
e da época de adubação sobre as concentrações de P e K no solo. O trabalho foi avaliado no ano de 
2012, após 4 anos de condução, na área experimental do campus da UTFPR - Dois Vizinhos, sobre 
um Nitossolo Vermelho. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso em parcelas subdividi-
das, com três repetições. Sendo nas parcelas principais avaliados dois sistemas de preparo do solo, 
convencional (PC) e direto (PD), com cobertura hibernal de aveia preta e como cultura principal 
o cultivo de abobrinha de tronco (Cucurbita pepo). As subparcelas compreenderam duas épocas 
de adubação orgânica com cama de aves localizada: uma antecipada, sendo a cova adubada simul-
taneamente a implantação da cultura hibernal (Outono-inverno); e uma normal, onde a cova foi 
adubada na semeadura da cultura principal (primavera). A coleta de solo, foi realizada na linha de 
semeadura da abobrinha, nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Para as extrações de P e K foram 
utilizadas as metodologias de Tedesco (1995) e Murphy e Riley (1962) para a determinação do P. 
Os resultados para os níveis de P no solo apresentaram diferença para os sistemas de preparo na 
camada de 5-10 cm, sendo que o PD apresentou teores mais elevados do elemento no solo (221,23 
mg dm-3) devido ao não revolvimento e homogeneização das camadas superficiais que ocorre neste 
sistema. Para a época de adubação, na camada de 10-20 cm, a adubação normal apresentou maior 
teor do P, atingindo 147,77 mg dm-3, em relação a adubação antecipada. Nos teores de K, houve 
diferença para a época de adubação nas camadas de 5-10 e 10-20 cm, sendo que em ambas, a adu-
bação normal apresentou maiores níveis de K no solo 11,3 e 7,9 cmolc dm-3, respectivamente. Os 
elevados níveis de P e K nas camadas mais profundas do solo podem ser oriundos das sucessivas e 
elevadas aplicações de um composto orgânico de cama de aves, realizadas anteriormente a instala-
ção do experimento. O P e o K não foram influenciados pelo preparo de solo e época de adubação na 
camada de 0-5 cm, provavelmente devido ao total revolvimento da área no ano de implantação do 
experimento e também em decorrência da curta implantação do experimento.

Palavras-chave: manejo do solo; adubação orgânica; qualidade do solo; disponibilidade de 
nutrientes.
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QUALIDADE DE MUDAS DE ALFACE EM SUBSTRATOS COM BIOCHAR  
E COMPOSTO DE RESÍDUOS DA CADEIA PRODUTIVA  

DA AVICULTURA DE CORTE
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O uso de biochar em mistura com substrato contribui para a retenção de nutrientes, diminui sua 
densidade e aumenta a capacidade de retenção de água, pois 70 a 80% do seu volume são formado 
por poros. O objetivo foi avaliar a qualidade das mudas de alface produzidas em substratos em 
que se utilizaram porcentagens crescentes de biochar de casca de arroz (BC), de madeira (BM) 
e de cama de matrizeiro (B cm) em relação ao composto orgânico (C). O composto orgânico foi 
proveniente da compostagem de resíduos agroindustriais da cadeia produtiva de frangos de corte 
como lodo de flotador e cama de aviário, além de serragem, conteúdo ruminal de bovino de corte, 
poda de árvores urbanas e cinza, com base em uma relação carbono:nitrogênio de 30:1. Para ela-
boração dos substratos foram produzidos três tipos de biochar. O B cm foi produzido com cama de 
matrizeiro de aves de postura para produção de frangos de corte. A casca de arroz para produção 
do BC foi disponibilizada por produtor rural. O BC e o B cm foram submetidos à carbonização em 
forno tipo mufla a 300°C durante 30 minutos, seguido do arrefecimento à temperatura ambiente. 
O BM foi fornecido pela agroindústria do abate de frangos de corte. Em seguida, foram preparados 
dez substratos alternativos com porcentagens crescentes de biochar com composto orgânico. O 
substrato comercial foi utilizado como controle. Os tratamentos foram: T1: substrato comercial; 
T2: 100% C; T3: 90% A + 10% BC; T4: 80% C + 20% BC; T5: 70% C + 30% BC; T6: 90% C+10% BM; 
T7: 80% C + 20% BM; T8: 70% C + 30% BM; T9: 97% C + 3% B cm; T10: 96% C + 6% B cm; T11: 
91% C + 9% B cm. Para a produção das mudas foram utilizadas sementes de alface. A semeadura 
foi realizada em bandejas de poliestireno expandido com 200 células. Cada parcela experimental 
foi constituída por 40 células e as avaliações foram realizadas em 20 plantas por substratos com 
quatro repetições. Na estufa, a irrigação das mudas foi realizada diariamente. Aos trinta dias após 
a semeadura foi avaliado índice de qualidade das mudas (IQM = massa seca total/(massa seca da 
parte aérea/massa seca da raiz + altura da parte aérea/diâmetro do coleto). O delineamento utili-
zado foi inteiramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. Substratos constituídos por 3% B cm 
(T9) e até 20% de BC e BM (T3, T4, T6, T7) proporcionam mudas de alface de melhor qualidade.

Palavras-chave: índice de qualidade de mudas; compostagem; Lactuca sativa; pirólise.
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QUALIDADE DE MUDAS DE REPOLHO CULTIVADAS  
EM SUBSTRATO ALTERNATIVO

PEREIRA, D. C.1; COSTA, M. S. S. M.2; COSTA, L. A. M.3; LORIN, H. E. F.1;  
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O cultivo em substratos é necessário quando se pretende transferir as mudas para um local defi-
nitivo. Comumente são utilizados substratos originados de cascas de árvores, porém as mudas 
apresentam baixa qualidade e menor acúmulo de massa aos 30 dias para o transplante. O objetivo 
foi avaliar a qualidade das mudas de repolho produzidas com porcentagens crescentes de biochar 
de casca de arroz (BCA), de madeira (BM) e de cama de matrizeiro (B cm) em relação ao composto 
orgânico (C) na constituição de substratos. O composto orgânico foi proveniente da composta-
gem de resíduos agroindustriais da cadeia produtiva de frangos de corte como lodo de flotador e 
cama de aviário, além de serragem, conteúdo ruminal de bovino de corte, poda de árvores urbanas 
e cinza, com base em uma relação carbono:nitrogênio de 30:1. Para elaboração dos substratos 
foram produzidos três tipos de biochar. O B cm foi produzido com cama de matrizeiro de aves de 
postura para produção de frangos de corte. A casca de arroz para produção do BCA foi disponibi-
lizada por produtor rural. O BCA e o B cm foram submetidos à carbonização em forno tipo mufla a 
300°C durante 30 minutos, seguido do arrefecimento à temperatura ambiente. O BM foi fornecido 
pela agroindústria do abate de frangos de corte. Em seguida, foram preparados dez substratos 
alternativos com porcentagens crescentes de biochar com composto orgânico. O substrato comer-
cial foi utilizado como controle. Os tratamentos foram: T1: substrato comercial; T2: 100% C; T3: 
90% C + 10% BCA; T4: 80% C + 20% BCA; T5: 70% C + 30% BCA; T6: 90% C+10% BM; T7: 80% 
C + 20% BM; T8: 70% C + 30% BM; T9: 97% C + 3% B cm; T10: 94% C+6% B cm; T11: 91% C 
+ 9% B cm. Para a produção das mudas foram utilizadas sementes de repolho coração de boi. A 
semeadura foi realizada em bandejas com 200 células. Cada parcela experimental foi constituída 
por 40 células e as avaliações foram realizadas em 20 plantas por substratos com quatro repeti-
ções. Na estufa, a irrigação das mudas foi realizada diariamente. Aos trinta dias após a semeadura 
foi avaliado índice de qualidade das mudas (IQM = massa seca total/(massa seca da parte aérea/
massa seca da raiz + altura da parte aérea/diâmetro do coleto). O delineamento utilizado foi intei-
ramente casualizado. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. A utilização de até 9% de B cm (T9, T10, T11) e até 
20% de BCA e BM (T3, T4, T6, T7) proporciona mudas de repolho de melhor qualidade, enquanto 
que o substrato comercial (T1) e a adição de 30% de BCA e BM (T7, T8) reduzem a qualidade e o 
acúmulo de massa seca das mudas de repolho.

Palavras-chave: resíduos agroindustriais; compostagem; Brassica oleracea; pirólise.
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RENDIMENTO DE TRIGO COM DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO  
EM COBERTURA SOB PLANTIO DIRETO

BESEN, M. R.1; RIBEIRO, R. H.1; FIGUEROA, L. V.1; RONSANI, C. S.1; SILVEIRA, J. C. A.1; PIVA, J. T.2

1Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Curitibanos, 
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Santa Catarina, Câmpus Curitibanos, jonatas.piva@ufsc.br.

Há diversos fertilizantes nitrogenados no mercado, entre os quais alguns asseguram reduzir as 
perdas de N, proporcionando incrementos na produtividade das culturas. Sabendo que o forneci-
mento de N às plantas de trigo é essencial e de grande importância nos períodos em que o poten-
cial de rendimento está sendo estabelecido. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da adubação 
nitrogenada de cobertura, a partir da aplicação de diferentes fontes de fertilizantes nitrogenados, 
sob o rendimento da cultura do trigo no planalto catarinense. O experimento foi realizado na área 
experimental da UFSC - Curitibanos, sob um Cambissolo Háplico de textura argilosa (550 g kg-1 
de argila). O arranjo experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e 
quatro repetições. Os tratamentos utilizados foram: T1- Testemunha (sem N); T2- Ureia (45%N); 
T3- Fertilizante mineral misto (30% N + 1% Ca); T4- Ureia revestida por polímero de ação física 
(45%N); T5- Ureia tratada com inibidor de uréase, NBPT (45% N). A semeadura foi realizada no 
dia 20 de junho de 2014, utilizando a cultivar CD 108. Na adubação de base foram aplicados 450 
kg ha-1 do formulado 00-12-12. A aplicação das diferentes fontes de N, foi realizada no inicio do 
perfilhamento da cultura, sendo aplicados 100 kg de N ha-1. Para determinar a produtividade foi 
coletada uma área útil de 4 m2, por parcela, corrigindo-se a umidade para 14%. A massa de mil 
grãos foi determinada pesando-se 100 sementes e extrapolando para mil grãos, após correção da 
umidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5%. O rendimento da cultura do trigo nos tratamentos avaliados diferiu entre si, 
sendo que a testemunha (T1), obteve um rendimento de 1.331 kg ha-1, sendo significativamente 
inferior aos demais tratamentos, com 3.275, 3.106, 3.339 e 3.435 kg ha-1, para os tratamentos T2, 
T3, T4 e T5, respectivamente, não apresentando diferenças significativas entre si. Em relação à 
massa de mil grãos não houve diferenças significativas, sendo que a media entre os tratamentos 
foi de 41,07g. Um dos principais fatores que pode ter contribuído para a não diferença de produti-
vidade entre os tratamentos com aplicação de N, refere-se ao alto teor da matéria orgânica (MO), 
na área em estudo, correspondente a 5,4%. Isso, provavelmente influenciou no rendimento final 
da cultura pela maior disponibilidade de N, devido ao processo de mineralização da MO. Fato que 
reforça essa justificativa consiste em estudos já realizados, onde solos com teor de MO de 4%, o 
suprimento de N pelo solo possibilitou obter produtividade de 2.500 kg ha-1. Nas condições edafo-
climáticas do presente estudo não houve diferença no rendimento entre as fontes testadas. Suge-
rese optar por aquela de menor custo e associada à menor emissão de N20 e NH3, minimizando 
assim os possíveis impactos ambientais.

Palavras-chave: Triticum aestivum; liberação lenta; volatilização.
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DESENVOLVIMENTO DA CAMOMILA SOB ADUBAÇÃO NITROGENADA
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graduação em Agronomia em Produção Vegetal, laisgadamuchio@hotmail.com; 6Graduanda do curso 
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A camomila (Chamomilla recutita (L.) Rauschert) possui importância econômica no estado do 
Paraná, onde a região metropolitana de Curitiba é o principal pólo produtor do país. O valor 
comercial da cultura está nos capítulos florais da planta, no qual armazena óleos essenciais que 
são constituídos por flavonóides, terpenos e compostos orgânicos. A adubação influencia direta-
mente na produção de capítulos, onde o nitrogênio é o nutriente mais limitante para a agricul-
tura. O experimento tem como objetivo determinar a dose de nitrogênio que proporciona a maior 
produtividade de capítulos. Foram realizados dois experimentos, sendo um na casa de vegetação 
o outro a campo. O ensaio na casa de vegetação foi realizado no Setor de Ciências Agrárias da Uni-
versidade Federal do Paraná na cidade de Curitiba - PR utilizou-se o delineamento inteiramente 
casualizado, com cinco repetições. O ensaio a campo foi realizado no município de São José dos 
Pinhais - PR, na área produtora da cultura, utilizando delineamento de blocos ao acaso, com seis 
repetições. A cultivar Mandirituba foi submetida a cinco doses de nitrogênio (0, 40, 80, 120 e 160 
kg ha-1). A dosagem de 160 kg ha-1 de nitrogênio proporcionou maior produção de massa seca, 
ocasionado pelo aumento da quantidade de ramos, perfilhos e diâmetro da haste principal das 
plantas no experimento do vaso. No ensaio a campo não houve diferença estatística nas análises 
realizadas, devido ao déficit de precipitação ocorrido durante o desenvolvimento da cultura.

Palavras-chave: Chamomilla recutita; nitrogênio; planta medicinal.
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EFEITO RESIDUAL DE DOSES DE GESSO NO PERFILHAMENTO  
E PRODUTIVIDADE DO CAPIM BRAQUIÁRIA
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Nas regiões tropicais e subtropicais é comum a ocorrência de solos pobres, ou seja, ácidos e de 
baixa fertilidade química. A deficiência de cálcio, associada ou não à toxidez de alumínio não ocorre 
apenas na camada arável, mas também abaixo dessa. A melhoria das condições do solo abaixo das 
camadas superficiais pode ser um fator de aumento de produtividade das culturas, especialmente 
quando há ocorrência de períodos de deficiência hídrica, comum na região Centro-Oeste do Bra-
sil. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito residual do gesso agrícola no perfilhamento e 
produtividade da pastagem estabelecida de Brachiaria brizantha em região de cerrado. O expe-
rimento foi conduzido em campo na Fazenda escola da Universidade Estadual de Goiás, em solo 
classificado como Latossolo Vermelho distrófico, de textura argilosa. O delineamento experimen-
tal empregado foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos por cinco doses de gesso (0, 450, 900, 1.800 e 3.600 kg ha-1) e mais um tra-
tamento controle onde foi utilizada somente a adubação química. Foram avaliadas as seguintes 
características do capim: número de perfilhos e produtividade da forrageira. Houve influência das 
doses de gesso para o número de perfilhos no primeiro e segundo crescimento. De acordo com as 
equações ajustadas os máximos valores de número de perfilhos (754 e 734) foram obtidos com as 
doses estimadas de 2.230 e 2.322 kg ha-1 de gesso. Quando comparada as doses de gesso a aduba-
ção química, verificou-se que no segundo e terceiro crescimento as menores quantidades de perfi-
lhos foram obtidos no tratamento controle. Para a produtividade obteve-se valores de 3.964, 4.936 
e 7.287 kg ha-1 com as doses estimadas de 2.081, 2.216 e 2.212 kg ha-1 para o primeiro, segundo 
e terceiro corte respectivamente. Quando comparado as doses de gesso com a adubação química 
verificou-se que no primeiro corte a maior produtividade foi obtida com a dose de 1.800 kg ha-1 de 
gesso, não diferindo, porém da dose de 900 e da adubação química. No segundo e terceiro corte 
os máximos valores foram obtidos com a dose de 1.800 kg ha-1 de gesso. Houve aumento da massa 
seca da braquiária até a dose de 2.216 kg ha-1. A dose de 1.800 kg ha-1 de gesso mais adubação 
química proporcionou maior produção de massa seca da parte aérea quando comparado apenas 
com a adubação química.

Palavras-chave: Brachiaria brizantha; condicionador de solo; recuperação de pastagem.
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E PRODUTIVIDADE DE CANA-DE-AÇÚCAR
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A possibilidade de fazer uso de resíduos para fins agrícolas torna-se uma alternativa para resolver 
as questões de fertilização e destinação ambiental e econômica, principalmente de resíduos indus-
triais. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de doses de lodo de curtume na concentra-
ção de nutrientes foliares e na produtividade da cana de açúcar. O experimento foi conduzido na 
Fazenda Escola da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus São Luís de Montes Belos/GO em solo 
classificado como Latossolo Vermelho Distrófico. O delineamento experimental utilizado foi de 
blocos ao acaso, com quatro repetições, sendo os tratamentos constituídos de cinco doses de lodo 
de curtume (0, 4.500, 9.000, 13.500 e 18.000 kg ha-1), mais um tratamento com adubação inorgâ-
nica (90 kg ha-1 de N, 180 kg ha-1 de P2O5 e 120 kg ha-1 de K2O). Neste tratamento 30 kg do N, na 
forma de ureia, foi adicionado no plantio e o restante (60 kg ha-1) em cobertura, aos 40 dias após o 
plantio. Os tratamentos que receberam o lodo de curtume foram complementados com as mesmas 
quantidades de fósforo e potássio. Foram avaliadas: concentração de nutrientes nas lâminas folia-
res e a produtividade de colmos feita pela obtenção da massa (kg) na área útil da parcela, sendo 
posteriormente extrapolado para kg por hectare. As doses de lodo de curtume influenciaram as 
concentrações de N, P, Ca e Mg nas lâminas foliares da cana de açúcar. Para N, P e Ca houve efeito 
quadrático. Para o N, mesmo com o efeito quadrático, o máximo valor foi observado com a maior 
dose de lodo aplicada. Para P e Ca a dose estimada de 15.000 kg ha-1 proporcionou os máximos 
valores. Houve influência também das doses de lodo de curtume nas concentrações de Mn, Mg e 
Na. As doses de lodo de curtume influenciaram na produtividade da cana de açúcar com ajuste 
linear crescente. A máxima produtividade atingida foi de 147 t ha-1 com a dose de 18.000 kg ha-1 
de lodo. A adubação inorgânica proporcionou resultados semelhantes às duas maiores doses de 
lodo de curtume aplicadas. A aplicação de doses de lodo de curtume influenciou na nutrição das 
plantas. A adubação inorgânica e a dose de lodo de curtume de 18.000 (kg ha-1) apresentaram os 
melhores resultados quanto à produtividade, demonstrando que este resíduo (LC) tem potencial 
como fonte orgânica no fornecimento de nitrogênio.

Palavras-chave: resíduos orgânicos; adubação; nutrição de plantas.
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NUTRIÇÃO E PRODUTIVIDADE DE MILHO EM FUNÇÃO  
DE DOSES E PARCELAMENTOS DE GESSO AGRÍCOLA  

SOB SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

VICENSI, M.1; MÜLLER, M. M. L.2; NASCIMENTO, R.3; LOPES, C.4; VIDIGAL, J. C.4; ALMEIDA, A.4

1Pós-graduação em Agronomia UNICENTRO, marcelo_vicensi@hotmail.com; 2Professor da 
UNICENTRO, mmuller@unicentro.br; 3Pós-graduação em Agronomia UEL, ronaldonasc@yahoo.com.

br; 4Estudantes de Graduação da UNICENTRO, christian_chl@hotmail.com,  
juliocezarvidigal@gmail.com, andrezinhoalmeida1@hotmail.com.

O gesso, subproduto das indústrias de fertilizantes fosfatados, é fonte de cálcio (Ca2+) 2
- e enxofre 

(S-SO4) para solos deficientes e serve para reduzir a toxidez de alumínio (Al3+). Porém, em plantio 
direto (PD) o gesso tem beneficiado a produção mesmo sem deficiência de Ca2+ e/ou S ou toxici-
dade de Al3+ no solo. Estudos mostram deslocamento de Mg2+ para camadas mais profundas após 
a utilização do gesso, o que junto aos demais efeitos proporciona melhores condições de enraiza-
mento das culturas e absorção dos nutrientes, sobretudo em eventuais ocorrências de restrição 
hídrica, podendo reduzir as perdas nos sistemas produtivos ao longo de vários anos. Este estudo 
foi realizado em Guarapuava - PR, em Latossolo Bruno sob em PD, para avaliar efeitos de longo 
prazo de doses e parcelamentos de gesso. Os tratamentos consistiram em 3, 6, 9 e 12 Mg ha-1 de 
gesso, aplicadas a partir de novembro de 2009: sem parcelamento (P1), 50+50% da dose em 2009 
e 2010 (P2), 33+33+33% da dose em 2009, 2010 e 2011 (P3). O delineamento foi de blocos ao 
acaso em esquema fatorial (4 x 3) + 1, sendo o tratamento adicional um controle sem gesso. Em 
2014, avaliou-se o teor foliar de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio 
(Mg), Enxofre (S) e a produtividade de milho, safra 2013/2014. Os teores foliares de N, P e K não 
foram influenciados pelas doses de gesso e nem pelos parcelamentos. Os teores de Ca, Mg e S 
foram influenciados somente pelas doses de gesso, com aumento linear para Ca (0,03x + 5,11; R2: 
0,68; p < 0,05) e S (0,08x + 8,06;R2: 0,97; p < 0,05) e queda linear de Mg (0,11x + 3,57; R2: 0,94; p 
< 0,01). A produtividade do milho não foi afetada pelos parcelamentos, mas foi influenciada qua-
draticamente pelas doses de gesso (-0,017x2+ 0,219x + 9,756; R2: 0,98; p < 0,05), havendo queda a 
partir 6,44 Mg ha-1 de gesso, dose estimada de máxima eficiência técnica, correspondente a 10,46 
Mg ha-1 de grãos, 8,22% superior à produtividade observada no controle. Estes resultados evi-
denciam benefícios da utilização do gesso, especialmente sobre o milho, que pela terceira vez ao 
longo do estudo mostrou resposta ao gesso, no presente caso semeado 47 meses após a primeira 
aplicação de gesso (P1). Porém, como demonstrado pela análise foliar, doses elevadas de gesso 
podem resultar em quedas de produtividade, possivelmente em função de um desbalanço entre Ca 
e Mg no solo e na planta, sendo necessárias estratégias para manutenção de teores adequados de 
Mg2+ nas camadas de solo mais próximas à superfície, como por exemplo a utilização de calcário 
dolomítico ou termofosfato magnesiano.

Palavras-chave: gessagem; efeito residual; teores foliares.



– 295 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DA CULTURA DO FEIJÃO 
(Phaseolus vulgaris L.), SOBRE DIFERENTES CULTURAS DE COBERTURA

BORSZOWSKEI, P. R.1; PAULA, A. L.2

1Professor das Faculdades Integradas dos Campos Gerais, doutorando da UNICENTRO, paulo.
rogerio@cescage.edu.br; 2Engenheira-agrônoma, mestranda da UEPG, arymoorena@hotmail.com.

Os restos culturais na forma de palhada, contribuem para o fornecimento de nutrientes para a 
cultura sequencial, favorecendo a ocorrência da ciclagem de nutrientes no solo a medida que vão 
sendo degradados, além de atuar na proteção do solo, principalmente dos efeitos negativos da 
interação dos fatores ambientais, como a erosão, em sistema de plantio direto. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o estado nutricional da cultura do feijão sobre diferentes espécies de cultu-
ras de coberturas de inverno, bem como os componentes de produção. O trabalho foi conduzido 
na Fazenda Escola do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, localizada no município de 
Ponta Grossa, no ano de 2014. O delineamento experimental no qual o experimento foi conduzido, 
foi de blocos aleatorizados com arranjo em faixas, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram constituídos de quatro culturas de inverno e um pousio que antecederam a 
cultura do feijão, sendo: aveia preta (Avena stringosa); ervilha forrageira (Pisum sativum); trigo 
(Triticum aestivum) e canola (Brassica napus). Para a realização da analise DRIS realizou-se a 
coleta de 40 folhas da cultura do feijão no inicio da floração para cada tratamento, procedeu-se 
também a coleta de amostras de solo, coletando-se quatro subamostras por parcela para compor 
uma amostra composta nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. Os resultados de stand inicial 
e final, peso de mil grãos e produtividade foram submetidos ao teste de Duncan ao nível de 1% de 
significância. Os macronutrientes apresentaram em maior equilíbrio dentro da planta em relação 
á referência de níveis ideais do que os micronutrientes. Os elementos que apresentaram-se em 
desequilíbrio nutricional foram o S e o Zn, observando-se efeito limitante para a cultura. A massa 
de mil grãos em conjunto com a produtividade não exibiram diferenças estatísticas nos tratamen-
tos, não demonstrando influência das coberturas de inverno sobre a cultura do feijão após suces-
são. De acordo com os Índices IBN alcançados, todas as médias apresentaram-se em equilíbrio 
nutricional sem risco negativo para a produtividade, porém em termos de nutrientes, o nutriente 
S apresentou deficiência acentuada em todos os tratamentos, exceto sobre o trigo, em que o Zn 
apresentou-se mais limitante para a cultura. Conclui-se que as culturas de cobertura de inverno 
utilizadas em primeiro ano, em termos nutricionais analisadas através da ferramenta DRIS, não 
apresentaram influência significativa sobre a cultura do feijão, os macronutrientes apresentaram-
-se tendência ao equilíbrio.

Palavras-chave: ciclagem de nutrientes; rotação; suficiência; DRIS.
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COMPONENTES DE PRODUÇÃO E ESTADO NUTRICIONAL DA CULTURA  
DO SORGO (Sorghum Bicolor L.) EM FUNÇÃO DA CULTURA DE INVERNO

BORSZOWSKEI, P. R.1; WIECHETECK, L. H.2

1Professor das Faculdades Integradas dos Campos Gerais, doutorando da UNICENTRO, paulo.
rogerio@cescage.edu.br; 2Engenheira-agrônoma, mestranda da UEPG, luwick@gmail.com.

As culturas de cobertura permitem produção de fitomassa, auxiliam na qualidade estrutural do 
solo e ciclam nutrientes que incrementam o rendimento da cultura subsequente. Para as plantas 
utilizadas como condicionadoras de solo, os pré-requisitos de escolha estão voltados para espé-
cies com maior eficiência como fabáceas, de fácil obtenção e estabelecimento, produção de bio-
massa e ciclagem de nutrientes com extrema importância para o sistema solo-planta e relação 
Carbono/Nitrogênio. Este trabalho teve por finalidade comparar os resultados para o sorgo, sobre 
culturas de inverno antecessoras e o pousio, indicando qual a melhor cobertura para a cultura, 
através da avaliação dos componentes de produção e do estado nutricional de acordo com a ferra-
menta DRIS. Um experimento foi instalado sob delineamento em blocos aleatorizados com arranjo 
em faixas em quatro repetições, onde os tratamentos constiuíam-se de quatro culturas de inverno 
antecessoras a cultura do sorgo e um controle absoluto (pousio), a saber: (i) aveia preta (Avena 
stringosa); (ii) ervilha forrageira (Pisum sativum); (iii) trigo (Triticum aestivum) e canola (Brassica 
napus). As unidades experimentais constituíam-se de parcelas com 18,45 m2. Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância e posteriormente foi realizado o teste de Duncan aplicado 
para comparação de médias, ao nível de 1% de significância. Resultados de mensurações realiza-
das para altura de planta mostraram os melhores resultados em valores absolutos nos tratamen-
tos com ervilha (1,40 m) e trigo (1,33 m). A avaliação para a população de panículas ficou com 
valores de 135.320 panículas ha-1 para a canola e 134.089 panículas ha-1 para a ervilha, não ocor-
rendo diferenças estatísticas entre os tratamentos. Na produtividade, o tratamento com ervilha 
forrageira obteve 3.907 kg.ha-1 seguida da canola com 3.730 kg.ha-1. Os índices nutricionais para 
o tratamento com trigo ficaram próximos da faixa ideal onde somente o B apresentou valor acima 
do estabelecido. Pelo IBN realizado na mesma análise, constatou-se que frente aos resultados, o 
tratamento com trigo foi o que apresentou o índice mais próximo de zero, e os demais tratamentos 
apresentaram divergência levando a necessidade de avaliação dentro de padrões culturais, pois 
um nutriente pode apresentar desvios causados em razão de outro nutriente estar em desequilí-
brio ou mesmo quando nutrientes cujos desequilíbrios causam desvio nos valores dos índices dos 
demais nutrientes. Conclui-se que, embora mais eficiente que o Nível Crítico, o Nível de Suficiência 
não pode ser considerado como uma avaliação única e definitiva devendo integrar outros métodos 
como análise química de solos, histórico de adubação, comparação com outros experimentos e 
avaliação de produtividade entre outros itens que podem ser observados.

Palavras-chave: fitomassa; nutrientes; IBN; DRIS.
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PRODUÇÃO DE MASSA SECA EM TOMATEIRO FERTIRRIGADO  
COM DEJETO LÍQUIDO BOVINO

GIL, L. G.1; COSTA, A.1; BARBOSA, G. M. C.1; COSTA, G. S. A.2

1Pesquisadores do IAPAR, lggil@iapar.br, antcosta@iapar.br, graziela_barbosa@iapar.br; 2Estudante 
de Agronomia da UNOPAR, giisegatto@gmail.com.

No Brasil, o tomate ocupa a segunda posição em produção e consumo dentre as hortaliças. Pro-
dutividades elevadas são obtidas em sistemas com alta tecnologia, como no caso de cultivo em 
ambiente protegido e com a fertirrigação. Nesses sistemas o uso de fertilizantes geralmente é 
elevado e deve ser feito criteriosamente conforme as fases de desenvolvimento da cultura. A apli-
cação de dejetos de animais no solo como fonte de nutrientes é comum entre os produtores que 
possuem esses resíduos, no entanto, o mesmo não ocorre com o uso de dejeto líquido bovino na 
fertirrigação. Esse dejeto contém nutrientes essenciais para o desenvolvimento do tomate e o seu 
uso pode suprir certa quantidade de nutrientes à planta e, portanto, diminuir a quantidade de 
fertilizante sintético a ser complementada na fertirrigação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
produção de massa seca, em vários períodos de crescimento do tomateiro, fertirrigado com dejeto 
líquido bovino. O experimento foi avaliado em uma produção comercial no munícipio de Orti-
gueira - PR. O tomate foi cultivado em substrato constituído de uma mistura de fibra de coco com 
esterco bovino compostado, em ambiente protegido e fertirrigado com uma solução contendo o 
dejeto líquido bovino complementado com fertilizantes minerais. O substrato foi colocado em 
sacos cilíndricos slabs, com 2 metros de comprimento e foram plantadas 4 mudas de tomate tipo 
Caqui por slabs. Os tratos culturais foram realizados conforme recomendação técnica, no entanto 
o controle de pragas e doenças foi realizado com práticas alternativas, como erradicação de parte, 
ou da planta doente, portanto sem uso de agroquímicos. O delineamento experimental usado foi 
de blocos casualizados com 4 repetições. Cada parcela foi constituída por um slab com 4 plantas, 
sendo que a parcela útil foi constituída por uma planta previamente sorteada. Os tratamentos 
foram as diferentes épocas de coleta: 18, 60, 81, 102, 123 e 141 dias após o transplante. As par-
tes colhidas foram separadas em folha, haste e frutos e avaliada a massa seca após a secagem do 
material. A massa seca média produzida por planta, aos 141 dias de cultivo, foi de 451 gramas, 
sendo que os frutos contribuíram com 214,9 gramas correspondendo a 47,6% do total de massa 
seca produzida pela planta. As folhas representaram 124,9 gramas, correspondendo a 27,7% do 
total produzido. A massa seca da haste, foi a que teve menor acúmulo ao final do cultivo, com 111,3 
gramas, correspondendo a 24,7% da produção total de massa seca do tomateiro. Quase metade da 
massa seca produzida estão nos frutos do tomateiro.

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; resíduo; fertirrigação.
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AVALIÇÃO DO DESEMPENHO NUTRICIONAL DA ERVA-MATE  
COM DIFERENTES FORMAS DE ADUBAÇÃO

ZOTTIS, G.1; DELAZERI, P.1; PEDÓ, R.1; SPRICIGO, J. G.2; ROVANI, M.2; ALVES, M. V.1

1Estudante de Graduação em Engenharia Florestal da UNOESC, guinha_zottis@hotmail.com, pricila_
eng.florestal@outlookcom, rodrigo.pedo@hotmail.com; 2Estudante de Graduação em Agronomia da 

UNOESC, jaque.spricigo@gmail.com, marciarovani@hotmail.com; 3Engenheiro-agrônomo, Doutor, 
Professor da UNOESC, mauriciovicente@gmail.com.

A cultura da erva-mate (Ilex paraguariensis St.Hil.) é de grande importância para os produtores da 
região oeste do estado de Santa Catarina, sendo para alguns uma das principais fontes de renda. 
O objetivo desse estudo foi verificar a resposta da erva-mate à adubação orgânica, O experimento 
foi implantado na localidade da Linha Campo, município de Xaxim (SC), com os seguintes trata-
mentos C1: Cama de aviário na dose de 2,5 kg/planta, C2: Cama de aviário na dose de 4 kg/planta, 
S1: Dejeto líquido de suínos na dose de 20L/planta, S2: Dejeto líquido de suíno na dose de 30L/
planta, U1: Ureia 82 g/planta, Superfosfato Triplo 32g/planta, Cloreto de potássio 83 g/planta; U2: 
Ureia 122 g/planta, Superfosfato Triplo 32g/planta, Cloreto de potássio 127 g/planta; OR: Cama 
de aviário 0,5 kg/planta; Ureia 107 g/planta; Cloreto de potássio 83 g/planta e T: Testemunha, 
sem adubação. Foram realizadas análises foliares dos seguintes nutrientes; N, P, K, Na, Ca, Mg, Mn, 
Cu e Zn. (EMBRAPA, 2009). Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância no Soft-
ware estatístico R, a partir dos dados analisados se observou que os resultados para os teores dos 
nutrientes presentes nas folhas não tiveram diferenças significativas a não ser o de nitrogênio (N). 
O N teve uma diferença significativa nos meses de novembro de 2013, nos tratamentos: C1, C2, 
S1, S2, T e U2 onde o teor de N foi maior do que nos tratamentos OR e U1. Na coleta de janeiro de 
2014, os tratamentos C1, C2 e o T tiveram teor de N inferior aos demais tratamentos, e nas demais 
coletas o teor nas folhas não demonstrou diferença significativa. Os resultados obtidos permitem 
concluir que os teores dos nutrientes nas folhas da erva-mate não tiveram variações significativas, 
quanto à aplicação das diferentes formas de adubação.

Palavras-chave: Ilex paraguariensis St. Hil.; adubação orgânica; adubação mineral; teor de 
nutrientes nas folhas.
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COMPOSTO ORGÂNICO E BIOCHAR NA PRODUÇÃO  
DE MUDAS DE BETERRABA

CAVALHEIRO, G. A.1; LEITE, L. C. C.1; LOVATO, V. B.1; COSTA, M. S. S. de M.2

1Graduandas em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, gii.cavalheiro@hotmail.com, luana.calliari@
hotmail.com, valeriablovato@hotmail.com; 2Professora dos cursos de Graduação e Pós-graduação em 

Engenharia Agrícola da UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br.

O uso de resíduos orgânicos agroindustriais da cadeia produtiva do frango de corte como subs-
trato para produção de mudas de beterraba foi o objetivo deste trabalho. O experimento foi insta-
lado e conduzido em casa de vegetação, localizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Câmpus de Cascavel - PR. Avaliaram-se cinco tratamentos, a saber: T1- substrato comercial Vida 
Verde; T2- 100% composto orgânico; T3- 90% composto orgânico + 10% de biochar; T4- 80% 
composto orgânico + 20% de biochar e T5- 70% composto orgânico + 30% de biochar. O composto 
orgânico foi obtido pelo processo de compostagem de resíduos sólidos agroindustriais da cadeia 
produtiva do frango de corte. O biochar utilizado é outro resíduo produzido na agroindústria. O 
carvão é o resíduo da queima incompleta de cavaco que ocorre em atmosfera com limitação de 
oxigênio, caracterizando-se como biochar. A semeadura da beterraba foi realizada em bandejas de 
poliestireno expandido com 200 células, com uma semente por célula. Cada parcela experimental 
foi constituída por 40 células e as avaliações foram realizadas em 20 plantas por tratamento (cinco 
plantas por repetição). Na estufa, a irrigação das mudas de beterraba foi realizada diariamente e 
a rotação das bandejas a cada dois dias. Foi realizada a análise de pH, condutividade elétrica (CE) 
e capacidade de retenção de água (CRA) em todos os tratamentos (substratos). Aos trinta dias 
após a semeadura (DAS) ocorreu a avalição dos parâmetros fitométricos das mudas. Os parâme-
tros analisados foram: comprimento de raiz (CR), altura da parte aérea (APA), massa seca de raiz 
(MSR) e massa seca da parte aérea (MSPA). Os resultados foram submetidos a análise de variância 
e as médias comparadas a 5% de significância pelo Teste de Tuckey. Os valores de pH obtidos para 
os substratos e a respectiva análise estatística foram: T1 = 6,6 (e); T2 = 8,3 (d); T3 = 9,1 (c); T4 = 
9,4 (b); T5 = 9,7 (a), Os valores de CE expressos em mS cm-2 foram: T1 = 0,97 (b); T2 = 1,44 (a); T3 = 
1,22 (ab); T4 = 1,21 (ab); T5 = 1,01 (b). Para o CRA (%), os valores foram: T1 = 95,7 (c); T2 = 129,0 
(c); T3 = 195,0 (b); T4 = 288,8 (a); T5 = 318,1 (a). As características químicas (pH e CE) e físicas 
(CRA) dos substratos causaram efeito nos parâmetros fitométricos das mudas de beterraba. Para 
o CR observou-se estatisticamente que T1 = T2 = T3 < T4 = T5. Para APA, T1 = T5 < T4 < T2 = T3. 
Para a MSR, T1 = T5 < T2 = T3 = T4 e para MSPA, T1 = T5 < T4 = T3 < T2. De uma maneira geral, 
concluiu-se que os substratos produzidos com composto orgânico e biochar apresentaram efeito 
positivo igual ou superior ao substrato comercial na produção de mudas de beterraba.

Palavras-chave: resíduos agroindustriais; parâmetros fitométricos; pH; CE; CRA.
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TESTE DE FITOTOXICIDADE PARA BIOFERTILIZANTE  
PROVENIENTE DO DEJETO DE GADO LEITEIRO

ALMEIDA, L.1; ALMEIDA, R. I.1; RIBEIRO, D. V.1; PEREIRA, D. C.2; COSTA, M. S. S. de M.3

1Graduando em Engenharia Agrícola na UNIOESTE, almeidalz@hotmail.com, ri_inacio@hotmail.com, 
david_crampom@hotmail.com; 2Doutorando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, dercioceri@

gmail.com; 3Professora dos cursos de Graduação e Pós-graduação em Engenharia Agrícola da 
UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a fitotoxicidade de dois biofertilizantes provenientes da bio-
digestão anaeróbia de dejetos de gado leiteiro. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Análise 
de Resíduos Agroindustriais – LARA da UNIOESTE – Câmpus de Cascavel. Para o teste de fitotoxi-
cidade foram utilizadas sementes de alface (Alface crespa grand rapids – TBR germinação: 97%, 
pureza: 100%, análise 06/02/2014, 2 anos de validade, 5 g). Foram avaliados dois biofertilizantes, 
ambos provenientes do processo de biodigestão anaeróbia de dejetos de vacas leiteiras, com 4% 
de sólidos totais, por 42 dias em reatores de bancada alimentados no sistema batelada, mas com e 
sem o uso de inóculo no início do processo. As concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e car-
bono dos biofertilizantes foram: Com inóculo: 1.591 de N, 10,79 de P e 353 de K (mg L-1) e 42,9% 
de C. Sem inóculo: 803 de N, 7,20 de P e 260 de K (mg L-1) e 44,3% de C. Para o teste de germinação 
foram utilizadas as concentrações de 0%, 5%, 10%, 15%, 25% e 100% de biofertilizante. Foram 
distribuídas 20 sementes por placa de petri (para as diferentes concentrações, com 4 repetições 
cada), com papel filtro de fundo embebido em 3 mL de biofertilizante e acondicionado em câmara 
de germinação com fotoperíodo – BDO (25°C e 12 horas de luz), obedecendo a um delineamento 
inteiramente casualizado. Foi realizada contagem das sementes germinadas por dia, durante sete 
dias. Em seguida, coletaram-se 10 plântulas de cada repetição para determinação da altura de 
parte aérea (APA) e comprimento de raiz (CR). Com os resultados foram obtidos foram determi-
nados: o Índice de velocidade de germinação (IVG): IVG = E1/N1+E2/N2+E3/N3, em que E é o 
número de sementes germinadas nas contagens, N o número de dias da semeadura até a conta-
gem; a velocidade de germinação (VG): VG = ((E1.N1)+(E2.N2)+(E3.N3))/((E1+E2+E3)) e o Índice 
de germinação (IG): IG = (%GxLm)/Lc, em que%G é a porcentagem de germinação em relação ao 
controle, Lm a Longitude média das raízes da amostra ( cm) e Lc a Longitude média das raízes do 
controle ( cm).Todos os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias ao Teste 
LSD a 5% de probabilidade. Para o IVG apenas a concentração de 100% de biofertilizante com o 
uso de inóculo foi estatisticamente inferior às demais. Para IG, CR e APA, o uso de 100% de biofer-
tilizante, com ou sem inóculo, apresentou os menores valores. Pelos resultados obtidos, conclui-se 
que as concentrações de biofertilizante até 25%, com e sem inóculo, favorecem a germinação. O 
biofertlizante puro, com ou sem inóculo, apresenta fitotoxidade.

Palavras-chave: índice de velocidade de germinação; velocidade de germinação; índice de 
germinação.
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A absorção de metais pela planta é algo frequente, haja vista que estes em presença na solução do 
solo podem ficar retidos nas raízes ou serem translocados para parte aérea e grãos. Entretanto, a 
presença de metais tóxicos (Cd, Cr, Pb, etc.) nas plantas altera os processos vitais como a fotossín-
tese e inibição da respiração. Atividades antrópicas vêm expondo a cultura do trigo a condições 
adversas de contaminação por estes metais tóxicos. Essa contaminação é proveniente de resíduos 
de mineradoras, fertilizantes, entre outros. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi ava-
liar as interferências morfofisiologicas às plantas causadas pela presença de Cd no solo, mediante 
análises biométricas realizadas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente 
a UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon - PR. As doses utilizadas são valores aceitos 
pela Resolução CONAMA n°420 – (Dose 1- valor pré-existente no solo; Dose 2- metade do limite 
do valor permitido e Dose 3- limite do valor permitido), além de valores que extrapolam os níveis 
aceitáveis (Dose 4- três vezes o valor máximo permitido; Dose 5- dez vezes o valor máximo per-
mitido), resultando em inicial; 1,5; 3; 9 e 30 mg kg-1. Na condução do experimento foi realizada a 
adubação e calagem, a contaminação aplicando-se 250 mL por vaso de uma solução contendo as 
quantidades necessárias de Cd na forma de CdCl2 e o controle de pragas por meio da aplicação 
de Lufenuron. Posterior a isso, foram realizadas análises biométricas de número de perfilhos e 
altura de planta, com intervalo de 14 dias a cada análise. Foi encontrada diferença significativa 
(P < 0,01) para altura de plantas e número de perfilhos para aquelas submetidas as doses de 
Cd. Posteriormente, os dados foram submetidos a análise de regressão e teste de Tukey ao nível 
de 5%, demonstrando redução de 10% da altura em comparação a testemunha, na maior dose 
de Cd. Já para número de perfilhos, pode-se observar redução de 33,3% em solo contaminado 
com Cd, quando comparado a testemunha. Percebe-se também, que plantas submetidas a doses 
até o valor de interferência previsto na resolução obtiveram as maiores medias de crescimento, 
todavia, não pode-se dizer que estes tratamentos não apresentam nenhum teor de metal em seus 
órgãos, devido a ausência da análise de tecido foliar. Observou-se que plantas submetidas as doses 
superiores de Cd, resultaram em menor crescimento, haja vista que estes metais exercem interfe-
rências morfofisiológicas às plantas, devido a sua toxidez e funções deletérias causadas no meta-
bolismo, respondendo assim com crescimento inferior quando comparado a testemunha e eviden-
ciado pelos resultados das análises biométricas.

Palavras-chave: inibição da respiração; interferências morfofisiológicas; metabolismo.
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O fósforo (P) é um dos nutrientes que apresenta os efeitos mais significativos no aumento da pro-
dução da cultura do milho. Os baixos teores disponíveis no solo e a alta sorção de P vêm demons-
trando limitações para utilização de certos solos no processo produtivo do milho. Para a maioria 
dos cereais, um suprimento inadequado de P acarreta na redução da produtividade. Os fosfatos 
são recursos naturais não renováveis, escassos, logo, algumas alternativas de adubação fosfatada, 
como alguns resíduos do processo agropecuário, podem ser utilizados ao longo da produção agrí-
cola. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade de fósforo e demais nutrien-
tes em plantas de milho submetidas a diferentes doses de adubação com farinha de osso de peixe 
(FOP) (14% P2O5 solúvel, 37% P2O5 total e 22% de Ca) e superfosfato triplo (SFT) (46% P2O5 
solúvel e 16% de Ca). O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho eutrófico em vasos com capaci-
dade para 10 kg de solo. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (2 x 6) em blocos 
casualizados, sendo duas fontes de P2O5 (farinha de osso de peixe – FOP e superfosfato triplo – 
SFT), e seis doses (0, 30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1). 30 dias antes da semeadura foi realizada a 
calagem pelo método do IAC, para V = 70%. O híbrido de milho utilizado foi 30F53 da Pionner, que 
foi semeado no dia 24 de outubro de 2014. As fontes de N e K2O utilizadas foram ureia e cloreto 
de potássio respectivamente nas doses de 150 kg ha-1 (parceladas em 3 aplicações) e 100 kg ha-1 
respectivamente. Os dados foram submetidos à análise estatística, utilizando teste Tukey a 5% de 
probabilidade e análise de regressão. As análises de tecido foliar não diferiram para a absorção 
dos nutrientes N, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn e Mn, já para P, os tratamentos com FOP demonstraram a 
absorção de 2,28 (g kg-1) e os tratamentos com SFT demonstraram a absorção de 1,85 (g kg-1), com 
isto, os tratamentos com FOP apresentaram estar na faixa recomendável de absorção de fósforo 
para a cultura do milho. Entretanto, observa-se o efeito de diluição de P na planta, uma vez que 
os tratamentos com FOP apresentaram menor conteúdo de P na planta (39,76 g kg-1) em compa-
ração aos tratamentos com SFT (42,70 g kg-1). Pode se concluir que apesar do efeito de diluição, 
FOP encontra se dentro da faixa adequada de P para a cultura de milho, ao contrário de STF. Ainda 
não demonstrando a mesma eficiência que STF, a FOP demonstra ser uma excelente opção para a 
adubação fosfatada, a ciclagem do P torna o adubo uma alternativa sustentável.

Palavras-chave: fertilizante fosfatado; ciclagem de fósforo; alternativa.
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A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nos últimos anos e correspondendo a pra-
ticamente metade da área plantada em grãos do país. Esta oleaginosa é componente essencial 
na fabricação de rações animais e o seu uso na alimentação humana está em constante cresci-
mento. Atualmente muito se debate sobre a contaminação dos solos agricultáveis por metais tóxi-
cos, como Cd, Pb, Cr, Hg e outros, que além de seus efeitos altamente tóxicos são cumulativos 
nos seres vivos. O solo esta sujeito a diversos tipos de poluentes, sejam estes de origem orgâ-
nica, inorgânica ou biológica. As principais fontes antrópicas de contaminação do solo por metais 
toxicos são: fertilizantes minerais e orgânicos, resíduos industriais de galvanoplastia, siderurgia, 
defensivos agrícolas, etc. A presença desses metais no solo afeta os processos bioquímicos das 
plantas podendo estes ser acumulados em seus tecidos. O objetivo da presente pesquisa foi ava-
liar a possibilidade de cultivo de soja em solos contaminados com Cd e Pb. Desta forma, um expe-
rimento foi conduzido em casa de vegetação, pertencente à Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Câmpus de Marechal Cândido Rondon - PR. O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizado. As doses utilizadas foram: (dose 1) teor de Cd e Pb preexistentes no solo (0 e 89,0 
mg kg-1 respectivamente); (dose 2) o limite do valor permitido para cada metal pela IN 420 (3,0 
e 180 mg kg-1 respectivamente) e; (dose 3) o triplo do valor permitido pela IN 420 (9,0 e 540 mg 
kg-1 respectivamente). Utilizou-se os sais CdCl2 e PbCl2 aplicados em solução em cada vaso. Após 
a semeadura e emergência foram realizadas análises biométricas de número de trifólios, altura 
de planta e diâmetro de caule aos 90 DAS. Foi encontrada diferença significativa (P < 0,01) para 
altura de plantas, número de trifólios e diâmetro de caule para as plantas submetidas a dose 3 
(triplo do valor permitido). Posteriormente, os dados foram submetidos ao teste de Tukey ao nível 
de 5%, demonstrando uma redução de 23% da altura na maior dose dos metais quando compa-
rada a testemunha. Para o número de trifólios e diâmetro de caule, pode-se observar que houve 
redução de 13% e 11,7%, respectivamente, em plantas cultivadas na dose 3 em comparação a 
testemunha. Essas alterações podem estar relacionadas ao espessamento causado pela deposição 
de metais nas paredes dos vasos, afetando assim translocação de água e nutrientes para a parte 
aérea afetando o seu desenvolvimento. Pelos resultados obtidos, evidencia-se a toxicidade que Cd 
e Pb podem causar as plantas, uma vez que afetaram significativamente o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: metais; solos contaminados; número de trifólios.
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A compreensão da dinâmica dos nutrientes no solo é de fundamental importância para o aumento 
da produtividade das culturas agrícolas. Com relação ao fósforo (P), a fixação deste nutriente no 
solo pode acarretar em suprimento inadequado às plantas e consequente redução drástica da pro-
dutividade dos vegetais. Conhecendo a dinâmica de P no solo e suas altas taxas de sorção devemos 
buscar formas alternativas que forneçam este nutriente para as culturas. Assim sendo, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a disponibilidade de P para a cultura do milho analisando uma fonte 
alternativa de P, a farinha de osso de peixe (FOP) (14% P2O5 solúvel, 37% P2O5 total e 22% de Ca) 
comparada com o superfosfato triplo (SFT) (46% P2O5 solúvel e 16% de Ca). O solo utilizado foi 
um Latossolo Vermelho eutroférrico em vasos com capacidade para 10 kg de solo. Os tratamentos 
foram arranjados em esquema fatorial (2 x 6) em blocos casualizados, sendo duas fontes de P2O5 
(farinha de osso de peixe – FOP e superfosfato triplo – SFT), e seis doses (0, 30, 60, 90, 120 e 150 
kg ha-1). Foi realizada a calagem 30 dias antes da semeadura pelo método do IAC, para V = 70%. O 
híbrido de milho utilizado foi 30F53 da Pionner, que foi semeado no dia 24 de outubro de 2014. As 
fontes de N e K2O utilizadas foram ureia e cloreto de potássio respectivamente nas doses de 150 
kg ha-1 (parceladas em 3 aplicações) e 100 kg ha-1 respectivamente. Os dados foram submetidos 
à análise estatística, utilizando teste Tukey a 5% de probabilidade e análise de regressão. Os tra-
tamentos com (FOP) apresentaram melhores resultados para os parâmetros no solo P, pHCaCl2, 
Ca, Mg, SB, CTC, V% e Cu (P < 0,05). Os teores de P no solo, apesar de superestimados, refletem a 
liberação lenta da FOP para a solução, tornando-se vantajoso em casos de solos com alta fixação 
de P. Apesar de realizada a calagem, elevando V% para 70%, a FOP apresentou maiores valores de 
pHCaCl2, indicando possível potencial corretivo desta fonte, evidenciada pelo valores de Ca e Mg, 
podem ser indicativos de carbonatos destes elementos, contribuindo para os valores de SB, CTC 
e V%. Mesmo corrigindo os valores de V% para 70%, a análise de solo demonstrou que este não 
foi atingindo, provavelmente em função do pouco tempo que o calcário teve para reagir no solo. 
Pode se concluir que FOP constitui uma excelente opção para adubação fosfatada, além de dispo-
nibilizar P, ainda apresentou resultados positivos para pHCaCl2, Ca, Mg, SB, CTC, V%, e Cu, quando 
comparados com SFT.

Palavras-chave: fertilizantes fosfatados; calcário; híbrido.
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Uma alternativa para acumular maior quantidade de palhada, é o uso de gramíneas como o milho. 
Em solos com clima quente e baixa retenção de nutrientes, tem sido proposta a consorciação de 
milho com adubos verdes como a braquiária para uma maior proteção e melhor fertilização do 
solo. Para que este sistema apresente custos menores, tem sido sugerida a fertilização orgânica e 
a combinação de fertilizantes orgânicos e minerais. Objetivou-se avaliar a eficiência e combinação 
de fertilizantes orgânicos e minerais no crescimento e acúmulo de massa do sistema milho em 
consórcio com braquiária num Latossolo Vermelho distrófico típico do noroeste paranaense. Foi 
desenvolvido um ensaio em vasos de 250 L, os quais foram preenchidos com um Latossolo Ver-
melho distrófico psamítico arenoso, onde foi aplicado esterco de galinha (6.666 kg ha-1); vinhaça 
(230 m3 ha-1); superfosfato simples (777 kg ha-1); Termofosfato de Yoorin (823 kg ha-1); ½ esterco 
de aves + ½ superfosfato simples; ½ esterco de aves+ ½ Termofosfato de yoorin; ½ vinhaça + ½ 
superfosfato simples; ½ vinhaça + ½ Termofosfato yoorin e um tratamento sem adubação fos-
fatada (porém com correção de acidez do solo) e outro sem calcário e sem adubação. O solo dos 
vasos foi corrigido com o uso de calcário para elevar a saturação por bases até 70%; aplicou-se 110 
kg ha-1 de N e 100 kg ha-1 de cloreto de potássio. Foi cultivado milho consorciado com braquiária. 
No período de colheita do milho, avaliou-se a altura de planta, massa fresca e seca da parte aérea 
do milho. A braquiária foi avaliada quanto à altura de planta, massa fresca e seca da parte aérea. 
Os resultados foram submetidos à análise estatística e as médias comparadas por Tukey (5% de 
erro). O acúmulo de massa fresca e seca de milho + braquiária foi maior onde aplicou-se vinhaça 
exclusivamente e combinada com superfosfato simples e Yoorin, demonstrando a importância da 
combinação de adubos orgânicos e minerais. Quanto à altura das plantas, somente o calcário não 
proporcionou crescimento adequado do milho. Nos tratamentos vinhaça e superfosfato simples, 
tanto combinados entre si ou quanto em dose exclusiva e no tratamento vinhaça + termofosfato, 
resultaram em maior desenvolvimento do milho. A altura da braquiária foi superior no tratamento 
testemunha com e sem calcário. O calcário favoreceu o crescimento da braquiária porque as plan-
tas de milho também são mais exigentes em nutrientes, de modo que a baixa concentração de 
nutrientes acarretou em menor desenvolvimento do milho devido à falta de nutrientes.

Palavras-chave: vinhaça; esterco; superfosfato simples; termofosfato; adubação combinada.
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Solos de baixa disponibilidade de nutrientes e elevada acidez e saturação de Alumínio (Al) são 
comuns na maioria dos agroecossistemas familiares do litoral Paranaense. Para piorar, muitos 
agricultores do litoral ainda praticam tradicionalmente a queimada dos resíduos vegetais secos ou 
utilizam altas doses de agroquímicos para o controle de pragas, práticas que promovem o extermí-
nio de grande parte da biota do solo. Solos com baixa fertilidade natural localizados em regiões de 
clima úmido e quente, como ocorre no litoral do Paraná, necessitam da manutenção da atividade 
da fauna edáfica para favorecer os processos de ciclagem e disponibilização de nutrientes à cul-
tura de interesse. É possível observar as limitações de um solo com baixa ou sem atividade bioló-
gica apenas com a análise do desenvolvimento do sistema radicular das plantas cultivadas. Este 
trabalho tem o objetivo de determinar a influência da fauna edáfica de um Cambissolo Háplico no 
desenvolvimento do sistema radicular da couve folha (B. oleracea) e do feijão preto (Phaseolus 
vulgaris). O Cambissolo foi peneirado em malha de 2 mm e uma cota passou por esterilização 
em Autoclave, a 1,2 atmosfera de pressão e 120 º C por 30 minutos. Outra parte foi utilizada nas 
condições de campo, sendo quinze repetições para as duas condições de solos e cinco repetições 
para cada cultura. O plantio das sementes foi efetuado em bandejas e o transplante das mudas 
para os vasos de 6 L com 7 kg de solo foi realizado aos 15 dias após a semeadura. As coletas de 
raízes foram realizadas após 45 dias do transplante. As amostras foram lavadas em peneira de 
malha 0,053 mm para a coleta de todas as raízes contidas no vaso. A avaliação dos atributos da 
raiz foi realizada com o uso de imagens obtidas por scanner e a análise das imagens efetuada com 
o software SAPHIRA. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando signifi-
cativos, comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. A área superficial de todo o sistema 
radicular contido no vaso do Cambissolo autoclavado foi de 9,80 cm2 e a do solo natural com 49,90 
cm2. O volume total das raízes do solo em condição natural mostrou 180,80 mm3 L-1 e o Cambissolo 
autoclavado apresentou 63,92 mm3 L-1. O comprimento total do sistema radicular das plantas em 
solo sem autoclavagem foi de 379 cm e o solo esterelizado na Autoclave apresentou 108,75 cm. 
As plantas do Cambissolo natural apresentam condições mais favoráveis para a obtenção de água 
e nutrientes e podem incrementar a produção, pois, desenvolveram sistema radicular de área de 
absorção cinco vezes maior, três vezes mais comprido e com um volume em torno de três vezes a 
mais que o sistema radicular das plantas cultivadas em Cambissolo esterilizado. Pode-se concluir 
que a manutenção da vida no solo favorece o desenvolvimento da planta como um todo.

Palavras-chave: vida no solo; agroecologia; sistema radicular.
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Na formação de agroflorestas se combinam deliberadamente espécies arbóreas nativas e exóticas 
com cultivos agrícolas e é um sistema de produção com potencial de uso na agricultura familiar. 
O objetivo deste trabalho foi comparar os componentes da acidez do solo de uma agrofloresta em 
desenvolvimento inicial, em relação à uma área de mata nativa e uma área de integração lavoura-
-pecuária (ILP). A agrofloresta foi implantada em setembro de 2010, na UTFPR-DV. Porém, fortes 
geadas ocorridas em julho de 2013 mataram muitas plantas. Por isso, a agrofloresta foi reestrutu-
rada em setembro de 2013, com o plantio de 430 mudas de 35 espécies arbóreas/frutíferas nativas/
exóticas. O solo apresenta teor de argila de 56% nas três áreas. A amostragem de solo foi realizada 
em novembro de 2013, em seis pontos de amostragem (repetições) em cada área, estratificada nas 
camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Os tratamentos constaram de quatro subdivisões da agrofloresta 
(quadrantes), uma área de mata (de vegetação secundária) e uma área de ILP (cultivo de pastagens 
de inverno com pastejo de bovinos de corte no período de março a setembro e lavoura de soja ou 
milho de outubro a fevereiro). A acidez ativa foi determinada pelo pH em solução de CaCl2 (1:2,5) e 
a acidez potencial foi estimada pelos valores de H+Al. Ca+2, Mg+2 e Al+3 trocáveis foram extraídos com 
solução de KCl 1 mol L-1 e determinados em espectrofotômetro de absorção atômica (Ca+2 e Mg+2) e 
titulometria (Al+3). Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo 
teste de Scott-Knott. Nas quatro subáreas da agrofloresta o pHCaCl2 foi significativamente superior 
e os valores de Al+3 e H+Al foram significativamente inferiores, em relação às áreas de mata e ILP, 
nas três camadas. Ou seja, nas áreas de mata e de ILP a acidez ativa e potencial do solo estão mais 
elevadas em relação à agrofloresta. Na mata, isto pode ser explicado pelos maiores teores de maté-
ria orgânica e na ILP pelo tempo de utilização desde sua correção (2006). O teor de Ca+2 na camada 
de 0-5 cm não diferiu entre a mata e as quatro subáreas de agrofloresta, mas foi significativamente 
inferior na área de ILP. Na camada de 5-10 e 10-20 cm o teor de Ca+2 foi significativamente superior 
nas quatro subáreas de agrofloresta, em relação às áreas de mata e de ILP, que não diferiram entre 
si. Para o teor de Mg+2 não houve diferença significativa entre as áreas, nas camadas de 0-5 e 5-10 
cm. Na camada de 10-20 cm o teor de Mg+2 foi significativamente superior nas quatro subáreas de 
agrofloresta, em relação às áreas de mata e ILP. A acidez ativa e potencial são baixas e os teores de 
Ca+2 e Mg+2 são altos na agrofloresta, o que se deve à correção do solo realizada antes da implantação 
da agrofloresta. Isto deve favorecer o crescimento das espécies arbóreas implantadas.

Palavras-chave: sistemas agroflorestais; agricultura familiar; acidez ativa e potencial.
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Na formação de agroflorestas se combinam deliberadamente espécies arbóreas nativas e exóticas 
com cultivos agrícolas e é um sistema de produção com potencial de uso na agricultura familiar. 
O objetivo deste trabalho foi comparar os teores de matéria orgânica (MOS), de fósforo (P) e de 
potássio (K) do solo de uma agrofloresta em desenvolvimento inicial, em relação à uma área de 
mata e uma área com integração lavoura-pecuária (ILP). A agrofloresta foi implantada em setembro 
de 2010, na UTFPR-DV. Porém, fortes geadas ocorridas em julho de 2013 mataram muitas plantas. 
Por isso, a agrofloresta foi reestruturada em setembro de 2013, com o plantio de 430 mudas de 35 
espécies arbóreas/frutíferas nativas/exóticas. O solo apresenta teor de argila de 56% nas três áreas. 
A amostragem de solo foi realizada em novembro de 2013, em seis pontos de amostragem (repeti-
ções) em cada área, estratificada nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Os tratamentos constaram 
de quatro subdivisões da agrofloresta (quadrantes), uma área de mata (de vegetação secundária) 
e uma área de ILP (cultivo de pastagens de inverno com pastejo de bovinos de corte no período de 
março a setembro e lavoura de soja ou milho de outubro a fevereiro). O teor de MOS foi estimado a 
partir do C orgânico determinado por digestão úmida. Os teores de P disponível e K trocável foram 
avaliados pela extração com solução de Mehlich I e determinação por espectrofotômetro UV visível 
(para P) e fotômetro de chama (para K). Os dados foram submetidos à análise de variância e com-
paração de médias pelo teste de Scott-Knott. O teor de MOS foi significativamente superior na mata, 
em relação às áreas de agrofloresta e de ILP, nas camadas de 0-5 e 5-10 cm e não houve diferença 
significativa no teor de MOS na camada de 10-20 cm. O teor de P foi superior no quadrante 1 da agro-
floresta, em relação a todas as demais áreas, nas camadas de 5-10 e 10-20 cm. Não houve diferença 
significativa no teor de P na camada de 0-5 cm, apesar da grande diferença no teor deste nutriente 
entre as áreas, o que pode ser devido ao alto coeficiente de variação (155,4%). O teor de K foi signi-
ficativamente superior nas quatro subáreas de agrofloresta, em relação à área de mata e de ILP que 
não diferiram entre si, nas três camadas de solo. O solo da agrofloresta apresenta altos teores de P e 
K, determinando uma alta fertilidade do solo, condição ótima para favorecer o desenvolvimento das 
espécies arbóreas implantadas, devido adubações na horta que existia anteriormente à agrofloresta. 
O teor de MOS está na faixa média na agrofloresta, o que deve-se ao manejo realizado na área de 
horta anteriormente à instalação da agrofloresta. Espera-se que nos próximos anos o teor de MOS 
aumente consideravelmente na agrofloresta, devido ao crescimento das espécies arbóreas.

Palavras-chave: sistemas agroflorestais; produção sustentável; fertilidade do solo.



– 309 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

MINERALOGIA DA FRAÇÃO ARGILA DE LATOSSOLOS VERMELHOS  
DO EXTREMO OESTE DO PARANÁ

ZANÃO JÚNIOR, L. A.1; MEDEIROS, G. B.2

1Pesquisador do IAPAR, lzanao@iapar.br; 2Pesquisador aposentado do IAPAR, garibm@gmail.com.

Na região Oeste do Paraná a classe de solo predominante é a dos Latossolos Vermelhos. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar a mineralogia da fração argila dessa classe. Foram avaliados 26 perfis, 
localizados em municípios lindeiros ao reservatório de Itaipu, sendo 14 Latossolos Vermelhos Dis-
troférricos, 10 Latossolos Vermelhos Eutroférricos e 2 Latossolos Vermelhos Distróficos. Foram 
abertos perfis de aproximadamente 2 m de profundidade. Amostras de todos os perfis e de todos 
os horizontes foram tratadas com hipoclorito de sódio para remoção de matéria orgânica e com 
NaOH 0,2 mol/L para dispersão das partículas. Após esses tratamentos prévios, a fração areia foi 
retida em peneira de 0,05 mm e as frações argila e silte foram recolhidas em provetas de 1.000 mL 
e separadas por tempo de sedimentação. Para identificar os minerais por difratometria de raios-
-X, amostras da fração argila foram montadas em placas (amostras não orientadas). Foi utilizado 
difratômetro, empregando-se radiação de Cokα na faixa de 4 a 70° 2θ, cujos intervalos foram de 
0,02 °2θ a 1 passo/s, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA. Os difratogramas de raios-X da 
fração argila indicam presença de caulinita, que é o filossilicato que prevalece na fração argila de 
todos os solos analisados. Verificou-se um acréscimo nos teores de caulinita com a profundidade 
do solo, provavelmente graças à maior concentração de Si nos horizontes diagnósticos subsuperfi-
ciais. A hematita é o óxido de ferro que mais predomina nesses solos, conferindo sua cor vermelha. 
Houve presença, de pouca intensidade de gibsita e de goethita, na maioria dos perfis avaliados. 
Com pouca intensidade, também foi verificada a presença de vermiculita com hidróxi entre cama-
das (VHE).

Palavras-chave: caulinita; hematita; difratometria de raios-X.
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O fósforo (P) é um dos macronutrientes mais limitantes na produção vegetal. Ele participa de 
funções vitais para a planta como respiração celular, armazenamento de energia e crescimento do 
sistema radicular. Uma alternativa para o aporte deste nutriente ao solo é a utilização de efluentes 
como o esgoto doméstico tratado (EDT), o qual é capaz de disponibiliza-lo, podendo substituir o 
uso de fertilizantes minerais. O objetivo desse trabalho foi avaliar as alterações nos teores de P no 
perfil de um Nitossolo Vermelho após receber a aplicação de esgoto doméstico tratado. O experi-
mento foi realizado em casa de vegetação, no Centro Tecnológico de Irrigação da UEM (Maringá 
- PR). As parcelas foram colunas de solo constituídas de tubos PVC com uma planta de milho por 
unidade experimental. Os tratamentos foram doses de EDT: 0, 2.420, 4.280, 6.480, 8.520 m3.ha-1 e 
as subparcelas foram diferentes profundidades do solo (0-5, 5-10, 10-20, 20-40 e 40-60 cm), com 
4 repetições. O solo recebeu adubação de 300 kg.ha-1 do formulado NPK 10-15-10 no momento 
do plantio e o EDT apresentou teores de P iguais à 9,24 mg.dm-3. Já o Nitossolo apresentou teores 
equivalentes à 16,98 mg.dm-3 de P, ainda antes da adubação, demonstrando alta fertilidade para 
esse elemento. A EDT foi aplicada semanalmente, durante 7 semanas, simulando lâminas de irri-
gação. As plantas de milho foram colhidas em estádio R4 e as amostras de solo foram retiradas nas 
diferentes profundidades para análise em laboratório e observação dos resultados. Foi possível 
notar efeito significativo para o teste F, tanto nas doses aplicadas, quanto nas profundidades do 
solo. A concentração de P variou de 15,6 à 65,24 mg.dm-3. Houve correlação linear crescente nos 
teores de P com as doses de EDT aplicadas e foi possível observar que as maiores concentrações 
do nutriente foram encontradas nas camadas superficiais do solo (0-5 cm) em todas as doses, 
possivelmente devido a baixa mobilidade desse nutriente no perfil. Concluiu-se que os teores de P 
aumentam conforme aumentou-se a dose de aplicação de EDT e que esse nutriente se concentrou 
nas camadas superficiais do solo.

Palavras-chave: efluente doméstico; milho; fertilidade.
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Dentre os três nutrientes mais exigidos pela maioria das culturas está o potássio (K). Suas prin-
cipais funções para as plantas são: a participação em reações enzimáticas, regulação osmótica 
e atuação direta na fotossíntese. Esse elemento pode ser encontrado em fontes alternativas de 
adubação, como por exemplo efluentes e resíduos. O efluente de Esgoto Doméstico Tratado (EDT) 
pode apresentar teores consideráveis de K, podendo ser fonte do nutriente para o solo. O obje-
tivo desse trabalho foi avaliar a dinâmica do K no perfil de um Nitossolo vermelho após receber 
a aplicação de EDT. O experimento foi realizado em casa de vegetação, no Centro Tecnológico de 
Irrigação da UEM (Maringá - PR). As parcelas foram colunas de solo constituídas de tubos de PVC 
com uma planta de milho por unidade experimental. Os tratamentos foram doses de EDT: 0, 2.420, 
4.280, 6.480, 8.520 m3 ha-1 e as subparcelas foram diferentes profundidades do solo (0-5, 5-10, 
10-20, 20-40 e 40-60 cm), com 4 repetições. O solo recebeu adubação de 300 kg.ha-1 do formulado 
NPK 10-15-10 no momento do plantio e o EDT apresentou teores de K equivalentes à 0,42 cmolc 
dm-3. Já o Nitossolo apresentou teores de 0,57 cmolc dm-3 de K, ainda antes da adubação, demons-
trando alta fertilidade para esse elemento. A EDT foi aplicada semanalmente, durante 7 semanas, 
simulando lâminas de irrigação. As plantas de milho foram colhidas em estádio R4 e as amostras 
de solo foram retiradas nas diferentes profundidades para análise em laboratório. Houve efeito 
significativo para o teste F, tanto para as doses aplicadas, quanto para as profundidades do solo. 
Foram encontrados valores que variaram de 0,27 à até 1,58 cmol c dm-3 de K no solo. Observou-se 
que o nutriente aumentou à medida que as doses aumentaram, mostrando relação linear entre 
o teor de K e as doses de EDT. Para a maioria das doses, o K teve um comportamento variável no 
perfil do solo. Observou-se as maiores concentrações nas camadas de 0-5 e 0-10 cm e uma queda 
nos teores nas camadas de 10-20, após isso a concentração do íon volta a se acumular linearmente 
nas camadas mais profundas. Essa variação pode ser explicada pela concentração de raízes de 
milho na camada de 10-20 cm, onde a absorção do íon por difusão é elevada, assim como a mobili-
dade desse nutriente no solo explica os altos teores nas camadas mais profundas. Concluiu-se que 
quanto maior a dose de EDT, maior a concentração de K e que é possível encontrar altos teores 
do nutriente nas camadas superficiais, bem como nas camadas mais profundas do solo, quando 
aplicado EDT.

Palavras-chave: efluente doméstico; milho; fertilidade.
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O milho é uma cultura de grande importância na agricultura brasileira. Para um crescimento vege-
tal adequado é imprescindível a adubação, e nos solos arenosos (menor reserva de nutrientes) a 
escolha dos fertilizantes é fundamental. O uso de fertilizantes orgânicos como os resíduos animais 
e agroindustriais tem sido uma alternativa para racionalizar custos e aumentar o efeito residual. 
Assim, a combinação de fertilizantes e o uso de culturas comerciais consorciadas com espécies 
capazes de gerar proteção do solo e reduzir a volatilização de nutrientes tem sido uma alterna-
tiva promissora. O trabalho foi desenvolvido para avaliar a combinação de fertilizantes orgânicos 
e minerais no desenvolvimento e produção do milho consorciado com braquiária em Latossolo 
Vermelho distrófico típico do noroeste paranaense. Para tal, foi montado um experimento em 
tambores (250 litros) preenchidos com um Latossolo Vermelho distrófico psamítico arenoso. Os 
tratamentos consistiram da aplicação de esterco de frango (6.666 kg ha-1); vinhaça (230 m3 ha-1); 
superfosfato simples (777 kg ha-1); Termofosfato de Yoorin (823 kg ha-1); ½ esterco de aves + ½ 
superfosfato simples; ½ esterco de aves+ ½ Termofosfato de yoorin; ½ vinhaça + ½ superfosfato 
simples; ½ vinhaça + ½ Termofosfato de yoorin e um tratamento sem adubação fosfatada (porém 
com correção de acidez do solo) e outro sem calcário e sem adubação. O solo dos vasos foi corri-
gido com calcário (V = 70%) e aplicou-se 110 kg ha-1 de N e 100 kg ha-1 de K2O. Semeou-se milho 
nos vasos, consorciado com braquiária. A colheita do milho verificou-se aos 173 dias. Procedeu-se 
à avaliação do diâmetro do caule, massa de 100 grãos e produtividade do milho. Os resultados 
obtidos foram analisados estatisticamente e as médias foram comparadas por Tukey (5% de erro). 
O diâmetro do colmo do milho foi maior nos tratamentos superfosfato simples e na combinação 
de vinhaça com termofosfato magnesiano. Como os fertilizantes minerais disponibilizam nutrien-
tes de forma rápida, provavelmente promoveram maior diâmetro do colmo do milho. A maior 
massa de 100 grãos foi obtido onde aplicou-se esterco de aves + superfosfato simples, seguido 
pela vinhaça + termofosfato, esterco de aves e vinhaça. Nos tratamentos onde aplicou-se fertili-
zante, obteve-se produção acima de 10.000kg ha-1, destacando-se a vinhaça; esterco, vinhaça + 
superfosfato simples, vinhaça + termofosfato; esterco + super simples. Nos tratamentos sem ferti-
lização, a produção de milho foi inferior a 4.000 kg ha-1 (com calcário) e 500 kg ha-1 (sem calcário).

Palavras-chave: Zea mays; consorciação de culturas; resíduos orgânicos; termofosfato.
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Uma das principais fontes solúveis de fósforo utilizadas na agricultura é o fosfato monocálcico 
que, em parte, precipita-se no sítio do grânulo durante sua dissolução, devido à formação de uma 
solução supersaturada com CaHPO4 (DCP) e CaHPO4.2H2O (DCPD). A formação do DCP e do 
DCPD é favorecida quando se usa uma fonte de fósforo tendo o cálcio como cátion acompanhante. 
Admitindo-se a formação de fosfato de ferro (P-Fe) em Latossolos Distroférricos, o objetivo deste 
trabalho foi comparar a biodisponibilidade do fósforo em fosfato de ferro, em fosfatos de cálcio e 
monoamônio solúveis e seus resíduos, sendo estes obtidos pelo contato destas fontes de fósforo 
(P) com o solo, durante 120 dias. Os tratamentos foram: superfosfato triplo (SPT), fosfato monoa-
mônio (MAP), fosfato monocálcico p.a (P-Ca) e fosfato de ferro (P-Fe), seus respectivos resíduos e 
um tratamento sem fósforo (testemunha), em seis repetições, dispostos no delineamento inteira-
mente ao acaso. Foram cultivadas plantas de milho em um conjunto de vasos sobrepostos e inter-
ligados, com solução nutritiva no vaso inferior e fonte de fósforo diluída em meio inerte, no vaso 
superior. A dose de fósforo de cada fonte e resíduo foi 75 mg/vaso de P2O5 total. Após 40 dias de 
cultivo, foi procedida à colheita da parte aérea e raízes, avaliando-se a matéria seca da parte aérea 
(MSPA), massa seca de raiz (MSRA), concentração de fósforo da parte aérea (PFOL), fósforo acu-
mulado na parte aérea (PAF), concentração de fósforo na raiz (P RAIZ) e fósforo acumulado na raiz 
(PAR). A comparação entre as fontes foi efetuada utilizando-se teste de Scott-Knott a 5% de signi-
ficância. As fontes de fósforo não incubadas no solo possibilitaram plantas melhor desenvolvidas, 
em comparação às que cresceram na presença dos resíduos provenientes das amostras incubadas 
no solo durante 120 dias, sendo superiores estatisticamente em todas as variáveis. As variáveis 
MSPA, MSRA e PFOL foram significativamente maiores com a utilização dos fosfatos monocálcicos 
(SPT e P-Ca) e MAP. Para as variáveis fósforo acumulado na parte aérea (PAF), concentração de 
fósforo na raiz (P RAIZ) e fósforo acumulado na raiz (PAR) o adubo MAP foi superior. Os piores 
foram o fosfato de ferro e a testemunha, que foram estatisticamente semelhantes. A testemunha 
e o fosfato de ferro foram estatisticamente semelhantes em todas as variáveis analisadas, sendo 
inferiores aos demais tratamentos. Por outro lado, as fontes que foram incubadas no solo durante 
120 dias não tiveram diferença significativa entre si, exceto para a variável P RAIZ, em que o resí-
duo do MAP se destacou positivamente. O fosfato de ferro não demonstrou bons resultados, sendo 
semelhante à testemunha em todas as variáveis estudadas, tanto antes quanto após a incubação 
do adubo no solo, demonstrando inferioridade aos outros fosfatos, em relação à biodisponibili-
dade de fósforo.

Palavras-chave: P bidisponível; MAP; superfosfato triplo; fosfato monocálcico; fósforo residual.
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CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO  
POR ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO  

COM TRANSFORMADA DE FOURIER

SAVI, A.1; AGUIAR, L. M.2; SAAB, S. C.3; SANTOS-TONIAL, L. M.4

1Estudante do curso de Bacharelado em Química da UTFPR, Câmpus Pato Branco, savialine@
hotmail.com; 2Estudante do curso de Bacharelado em Química da UTFPR, Câmpus Pato Branco, 

maguiarleticia@gmail.com; 3Docente da UEPG, scsaab@uepg.br; 4Docente da UTFPR, Câmpus Pato 
Branco, larissasantos@utfpr.edu.br.

A caracterização da matéria orgânica (MO) do solo por meio de técnicas espectroscópicas, fre-
quentemente empregada na literatura, apresenta algumas limitações. Dentre estas, a elevada con-
centração de íons Fe e constituintes minerais. Deste modo, antes da caracterização das amostras 
é necessário efetuar o pré-tratamento, a fim de eliminar estes constituintes. Alternativas de pré-
-tratamento empregadas com frequência são (1) a extração da MO baseada na sua solubilidade 
e (2) o tratamento com HF. Contudo, dentre as desvantagens das mesmas destacamse o elevado 
tempo e o emprego de uma grande quantidade de reagentes. Assim de modo a inserir uma nova 
metodologia de pré-tratamento sem a geração de resíduos e a utilização de regentes para eliminar 
os interferentes, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar a MO por infravermelho com 
transformada de FOURIER (FTIR) antes e após tratamento térmico. O método proposto sugere 
que o espectro de FTIR característico da MO é o resultado da subtração do espectro solo antes do 
aquecimento e do solo após o aquecimento, à temperatura a 100°C, diferindo do tradicional usual-
mente empregado (solo  pré-tratamento (extração da MO baseada na sua solubilidade e/ou tra-
tamento com HF)  caracterização por FTIR). Para avaliar a potencialidade da metodologia pro-
posta foram analisadas quatro amostras de solo (antes e após o tratamento térmico), classificados 
como: Argissolo, Cambissolo, Latossolo e Gleissolo. Os resultados obtidos (espectro solo antes do 
tratamento – espectro após o tratamento térmico) mostraram que o método não é satisfatório. 
Tal conclusão deve-se ao espectro final obtido após a subtração não apresentar características de 
espectro de MO, com uma banda larga na região de 3.000 à 3.600 cm-1, e ainda devido a presença 
de sinal referentes aos constituintes minerais na região de 3.600 cm-1 e abaixo de 1.200 cm-1.

Palavras-chave: pré-tratamento da amostra; FTIR; tratamento térmico.
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PARÂMETROS BIOMÉTRICOS DA CULTURA DO MILHO SUBMETIDOS  
À ADUBAÇÃO FOSFATADA COM FARINHA DE OSSO  

DE PEIXE E SUPERFOSFATO TRIPLO

BRIESCH JUNIOR, D. L.1; GONÇALVES JR, A. C.2; COELHO, G. F.3; LEISMANN, E. A. V.4; 
SCHWANTES, D.5; DOMINGUES, C. V. R.6

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, dlbj_@hotmail.com; 2Professor da UNIOESTE, 
affonso133@hotmail.com; 3Professor da UDC - Medianeira, gustavo_coelho@udc.edu.br; 4Estudante 

de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, volz.eduardo@gmail.com; 5Professor da PUC - Toledo, 
daniel_schwantes@hotmail.com; 6Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE,  

caio-domingues@hotmail.com.

O fósforo (P) é considerado um dos elementos mais limitantes para a cultura do milho, especial-
mente em solos com baixo teor de P disponível e altas taxas de sorção, sendo necessárias aplica-
ções de altas doses deste nutriente. Fertilizantes fosfatados de baixa solubilidade em água e alta 
solubilidade em ácidos fracos liberam o P no solo lentamente, diminuindo, a sua fixação no solo. 
Um dos mais tradicionais fertilizantes fosfatados insolúveis em água, porém solúvel em ácidos 
fracos, são as farinhas de ossos provenientes de abate de animais. O uso de farinhas de ossos 
contribui para a ciclagem do P no ambiente. Desta maneira o objetivo deste trabalho foi avaliar os 
parâmetros biométricos da cultura do milho até o final de sua fase vegetativa, submetida à aplica-
ção da farinha de osso de peixe (14% P2O5 solúvel, 37% P2O5 total e 22% de Ca) como adubação 
fosfatada, utilizando o Superfosfato triplo (SFT) (46% P2O5 solúvel e 16% de Ca) como referência. 
O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho eutróférrico em vasos com capacidade para 10 kg de 
solo. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial (2 x 6) em blocos casualizados, sendo 
duas fontes de P2O5 (farinha de osso de peixe (FOP) e superfosfato triplo (SFT)), e seis doses (0, 
30, 60, 90, 120 e 150 kg ha-1). Foi realizada a calagem 30 dias antes da semeadura pelo método do 
IAC, para V = 70%. O híbrido de milho utilizado foi 30F53 da Pionner, que foi semeado no dia 24 
de outubro de 2014. As fontes de N e K2O utilizadas foram ureia e cloreto de potássio respectiva-
mente nas doses de 150 kg ha-1 (parceladas em 3 aplicações) e 100 kg ha-1. Os dados foram sub-
metidos à análise estatística, utilizando teste Tukey a 5% de probabilidade e análise de regressão. 
Os tratamentos com FOP foram significativamente maiores para o parâmetro altura de plantas 
quando comparados ao SFT. Para diâmetro de colmo não foi encontrada diferença significativa 
entre os tratamentos (P < 0,05). Já para as variáveis volume de raiz, massa seca de parte aérea, 
massa seca de raiz houveram diferenças significativas, na qual o SFT demonstrou maior eficiência 
devido a alta solubilidade do fertilizante mineral, disponibilizando mais rapidamente P que a FOP. 
Pode se concluir que os resultados obtidos para os parâmetros biométricos da cultura do milho, 
exceto para altura de plantas, foram superiores para SFT quando comparados com FOP. Entretanto 
a FOP pode ser uma ótima alternativa para disponibilização de fosforo a longo prazo devido a sua 
baixa solubilidade no solo e contribuindo para a diminuir as taxas de fixação de P no solo.

Palavras-chave: altura de planta; fosfatados; fertilizantes de lenta liberação.
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ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO PRÓXIMO NA PREDIÇÃO DE 
CARBONO TOTAL EM SOLOS DERIVADOS DE BASALTO

FELIX, J. C.1*; ABADE, V. S.1; BRITO, O. R.3; VENDRAME, P. R. S.3;GUIMARÃES, M. F.3; 
MARCHÃO, R. L.4; BROSSARD, M.5; BECQUER, T.5

1Pós-graduando em Agronomia da UEL, jcazfelix@yahoo.com.br; 2Graduando em Agronomia da UEL, 
vinicius.salvioni.abade@gmail.com; 3Docentes da UEL, osmar@uel.br, vendrame@uel.br, mfatima@

uel.br; 4Pesquisador Embrapa Cerrados, robelioleandro@gmail.com; 5Pesquisadores Institut de 
Recherchepour Le Développement – IRD, michel.brossard@ird.fr, thierry.becquer@ird.fr.

Nas ultimas décadas o uso da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS), que apresenta 
uma faixa de absorção de energia entre 1.100 e 2.500 nm vem sendo avaliada para a predição 
dos teores de carbono total em amostras de solo. Entretanto, poucos estudos foram realizados 
em solos tropicais, notadamente nos derivados de basalto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
técnica NIRS para predição do carbono total (CT) de amostras de solos derivados de basalto da 
região norte paranaense. Foram utilizadas 213 amostras coletadas nas camadas de 0-20 e 60-80 
cm, em Latossolos e Nitossolos de textura muito argilosa. As amostras foram tamisadas utilizando 
peneira de 0,2 mm para a determinação do carbono total, empregando o método de combustão a 
seco (C-CHN). Ao mesmo tempo, as amostras foram escaneadas em um espectrômetro FOSS Vis-
-NIR XDS (FossNIRSystems, Silver Spring, MD, USA) para obtenção dos espectros NIR. Os dados 
espectrais foram utilizados na construção de um modelo de predição do CT através dos softwares 
WinISI IV v.4.2 (Foss NIR Systems/Tecator Infrasoft International, LC, Silver Spring, MD, USA) e 
Unscrambler X, v.10.2 (CAMO Software AS). No tratamento dos dados, 6 amostras foram conside-
radas outliers e excluídas do modelo. Na etapa de calibração do modelo foi utilizado um conjunto 
de 140 amostras enquanto as demais (67) foram utilizadas para os testes de validação do modelo. 
O pré-tratamento utilizado na etapa de calibração foi a segunda derivada utilizada de forma iso-
lada (2_1_1). O conteúdo de CT determinado pelo C-CHN variou de 5,28 a 72,73, com média de 
16,30 g kg-1. Foi possível verificar que os coeficientes de determinação da calibração (Rc2) e da 
validação (Rv2) foram 0,95 e 0,74, respectivamente e os erros padrões (SEC) foram de 1,44 g kg-1 e 
3,29 g kg-1 nas etapas de calibração e validação, respectivamente. Esses resultados indicam que o 
modelo testado foi satisfatório e que o NIR tem potencial para substituir o método de combustão 
a seco na determinação do CT em solos desenvolvidos de basalto.

Palavras-chave: NIRS; latossolo;nitossolo; calibração do método; validação do método.
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APLICAÇÃO DE FÓSFORO EM SOLOS DEGRADADOS DO PARAGUAI E SEU 
EFEITO SOBRE O CULTIVO DE CHIA (Salvia hispanica L.)

GONZALEZ, A. L.1; FERNANDEZ, C.2

1Professora da Facultad de Ciencias Agrarias da Universidad Nacional de Asunción FCA-UNA, alizgon@
gmail.com; 2Estudante de Graduação em Engenharia Agronômica na FCA-UNA.

A chia é uma espécie de interesse nutricional por seu alto teor de ômega-3, fibra solúvel, antioxi-
dantes, proteínas e sais minerais; seu grão é consumido diretamente ou transformado. As reco-
mendações de adubação para chia são baseadas em estudos feitos em países com diferentes con-
dições de solo e clima do Paraguai, por isso é necessário gerar informações locais para assegurar o 
uso eficiente de fertilizantes, possibilitando a redução de custos de produção e impactos ambien-
tais negativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação fosfatada sobre algumas 
características agronômicas da cultura de chia. O experimento foi realizado na Facultad de Cien-
cias Agrárias, da Universidad Nacional de Asuncion, em San Lorenzo, no período entre maio a 
outubro de 2013. O solo com pH 6,3; 1% de matéria orgânica, fósforo 8,9 ppm; e a concentração de 
Ca, Mg e K 1,6; 0,6 e 0,12 cmolc kg-1, respectivamente. O delineamento experimental foi de blocos 
ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de doses de P2O5 
(0, 40, 80 e 120 kg ha-1, mais um controle absoluto), uma dose constante permaneceu 40 kg ha-1 
de N e K2O. As fontes utilizadas para o fornecimento de N, P e K foram ureia, fosfato complexado e 
cloreto de potássio, respectivamente. As parcelas foram preparadas com agricultura convencional. 
O espaçamento de sementes de chia foi de 0,45 m entre linhas com 20 plantas por metro linear. As 
sementes foram depositadas até uma profundidade de 2 a 3 cm em uma quantidade equivalente 
a 2 kg sementes ha-1. 20 plantas foram colhidas ao acaso para a leitura de variáveis, contando 
assim oitenta plantas por tratamento. As variáveis avaliadas foram: altura da planta, número de 
ramos por planta, produção de grãos por ramo e por planta, peso de mil grãos e rendimento total 
de grãos chia. Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância, comparação de médias 
foi realizada com o teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Não houve diferença estatística 
na altura da planta, número de ramos por planta, produção de grãos por planta, peso de mil grãos 
ou o rendimento total de grãos chia, cujos valores médios foram de 63 cm, 9 unidades; 6,5 g pl-1; 
1,1 g e 1.161 kg ha-1, respectivamente. Diferenças significativas em produção de grãos por ramo 
foram detectados na dose de 120 kg ha-1 de P2O5 com valor de 0,83 g. Se conclui que a adubação 
fosfatada pode ajudar a aumentar o tamanho dos ramos de frutificação e melhorar o rendimento 
por ramo, mas mais ensaios são necessários, utilizando outras fontes de fertilizantes e práticas de 
conservação do solo.

Palavras-chave: fertilização; fertilizantes; fosfato complexado.
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FERTILIZAÇÃO NITROGENADA EM SOLOS DEGRADADOS DO PARAGUAI  
E SEU EFEITO SOBRE A CULTURA DO MILHO

GONZALEZ, A. L.1; CAUSARANO, H. J.1; GOMEZ, M. R.2

1Professor da Facultad de Ciencias Agrarias da Universidad Nacional de Asunción FCA-UNA, alizgon@
gmail.com; 2Estudante de Graduação em Engenharia Agronômica na FCA-UNA.

A gestão eficiente de nitrogênio na cultura do milho é um dos mais importantes fatores para um 
bom nível nutricional e aumento de produção. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da adu-
bação nitrogenada sobre algumas características agronômicas do milho O experimento foi rea-
lizado na Facultad de Ciencias Agrárias, da Universidad Nacional de Asuncion, em San Lorenzo, 
Paraguai entre fevereiro e outubro de 2014. O solo da área experimental mostrou um pH de 6,3; 
1% de matéria orgânica, fósforo 8,9 ppm; e a concentração de Ca, Mg e K 1,6; 0,6 e 0,12 cmolc kg-1, 
respectivamente. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e 
quatro repetições. Os tratamentos consistiram de doses crescentes de N (20, 40, 80, 120 e 180) kg 
de N ha-1 aplicando-se 20 kg N ha-1 no plantio e o restante em cobertura no estádio compreendido 
entre V3 e V6, com uma dose constante de 75 kg P2O5 ha-1 e 90 kg K2O ha-1. As fontes utilizadas para 
o fornecimento de N, P e K foram ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente. 
O espaçamento de sementes de milho foi 0,75 m entre linhas e 0,28 m entre plantas. As sementes 
foram depositadas a uma profundidade de 2 a 3 cm. Foram colhidas 12 plantas ao acaso para a lei-
tura de variáveis, contando assim 48 plantas por tratamento. As variáveis avaliadas foram altura 
da planta, diâmetro do caule, área foliar, massa seca, comprimento e diâmetro de espiga, número 
de linhas por espiga, número de grãos por linhas, peso da espiga, peso de mil grãos e rendimento 
total de grãos de milho. Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância, comparação 
de médias foi realizada com o teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Não houve diferença 
estatística na altura da planta, diâmetro do caule, área foliar, massa seca, comprimento e diâmetro 
de espiga, número de linhas por espiga, número de grãos por linhas, peso da espiga, peso de mil 
grãos e rendimento total de grãos de milho, cujos valores médios foram 218 cm, 20 mm, 609 cm2, 
5.678 kg ha-1, 14 cm, 49 mm, 15 linhas planta-1, 31 grãos por linha, 160 g e 7.912 kg ha-1, respecti-
vamente. Diferenças significativas em peso de mil grãos foram detectados na dose de 160 kg ha-1 
de N com valor de 346 g. Se conclui que a adubação nitrogenada pode ajudar a aumentar o peso 
dos grãos de milho, no entanto, mais pesquisas sobre a dinâmica desse nutriente no sistema solo-
-planta, bem como de outras fontes e época das aplicações de fertilizantes são necessários.

Palavras-chave: fertilizantes; nitrogênio.
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EFICIÊNCIA UTILIZAÇÃO DE FÓSFORO POR CULTIVARES DE FEIJÃO FAVA

GOMES, E. J. C.1, 2; SANTOS, B. A. R.1; GEGRORIO, D. S.1; PELA, A.3; PEIXOTO, N.3

1Acadêmico do curso Agronomia Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri; 2ednilsonvest@
hotmail.com; 3Docente do curso de Agronomia da UEG.

O fósforo é crucial no metabolismo das plantas, desempenhando papel importante na transferên-
cia de energia da célula, na respiração e na fotossíntese. Uma importante alternativa para redução 
do custo de produção e para o uso racional dos fertilizantes fosfatados é a seleção de genótipos 
mais eficientes na absorção e utilização do fósforo. Neste sentido foi conduzido um experimento 
em ambiente protegido, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Ipameri, com objetivo 
de avaliar a eficiência da utilização de fosforo, sobre as cultivares de feijão fava. O delineamento 
experimental foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5 x 3 (cinco doses de P2O5 e três culti-
vares) com três repetições. Foram testadas as variedades Burpee Improved Bush, Early Torogreen 
Bush e Big Mama. As doses foram 0, 112, 228, 371 e 459 mg de P2O5.dm-3, usando-se como fonte o 
Superfosfato Simples Amôniado. A parcela experimental foi um vaso plástico com 5 litros de solo 
coletado na camada superficial de um Latossolo Vermelho-Amarelo Distófico. Cada vaso recebeu 
80 mg de N.dm-3 usando-se ureia como fonte, e 216 mg K2O.dm-3, usando-se KCl. A semeadura foi 
realizada em 04/12/2014, com quatro sementes por vazo. Aos 53 dias após a emergência, as plan-
tas foram coletadas, determinando-se a matéria fresca e seca da parte aérea (em estufa de 65°C 
por 72 horas). O material foi moído em moinho tipo Willey, e o P foi extraído por digestão sulfúrica 
e sua determinação a partir da espectrofometria com azul de molibdênio. Os resultados foram 
submetidos ao teste F para analise de variância, ao teste de Tukey para comparação de média 
das cultivares e regressão para as doses a 5% de probabilidade. Para massa seca não ouve inte-
ração significativa entre doses e variedades. A cultivar Big Mama com 6,06 foi superior a Burpee 
Improved Bush com 4,67g/MS por planta. Houve ajuste quadrático para as doses (y = -0,000031x2 
+ 0,0194x + 3,26). A máxima produtividade estimada 6,06 g/MS por planta foi verificado com a 
dose de 312 mg de P/dm3. A cultivar com maior eficiência de utilização de fosforo foi a Burpee 
Improved Bus, mas apenas em condições de baixa disponibilidade de P no solo, com valor médio 
de 0,851 kg de MS/g de P absorvida.

Palavras-chave: Phaseolus lunatus L.; adubação fosfatada; eficiência nutricional.
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CRESCIMENTO DE Eucalyptus urograndis SOB DOSES CRESCENTES  
DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO NA REGIÃO  

CENTRO-ORIENTAL PARANAENSE

BASSACO, M. V. M.1; FERREIRA, C. F.1; MOTTA, A. C. V.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR; 2Professor da UFPR. 

O eucalipto é a espécie florestal mais plantada no Brasil, e atualmente a mais plantada na região 
Centro-oriental paranaense, sendo cultivada em uma grande diversidade de solo e clima. Muitos 
dos solos utilizados apresentam baixa fertilidade natural, principalmente para os macronutrien-
tes (NPK) e muitas vezes esses solos se encontram bastante explorados, condições propicias a 
resposta a fertilização. Neste sentido o estudo, tem por objetivo avaliar o efeito da fertilização 
com N, P e K no plantio do híbrido de Eucalyptus urophylla com Eucalyptus grandis (E. urograndis). 
O experimento foi instalado na formação geológica Furnas do Grupo Paraná, em um Latossolo 
vermelho-amarelo distrófico textura arenosa, no município de Jaguariaíva, estado do Paraná. Os 
valores de K e P disponível era 0,03 cmolc dm-3 e 1,5 mg dm-3, respectivamente, sendo ambos 
considerados baixo. Após corte do pinus a área recebeu calagem (2 t ha-1 de calcário dolomítico) 
e subsolagem a 45 cm, junto com fosfato natural reativo. As mudas foram plantadas na linha de 
subsolagem, logo, após o plantio foram instalados os experimentos. No experimento N e P foram 
testadas as seguintes doses, 0; 30; 60; 120 e 240 kg ha-1 de N e P2O5; enquanto que para o K foram 
avaliadas as doses de 0; 35; 70; 140 e 280 kg ha-1 de K2O. As doses dos experimentos de N, P e K 
foram parceladas igualmente em quatro aplicações uma de base e três de cobertura aos 3, 9 e 12 
meses de idade. Em cada experimento foi aplicado os nutrientes faltantes nas seguintes quantida-
des: N- 8,5 kg ha-1; P2O5- 51 kg ha-1; K2O - 17 kg ha-1 na adubação de base e nas demais adubações 
de cobertura 24 kg ha-1 de N, 8 kg ha-1 de P2O5, 48 kg ha-1 de K2O + 800 g de Boro. A resposta foi 
avaliada em função da altura total (H) e diâmetro a altura do peito (DAP) aos 12 meses. Contra-
riando o esperado, não houve resposta a aplicação de K e N, sendo que o crescimento em altura 
para a testemunha e a máxima dose foi de 5,62 e 5,52 m, respectivamente, para o N, e de 5,70 e 
5,64 m para o K, e para o DAP de 6,80 e 6,88 cm para o N e de 6,08 e 6,62 cm para o K. Contudo, 
foram observado sintomas de deficiência de K nas folhas da parte inferior da copa nas doses 0 e 
35 kg ha-1 de K2O. A ausência de resposta a N, pode estar relacionada a liberação do mesmo pela 
decomposição da serapilheira da cultura anterior, pinus. Já para o experimento com P houve ajuste 
quadrático para todas as avaliações, sendo que a altura da testemunha foi de 5,09 m e na dose de 
máxima eficiência técnica, 200 kg ha-1 (r2 = 0,86) foi de 5,91 m e o DAP de 5,35 cm para testemunha 
e de 6,94 cm, no ponto de máxima (200 kg ha-1) com r2 = 0,97. Conclui-se na fase inicial de cresci-
mento, que o N e o K não causaram efeito no crescimento do E. urograndis, enquanto que aplicação 
de P proporcionou um maior crescimento das árvores.

Palavras-chave: fertilização florestal; nutrição de plantas; eucaliptos.
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ADUBAÇÃO N, P E K NO CRESCIMENTO INICIAL DE Eucalyptus urograndis 
NA REGIÃO DO NORTE PIONEIRO PARANAENSE

BASSACO, M. V. M.1; FERREIRA, C. F.1; MOTTA, A. C. V.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR; 2Professor da UFPR.

O eucalipto vem substituindo o pinus em diversas regiões subtropicais do Paraná, Mas, seu rápido 
crescimento alerta para a necessidade de maior atenção na fertilização. Muitos dos solos utiliza-
dos apresentam baixa fertilidade natural, principalmente para os macronutrientes (NPK) e mui-
tas vezes esses solos se encontram bastante explorados, condições propicias para responderem a 
fertilização. Neste sentido o estudo, tem por objetivo avaliar o efeito da fertilização com N, P e K 
no crescimento inicial do híbrido de Eucalyptus urophylla com Eucalyptus grandis (E. urograndis). 
O experimento foi instalado na formação geológica Indiferenciado (Rio do Sul, Mafra e Campo do 
Tenente) do Grupo Itararé, em um Latossolo vermelho-amarelo distrófico textura arenosa, com 
baixo teor de K e P (0,07 cmolc dm-3 e 2,9 mg dm-3, respectivamente) no município de Ibaiti, estado 
do Paraná. Após corte do pinus a área recebeu calagem (2 t ha-1 de calcário dolomítico) e subsola-
gem a 45 cm, junto com fosfato natural reativo. As mudas foram plantadas na linha de subsolagem, 
logo, após o plantio foram instalados os experimentos. No experimento N e P foram testadas as 
seguintes doses, 0; 30; 60; 120 e 240 kg ha-1 de N e P2O5; enquanto que para o K foram avaliadas 
as doses de 0; 35; 70; 140 e 280 kg ha-1 de K2O, As doses dos experimentos de N, P e K foram par-
celadas igualmente em duas aplicações uma de base e uma de cobertura aos 3 meses de idade. Em 
cada experimento foi aplicado os nutrientes faltantes nas seguintes quantidades: N- 8,5 kg ha-1; 
P2O5- 51 kg ha-1; K2O - 17 kg ha-1 na adubação de base e na de cobertura 24 kg ha-1 de N, 8 kg ha-1 
de P2O5, 48 kg ha-1 de K2O + 800 g de Boro. A resposta foi avaliada em função da altura total (H) 
e diâmetro a altura do peito (DAP) aos 9 meses. Não houve resposta a aplicação de nitrogênio e 
potássio, sendo que o crescimento em H para a testemunha e a máxima dose foi de 3,94 e 3,98 m, 
respectivamente, para o N, e de 4,53 e 4,54 m para o K, e para o DAP de 4,16 e 3,95 cm para o N e de 
6,08 e 6,62 cm para o K. Já para o experimento com P houve ajuste quadrático para todas as duas 
variáveis com dose de máxima eficiência de 180 kg ha-1 de P2O5, sendo que a H da testemunha foi 
de 3,99 m e na máxima dose (r2 = 0,96) de 4,74 m e o DAP de 4,22 cm para testemunha e de 5,79 
cm para a dose de máxima eficiência (r2 = 0,98). Conclui-se que apenas P teve efeito positivo sobre 
o crescimento inicial do E. urograndis.

Palavras-chave: fertilização florestal; nutrição de plantas; eucaliptos.
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CONCENTRAÇÃO E CONTEÚDO DE Ba, Cr, Ni E V EM PINHÕES DE TRÊS 
REGIÕES FISIOGRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ

BARBOSA, J. Z.; DOMINGUES, C. R. S.; POGGERE, G. C.; MORAES, M. F.; MOTTA, A. C. V.

O uso gastronômico das sementes (pinhão) do pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia) faz 
parte da cultura sulina, sendo que a exploração da espécie de modo extrativista garante a pre-
servação de áreas de floresta. Apesar da importância, a qualidade dessa matéria prima é pouco 
conhecida, principalmente em relação a distribuição geográfica. É provável que a composição 
varie, devido a diversidade genética por ser nativa e pela ocorrência em regiões com formações 
geológicas e solos contrastantes. No Paraná, principal estado produtor de pinhão do Brasil, o 
primeiro planalto tem como material de origem rochas cristalinas, no segundo planalto rochas 
sedimentares e no terceiro planalto rochas ígneas básicas, o que resulta na variação dos teores 
naturais de metais no solo. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar se ocorre diferença de con-
centração e conteúdo de Ba, Cr, Ni e V em pinhões provenientes de três regiões fisiográficas (pri-
meiro, segundo e terceiro planaltos) do Paraná. Entre maio e outubro de 2014 foram coletadas 
24 amostras de pinhão, sendo 7 no primeiro planalto (municípios de Castro, Curitiba, Contenda, 
Mandirituba, Quatro Barras e Tunas do Paraná), 8 no segundo planalto (Irati, Palmeira, Rio Negro, 
São Mateus do Sul e União da Vitória) e 9 no terceiro planalto (Bituruna, Bom Jesus do Sul, Casca-
vel, Clevelândia, Guarapuava, Ivaiporã, Palmas, São Domingos e Tamarana). Após retirar as cascas 
do pinhão, as amostras foram secas em estufa a 65°C por 72 h, moídas e passadas em peneira de 
1 mm. As amostras foram submetidas a digestão com ácido nítrico em forno microondas, sendo 
que nos extratos determinaram-se Ba, Cr, Ni e V por espectroscopia de emissão óptica com plasma 
indutivamente acoplado ICP-OES. Considerando primeiro, segundo e terceiro planaltos, as con-
centrações médias foram de 1,26; 0,79 e 0,91 mg kg-1 para Ba; 0,73; 0,80 e 0,60 mg kg-1 para Cr; 
1,6; 1,4 e 1,2 mg kg-1 para Ni e; 0,41; 0,41 e 0,44 mg kg-1 para V, respectivamente. Já em relação 
ao conteúdo desses metais em um pinhão, foram registrados valores de 4,5; 2,3 e 3,3 g para Ba; 
2,5; 2,0 e 2,6 g para Cr; 5,5; 4,5 e 4,3 g para Ni e; 1,4; 1,3 e 1,7 g para V, respectivamente em 
pinhões do primeiro, segundo e terceiro planaltos. Para a safra de 2014, constataram-se variações 
na composição dos pinhões associadas à região fisiográfica do Paraná, com sendo que o metal com 
maiores variações foi o Ba, metal encontrado em maiores concentração e conteúdo no primeiro 
planalto (rochas cristalinas).

Palavras-chave: segurança alimentar; metais pesados; planta nativa.
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FONTES E DOSES DE BORO NO DESENVOLVIMENTO  
 VEGETATIVO DA COUVE-FLOR

NASCIMENTO, R.1; MORAES, V. R.1; SOUZA, J. A.1; MOREIRA, A.2

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEL, ronaldonasc@yahoo.com.br, 
victorrmoraes@hotmail.com, julianasouzaagro@yahoo.com.br; 2Pesquisador da Embrapa Soja, 

adonismoreira66@gmail.com.

A couve-flor (Brassica oleracea) faz parte de um grupo de plantas exigentes em boro (B), necessi-
tando de boa disponibilidade, que muitas vezes pode não ser suprido suficientemente pela maté-
ria orgânica do solo (MOS). Existe uma série de variáveis com distintas respostas a adubações 
com B, principalmente nas relacionadas ao tipo de solo, teor de argila, cultivar, diferentes fontes 
de nutrientes. A deficiência nutricional causa sintomas característicos da espécie, resultando em 
danos como a má formação do caule, folhas e inflorescências. No caso desta ultima, podendo invia-
bilizar a comercialização das mesmas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a couve-flor, 
sob a aplicação de duas fontes de B, sendo ácido bórico e solubor®, com aplicação de cinco doses. 
Experimento conduzido sob ambiente protegido, na Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualisado com quatro repetições, em 
esquema fatorial 5 x 2, sendo, cinco doses de (0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 mg kg-1 de solo) e duas fontes de 
B [ácido bórico (17% de B) e solubor® (21% de B)]. A semeadura da cultivar ‘Piracicaba Precoce’ 
foi realizada em vasos de 3,0 litros de capacidade, preenchidos com um solo de textura argilosa 
com 520 g kg-1 de argila. Antes da semeadura foi realizada a calagem para elevar a saturação por 
bases a 70%. A adubação de semeadura foi realizada com uma solução completa N (150 mg L-1), P 
e K (100 mg L-1), Cu (1,5 mg L-1), Zn (5 mg L-1) e Fe e Mn (2,5 mg L-1). A adubação com B foi realizada 
no solo via solução logo após a semeadura, enquanto a com N e K foi parcelada, sendo ½ na semea-
dura e ½ em cobertura aos 15 dias após a primeira. Avaliaram-se aos 90 dias após a semeadura, 
a altura da planta, a partir do nível do solo até a inserção da ultima folha, a massa fresca e massa 
seca das plantas de couve-flor. Não houve diferença significativa na altura de plantas. Os maiores 
valores de massa fresca e massa seca das plantas de couve-flor foram obtidos nas aplicações de 
ácido bórico (H3BO3), independente da dose utilizada.

Palavras-chave: ácido bórico; solubor®; Brassica oleracea; adubação boratada.
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ALTERAÇÕES NO pH DO SOLO DEVIDO À APLICAÇÃO DE FONTES  
E DOSES DE NITROGÊNIO NA CULTURA DO TRIGO

NASCIMENTO, R.1; MULLER. M. M. L.2; VICENSI, M.3; MICHALOVICZ, L.4; LOPES, C.

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEL, ronaldonasc@yahoo.com.
br; 2Professor da UNICENTRO, mmuler@unicentro.br; 3Estudantes do Programa de Pós-graduação 
em Agronomia da UNICENTRO, marcelo_vicensi@hotmail.com; 4Estudantes do Programa de Pós-

graduação em Agronomia da UEM, leandromichalovicz@yahoo.com.br; 5Estudante de Agronomia da 
UNICENTRO, christian_chl@hotmail.com.

O acréscimo de nitrogênio (N) é umas das formas mais fáceis e rápidas de se obter aumentos em 
produtividade do trigo. Como consequência, se observam alterações no solo devido às transforma-
ções do nitrogênio (N), bem como, pela absorção das plantas, que afetam os atributos químicos do 
solo, tornando complexos os efeitos da adubação-N. Torno de 70% dos cátions e ânions absorvi-
dos pelas plantas são NH4

+ e NO3
-, ambas as formas são comuns no ciclo do N, principalmente após 

a realização de adubações pesadas. A forma suprida, nítrica ou amoniacal é o que determina as 
reações do solo e o estado de oxidação do N, bem como, o balanço de absorção cátion/ânion resul-
tando no acúmulo ou neutralização de H+/OH-, determinantes para o pH do solo. Assim sendo, o 
trabalho teve como objetivo analisar as alterações no pH do solo, sob diferentes fontes e doses de 
nitrogênio, combinadas na semeadura e cobertura na cultura do trigo. O experimento foi condu-
zido durante as safras de 2011, 2012 e 2013, em Guarapuava/PR. O solo da área possui textura 
argilosa, com predomínio de Latossolos Bruno Distrófico, em área sob plantio direto. Os trata-
mentos foram constituídos por três fontes: ureia (45% N), ureia + NBPT (45% de N + N-(n- butil) 
triamidatiofosfórica) e nitrato de amônio (34% de N), em três doses 0, 40 e 80 kg ha-1 aplicados 
na semeadura e na cobertura. A cultivar de trigo utilizado foi a Mirante®. O solo foi coletado nas 
camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade. As coletas foram nas entrelinhas da cultura 
do trigo, no estádio de folhas bandeira visíveis. As determinações de pH foram realizadas com 
CaCl2 0,01 mol L-1 na proporção 1:2,5. A análise de variância não mostrou interação entre as variá-
veis analisadas. As diferentes fontes não resultaram em alterações entre os valores de pH. Já para 
as doses de nitrogênio, o tratamento com 80 + 80 kg ha-1 somente na camada de solo de 0-10 cm 
de profundidade, foi observado queda no pH para as safras dos anos de 2012 e 2013. Justificando 
que o uso de altas doses de N ao longo dos anos pode resultar em acidificação superficial do solo.

Palavras-chave: acidez; adubação; ureia; nitrato de amônio; NBPT.
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AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO DE PEQUENAS PROPRIEDADES 
PRODUTORAS DE FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - PR

BARETA JUNIOR, E.1; GENÚ, A. M.2; CAMARGO JUNIOR, O. A.2

1Estudante de Agronomia da UNICENTRO, bareta.ebj@hotmail.com; 2Professor da UNICENTRO, 
agenu@unicentro.br, osniljr@yahoo.com.br.

Adubação e calagem são práticas importantes para se alcançar um maior índice produtivo nas cul-
turas agrícolas, como na cultura do feijão. Entretanto, os pequenos produtores de feijão no municí-
pio de Prudentópolis - PR, geralmente não realizam estas práticas e, mesmo quando realizam, não 
são com base na análise química de amostras de solo sendo que o município se destaca com uma 
produção de 40 mil toneladas por ano de feijão e a cultura é a principal fonte de renda em 75% das 
pequenas propriedades do município. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a fertilidade 
do solo de pequenas propriedades produtoras de feijão no município de Prudentópolis - PR. O 
trabalho foi realizado em 29 propriedades, nas quais foram realizadas as amostragens do solo nos 
locais onde cultivavam o feijão. Para cada propriedade foram coletadas amostras compostas, utili-
zando trado holandês, na profundidade de 0,00-0,20 m. As amostras foram encaminhadas ao labo-
ratório para determinação de pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio 
e hidrogênio + alumínio. A partir desses dados, foram obtidos a soma de bases (SB), capacidade 
de troca catiônica (CTC), saturação por bases (V%) e saturação por alumínio ( m%). Também foi 
realizada a análise granulométrica das amostras uma vez que a recomendação de adubação potás-
sica e fosfatada são baseadas no teor de argila do solo. A partir dos dados obtidos foi realizada a 
avaliação da fertilidade do solo e a necessidade nutricional para a cultura em cada propriedade, de 
acordo com a recomendaçãodo IAPAR. Verificou-se que para a necessidade de calagem 10 proprie-
dades não precisavam desta pratica e 19 necessitavam de doses variáveis sendo que em 5 delas a 
dose recomendada foi acima de 3 t ha-1. A adubação com N foi a mesma para todas as propriedades 
na dose de 15 a 20 kg ha-1no sulco de plantio e 30 a 60 kg ha-1em cobertura. A adubação com P 
foi variável sendo este nutriente o mais deficiente nas áreas amostradas, onde 14 propriedades 
necessitavam do nível mais alto de adubação fosfatada. Já em relação a adubação com K, a maioria 
das propriedades estavam em nível intermediário do nutriente, necessitando de menores doses 
de K2O. Estes resultados estão relacionados ao fato de que a maioria dos produtores não realiza 
adubação e calagem devido ao alto custo dos insumos e, ainda, ao costume de realizar monocul-
tivo, o que vem ocasionando perdas na produtividade. Neste sentido, seria interessante a rotação 
de culturas com gramíneas visando melhorar as condições do manejo assim como diversificar a 
produção, gerando maior lucro. Desta forma, conclui-se que a fertilidade do solo nas pequenas 
propriedades que cultivam feijão no município de Prudentópolis mostrou-se baixa, com necessi-
dade de aplicação de calcário e adubação NPK, o que possibilitará um maior ganho de produtivi-
dade para os produtores.

Palavras-chave: cultura do feijoeiro; fertilidade do solo; produtividade.
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APLICAÇÃO DE LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
ASSOCIADO À TORTA DE FILTRO EM SOLO DEGRADADO  

DE EXTRAÇÃO DE ARGILA

OLIVEIRA, D. L. A.1; LEÃO, D. A.2; OLIVEIRA, T. T. A.3; OLIVEIRA, V. T. A.4; OLIVEIRA, A. L. R.5

1Professora do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR, 
Câmpus Campo Mourão, darleneoliveira@utfpr.edu.br; 2Tecnóloga em Gerenciamento Ambiental e 
Especialista em Gerenciamento e Auditoria Ambiental, leao@gmail.com; 3Engenheiro Civil, tiago_

tao@hotmail.com; 4Estudante do curso de Engenharia Civil da UTFPR, Câmpus Campo Mourão; 
victorminerios1@hotmail.com; 5Professor do curso de Engenharia Civil da UTFPR, Câmpus Campo 

Mourão, rodrigues@utfpr.edu.br.

Em Campo Mourão, noroeste paranaense, a extração de argila para produção de tijolos promove a 
degradação do solo, com a retirada de cerca de 40 t. dia dessa matéria-prima em profundidade de 
até seis metros em área de 1,6 ha. Com essa exploração tem-se a eliminação da camada superficial 
do solo por raspagem, onde há maior disponibilidade de matéria orgânica e nutrientes, visando 
expor o pacote argiloso. Este processo causa compactação do solo e afloramento do lençol freá-
tico tornando comprometida a utilização da área para produção vegetal. A presente pesquisa teve 
por objetivo avaliar os efeitos da aplicação de resíduos: lodo da estação de tratamento de água 
(LETA) e torta de filtro (TF) gerada em indústria sucroenergética, em solo de cava de extração de 
argila visando a sua recuperação. O experimento foi realizado em vasos de 4 L de capacidade com 
4 doses de LETA e TF (0, 10, 25, 50 v/v). Foram também confeccionados vasos com a mistura de 
LETA e TF (T1 = 0; T2 = 5,0%; T3 = 12,5% e T4 = 25 v/v de LETA e TF, respectivamente. Após a 
aplicação dos resíduos os vasos com solos foram incubados por um período de 90 dias e a cada 
semana foi adicionado água destilada para manter a capacidade de campo em torno de 60%. Após 
o período de incubação as unidades experimentais foram desmontadas e analisados os macronu-
trientes, pH e condutividade elétrica das misturas solo mais resíduo. A adição do lodo de alumínio 
da estação de tratamento de água (LETA) e da torta de filtro (TF) e dos resíduos associados no 
experimento favoreceram o aumento do pH; dos teores de Ca, Mg, da CTC, condutividade elétrica, 
saturação de bases (V%) e do ∆pH. Pode-se observar que a aplicação das diferentes doses de LETA 
alteraram os teores de alumínio trocável do solo, os quais sofreram um decréscimo, enquanto os 
teores de alumínio total e da condutividade elétrica foram aumentados devido a presença do coa-
gulante policloreto de alumínio na composição do resíduo. Acréscimos dos teores de K e P foram 
observados apenas nos tratamentos com torta de filtro. Pode-se concluir que estes resíduos (LETA 
e TF) e a mistura dos dois podem ser dispostos em solos degradados desde que seja feito o acom-
panhamento das alterações no solo ao longo de suas aplicações.

Palavras-chave: aplicação de resíduos; solos degradados; nutrientes.
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APLICAÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM SOLO: 
CARACTERIZAÇÃO DO SUBPRODUTO E PREDIÇÃO  

DO COMPORTAMENTO DE METAIS1

OLIVEIRA, D. L. A.2; CAMPOS, L. P.3; VOLANTE, P. R.4; YAMANE, D. R.5; CORÁ, J. E.6

1Trabalho extraído da tese de doutorado da primeira autora; 2Professora da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Câmpus Campo Mourão - PR, darleneoliveira@utfpr.edu.br; 3Engenheira-

agrônoma, Doutora do curso de Pós-graduação em Agronomia da FCAV da UNESP Jaboticabal 
- Produção Vegetal, Bolsista FAPESP, lclilianecampos@gmail.com; 4Doutoranda do curso de Pós-

graduação em Agronomia da FCAV da UNESP Jaboticabal, Produção Vegetal, Bolsista CAPES, volante.
pri@gmail.com; 5Mestre em Agronomia da FCAV da UNESP Jaboticabal, Ciência do solo, Bolsista 
FAPESP, danilo_yamane@yahoo.com.br; 6Professor adjunto da FCAV da UNESP Jaboticabal, SP, 

Bolsista CNPQ, Departamento de Solos e Adubos, cora@fcav.unesp.br.

O aumento do uso do bagaço de cana-de-açúcar para geração de energia elétrica no Estado de 
São Paulo tem resultado em grandes quantidades de cinzas que necessitam de manuseio e dis-
posição adequada. O destino corrente deste resíduo em grande escala tem sido a utilização no 
solo de áreas plantadas com cana-de-açúcar, porém esse método não é autorizado pelas agências 
ambientais do país ou pelo Ministério da Agricultura e são escassas as avaliações sobre vanta-
gens ou desvantagens de sua aplicação. Esta pesquisa foi proposta visando caracterizar física e 
quimicamente a cinza de bagaço de cana-de-açúcar (CBCA) e avaliar os efeitos da sua aplicação 
em diferentes doses nos atributos químicos do solo. Para isso foi proposto ensaio de campo em 
duas áreas sob Argissolo com cultivo de citros com diferentes manejos da CBCA (aplicação na 
superfície sem e com incorporação) por meio do delineamento em blocos casualisados com cinco 
repetições. Foram avaliados o efeito de cinco doses de CBCA (0, 5, 10, 20 e 40 t ha-1) quanto ao 
comportamento dos metais tóxicos (Cr), fitotóxicos (Zn, Mn, Cu, e Ni), básicos (Ca, Mg, K e Na) e 
dos 2- elementos (Si, P e S como SO4). Os dados foram analisados por meio de análise de variância 
(teste F). Seguiu-se o delineamento experimental em blocos com parcelas subdivididas sendo as 
doses como tratamentos principais e as profundidades como tratamentos secundários. Os resul-
tados evidenciaram que a CBCA é rica em SiO2 (82,2%) com predomínio de quartzo cristalino e 
em menor concentração silicato de potássio. A CBCA foi classificada como resíduo Classe II-A não 
inerte segundo a NBR 10.004/2004 da ABNT devido à presença de teores de sulfato maiores que o 
valor máximo permitido o que pode ter acarretado a lixiviação de bases solúveis (principalmente 
de Na e K). A aplicação da CBCA não altera o pH do Argissolo e os teores de Ca, Mg, K, Na, Cu, Zn, 
Mn, Cr ou Ni do solo. A CBCA também não contribui para a elevação dos teores de Si disponível 
no Argissolo, provavelmente devido ao predomínio de sílica cristalina de baixa reatividade na sua 
composição mineralógica não influenciando a redução da fixação de P.

Palavras-chave: resíduo organomineral; silíca cristalina; imobilização; metais pesados.
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CICLAGEM DE FÓSFORO EM PLANTAS DE COBERTURA DE INVERNO  
EM FUNÇÃO DE DIFERENTES FONTES FOSFATADAS

GASPERINI, A. M.1; SARTOR, L. R.2; DETONI, M. J.1; OLIGINI, K. F.1; PAVINATO, P. S.3

1Acadêmicos de Agronomia UTFPR - Dois Vizinhos, andressa.agronomia@hotmail.com; 2Professor 
Fertilidade de Solos UTFPR - Dois Vizinhos, laerciosartor@utfpr.edu.br; 3Professor Fertilidade de solos 

e AdubaçãoESALQ/USP, Piracicaba, pavinato@usp.br.

Plantas de cobertura apresentam potencial de ciclagem de nutrientes, tornando esses disponíveis 
para o solo e para culturas sucessoras, essas plantas de cobertura utilizam diferentes mecanismos 
para facilitar a ciclagem de elementos importantes como o Fósforo. O objetivo do presente traba-
lho foi determinar o potencial de ciclagem de nutrientes no tecido vegetal de diferentes plantas 
de cobertura de inverno, em resposta a fontes de adubação fosfatada distintas. O experimento foi 
conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, sob um Latos-
solo Vermelho distroférrico. Utilizou-se um delineamento experimental em esquema fatorial com 
blocos ao acaso, sendo o fator A as plantas de cobertura de inverno: aveia preta cv. IAPAR 61 
(Avena strigosa Schreb), centeio cv. IPR 89 (Secale cereale L.), nabo forrageiro (Raphanus sativus 
L.), tremoço branco (Lupinus albus) azevém comum (Lolium multiflorum) e ervilhaca peluda (Vicia 
villosa Roth) e o fator B adubação fosfatada: superfosfato triplo, fosfato natural e testemunha (sem 
fósforo). A semeadura das plantas de cobertura foi realizada no mês de maio de 2013 empregando-
-se densidades recomendadas e aplicando-se 100 kg ha-1 de P2O5 nos tratamentos com adubação 
fosfatada. Em todas as unidades experimentais aplicou-se 50 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de 
potássio e 150 kg ha-1 de nitrogênio na forma de ureia. As amostras das plantas de cobertura foram 
coletadas quando se encontravam em pleno florescimento, em uma unidade amostral de 0,25 m2. 
Os tecidos vegetais foram secos à 65°C e, posteriormente moídos para a determinação de P total. 
Os resultados foram submetidos a análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade de erro 
e quando significativas, as médias foram comparadas entre si pelo teste Tukey a 5% de probabi-
lidade. Houve diferença significativa para a os teores de fósforo total nas plantas de coberturas, 
sendo que o nabo apresentou maior teor de P no tecido (28,8 kg ha-1) enquanto que a ervilhaca 
apresentou menor teor de P (7,4 kg ha-1), esse efeito pode ser explicado pelo sistema radicular 
distinto entre as espécies. Dentre as plantas de cobertura avaliadas, o nabo forrageiro, foi mais 
eficiente na ciclagem de fósforo, por apresentar sistema radicular agressivo e grande potencial de 
absorver maiores quantidades de nutrientes e devolve-los para o solo.

Palavras-chave: ciclagem de nutrientes; cobertura do solo; fertilidade do solo.
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CURVA DE CRESCIMENTO E EXTRAÇÃO  
DE NUTRIENTES DO MORANGUEIRO

TERNOSKI, G. D.1; SANCHES, P. P.1; PAULETTI, V.2; ZAWADNEAK, M. A. C.3; LEMISKA, A.4

1Estudantes de Graduação da UFPR em Agronomia, gabrielternoski@ufpr.br, paulapsanches.agro@
gmail.com; 2Doutor, Engenheiro-agrônomo e professor de nutrição mineral de plantas da UFPR, 

vpauletti@ufpr.br; 3Doutora, Engenheira-agrônoma e professora de parasitologia agrícola da UFPR, 
mazawa@ufpr.br; 4Mestre em Ciência do Solo, anderson_lemi@ufpr.br.

A cultura do morangueiro tem muita importância socioeconômica no Paraná. A quantificação e a 
absorção dos nutrientes e a determinação da fase em que ocorre a maior absorção pode otimizar 
a aplicação de fertilizantes, o uso dos nutrientes e aumentar a produção. O morangueiro apre-
senta um ciclo produtivo de em média seis meses, de acordo com a cultivar. Tendo isso em vista, 
o presente trabalho teve como objetivo elaborar a curva de crescimento e extração de nutrientes 
pela parte aérea da planta, discriminando-se em partes vegetativa (ramos e folhas), e reprodutiva 
(flores e frutos). O experimento foi implantado no dia 12 de agosto de 2014 em casa de vegetação 
no Departamento de Solos, da Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR. Foram avaliadas 81 
plantas de Albion, através da coleta de toda a parte aérea, aos 40, 55, 70, 85, 100, 115, 130, 145 
e 160 dias após o transplante das mudas. As plantas foram cultivadas individualmente em vasos 
com 2,5 kg de solo, este solo apresentou adequado teores de nutrientes e pH CaCl2 5,9. A irrigação 
foi realizada quando necessário para mater a capacidade de campo. A adubação constou da apli-
cação equivalente a 650 kg ha-1 do formulado 8-14-10, que foi misturado ao solo imediatamente 
antes do transplante das mudas. Após 35 dias do transplante das mudas foi feita aplicação de 100 
kg ha-1 de N e aos 85 dias foi aplicado 40 kg ha-1 KCl. Em cada data de coleta foram colhidas três 
plantas que foram divididas em partes vegetativa e reprodutiva, em seguida foram secas e pesa-
das para determinação da massa seca. Após moagem, as amostras serão submetidas à análise dos 
nutrientes C, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, B e Mn e, a partir da massa seca da partes vegetativa, será 
determinado o conteúdo (extração) de nutrientes. A maior produção de frutas frescas em uma 
planta foi de 151 g. A produção média acumulada de massa seca da parte vegetativa foi de 21,45 g 
planta-1. No início da produção de frutas o morangueiro produziu apenas 45% de toda a biomassa 
vegetativa produzida no experimento, sendo o pico de acúmulo de massa aos 160 dias após o 
transplante das mudas, término do experimento.

Palavras-chave: morango; nutrição do morangueiro; exportação de nutrientes.
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CONSEQUÊNCIAS DO Mg ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA 
NO SOLO EM COLUNAS CULTIVADAS COM MILHO

REZENDE, G. S.1; MENDES, R. R.2; TONELLO, A. P.3; MIOTO, L. S.4; REZENDE, M.4; FREITAS, P. S. 
L.5

1Graduanda em Ciências Biológicas da UEM, grazi_9@ m sn.com; 2Graduando em Agronomia da 
UEM; 3Doutoranda em Agronomia PGA/UEM, anna.tonello@hotmail.com; 4Mestranda em Agronomia 
do PGA/UEM, liliscabora@hotmail.com, maiara_rezende_15@hotmail.com; 5Professor Associado do 

DAG/UEM, pslfreitas@uem.br.

A reutilização de águas residuárias de esgoto doméstico (ARED), como fonte de água, nutrientes 
e matéria orgânica para o solo e plantas é uma prática empregada na agricultura e deve ser tra-
tada analogamente à fertirrigação. Contudo, altas taxas de aplicação podem gerar impactos no 
ambiente. Dentre os nutrientes, o Magnésio (Mg) é menos requerido pelas plantas, porém a dis-
ponibilidade de Mg é satisfatória no solo, o qual ocorre na forma catiônica de Mg2+. Diante dessa 
problemática, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação da qualidade da ARED 
no Magnésio do solo em parcelas cultivadas com a cultura do milho. Inicialmente foram montadas 
estruturas de microlisímetros dentro da casa de vegetação no Centro Tecnológico de Irrigação 
da Universidade Estadual de Maringá, no Município de Maringá em 2014. Foi colocado Nitossolo 
Vermelho Distroférrico em vinte colunas, com um histórico de aplicação de ARED o qual o total de 
lâmina aplicada neste ensaio resultou em doses de: 8.560 m3 ha-1 com água pura para T0, 2.140, 
4.280, 6.420 e 8.560 m3 ha-1 com ARED para T1, T2, T3 e T4, respectivamente. Após o preenchi-
mento das parcelas, foram retiradas amostras de solo de cada uma nas profundidades de 0-5 cm, 
5-10 cm, 10-20 cm, 2-40 cm e 40-60 cm com a ajuda de um trado holandês para posterior análise. 
A ARED foi coletada na Estação de Tratamento de Esgoto – Região Sul, da Sanepar, no Município 
de Maringá. Em cada microlisímetro foram semeadas três sementes de milho híbrido, cultivar 
Biomatrix. Após 14 dias foi realizado o desbaste deixando apenas uma planta por parcela. Foram 
colocados 150 ml de água todos os dias para manter a demanda evapotranspiratória. A aplicação 
de água residuária de esgoto doméstico ocorreu quando a planta de milho se encontrava no está-
gio V5-V6. Foram retiradas as amostras de solo nas mesmas profundidades que as iniciais para 
comparação nos teores de magnésio entre as amostras iniciais e finais do solo em que estava o 
plantio do milho. Ao final do experimento, as amostras foram levadas ao Laboratório de Análise 
de Solo da UEM para a análise, totalizando 60 dias do ciclo da cultura. Sintetizando, pode se afir-
mar que antes da aplicação de água nas colunas, o Nitossolo já continha um alto teor de magnésio, 
aumentando ainda mais com as posteriores aplicações de ARED e água, o que provavelmente nas 
amostras de percolado irá demostrar também uma quantidade significativa do nutriente, levando 
em conta que o percolado passa por todo o solo causando lixiviação no perfil do mesmo.

Palavras-chave: nutriente; nitossolo; microlísimetro.
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EFEITOS DAS APLICAÇÕES DE ÁGUA RESIDUÁRIAS DOMÉSTICA 
REFERENTE AO CÁLCIO EM COLUNA COM SOLO CULTIVADA COM MILHO

REZENDE, G. S.1; MENDES, R. R.2; TONELLO, A. P.3; MIOTO, L. S.4; REZENDE, M.4; FREITAS, P. S. 
L.5

1Graduanda em Ciências Biológicas da UEM, grazi_9@ m sn.com; 2Graduando em Agronomia da UEM; 
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Os sistemas agrícolas são expostos às ações naturais que podem ser benéficas ou prejudiciais. 
Nesse sistema existem diversos fatores que podem interferir no desenvolvimento das plantas, 
bem como os nutrientes contidos no solo e nas águas utilizadas para irrigação. Dentre os nutrien-
tes presentes no solo e na água, o cálcio tem importantes funções tais como, estruturais, osmóticas 
e de mensageiro citoplasmático. O presente estudo teve como objetivo analisar as consequências 
das aplicações de doses crescentes de água residuária doméstica, no cálcio do solo em colunas cul-
tivadas com milho. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação no Centro Tecnológico de Irri-
gação da Universidade Estadual de Maringá, no Município de Maringá em 2014. Para a pesquisa, 
utilizou-se 20 colunas preenchidas com Nitossolo Vermelho Distroférrico, de textura argilosa, com 
um histórico de aplicação de água residuária de esgoto doméstico (ARED). As lâminas aplicadas 
neste ensaio resultaram nas seguintes doses: 8.560 m3 ha-1 de água pura para T0, 2.140, 4.280, 
6.420 e 8.560 m3 ha-1 com AR para T1, T2, T3 e T4, respectivamente. Após o término das aplica-
ções foram retiradas amostras de solo em cada coluna nas profundidades de 0,00-0,05, 0,05- 0,10, 
0,10-0,20, 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m com a ajuda de um trado holandês para a realização da aná-
lise química. Em cada coluna foram semeadas três sementes de milho híbrido, cultivar Biomatrix. 
Após 14 dias foi realizado o desbaste deixando apenas uma planta por microlisímetro. As parcelas 
foram irrigadas com 150 ml de água todos os dias, para manter a demanda evapotranspiratória 
da cultura. A aplicação das doses de ARED foi feita quando as plantas de milho se encontravam 
no estádio V5-V6, com intervalos entre aplicações de 15 dias. Aos 60 dias de desenvolvimento 
das plantas de milho, foram retiradas novamente amostras de solo nas mesmas profundidades 
iniciais. As amostras foram enviadas ao Laboratório de Análises de Solos da UEM a fim de anali-
sar as alterações nos teores de cálcio antes e depois do desenvolvimento das plantas. Em suma 
a quantidade de cálcio no solo foi substancialmente alta, provavelmente devido ao fato, de que, 
antes de aplicar a lâmina, o Nitossolo já era rico desse nutriente. Apresentou alta quantidade de 
cálcio principalmente nas profundidades inferiores, após aplicação de água residuária de esgoto 
doméstico, podendo também concluir que com essa perda para as camadas mais profundas, o 
cálcio pode ter lixiviado.

Palavras-chave: amostras; nutriente; nitossolo.
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CRESCIMENTO DA SOJA EM ARGISSOLO ARENOSO SUBMETIDO  
À APLICAÇÃO DE DOSES E COMBINAÇÕES DE CALCÁRIO,  

SILICATO E GESSO AGRÍCOLA

CASTALDO, J. H.1; BERTICELLI, C. L.2; NOLLA, A.3; KONRAD, M.2; CARNEIRO, A. R.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias da UEM, jhcastaldo@bol.com.br; 
2Engenheiro-agrônomo da UEM, cberticelli@gmail.com, konradm@hotmail.com; 3Professor da UEM, 

anolla@uem.br; 4Química, responsável pelo Laboratório de Solos da UEM,  
andressa_rcarneiro@hotmail.com.

O calcário tem sido o produto mais usado para corrigir solos ácidos, mas possui baixa solubilidade 
e pouco efeito em profundidade. Porém, alguns resíduos siderúrgicos, como o Silicato de cálcio e 
magnésio, também podem ser utilizados como corretivos, apresentando uma maior reatividade 
e potencial para corrigir o solo em subsuperfície. Ainda, a aplicação de gesso agrícola é capaz de 
fornecer cálcio e enxofre e também reduzir a saturação por alumínio em profundidade, porém é 
necessário estabelecer critérios para sua utilização combinada com os corretivos de acidez. Assim, 
objetivou-se avaliar o crescimento da soja submetida a doses e combinações de corretivos e gesso 
agrícola para estabelecer critérios de correção em Argissolo arenoso. O ensaio foi montado na 
UEM campus Umuarama, utilizando-se colunas PVC de 20 x 15 cm (comprimento x diâmetro), 
preenchidas por um Argissolo Vermelho distrófico típico arenoso, que apresentava originalmente 
pH-H2O = 4,9, Ca, Mg, K, Al, H+Al CTC igual a 0,66; 0,23; 0,07; 1,3; 4,96 e 5,92 cmolc kg-1, respec-
tivamente e saturação por bases (V) de 16% e 20% de argila. Aplicou-se doses calcário e silicato 
e combinações de ½ dose de calcário + ½ dose de silicato para elevar a V até 50 e 60% com e 
sem a utilização de gesso agrícola. O solo foi incubado por 15 dias e cultivou-se soja (variedade 
NK7059RR) por 45 dias, tratadas com fungicidas, inseticida e inoculadas com Bradyrhizobium. 
Aplicou-se 110 kg ha-1 de P2O5 e 85 kg ha-1 de K2O, além do equivalente a 6 t ha-1 de palha de milho 
para simular o SPD. Na colheita, avaliou-se a altura de plantas, acúmulo de matéria seca (MS) 
das partes aérea e radicular e comprimento das raízes. Plantas mais altas foram obtidas quando 
aplicou-se calcário e/ou silicato para elevar V até 60%, não sendo influenciadas pelo gesso. Não 
houve diferença no acúmulo de MS aérea com a aplicação isolada ou combinada dos corretivos, 
com maior acúmulo observado quando elevou-se o V até 60% adicionando-se gesso. O maior acú-
mulo de MS radicular ocorreu com uso de silicato para elevar V até 60% combinado com gesso. O 
comprimento do sistema radicular foi maior com uso de calcário para elevar V até 60% com a adi-
ção de gesso. Conclui-se que a aplicação de silicato e calcário para elevar V até 60% combinados 
com gesso, proporcionaram melhor desenvolvimento de soja.

Palavras-chave: escória de siderurgia; condicionador de solo; plantio direto; Glycine max.
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CORREÇÃO DE ACIDEZ EM ARGISSOLO ARENOSO COM APLICAÇÃO DE 
DOSES E COMBINAÇÕES DE CALCÁRIO E SILICATO COM GESSO AGRÍCOLA

CASTALDO, J. H.1; BERTICELLI, C. L.2; NOLLA, A.3; KONRAD, M.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias da UEM, jhcastaldo@bol.com.br; 
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3Professor da UEM, anolla@uem.br.

A acidez do solo é uma das causas da degradação química do solo. Entre os corretivos, o calcário 
tem sido normalmente utilizado, mas apresenta baixa solubilidade, limitando a correção em pro-
fundidade. Alternativamente, o silicato de cálcio e magnésio vem sendo usado, e apresenta maior 
reatividade e potencial para correção em subsuperfície. -2 O uso de condicionadores de solo como 
o gesso agrícola fornece Ca e SO4 e reduz a% de Al+3 em profundidade. Objetivou-se avaliar o efeito 
de corretivos de acidez combinados com gesso agrícola; para estabelecer critérios de correção 
em Argissolo arenoso. O experimento foi montado na área experimental da UEM Umuarama, uti-
lizando-se tubos de PVC de 20 x 15 cm, preenchidos por um Argissolo Vermelho distrófico típico 
arenoso, cuja caracterização química indicava saturação por bases (V) de 16% e 20% de argila, 
pH-H2O = 4,9, Ca+2, Mg+2, K, Al+3, H++Al+3 e CTC igual a 0,66; 0,23; 0,07; 1,3; 4,96 e 5,92 cmolc kg-1 
respectivamente. Aplicou-se doses de calcário e silicato e combinações de ½ dose de calcário + ½ 
dose de silicato para elevar V até 50 e 60% com e sem gesso agrícola. O solo foi incubado por 15 
dias, cultivando-se soja (variedade NK7059RR) por 45 dias, inoculada e tratada com fungicidas e 
inseticida. Aplicou-se 110 kg ha-1 de P2O5 e 85 kg ha-1 de K2O, e o equivalente a 6 t ha-1 de palha de 
milho para simular o SPD. Na colheita, o solo foi coletado e analisou-se o pH-H20, os teores de Al+3, 
Ca+2, Mg+2, K+ V%. Os corretivos aumentaram o pH, não sendo influenciados pelo gesso. A maior 
redução do Al+3 ocorreu com gesso mais os corretivos combinados ou não para elevar V a 60%. 
Ambos os corretivos elevaram igualmente o V, com maiores valores na dose para elevar o V a 60% 
+ gesso, onde observou-se V somente a 50%. Os corretivos elevaram igualmente o Ca+2 e Mg+2 com 
maiores teores na dose para V a 60% utilizando calcário e gesso. Para P, não houve diferença entre 
os corretivos combinados ou não, mas os maiores teores de P ocorreram nas doses para V a 60%. 
Conclui-se que os corretivos utilizados foram eficientes para elevar o pH-H2O, V% Ca+2, Mg+2, P e 
redução no teor de Al+3, com melhores resultados nas doses para elevar V a 60% combinados com 
gesso.

Palavras-chave: escória de siderurgia; condicionador de solo; plantio direto; Glycine max.
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CULTIVO DE PLANTAS DE TRIGO SUBMETIDAS À APLICAÇÃO DE Pb E A 
INFLUÊNCIA DAS DIFERENTES DOSES NA MORFOLOGIA DA PLANTA

FREDRICH, J. E.1; GONÇALVES JR, A. C.2; SOUSA, R. F. B.3; DOMINGUES, C. V. R.4; MIOLA, A. J.5; 
PORTO FILHO, I. S.6

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, fredrich_jonatan@outlook.com; 2Professor 
da UNIOESTE, affonso133@hotmail.com; 3Estudande de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 

r_felipe_b@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, caio-domingues@
hotmail.com; 5Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, ali_miola_@hotmail.com; 

6Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, ibere14@hotmail.com.

O trigo (Triticum aestivum L.), um componente básico da alimentação mundial, que vem sendo 
exposto a condições adversas relacionadas à presença de metais tóxicos (Cd, Pb, Cr, etc). Os metais 
tóxicos formam um grupo que não é biodegradável, causando inúmeros danos a fauna e flora. A 
absorção de metais pela planta é algo frequente, haja vista que estes presentes na solução do solo 
podem ficar retidos nas raízes ou serem translocados para parte aérea e grãos. A presença dos 
metais tóxicos nas plantas ocasiona na alteração de processos vitais como a fotossíntese, mitose, 
absorção de água, distúrbios nutricionais, etc. O atual experimento foi conduzido em casa de vege-
tação pertencente a UNIOESTE, Câmpus de Marechal Cândido Rondon - PR. As doses utilizadas 
são valores aceitos pela Resolução CONAMA n°420 – que impõe critérios para definição de teores 
para a prevenção da contaminação dos solos e também define leis para o gerenciamento de áreas 
contaminadas - (Dose 1- valor pré-existente no solo; Dose 2- metade do limite do valor permitido 
e Dose 3- limite do valor permitido), além de valores que extrapolam os níveis aceitáveis (Dose 
4- três vezes o valor máximo permitido; Dose 5- dez vezes o valor máximo permitido), resultando 
em teor inicial; 90; 180; 540 e 1.800 mg kg-1 de solo para o Pb. Foi realizada adubação e calagem 
com posterior contaminação por Pb e incubadas por 30 dias para o equilíbrio dos metais na solu-
ção do solo. Posterior a isso, procedeu-se com a semeadura de seis sementes por vaso de trigo 
cultivar CD150® e mantidas três plantas por vasos após a germinação até completarem o ciclo. 
Foi realizado o controle de pragas por meio da aplicação de Lufenuron. Em seguida, foram reali-
zadas análises biométricas avaliando número de perfilhos e altura de planta, com intervalo de 14 
dias a cada análise. Foi encontrada diferença significativa (P < 0,01) para ambos os parâmetros 
biométricos avaliados. Posteriormente, os dados foram submetidos a análise de regressão e teste 
de Tukey ao nível de 5%, demonstrando uma redução de 13,5% da altura em comparação a tes-
temunha, na maior dose de Pb. Já para número de perfilhos, pode-se observar que houve redução 
de 30% em solo contaminado com Pb, quando comparado a testemunha. Percebe-se também, 
que plantas submetidas a doses até o valor de interferência previsto na resolução obtiveram as 
maiores medias de crescimento, todavia, não pode-se dizer que estes tratamentos não apresentam 
nenhum teor de metal em seus órgãos, devido a ausência da análise de tecido foliar.

Palavras-chave: metais; distúrbios nutricionais; fotossíntese; efluentes poluídos.
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CÁLCIO E MAGNÉSIO FOLIAR DE ALFAFA EM RESPOSTA A FORMAS DE 
APLICAÇÃO E DOSES DE CALCÁRIO EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

MADELLA, L. A.1; TOFFOLLI, L. C. B.2; ASSMANN, J. M.3; ASSMANN, T. S.4; ASSMANN, A. L.5; 
TATTO, W. H.2; TOFFOLLI, R. B.6

1Estudante de Agronomia da UTFPR, Pato Branco, laura-madella12@hotmail.com; 2Programa de Pós-
graduação em Agronomia da UTFPR, Pato Branco, leticia@zootecnista.com.br, wilsonhenriquetatto@

gmail.com; 3Analista em Ciência e Tecnologia do IAPAR, joiceassmann@iapar.br; 4Professora 
da UTFPR, Pato Branco, tangrisimioni@gmail.com; 6Pesquisador do IAPAR, assmann@iapar.br; 

6Zootecnista autônomo, rodolfo@vividense.com.br.

A alfafa (Medicago sativa L.) é uma espécie forrageira que desde a antiguidade vem sendo culti-
vada e utilizada, principalmente por apresentar alta produtividade, qualidade proteica, digestibili-
dade e boa palatabilidade, além de fixar nitrogênio atmosférico. Porém, devido ás suas qualidades 
nutritivas excepcionais, a alfafa é provavelmente a cultura que remove maiores quantidades de 
Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) e, dentre as leguminosas, talvez a mais sensível em relação a presença 
de Alumínio no solo, daí a importância do correto manejo da fertilidade do solo e da correção de 
sua acidez realizada pela prática da calagem. O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito de 
diferentes doses de calcário combinadas a distintas formas de aplicação sobre teores de Ca e Mg 
foliar na cultura da alfafa. O experimento foi conduzido na estação experimental do Instituto Agro-
nômico do Paraná, localizada no município de Pato Branco - PR. A cultivar utilizada foi a Crioula, 
com densidade de 20 kg ha-1 de sementes. A saturação de bases (V%) e teores de Ca e Mg no solo 
na camada de 0,0-20,0 cm, antes da implantação do experimento foram de 62%, 5,09 e 2,34 cmol(c) 
dm-3, respectivamente. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com qua-
tro repetições em parcelas subdivididas, consistindo-se em um bi fatorial 3 x 5 x 5. As parcelas 
constituíram-se pelos dias acumulados (56, 220, 286, 353 e 432 dias), as subparcelas pelas formas 
de aplicação de calcário (aração+gradagem, subsolagem e superficial) e as sub-sub parcelas pelas 
doses de calcário (0, 2, 4, 6 e 8 Mg ha-1). Após, as coletas de amostras para avaliação de tecido foliar 
as parcelas foram roçadas a 10 cm do solo e o material verde removido. Os teores de Ca e Mg foram 
analisados por espectrofotometria de absorção atômica. O maior valor de Ca no tecido foliar foi 
encontrado aos 56 dias acumulados com um teor de 16,07 g kg-1. As formas de aplicação de calcá-
rio influenciaram os teores de Mg apenas quando a dose de 4 Mg ha-1 de calcário foi realizada com 
subsolador, a qual diferiu significativamente apenas da aplicação com de aração+gradagem nesta 
mesma dose de calcário. Sendo assim, conclui-se que a forma de aplicação de calcário não afeta 
os teores de Ca e Mg nas plantas de alfafa, sendo a dose 4 Mg ha-1 a mais adequada para suprir as 
necessidades por Ca e Mg da forrageira.

Palavras-chave: calagem; acidez do solo; Medicago sativa.
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A alfafa é uma forrageira muito afetada com a acidez do solo, tendo sua produção e desenvol-
vimento prejudicados. Desta forma, a calagem torna-se uma pratica essencial para o cultivo da 
alfafa, pois a mesma exerce efeitos benéficos: melhor desenvolvimento radicular, maior eficiência 
na fixação simbiótica, aumento de disponibilidade de nutrientes entre outros. Moreira e Fageria 
(2010), verificaram em seus estudos que a calagem melhora o crescimento radicular e nodulação 
da alfafa e consequentemente a fixação biológica de nitrogênio. A aplicação do calcário no solo 
pode ser realizada tanto com incorporação ou sobre a superfície, no entanto em sistemas de plan-
tio direto consolidados, preconiza-se o não revolvimento do solo. Portanto, este trabalho tem por 
objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de calcário combinadas a distintas formas de aplica-
ção sobre teores de nitrogênio foliar na cultura da alfafa. O experimento foi conduzido na estação 
experimental do Instituto Agronômico do Paraná, localizada no município de Pato Branco - PR. a 
cultivar utilizada foi à crioula. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 
quatro repetições em parcelas subdivididas, consistindo-se em um fatorial de 3 x 5 x 5. As parcelas 
constituíram-se pelos dias acumulados (56, 220, 286, 353 e 432 dias), as subparcelas pelas for-
mas de aplicação de calcário (aração+gradagem, subsolagem e superficial) e as sub-sub parcelas 
pelas doses de calcário (0, 2, 4, 6 e 8 Mg ha-1). Plantas de alfafa cultivadas com 4 Mg ha-1 de calcário 
nas parcelas sem incorporação de calcário, apresentaram teores de nitrogênio do tecido foliar de 
34,5 g kg-1, valor superior aos encontrados nas demais plantas onde o calcário foi incorporado via 
aração+gradagem ou subsolador. Já, o maior teor de nitrogênio na parte aérea da alfafa foi obtido 
aos 432 dias acumulados na aplicação superficial, que foi de 37,90 g kg-1 de N, equivalente a um 
teor de 23,69% de proteína bruta (PB), ou seja um material de excelente qualidade podendo ser 
comparado com o teor de PB das rações comercias encontradas no mercado.

Palavras-chave: calagem; aração; subsolagem.
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PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DA CALAGEM E GESSAGEM

PIVETTA, L. A.1; MALDANER, J. L.2; LAND, T. W.2

1Professor da UFPR Setor Palotina, laerciopivetta@ufpr.br; 2Estudante de Agronomia da UFPR Setor 
Palotina, lucianomaldaner@ufpr.br, tiago.wl@hotmail.com.

A correção da acidez do solo em sistema de semeadura direta é dificultada pela baixa reatividade 
dos corretivos. Uma estratégia é a utilização do gesso agrícola como condicionador de solo, visando 
a redução da toxidez de alumínio e aumento dos teores de cálcio em profundidade, contudo, este 
ainda não é muito utilizado pelos produtores da região Oeste do Paraná. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito da calagem e da gessarem na produtividade da soja. O experimento foi 
desenvolvido no município de Palotina - PR, em Latossolo Vermelho eutroférrico, cultivado nos 
últimos anos com a sucessão soja de verão e milho safrinha. O solo apresenta os seguintes teores 
nas camadas de 0,0 a 0,2 e 0,2 a 0,4 m, respectivamente: 1,47 e 1,86 cmol c dm-3 de Ca, 0,43 e 0,49 
cmol c dm-3 de Mg, 0,25 e 0,18 cmol dm-3 de K, 0,38 e 0,27 cmol dm-3 de Al, 4,96 e 3,97 cmol dm-3 
de H+Al, 30,2 e 38,9% de V, 11,6 e 8,8 g dm-3 de M.O., 48,7 e 5,5 g dm-3 de P e 6,93 e 8,47 g dm-3 de 
S. O teor de argila na camada de 0,0 a 0,5 m é de 500 g kg-1. O delineamento experimental foi de 
blocos casualizados em arranjo fatorial 4 x 2. O primeiro fator constou de quatro doses de calcário 
calcítico (PRNT 65%): 0,00, 2,18, 4,35, 8,70 t ha-1. O segundo fator constou de duas doses de gesso 
(19% de S e 28% de CaO): 0,0 e 3,0 t ha-1. A aplicação dos tratamentos foi realizada 15 dias antes 
da semeadura da soja, cultivar Monsoy 6210 IPRO. A semeadura foi realizada no dia 22/09/14. 
Foram avaliadas a produtividade e massa de 100 grãos da soja. Nenhuma das variáveis apresentou 
diferença significativa. A produtividade media foi de 3.856 kg ha-1, com CV de 8,6%, e a massa de 
100 grãos média foi de 13,1 g, com CV de 4,2%. Como a aplicação dos tratamentos foi com ante-
cedência de apenas 15 dias, a ausência de resposta da soja à calagem é coerente, uma vez que o 
calcário apresenta lenta reação no solo. Contudo, esperavam-se melhorias na soja com a utiliza-
ção do gesso, considerando que o solo apresentava médios teores de S, baixos teores de matéria 
orgânica e a saturação por alumínio já se encontrava com valores de 10 a 15%. Provavelmente a 
ausência de resposta foi devido à plasticidade da soja, já demonstrada por diversos autores, aliado 
à boa disponibilidade hídrica durante o período. Pivetta et al. (2011) observaram que mesmo com 
menores teores de Ca, Mg e K, maiores teores de Al e maior resistência do solo à penetração nas 
rotações com milheto e sorgo a produtividade da soja não diferiu do manejo escarificação/pousio. 
A produtividade média do experimento foi superior à media nacional e estadual divulgadas pela 
CONAB, que foram de 2.976 e 3.307 kg ha-1, respectivamente. Espera-se que com a maior reação do 
calcário a partir das próximas safras o efeito dos tratamentos se manifeste. Conclui-se que devido 
à sua plasticidade, a soja não é afetada pela gessagem e calagem no curto prazo.

Palavras-chave: semeadura direta; acidez; alumínio.
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FONTES E DOSES DE NITROGÊNIO NO CRESCIMENTO INICIAL  
DO ARROZ SEQUEIRO (cv.F-68)

SANDOVAL, C. H.1; RODRIGUES, B. O.2

1Mestrando em Agronomia do Departamento de Agronomia da UEL, Londrina - PR, hectorsanco83@
hotmail.com; 2Docente do Departamento de Agronomia/CCA-UEL, osmar@uel.br.

A cultura do arroz (Oryza sativa L.) é muito importante porque representa atualmente a principal 
fonte de energia e vitaminas para muitas populações do mundo. Os incrementos na população 
global exigem cada vez mais aumentos na produtividade da cultura ou na ocupação de áreas de 
cultivo. Isso induz consequentemente, a uma maior demanda de nutrientes para realização das 
fertilizações, especialmente para o nitrogênio. As fontes de N mais usadas nesta cultura são a 
ureia e o sulfato de amônio, cuja eficiência agronômica varia entre 20-80% devido as perdas por 
volatilização, nitrificação, desnitrificação e lixiviação, aumentando os custos de produção. Este 
estudo foi realizado com objetivo de avaliar os efeitos de fontes e doses de N na cultura do arroz 
(cv. Fedearroz-68). O ensaio foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de Agronomia/
CCA/UEL. O delineamento experimental empregado foi o inteiramente casualizado com quatro 
repetições. Os tratamentos testados resultaram de um fatorial 3 x 5 em que os fatores foram três 
fontes (ureia, sulfato de amônio e sulfammo) e cinco doses de N (0, 50, 100, 150, 200 kg ha-1 de 
N). Foram avaliadas as seguintes variáveis: perfilhamento, altura de planta, massa seca aérea e 
eficiência agronômica do nitrogênio. O analises de dados foram realizadas utilizando programa 
SISVAR- 5.3. Independentemente da fonte empregada foi possível estimar que a maior produção 
de massa seca e número de perfilhos foram obtidos com a aplicação de 178 e 177 kg ha-1 de N, 
respectivamente. A altura de planta foi influenciada significativamente pelas fontes avaliadas. Per-
mitindo estimar os pontos de máximo em 137 e 154 kg ha-1 para ureia e sulfato de amônio, respec-
tivamente. Entretanto para o sulfammo a resposta foi linear. Os máximos conteúdos de N na MS 
da parte aérea foram obtidas com as doses de 253, 188 e138 kg ha-1 de N, para sulfato de amônio, 
ureia e sulfammo, respectivamente, indicando que a maior eficiência agronômica (g MS/kg de N) 
foi do sulfato de amônio.

Palavras-chave: fertilização nitrogenada; Oryza sativa; eficiência agronômica.
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USO CONTINUADO DE DEJETO LÍQUIDO DE SUÍNO NO SOLO  
EM PLANTIO DIRETO: EFEITO NA PRODUÇÃO VEGETAL

COSTA, A.1; BARBOSA, G. M. de C.1

1Pesquisadores da Área de Solos do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), Rod. Celso Garcia Cid, 
Km 375, Londrina, CEP 86001-970, Caixa Postal 481, antcosta@iapar.br, graziela_barbosa@iapar.br.

A utilização dos dejetos oriundos da criação de animais em confinamento está diretamente ligada 
à questão ambiental e ao seu descarte em solos agrícolas. No Brasil esta preocupação, especial-
mente com os dejetos líquidos de suínos (DLS), tem ocorrido em função da sua utilização como 
fertilizante nos solos, em áreas onde a concentração de animais está, muitas vezes, acima da capa-
cidade suporte do solo. A aplicação contínua do DLS pode causar desequilíbrios entre nutrientes 
(N, P, K), toxidez de alguns metais pesados (Cu e Zn) e lixiviação de nitratos que podem atingir o 
lençol freático, sendo essas a principais preocupações dos órgãos ambientais e dos pesquisado-
res ligados ao problema. O objetivo desse estudo foi verificar o comportamento da produção de 
grãos de cereais e massa seca de plantas de cobertura com aplicações sucessivas de dejeto líquido 
de suíno. O experimento utilizando esse dejeto, proveniente de uma granja de ciclo completo de 
criação de suínos, foi instalado em sistema de plantio direto, em 2006, na Estação Experimental de 
Pesquisa da Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola-COODETEC, no município de Cascavel - PR, 
em um Latossolo Vermelho distroférrico, em delineamento experimental de blocos casualizados, 
com quatro repetições. O dejeto foi aplicado semestralmente em doses correspondentes a: 15, 
30 e 45 m3 ha-1 e testemunha sem dejeto, totalizando 90, 180 e 270 m3 ha-1, respectivamente, ao 
final de três anos. Foram avaliadas as colheitas de grãos de soja em 2007 e 2009, milho em 2008 e 
trigo em 2009. No inverno avaliou-se a massa seca da parte aérea de aveia, em 2007, e nabo forra-
geiro, em 2008. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão usando o software 
SISVAR 4.6. O dejeto líquido de suíno aumentou linearmente a produção acumulada de grãos dos 
cereais e a de massa seca acumulada das plantas de cobertura. O DLS é constituído por substâncias 
que possuem nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas sendo essa razão da resposta 
positiva à sua aplicação. O uso de DLS aumentou a produção de grãos em 13 kg por m3 aplicado. 
As gramíneas, milho e trigo, responderam positivamente à aplicação do DLS, o mesmo não aconte-
cendo com a soja. A produção de massa seca da parte aérea das plantas de cobertura, cultivadas no 
período de inverno, aveia e nabo forrageiro, aumentou linearmente com o aumento das doses de 
dejeto suíno aplicado, indicando o mesmo comportamento observado para o rendimento de grãos. 
Cada m3 de dejeto aplicado aumentou em 50 kg a produção de massa seca acumulada de aveia e 
nabo forrageiro. Assim, pode-se inferir que o DLS apresentou valor como fertilizante orgânico e 
que as doses aplicadas cumulativamente, até 270 kg ha-1, não foram prejudiciais ao desenvolvi-
mento das plantas, quando se considerou a produção de grãos de cereais e a massa seca da parte 
aérea das plantas de cobertura.

Palavras-chave: esterco; chorume; nutrientes; produção vegetal.
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DE FONTES E DOSES DE BORO
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O boro (B) é um dos micronutrientes mais importantes na cultura da couve flor (Brassica olera-
cea) sendo a sua deficiência comum nesta espécie, causando sintomas característicos e severos, 
inviabilizando em alguns casos a produção de inflorescências comercializáveis. De maneira geral, 
a couve-flor responde à adubação boratada e a intensidade da resposta esta relacionada ao teor 
do nutriente no solo, tipo de solo e a cultivar. Com o objetivo de avaliar o efeito da adubação com 
fontes e doses de B via solo na cultura da couve-flor, foi realizado um experimento em ambiente 
protegido na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O delineamento experimental utilizado 
foi inteiramente casualisado com quatro repetições num fatorial 4 x 2, sendo quatro doses de B 
(0; 0,5; 1,0 e 2,0 mg kg-1) e duas fontes de B [ácido bórico (17% de B) e Solubor® (21% de B)]. A 
semeadura da cultivar Piracicaba Precoce foi realizada em vasos de 3,0 L preenchidos com solo. 
Antes da semeadura foi realizada a calagem para elevar a saturação por bases a 70%. A adubação 
de semeadura foi realizada com uma solução completa N (150 mg L-1), P K (100 mg L-1), Cu (1,5 mg 
L-1), Zn (5 mg L-1) e Fe Mn (2,5 mg L-1). A adubação com B foi realizada no solo via solução logo após 
a semeadura. A adubação com N e K foi parcelada, sendo ½ na semeadura e ½ em cobertura aos 15 
dias após a semeadura. Avaliou-se o teor de clorofila, determinado indiretamente no terço médio 
da folha mais desenvolvida, aos 45 dias após a semeadura, por meio de leituras SPAD com auxílio 
de um clorofilômetro digital (Minolta 502). Os maiores teores de clorofila nas folhas de couve flor 
foram observados na aplicação de ácido bórico, entretanto, não houve diferença significativa entre 
as doses de B. Conclui-se que independente da dose de B, a adubação com boro via solo na forma 
de ácido bórico aumentou o teor de clorofila das folhas de couve flor Piracicaba Precoce.

Palavras-chave: SPAD; ácido bórico; Brassica oleracea; Solubor®.
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RESPOSTA DO MILHO “SAFRINHA” A DOSES  
E MODOS DE APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO

COSTA, A.1; COSTA, M. A. T.1

1Pesquisador do IAPAR, antcosta@iapar.br; 2Professor substituto da Universidade Federal do 
Tocantins, Câmpus de Araguaína, matcosta@hotmail.com.

O nitrogênio é constituinte de vários compostos das plantas como aminoácidos, ácidos nucleicos 
e clorofila. É um nutriente exigido em grande quantidade. A cultura do milho, para produções 
modestas de grãos, absorve em torno de 80 kg de N ha-1; em sistemas de cultivo de elevadas pro-
dutividades chega a extrair 350 kg de N ha-1. Em média, para a produção de uma tonelada de grãos, 
a cultura acumula em sua parte aérea 28 kg de N ha-1 e exporta nos grãos em torno de 60%, 17 kg 
de N ha-1. O cultivo do milho de segunda safra, ou “safrinha”, por ocorrer em condições climáticas 
desfavoráveis, relacionadas à deficiência hídrica e à ocorrência de períodos de baixas tempera-
turas, com risco de formação de geadas, limita o potencial produtivo desse cultivo. Diante deste 
contexto surgem dúvidas quanto ao manejo da adubação nitrogenada. Em solos de boa fertilidade 
as respostas mais expressivas do milho “safrinha” ao nitrogênio ocorrem quando sua aplicação é 
realizada no sulco de semeadura. Aplicou-se doses de nitrogênio correspondentes a 0, 20, 40, 60 e 
80 N kg ha-1, no sulco de semeadura, antecedendo o plantio. A última dose N também foi aplicada 
parceladamente, 20 kg no sulco e 60 N kg ha-1 em cobertura. A fonte de nitrogênio foi a ureia. O 
experimento foi conduzido em Londrina - PR, e delineado em blocos ao acaso, com quatro repeti-
ções. Por ocasião do desbaste das parcelas observou-se redução na população de plantas nos tra-
tamentos que receberam 60 e 80 kg de N ha-1 no sulco de semeadura. Esse efeito foi mais intenso 
na maior dose aplicada, com redução da população de plantas de milho em 23%, quando compa-
rado ao tratamento sem aplicação de nitrogênio. A aplicação da mesma dose parcelada provocou a 
diminuição do estande em 4%. O rendimento médio de grãos de milho, no experimento, alcançou 
5.600 kg ha-1, indicando uma produtividade satisfatória para milho cultivado na “safrinha”. Houve 
efeito para as doses de N aplicadas no sulco de semeadura e para o parcelamento de nitrogênio. 
O parcelamento da dose de nitrogênio, usando-se 20 kg de N ha-1, no sulco de semeadura e 60 kg 
de N ha-1, em cobertura de solo foi o tratamento que proporcionou a maior produção de grãos de 
milho, diferindo da testemunha, sem N, e da aplicação de 80 kg de N ha-1, aplicada totalmente no 
sulco de plantio. As equações de regressão ajustadas indicaram o modelo raiz quadrada como 
o mais adequado para descrever a resposta do milho às doses de nitrogênio, quando aplicadas 
exclusivamente no sulco de plantio. A produção máxima estimada foi de 6.160 kg ha-1 de grãos de 
milho, usando-se a dose de 21,43 kg de N ha-1. Portanto, em cultivo de milho “safrinha”, pelas con-
dições climáticas de risco que ocorrem no cultivo, particularmente baixas temperaturas e pouca 
disponibilidade de água, a dose de nitrogênio no sulco de plantio não deve ultrapassar 40 kg de 
nitrogênio ha-1.

Palavras-chave: milho safrinha; nitrogênio; modos de aplicação.
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ESTRATÉGIA DE ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA EM ÁREAS DE  
ALTA FERTILIDADE NA PRODUTIVIDADE DE GRÃOS DE MILHO1

BARTH, G.2; SUYAMA, J. T.3

1Trabalho executado com recursos próprios da Fundação ABC; 2Engenheiro-agrônomo, Doutor, 
Coordenador do Setor de Solos e Nutrição de Plantas da Fundação ABC, Castro - PR, gabrielbarth@

fundacaoabc.org.br; 3Engenheira-agrônoma, Pesquisadora do Setor de Solos e Nutrição de Plantas da 
Fundação ABC, Castro - PR, juliana.tamie@fundacaoabc.org.br.

O manejo da adubação orgânica com dejeto líquido bovino (DLB) aliada ao sistema de plantio 
direto é usual na região dos Campos Gerais. O DLB é aplicado no solo sob forma de biofertilizante 
para fornecer nutrientes às culturas e contribuir para o incremento de matéria orgânica no solo, 
melhorando os atributos físicos, químicos e biológicos. O presente estudo teve como objetivo ava-
liar o efeito da redução da adubação mineral em função da aplicação de esterco bovino sobre a 
produtividade de milho em área com alta fertilidade do solo pela aplicação contínua de DLB. O 
experimento foi conduzido na Faz. São Sebastião, em Castro - PR, na safra de 2011/12, anterior-
mente cultivada com azevem. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 
quatro repetições. A análise de solo inicial na profundidade de 0-20 cm apresentou as seguintes 
características: 54,5 g.dm3 de MO; 139,3 mg.dm3 de P(resina); 7,5 mmolc.dm3 de K e 79,5% de V%. 
Os tratamentos foram: T1- sem adubação; T2- somente DLB (40 m3 ha-1 aplicado na superfície uma 
semana antes da semeadura); T3- DLB + 66% do N e 30% do P e K da adubação recomendada; T4- 
DLB + 66% do N da adubação recomendada sem P e K; T5- DLB + adubação mineral recomendada; 
T6- Adubação mineral recomendada (180, 90, 90 kg.ha-1 de N, P2O5 e K2O). Pela análise do DLB 
foram aplicados em 40 m3: 63, 77, 130 e 2.480 kg.ha-1 de N, P2O5, K2O e MS (6,2%) respectivamente. 
A produtividade foi influenciada em função do manejo da adubação mineral e/ou DLB, com Prob > 
F de 0,0054, CV de 6,7% e DMS 1.987 kg.ha-1 com as seguintes medias: T1- 11.544, T2- 11.932, T3- 
13.839, T4- 13.482, T5- 13.439 e T6- 13.733 kg.ha-1. Pelos resultados apresentados neste ensaio, 
os tratamentos sem adubação mineral com N apresentaram as menores produtividades. As maio-
res produtividades foram observadas pelos tratamentos T3 e T6, diferentes estatisticamente do 
T1. O T2 apesar de não ser diferente estatisticamente dos demais tratamentos com adubação 
nitrogenada, pela diferença de produtividade, é economicamente viável a aplicação de N, sendo 
que com aplicação de DLB, 120 kg ha-1 de N seriam suficientes. Considerando a adubação com no 
mínimo 120 kg.ha-1 de N, a dose de P e K não interferiu na produtividade, pois independente da 
dose de P e K, a produtividade foi superior a 13,4 t.ha-1, demonstrando que solos com altos níveis 
desses elementos, a redução da adubação mineral pode ser total. Conclui-se portanto, nessas con-
dições, há possibilidade da redução parcial da dose de N e redução total de P e K, porém sugere-se 
o acompanhamento periódico do nível de fertilidade do solo em função do manejo adotado para 
não haver um desbalanço de nutrientes com o tempo.

Palavras-chave: dejeto líquido bovino; redução da adubação; Zea Mays (L.).
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ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM FUNÇÃO DE DOSES E 
PARCELAMENTOS DE GESSO AGRÍCOLA SOB PLANTIO DIRETO

MÜLLER, M. M. L.1; VICENSI, M.2; MICHALOVICZ, L.3; ALMEIDA, A.4; LOPES, C.4; IANISKI, E.4

1Professor da UNICENTRO, mmuller@unicentro.br; 2Pós-graduação em Agronomia da UNICENTRO, 
marcelo_vicensi@hotmail.com; 3Pós-graduação em Agronomia da UEM, leandroguarapuava@
hotmail.com; 4Estudantes de Graduação da UNICENTRO, andrezinhoalmeida1@hotmail.com, 

christian_chl@hotmail.com, elitonianiski@gmail.com.

O gesso agrícola vem sendo estudado em sistema de plantio direto (PD) para melhorar a fertili-
dade do solo, já que não há revolvimento do solo e práticas de adubação e calagem em superfície, 
combinadas à adição de nutrientes na superfície do solo pelos resíduos culturais, formam uma 
camada fértil e corrigida superficialmente, em contraste com camadas mais ácidas e com menos 
nutrientes em subsuperfície. Para comparação, o gesso é 150 vezes mais solúvel que o calcário, e 
movimenta-se com a água do solo até camadas mais profundas, adicionando cálcio (Ca2+) e enxofre 
(S-SO4 2-) no perfil e mobilizando magnésio (Mg2+) do complexo de troca das camadas superficiais 
para camadas mais profundas, e reduzindo os teores de alumínio monomérico (Al3+) que é tóxico 
às raízes. Neste estudo, implantado em Guarapuava - PR, foram avaliadas alterações nos atributos 
químicos de um Latossolo Bruno em função da gessagem. Os tratamentos consistiram em 3, 6, 9 e 
12 Mg ha-1 de gesso, aplicadas a partir de novembro de 2009: sem parcelamento (P1), 50+50% da 
dose em 2009 e 2010 (P2), 33+33+33% da dose em 2009, 2010 e 2011 (P3). O delineamento foi 
de blocos ao acaso em esquema fatorial (4 x 3) + 1, sendo o tratamento adicional um controle sem 
gesso. Coletaram-se amostras de solo estratificadas em 0-10, 10-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm de 
profundidade. Comparando-se a média do fatorial e a do controle, nas camadas de 40-60 e 60-80 
cm o pH do solo foi maior com aplicação de gesso. Em todas as camadas, os teores de Al3+ foram 
2- menores e os de Ca2+ e S-SO4 foram maiores no fatorial do que no controle. Até 20 cm os teores 
de Mg2+ foram menores no fatorial, e junto com os resultados de Ca2+ esse comportamento resul-
tou em maior relação Ca/Mg até 40 cm no fatorial. De 20 a 60 não houve diferenças significativas 
para o Mg2+, mas de 60-80 os teores foram maiores no fatorial, indício de mobilização de Mg2+ no 
perfil a partir das camadas superiores. Considerando somente as doses, houve aumento linear nos 
teores de 2- Ca 2+, S-SO4 e relação Ca/Mg em todas as camadas e queda linear nos teores de Mg2+ 
até 60 cm de profundidade. Levando em conta somente o efeito dos 2- parcelamentos, a relação 
Ca/Mg na camada de 0-10 e o teor de S-SO4 até 60 cm foi superior em P3 em relação a P2 e P1. Os 
teores de Fósforo, Potássio e H+Al (acidez potencial) não foram alterados pelos tratamentos. Tais 
resultados demonstram a eficiência do gesso em fornecer Ca2+ e SO4 2- e reduzir o teor de Al3+ em 
todo o perfil. O pequeno aumento de pH em profundidade pode estar relacionado ao aumento de 
S- SO4 2-, que desloca a hidroxila do complexo de troca para a solução do solo (auto-calagem). Os 
teores de Mg2+ diminuíram próximo à superfície em função das doses, merecendo especial aten-
ção, especialmente quando estiverem próximos ou abaixo do nível crítico. O parcelamento das 
doses foi eficiente em manter maiores teores de SO4 2- no solo.

Palavras-chave: gessagem; fertilidade do solo; nutrientes.
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EFEITO DO TRATAMENTO DA SEMENTE DE SOJA SOBRE A 
PRODUTIVIDADE E POPULAÇÃO DE PLANTAS

WUNSCH, C. A.2; GURGACZ, F.1; GANASCINI, D.2; CAVALHEIRO, G. A.2; BERNARDI, V. H.2; 
RODRIGUES, F. R. F. G.2

1Professor da UNIOESTE, flavio.gurgacz@unioeste.br; 2Estudante de Graduação em Engenharia 
Agrícola da UNIOESTE, carlosalexandre2701@hotmail.com.

O tratamento de sementes é um dos principais componentes do manejo integrado de pragas e 
doenças na cultura da soja. (BARBOSA, 2011). A soja, a cultura mais difundida no país, é uma das 
grandes responsáveis pelo desempenho econômico brasileiro. Porém, sua produtividade oscila 
de ano a ano e de região a região, devido a diversos fatores como: deficiência hídrica, doenças, 
pragas, fertilidade do solo, dentre outros. (PESKE et al., 2009).O manejo correto das semeadoras 
adubadoras, para assegurar uma distribuição uniforme de sementes e de adubos no solo, é um 
dos principais passos para a obtenção de um estande final adequado de plantas. A semeadura 
desuniforme acarreta falhas ou acúmulos de plantas na lavoura. O aproveitamento da área é pre-
judicado, podendo causar queda na produtividade. Nas falhas há maior risco de erosão e maior 
desenvolvimento de plantas daninhas. Por outro lado, o acúmulo de plantas em determinados 
locais provoca competição por água, luz e nutrientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito 
de dois conjuntos de produtos para tratamentos, em relação à testemunha (sem tratamento), em 
duas variedades de soja. Os parâmetros avaliados foram a produtividade e a população final de 
plantas. Os tratamentos foram compostos por: T1- Fipronil 250 g/L com concentração de 200 
ml/L para cada 100 kg de sementes. T2- Thiamenthoxam 350 g/L + Fludioxonil + Metalaxyl-M 25 
g/L com dosagem de 200 m/L para cada 100 kg de sementes; e Test- Testemunha sem tratamento. 
O experimento composto por 24 parcelas, sendo aleatorizado em blocos. Cada tratamento teve 4 
repetições. Cada parcela possuía 12 metros de comprimento, por 1,80 metros de largura, estes 
divididos em 4 linhas, com espaçamento de 0,45 m. A colheita foi realizada manualmente, onde 
foram arrancados 5 metros lineares de cada tratamento nas duas linhas centrais de cada parcela. 
Após a debulha das plantas, foi determinada a massa e a umidade dos grãos de cada parcela e os 
valores foram estimados para quilogramas por hectare e corrigidos a 13% de umidade respecti-
vamente. A população foi medida em um metro linear das duas linhas centrais de cada parcela. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com quatro repetições. Os resul-
tados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância. Para o parâmetro população 
final de plantas os dados obtidos foram de 12,5; 12,4 e 12,9 plantas por metro linear, para os tra-
tamentos T1, T2 e Test respectivamente, não apresentando diferenças significativas. Em relação a 
produtividade de plantas os dados obtidos foram de 3.969; 3.728 e 3.812 quilogramas por hectare 
para os tratamentos T1, T2 e Test respectivamente, não apresentado diferenças significativas. Com 
base nos resultados obtidos, foi possível concluir que nenhum dos tratamentos se sobressaiu em 
relação as duas variedades, nos quesitos população e produtividade.

Palavras-chave: estande final; cultura; semeadura.
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MICRO-ORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE FOSFATO  
NA ABSORÇÃO DO FÓSFORO PELA SOJA

BENTO, R. U.1, 2; SILVA, E. P.3; FELICIO, R.1; DIAS, E. S.1; PELÁ, A.4

1Acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri; 
2rafaelumbelino@agronomo.eng.br, docente da UEG.

O fósforo é o nutriente aplicado em maiores quantidades na cultura da soja (glycinemax) devido 
aos baixos teores disponíveis às plantas e aos processos de perda por fixação em solos tropicais. 
Dentre as alternativas que possibilitam a melhoria na eficiência de aproveitamento dos adubos 
usados como fontes de fósforo, destaca-se a ação dos microrganismos que apresentam capacidade 
de solubilizar fosfatos naturais, existentes ou adicionados ao solo, bem como os compostos de 
baixa solubilidade, formados após a adição de fosfatos solúveis. Desta forma, este trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito de microrganismos solubilizadores de fosfatos na produtividade da 
cultura da soja, sob diferentes doses de fósforo. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados, em esquema fatorial 5 x 2 com quatro repetições. O primeiro fator foi a presença ou 
ausência do inoculante (Bacsol + Orgasol), contendo estirpes de micro-organismos rizosféricos, 
e o segundo fator foram as doses de fósforo na adubação de semeadura, de 0, 20, 40, 80 e 120 kg 
ha-1 P2O5. A semeadura ocorreu, manualmente, na primeira quinzena de novembro, visando obter 
população de 220.000 plantas ha-1 da variedade AGROESTE 3730 IPRO. Foi aplicado no sulco de 
plantio o inoculantee as doses de fósforo que correspondentes a cada tratamento. Na adubação de 
semeadura foram aplicados por 20 kg ha-1 de N em todos os tratamentos; não foi necessária a adu-
bação com potássio, pois o teor no solo apresentavam-se satisfatórios à cultura. As parcelas foram 
compostas por 4 linhas de 5 metros de comprimento, espaçadas em 0,5 m, sendo a área útil as 
duas linhas centrais, excluindo-se 0,5 m das extremidades, perfazendo uma área de 4 m2. Os tratos 
culturais foram realizados preventivamente, mantendo o campo de cultivo livre da interferência 
de plantas daninhas, pragas e doenças. A colheita da soja foi realizada, manualmente, após a matu-
ração fisiológica dos grãos. As variáveis altura de planta, número de vagens por plantas, número 
de entrenós por planta e massa seca de 1.000 grãos não sofreram influência da inoculação ou das 
doses de fósforo. De modo geral, a utilização dos micro-organismos solubilizadores de fosfato pro-
porcionou aumento significativo na produtividade, com um aumento de 270 kg ha-1. Nas menores 
doses de P (0 a 80kg P2O5ha-1) a inoculação proporcionou ganho de 13 a 26%, enquanto que na 
maior dose ocorreu uma redução de 14%. O benefício da inoculação se manifestou principalmente 
em condições de baixa disponibilidade de fósforo.

Palavras-chave: Glycine max; microrganismo; inoculante.
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ADUBAÇÃO FOSFATADA E INOCULAÇÃO COM MICRO-ORGANISMOS 
SOLUBILIZADORES DE FOSFATO NA CULTURA DO ALHO

BENTO, R. U.1, 2; MENDES, R. T.3; RIBEIRO, M. A.1; SILVA, J. A. G.1; PELÁ, A.4

1Acadêmico do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri; 
2rafaelumbelino@agronomo.eng.br; 3Pós-graduando em Produção Vegetal da UEG, docente da UEG.

O fósforo é um dos nutrientes mais limitantes da produtividade das culturas em solos tropicais, 
devido aos baixos teores disponíveis às plantas e ao processo de perda por fixação. Dentre as 
alternativas que possibilitam a melhoria na eficiência de aproveitamento dos adubos usados como 
fontes de fósforo, destaca-se a ação dos microrganismos que apresentam capacidade de solubili-
zar fosfatos naturais, existentes ou adicionados ao solo, bem como os compostos de baixa solu-
bilidade, formados após a adição de fosfatos solúveis. Este trabalho teve como objetivo avaliar o 
potencial de microrganismos solubilizadores de fósforo em função de diferentes doses de fosfatos 
aplicados na adubação de semeadura, em relação ao crescimento inicial de planta, desenvolvi-
mento e produtividade da cultura do alho. O experimento foi realizado na fazenda experimental da 
Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri, em um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. 
O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 2 com 
quatro repetições. O primeiro fator foi com ou sem aplicação do biofertilzante (Bacsol + Orgasol), 
contendo estirpes de microrganismos rizosféricos; o segundo fator foram às doses de fósforo na 
adubação de semeadura, correspondentes a 0, 100, 200, 400 kg ha-1 de P2O5. O plantio dos bulbi-
lhos foi realizada na segunda quinzena do mês de maio, após passarem pelo período de vernali-
zação (50 dias à 4°C), sendo utilizada a cultivar Ito LV (Livre de vírus), estes foram disposto em 6 
linhas sob o canteiro com espaçamento de 0,2 metros entre linhas e 0,10 entre bulbilhos, obtendo 
uma população média de 400 mil plantas ha-1. A colheita do alho foi realizada, manualmente, após 
a maturação fisiológica dos bulbos. O benefício da inoculação se manifestou principalmente em 
condições de baixa disponibilidade de fósforo. As variáveis de crescimento avaliadas não sofreram 
influência dos tratamentos. Com o uso dos inoculantes, a produtividade máxima estimada foi de 
6.915,33 kg ha-1 com a dose de 270 kg de P2O5 ha-1. Quando não inoculado, proporcionou a máxima 
produtividade de 7.183,73 kg ha-1 com a dose de 298,25 kg de P2O5 ha-1.

Palavras-chave: microrganismos rizosféricos; fixação de fósforo; produtividade.
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ADUBAÇÃO COM MACRONUTRIENTES AUMENTA  
VOLUME DE FUSTE EM Pinus taeda

CONSALTER, R.1; SASS, A. L.1; ROZA, L. A. da1; FERREIRA, J. G. D. F.1; TERNOSKI, G. D.2; 
ZAMBON, L. M.2; WIPPEL, H. H.2; REZNICK, J. P. K.1; SIMON, P. L.1

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, rangelconsalter@hotmail.
com.br; 2Estudante de Agronomia da UFPR.

O plantios de Pinus (Pinus taeda) sob solos oriundos de cerrado imprime importância ao conhe-
cimento das exigências nutricionais dessa cultura. Nesse sentido, implantamos um experimento 
de omissão de nutrientes. A área experimental se localiza no polo florestal de Jaguariaíva/PR, 
no município de Arapoti/PR. Os tratamentos foram aplicados em um plantio com oito anos de 
idade e as avaliações foram realizadas quando o mesmo completava a idade de 14 anos. Foram 
avaliadas a produtividade comercial de madeira e a massa de 100 acículas do 1º lançamento do 
terço médio da planta. A produtividade foi obtida pela cubagem de três árvores por parcela e a 
média multiplicada pelo número de árvores por ha; a massa de 100 acículas foi determinada em 
balança de precisão após secagem do material à 65°C até que se atingisse massa constante. O 
experimento possui sete tratamentos com 4 repetições. Os tratamentos aplicados permitem, pela 
análise estatística de contrastes (teste de Scheffé à 5% de probabilidade), determinar o efeito de 
uma adubação completa (NPK, calcário e micronutrientes – B, Cu e Zn –) bem como o efeito da 
aplicação isolada de NPK, NP, dos micronutrientes, calcário, K, Cu e B, e também de Zn. A produti-
vidade oscilou entre 160 e 314 m3 ha-1 de madeira. Os resultados demonstram que a aplicação dos 
macronutrientes NPK foi responsável pelo aumento de produtividade observado; os tratamentos 
“Completo” e “Menos macro” apresentaram os valores de 260 e 160 m3 ha-1 de madeira. A massa de 
100 acículas também apresentou grande variação em função dos tratamentos, flutuando entre 2,2 
e 4,7 g. Interessante salientar que essa variável apresentou exatamente o mesmo comportamento 
que o volume de madeira, sendo influenciado positivamente pela aplicação de NPK, indicando 
que, na condição estudada, esse atributo é um indicativo sensível da manifestação do potencial de 
crescimentos das plantas de Pinus.

Palavras-chave: Pinus; Jaguariaíva; florestal; produtividade.
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AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES DE PRODUÇÃ DA SOJA,  
EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DE SEMENTES

CAVALHEIRO, G. A.2; WUNSCH, C. A.2; GANASCINI, D.2; BERNARDI, V. H.2; LEITE, L. C. C.3; 
RODRIGUES, F. R.3; GURGACZ, F.1

1Professor da UNIOESTE, flavio.gurgacz@unioeste.br; 2Estudante de Graduação em Engenharia 
Agrícola da UNIOESTE; 2gii.cavalheiro@hotmail.com.

O tratamento de sementes de soja foi uma alternativa encontrada para o controle de pragas e 
doenças, e assim tendo em vista o aumento da produtividade e qualidade dos grãos. As avaliações 
sobre o desenvolvimento de altura de plantas numero grãos por vagem, numero de vagem por 
planta, sobre a aplicação de diferentes tipos de tratamentos foi o objetivo desse trabalho. O expe-
rimento foi instalado e conduzido em campo, na cidade de Juvinópolis distrito de Cascavel - PR. 
Avaliaram-se duas variedades (V1 e V2) cada uma contendo dois tratamentos (T1 e T2), mais um 
utilizado apenas para referencia como testemunha (Test), para comparação dos resultados, sendo 
eles compostos por: T1- Fipronil 250g/L com concentração de 200 m/L á cada 100 kg de semen-
tes. T2- mais, Thiamenthoxam 350 g/L mais Fludioxonil mais Metalaxyl-M 25 g/L com dosagem 
de 200 m/L para cada 100 kg de sementes; Test- Testemunha sem tratamento. O experimento 
composto por 24 parcelas, sendo aleatoriamente sorteados em blocos. Cada tratamento contem 4 
repetições. Cada parcela possuía 12 metros de comprimento, por 1,80 metros, estes divididos em 
4 linhas, com espaçamento de 0,45 m. A colheita foi realizada manualmente, onde foram arran-
cados 5 metros lineares de cada tratamento nas linhas centrais de cada parcela. As analises fito 
métricas e contagem de grãos e vagens foram realizadas em laboratório, com o auxilio de uma 
fita métrica, todos os passo realizados manualmente para melhor obter os dados necessários.Os 
resultados de altura de inserção de primeira vagem foram significativamente maiores para a V2, 
obtendo valores médios de 10,3 cm e 15,1 cm para V1 e V2 respectivamente. O parâmetro de 
numero de vagens por planta, não apresentaram diferenças significativas entre as variedades. E 
em relação aos tratamentos também não foram obtidos resultados significativamente diferentes, 
quando comparados entre si e com a testemunha. Isso mostra que não houve efeito dos trata-
mentos sobre o numero de vagens media por planta. Também foram analisados a quantidade de 
grãos por vagem, onde os valores médios alcançados de V1 e V2 foram de 2,4 e 2,5 grãos respecti-
vamente. O numero de grãos por planta nas variedades foi de 109 para V2 e 119 para V1. Mesmo 
a V1 apresentando maior numero de grãos por planta em relação a V2, os valores de grãos por 
vagem não foram superiores pois V1 teve maior numero de vagens por planta (47) em relação a V2 
(45,7) indicando que mesmo o maior numero de grãos por planta não representa maior numero 
de grãos por vagem. Para todos os parâmetros avaliados não houveram diferenças significativas ao 
nível de 5%. Portanto com os resultados obtidos, foi possível concluir que nenhum dos tratamen-
tos influencio nos parâmetros avaliados, para as duas variedades estudadas.

Palavras-chave: vagens por planta; fitometria; altura de primeira vagem.
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COMPARAÇÃO ENTRE ADUBAÇÃO MINERAL E ADUBAÇÃO  
DE ORIGEM ORGÂNICA NO PLANTIO DO MILHO

FREITAS, A. P.1; GONÇALVES, P. B.2; OLIVEIRA, E. A.3

1Graduada em Química, Bacharel da UNOPAR, freitas_anap@hotmail.com; 2Professora da UNOPAR, 
p_b_goncalves@yahoo.com.br; 3Graduado em Engenharia Agronômica pela Faculdade INTEGRADO, 

eder.alves@laborfort.com.br.

O solo fornece para as plantas os treze elementos essenciais para seu desenvolvimento, quando 
o solo é deficiente de alguns desses elementos, se faz necessária a utilização de fertilizantes. Os 
solos brasileiros não respondem a necessidade do elemento nitrogênio (N) para as plantas de 
forma satisfatória, em face disso faz-se necessária a adubação com esse nutriente para a maioria 
das culturas. Entre as fontes de N encontradas no mercado, as mais comuns são: os fertilizantes 
orgânicos e os minerais. Uma das culturas que mais exigem o elemento N é a do milho (Zea mays 
L.), pois este influencia diretamente em sua produtividade. O objetivo do trabalho foi avaliar o 
efeito de diferentes doses de fertilizante mineral e orgânico na cultura do milho. O experimento 
foi conduzido em casa de vegetação, onde cada tratamento foi realizado em vasos de 5 litros, uti-
lizou-se um LATOSSOLO VERMELHO Distrófico de textura argilosa que teve suas características 
físico-químicas determinadas através de análise em Laboratório. O material vegetal utilizado foi 
o Híbrido PIONEER 30F35HR. Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, 
com 8 tratamentos num fatorial 4X2 com 3 (três) repetições, sendo: Tratamento 1 (Testemunha, 
sem adubação); Tratamento 2 (50% da dose recomendada); Tratamento 3 (100% da dose reco-
mendada); Tratamento 4 (150% da dose recomendada); utilizando como fonte de adubação mine-
ral Ureia e como fonte de adubação orgânica Cama de frango. As variáveis analisadas foram: a) 
Acúmulo de N na folha; b) acúmulo de massa seca de raízes e c) acúmulo de massa seca da planta 
inteira durante a fase vegetativa. De acordo com a análise estatística realizada através do Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade, verificou-se que para as variáveis acúmulo de N em folha 
e acúmulo de massa seca das raízes o tratamento 4 (150% da dose recomendada) com fonte Ureia 
obteve melhor resultado em relação aos demais tratamentos. Já para a variável acúmulo de massa 
seca de planta inteira os tratamentos não diferenciaram entre si estatisticamente, entretanto a 
fonte Cama de frango apresentou melhor resultado comparado com a Ureia.

Palavras-chave: fertilizantes; milho; nitrogênio; solo.
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DESEMPENHO DE RABANETE SOBRE DOSES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS

GOMES, E. J. C.1, 2; MENDES, R. C.1; BERNADES, V. G.1; BONELA, G. D.3; GUIMARÃES, R. R.3

1Acadêmico do curso Agronomia da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri; 2ednilsonvest@
hotmail.com; 3Docente do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás.

As hortaliças tuberosas por necessitarem de elevadas concentrações de nutrientes e pelo alto custo 
na adubação química, abre espaço as novas formas de utilização de adubação. Dentre elas esta a 
adubação com resíduos orgânicos como adubo, podendo aumentar a biodiversidade do solo, ali-
viar preocupações ambientais e melhorar a segurança alimentar por meio da eliminação das apli-
cações de produtos químicos sintéticos. O objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho de 
rabanete sobre diferentes doses orgânicas. Foi conduzido um experimento a campo na Universi-
dade Estadual de Goiás, Câmpus Ipameri, com semeadura em 06/2014. O delineamento utilizado 
foi de blocos ao acaso, com dois tratamentos e três repetições. As parcelas perfaziam uma área de 
1,0 m2 e apresentavam quatro linhas longitudinais de semeadura, sendo nas avaliações, conside-
radas úteis as duas linhas centrais. Os tratamentos foram constituídos de Esterco bovino (EB) e 
Esterco suíno (ES) em diferentes doses de 30; 45; 60; 75 e 90 t/ha. Durante o desenvolvimento 
das plantas foram realizadas avaliações do crescimento, através da medida da altura, número de 
folhas, diâmetro das raízes, massa fresca e seca das raízes e da parte aérea das plantas. Para tal 
foram realizadas amostragens sucessivas, a cada 6 dias, coletando-se 3 plantas por parcela, a par-
tir do 13º dia após a semeadura. Foi realizada a análise de variância e as medias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Na primeira avaliação não teve efeito significativo para nem 
uma das variáveis. Na segunda avaliação houve diferença significativa para tratamentos no com-
primento sendo que o ES apresentou maior media 13,62 cm, para doses também houve diferença 
tendo que 60 e 75t/ha apresentaram maiores medias, para diâmetro não houve diferença signi-
ficativa. Na terceira avaliação também teve efeito significativo para tratamento no comprimento 
tendo também o ES com melhor media 27,00 cm, já para diâmetro houve diferença para tratamen-
tos tendo ES com maior diâmetro 3,56 mm e não tendo efeito significativo para doses e demais 
variáveis. Na avaliação final a massa seca da parte aérea foi maior com o uso do ES com media de 
7,06g que no de EB, e não Houve diferença para as demais variáveis e doses. Com tudo permite 
concluir que as dosagens dos compostos orgânicos não agiram de forma resultante de aumentar a 
produtividade, mais proporcionando um melhor cultivo de forma racional ecológica.

Palavras-chave: Raphanus sativus L.; adubação orgânica; produtividade.
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FITOTOXICIDADE DE BIOFERTILIZANTE  
PROVENIENTE DE DEJETO DE COELHO

STEIMBACH, L. J.1; NEITZEL, W. V.1; SANTOS, F. T.2; COSTA, M. S. S. de M.3

1Graduando em Engenharia Agrícola na UNIOESTE, le.steim@hotmail.com, wolfgangvaz12@hotmail.
com; 2Doutorando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, francielly_torres@hotmail.com; 3Professora 

dos cursos de Graduação e Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE,  
monica.costa@unioeste.br.

O objetivo deste trabalho foi verificar a fitotoxicidade de biofertilizante proveniente da biodiges-
tão anaeróbia de dejetos de coelho, com (CI) e sem (SI) o uso de inóculo, utilizando-se semen-
tes de alface como bio-indicadora. O ensaio foi conduzido no Laboratório de Análise de Resíduos 
Agroindustriais – LARA, da UNIOESTE Câmpus de Cascavel. Foram avaliados dois biofertilizantes, 
ambos provenientes do processo de biodigestão anaeróbia de dejetos de coelhos, com 4% de sóli-
dos totais, por 40 dias em reatores de bancada alimentados no sistema batelada, com e sem o uso 
de inóculo no início do processo. As concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e carbono dos 
biofertilizantes foram: com inóculo: 1.741 de N, 15 de P e 1.275 de K (mg L-1) e 46,3% de C. Sem 
inóculo: 1.383 de N, 13,5 de P e 5.830 de K (mg L-1) e 34,3% de C. Os tratamentos foram constituí-
dos por concentrações crescentes dos biofertilizantes, a saber, 0% (controle), 5%, 10%, 15%, 25% 
e 100%. Determinou-se também a condutividade elétrica (CE) dos tratamentos (concentrações). 
Cada tratamento foi realizado em triplicata. Foram inseridas 20 sementes de alface em cada Placa 
de Petri esterilizada e forrada com papel filtro também esterilizado. Em cada placa, adicionou-se 
3 ml de solução de cada tratamento. As placas foram colocadas em câmara incubadora vertical 
(BOD) e mantida a temperatura de 25°C sob fotoperíodo de 12 horas. A contagem das sementes 
germinadas foi realizada a partir do 1º dia após o surgimento da radícula até o 7º dia de germina-
ção. Após sete dias de incubação mediu-se a longitude média das raízes de 10 plântulas. Com os 
resultados obtidos foram determinados: o Índice de velocidade de germinação (IVG): IVG = E1/
N1+E2/N2+E3/N3, em que E é o número de sementes germinadas nas contagens, N o número de 
dias da semeadura até a contagem e o Índice de germinação (IG): IG = (%GxLm)/Lc, em que%G é a 
porcentagem de germinação em relação ao controle, Lm a Longitude média das raízes da amostra 
( cm) e Lc a Longitude média das raízes do controle ( cm).Todos os resultados foram submetidos 
à análise de variância e as médias ao Teste LSD a 5% de probabilidade. Com relação ao IVG, obser-
vou-se que apenas a concentração de 100% foi estatisticamente inferior às demais concentrações. 
Neste mesmo tratamento, observou-se o menor resultado quando se utilizou inóculo no início do 
processo. Para o IG, observaram-se os menores resultados na concentração de 100%, com ou sem 
o uso de inóculo. Os valores de pH neste tratamento foram de 7,25 (CI) e 6,06 (SI) e a CE observada 
foi de 7,16 (CI) e 7,94 (SI), superiores ao limite para a germinação de alface (2 mS cm-2). Os altos 
valores de CE promoveram um baixo IG, menor que 55%, ou seja, fitotóxico para a germinação de 
sementes. Entretanto, os biofertilizantes, com ou sem o uso de inóculo, nas concentrações de 5 a 
25%, não apresentam fitotoxicidade.

Palavras-chave: índice de velocidade de germinação; índice de germinação; alface.
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ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL COM BIOCHAR  
DURANTE O CULTIVO DE ALFACE NA PRIMAVERA

STEIMBACH, L.1; PEREIRA, D. C.2; COSTA, M. S. S. de M.3; COSTA, L. A. de M.4

1Graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE; 2Doutorando PGEAGRI da UNIOESTE; 3Professora 
da UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br; 4Bolsista Programa RHAE/CNPq - COMPOSTEC,  

lmendo@ig.com.br.

O objetivo deste trabalho foi determinar a produção de massa fresca e massa seca da alface em 
função de diferentes adubações. Para tanto, utilizaram-se mudas de alface, cultivar luci brown, 
produzidas em bandejas de poliestireno expandido com 200 células, sendo uma semente em cada 
célula. Utilizou-se como substrato, composto orgânico produzido por meio do processo de com-
postagem de resíduos agroindustriais da cadeia produtiva do frango de corte. As mudas foram 
irrigadas, conforme necessidade, durante 30 dias. Para a preparação dos canteiros utilizou-se adu-
bação mineral e composto orgânico, misturados ou não com biochar, o que definiu quatro trata-
mentos com cinco repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos foram: T1 = adubação mine-
ral; T2 = adubação mineral + biochar; T3 = composto orgânico; T4 = composto orgânico + biochar. 
A dose de composto orgânico utilizada foi de 50 toneladas por hectare e 2 toneladas de biochar 
por hectare. A adubação mineral foi a recomendada para a cultura. Após 30 dias de transplante 
das mudas, foi realizada a colheita de três plantas em cada parcela para determinação da massa 
fresca da parte aérea (MFPA) e da massa seca da parte aérea (MSPA) por pesagem em balança de 
precisão. No primeiro cultivo da primavera, observaram-se as maiores médias de MFPA (26 g.pé-1) 
e de MSPA (93 g.pé-1) para o tratamento em que se utilizou adubação mineral quando comparado 
com os demais tratamentos. Isso pode ser explicado porque em se tratando de olerícolas como a 
alface, dado o ciclo curto de 30 dias, não há tempo suficiente para a mineralização completa do 
composto orgânico, assim o adubo mineral supera o composto com facilidade. O uso de biochar 
misturado com o adubo mineral provocou diminuição dos parâmetros estudados no primeiro cul-
tivo, provavelmente pelo efeito de adsorção dos nutrientes pelo biochar. No segundo cultivo da 
primavera, todas as médias foram estatisticamente superiores às do primeiro cultivo e não se 
observaram diferenças estatísticas entre os tratamentos. Este fato pode estar relacionado à mine-
ralização do composto orgânico aplicado no primeiro cultivo e liberação dos nutrientes adsor-
vidos pelo biochar. O uso de adubo mineral proporciona maiores produções de alface apenas no 
primeiro cultivo, pois no segundo cultivo já não se observam diferenças na produção.

Palavras-chave: massa fresca da parte aérea; massa seca da parte aérea; Lactuca sativa.
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ADUBAÇÃO COM ESTERCO BOVINO NO DESENVOLVIMENTO  
INICIAL DE PLÂNTULAS DE CAMAPU

OLIVEIRA, P. H. C.1; MENDES, R. T.2; MORAIS JUNIOR, O. P.3; CARDOSO, A. F.4; PELÁ, A.5

1Estudante de Graduação em Agronomia da UEG, rafaelumbelino@agronomo.eng.br; 2Pós-graduação 
em Produção Vegetal da UEG; 3Estudante de Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas da 

UFG; 4Doutora em Agronomia pela UFU; 5Doutor e Docente da UEG.

O Camapu (Physalis sp.) é pertence à família Solanaceae, originária dos Andes e com distribui-
ção cosmopolita tropical. A fruteira pode ocorrer desde o sul da América do Norte até a América 
do Sul e com centros de diversidade no México, Estados Unidos e na América Central. No Bra-
sil diversas espécies do gênero ocorrem espontaneamente, sendo utilizadas como alimento por 
habitantes do meio rural. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial de 
mudas de Camapu (Physalis angulata L.) em função da proporção de esterco bovino no substrato. 
O experimento foi realizado em casa de vegetação da Universidade Estadual de Goiás, Unidade 
Universitária de Ipameri, Goiás. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualiza-
dos, com quatro repetições e constando 16 plantas por parcela. Os tratamentos foram constituídos 
por 0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50% de esterco bovino curtido no volume total do substrato. Para 
completar o volume foi adicionado terra de subsolo. O experimento foi conduzido em tubetes de 
56 cm3 de volume total. Foram determinados a altura das plântulas durante 7 dias consecutivos 
após a sua emergência. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,01) 
e de regressão, sendo os modelos escolhidos com base no coeficiente de determinação e na sua 
significância utilizando o software Sisvar. Verificou-se, que houve ajuste linear significativo com o 
aumento da concentração do esterco no substrato durante todos os dias observados. A utilização 
da concentração até 50% de esterco bovino promoveu os maiores valores de altura de plântulas 
durantes os dias, porém, não foi suficiente para atingir a altura máxima das plântulas. Observou-
-se também que houve o aumento aproximadamente 39% da altura das plântulas em relação ao 
controle sem esterco, durante todos os dias observados. Este resultado, possivelmente está rela-
cionado pela melhoria das características físico-químicas do substrato promovida pela adição do 
esterco. Diante disso, a utilização da concentração de 50% de esterco bovino poderá ser uma alter-
nativa para a produção das mudas de Camapu.

Palavras-chave: Physalis angulata; produção de mudas; alternativa de produção.
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ESTUDO DA VARIABILIDADE ESPACIAL DO FÓSFORO NO SOLO  
COM DIFERENTES GRADES DE AMOSTRAGEM

SAMANIEGO, L. R.1; SCHULZ, I.2; HAHN, E. O.3; ARNOLD, A.3

1Professor da Facultad de Ciencias Agropecuarias FCA “Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción” Paraguay, ramirosamaniego@hotmail.com; 2Estudante de Agronomia da FCA; 3Consultores 

da Sustentap Agricultura de Precisión.

O conhecimento da variabilidade espacial de alguns nutrientes no solo ajuda ao produtor na toma 
de decisões e justifica o uso de ferramentas auxiliares como a Agricultura de Precisão. O objetivo 
deste trabalho foi estudar da variabilidade espacial do Fósforo (P) no solo, com diferentes grades 
de amostragem, em uma lavoura comercial. A parcela selecionada possui 22 hectares e fica loca-
lizado no município de Hohenau, departamento de Itapúa, Paraguai. Manejada sob o sistema de 
plantio direto ha mais de 30 anos, sendo destinada a produção de grãos a nível comercial. O solo 
é classificado como um Latossolo Vermelho de textura muito argilosa. Na parcela foram estabele-
cidas as grades de amostragem com diferentes intensidades, sendo as mesmas de 1, 2, 3 e 5 hec-
tares. Na grade de 1 hectare se coletaram 22 amostras de solo, na grade de 2 hectares 11 pontos 
amostrais, e nas de 3 e 5 hectares foram coletadas 7 e 4 amostras respetivamente. Cada ponto foi 
georeferenciado e foram tomadas 12 sub amostras que conformaram uma amostra composta, a 
profundidade da coleta foi de 0-10 cm. As amostras foram encaminhadas ao laboratório para sua 
analise, posteriormente os resultados foram avaliados por estatística descritiva. O coeficiente de 
variação (CV) mais alto no P foi encontrado na grade de 1 hectare com 52,8%, seguidos pelas 
grades de 5 e 3 hectares com 37,2% e 34,1% respetivamente. Se obteve o menor CV na grade de 
2 hectares com 27,9%. Demonstra-se que a variabilidade espacial do P no solo é muito notória, 
sendo o aconselhável realizar as amostragens de solo com grades pequenas para ter resultados 
mais confiáveis.

Palavras-chave: variabilidade espacial; grades de amostragem; fósforo.
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ALFACE

LEITE, L. C. C.1; ZIN, Z.1; DE VILLA, B.1; ROTTA, T.1; CAVALHEIRO, G. A.1;  
PEREIRA, D. C.2; COSTA, M. S. S. de M.3

1Graduandas em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, luana.calliari@hotmail.com, zenaid_zin@hotmail.
com, bruna.devilla.58@hotmail.com, tay_rotta@live.com, gii.cavalheiro@hotmail.com; 2Doutorando 

do PGEAGRI da UNIOESSTE, dercioceri@gmail.com; 3Professora dos cursos de Graduação ePós-
graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br.

Objetivou-se neste trabalho avaliar diferentes misturas de composto orgânico e biochar para pro-
dução de mudas de alface. O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação, loca-
lizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Câmpus de Cascavel - PR. Ava-
liaram-se cinco tratamentos: T1- substrato comercial Vida Verde; T2- 100% composto orgânico; 
T3- 90% composto orgânico + 10% de biochar; T4- 80% composto orgânico + 20% de biochar e 
T5- 70% composto orgânico + 30% de biochar. O composto orgânico foi obtido pelo processo de 
compostagem de resíduos sólidos agroindustriais da cadeia produtiva do frango de corte. O bio-
char utilizado é outro resíduo produzido na agroindústria, o carvão, obtido pela queima incompleta 
de cavaco que ocorre em atmosfera com limitação de oxigênio, caracterizando-se como biochar. 
A semeadura da alface foi realizada em bandejas de poliestireno expandido com 200 células, com 
uma semente por célula. Cada parcela experimental foi constituída por 40 células e as avaliações 
foram realizadas em 20 plantas por tratamento (cinco plantas por repetição). Na casa de vegeta-
ção, a irrigação das mudas de alface foi realizada diariamente e a rotação das bandejas a cada dois 
dias. Foram realizadas análises de pH, condutividade elétrica (CE) e capacidade de retenção de 
água (CRA) em todos os tratamentos (substratos). Aos 30 dias após a semeadura (DAS) ocorreu 
a avalição do comprimento de raiz (CR), altura da parte aérea (APA), massa seca de raiz (MSR) e 
massa seca da parte aérea (MSPA) das mudas. Os resultados foram submetidos a análise de variân-
cia e as médias comparadas a 5% de significância pelo Teste de Tuckey. Os valores de pH obtidos 
para os substratos e a respectiva análise estatística foram: T1 = 6,4 (e); T2 = 8,0 (d); T3 = 8,8 (c); 
T4 = 9,3 (b); T5 = 9,7 (a), Os valores de CE expressos em mS cm-2 foram: T1 = 0,99 (c); T2 = 1,9 (a); 
T3 = 1,66 (bc); T4 = 1,66 (bc); T5 = 1,75 (ab). Para o CRA (%), os valores foram: T1 = 134,8 (e); T2 
= 187,9 (d); T3 = 207,2 (c); T4 = 345,3 (b); T5 = 405,8 (a). As características químicas (pH e CE) 
e físicas (CRA) dos substratos causaram efeito nos parâmetros fitométricos das mudas de alface. 
Para o CR observou-se que os tratamentos não diferiram estatisticamente entre si. Para APA, T1, 
T4 e T5 apresentaram os menores valores, enquanto T2 e T3 foram estatisticamente iguais e supe-
riores aos demais. Para a MSR observou-se a seguinte ordem T1 = T4 = T5 < T3 < T2 e para MSPA, 
T5 < T1 = T4 < T3 < T2. De uma maneira geral, concluiu-se que o substrato produzido com 100% 
de composto orgânico (T2) é o ideal para produção de mudas de alface.

Palavras-chave: resíduos agroindustriais; parâmetros fitométricos; pH; CE; CRA.
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REPOLHO

BERNARDI, V.1; OLIVEIRA, F.1; JUSTINA, N. D.1; PEREIRA, D. C.2; COSTA, M. S. S. de M.3

1Graduandos em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, vibernardi@hotmail.com, nata_della_justina@
hotmail.com, fabio.xonas@hotmail.com; 2Doutorando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, 

dercioceri@gmail.com; 3Professora dos cursos de Graduação e Pós-graduação em Engenharia Agrícola 
da UNIOESTE, monica.costa@unioeste.br.

Avaliou-se o desenvolvimento de mudas de repolho em substrato alternativo proveniente da mis-
tura de composto orgânico e biochar. O experimento foi instalado e conduzido em casa de vege-
tação, localizada na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Câmpus de Casca-
vel - PR. Os substratos constituíram os tratamentos, a saber: T1- substrato comercial Vida Verde; 
T2- 100% composto orgânico; T3- 90% composto orgânico + 10% de biochar; T4- 80% composto 
orgânico + 20% de biochar e T5- 70% composto orgânico + 30% de biochar. O composto orgânico 
foi obtido pelo processo de compostagem de resíduos sólidos agroindustriais da cadeia produtiva 
do frango de corte. O biochar utilizado é outro resíduo produzido na agroindústria. O carvão é 
o resíduo da queima incompleta de cavaco que ocorre em atmosfera com limitação de oxigênio, 
caracterizando-se como biochar. A semeadura do repolho (Variedade capitata) foi realizada em 
bandejas de poliestireno expandido com 200 células, com uma semente por célula. Cada parcela 
experimental foi constituída por 40 células e as avaliações foram realizadas em 20 plantas por 
tratamento (cinco plantas por repetição). Na casa de vegetação, a irrigação das mudas de repolho 
foi realizada diariamente e a rotação das bandejas a cada dois dias. Foi realizada a análise de pH, 
condutividade elétrica (CE) e capacidade de retenção de água (CRA) em todos os tratamentos 
(substratos). Aos trinta dias após a semeadura (DAS) ocorreu a avalição dos parâmetros fitométri-
cos das mudas. Os parâmetros analisados foram: comprimento de raiz (CR), altura da parte aérea 
(APA), massa seca de raiz (MSR) e massa seca da parte aérea (MSPA). Os resultados foram subme-
tidos a análise de variância e as médias comparadas a 5% de significância pelo Teste de Tuckey. Os 
valores de pH obtidos para os substratos e a respectiva análise estatística foram: T1 = 6,1 (e); T2 
= 7,8 (d); T3 = 8,8 (c); T4 = 9,2 (b); T5 = 9,6 (a), Os valores de CE expressos em mS cm-2 foram: T1 
= 1.079 (ab); T2 = 1.115 (a); T3 = 862 (b); T4 = 935 (ab); T5 = 1.130 (a). Para o CRA (%), os valo-
res foram: T1 = 122 (c); T2 = 140 (c); T3 = 225 (b); T4 = 274 (a); T5 = 276 (a). As características 
químicas (pH e CE) e físicas (CRA) dos substratos causaram efeito nos parâmetros fitométricos 
APA, MSR e MSPA das mudas de repolho. Para o CR não se observou diferença estatística entre os 
tratamentos. Para a APA, T2 e T3 foram estatisticamente superiores aos demais tratamentos. Na 
MSR, T2 e T3 foram estatisticamente superiores apenas de T5. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que os substratos T2 (100% composto orgânico) e T3 (90% composto + 10% biochar) 
permitiram o desenvolvimento de mudas com parâmetros fitométricos superiores ao substrato 
comercial.

Palavras-chave: composto orgânico; biochar; resíduos orgânicos agroindustriais.
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TEOR DE CLOROFILA E PRODUTIVIDADE DO TRIGO EM RAZÃO DA 
ADUBAÇÃO FOLIAR COM BORO NA PRESENÇA DE AMINOÁCIDOS

SOUZA, J. A.1; NASCIMENTO, R.1; MOREIRA, A.2; MORAES, L. A. C.2

1Estudantes do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEL, julianasouzaagro@yahoo.com.br, 
ronaldonasc@yahoo.com.br; 2Pesquisadores da Embrapa Soja, adonismoreira66@gmail.com,  

larissa.moraes@embrapa.br.

O trigo é uma cultura de ciclo anual cultivada no inverno. Nas culturas de arroz, trigo, aveia e 
milho, foram evidenciados boas correlações entre a leitura SPAD e a produtividade de grãos. O 
trabalho teve como objetivo estudar o efeito da adubação foliar com boro (B) na presença de ami-
noácidos (AAs) no teor de clorofila e produtividade de grãos do trigo, assim como na sua correla-
ção. O experimento foi realizado na Embrapa Soja (Londrina - PR), no ano de 2014. O solo da área 
experimental é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento experimental 
foi em blocos ao acaso, com quatro repetições e seis tratamentos com doses de ácido bórico na 
presença de aminoácidos, exceto a testemunha. As doses estudadas foram: T1- 0 kg ha-1 de H3BO3 
sem aminoácidos (Testemunha); T2- 0 kg ha-1 de H3BO3; T3- 1 kg ha-1 de H3BO3; T4- 2 kg ha-1 de 
H3BO3; T5- 4 kg ha-1 de H3BO3; T6- 8 kg ha-1 de H3BO3. O plantio da cultivar BRS Pardela foi rea-
lizado com semeadora com sistema de plantio direto, com espaçamento entre linha de 50 cm e a 
densidade de semeadura utilizada foi ajustada para atingir 250.000 plantas ha-1. A adubação de 
semeadura foi realizada com 40 kg ha-1 de N (ureia), 60 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato triplo) + 40 kg 
ha-1 K2O (KCl) + 2,0 kg ha-1 de Cu (sulfato de cobre 24,5%), 2,0 kg ha-1 de Mn (sulfato de manganês 
30%) e 2,0 kg ha-1 de Zn (sulfato de zinco 21%). A adubação em cobertura foi realizada aos 40 dias 
após o plantio com 20 kg ha-1 K2O (KCl). A adubação foliar com boro e AAs (2 L ha-1) foi realizada 
na fase final de alongamento e início de pré-espigamento. Foi utilizado o ácido bórico (17%B) e os 
aminoácidos na concentração (1/200, v/v) com 6,8% de glicina, 4,4% de prolina, 3,3% de ácido 
glutâmico, 2,7% de alanina, 1,9% de arginina, 1,7% de ácido aspártico, 1,3% de lisina, 1,3% de 
histidina e 1,0% de leucina. As práticas de proteção de plantas via controle químico de pragas, 
doenças e plantas daninhas foram realizadas conforme as indicações técnicas para a cultura de 
trigo a fim de não interferirem nos resultados obtidos. Avaliou-se a produtividade de grãos de 
trigo e o teor de clorofila, determinado indiretamente no terço médio da folha bandeira de cinco 
plantas por parcela, no florescimento, por meio de leituras SPAD com auxílio de um clorofilômetro 
digital (Minolta 502). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F. A comparação 
de médias pelo teste de Tukey e as correlações foram feitas em nível de 5% de significância. Não 
houve efeito significativo dos tratamentos no teor de clorofila (SPAD) e na produtividade de grãos 
de trigo. A produtividade média de grãos foi de 4.266 kg ha-1 e 40 SPAD. Não houve correlação 
entre a leitura SPAD e a produtividade de grãos. Conclui-se que a adubação foliar com boro na pre-
sença de aminoácidos não modificou o teor de clorofila e a produtividade de grãos do trigo, bem 
como não houve correlação entre os fatores.

Palavras-chave: Triticum aestivum; SPAD; ácido bórico; cultura de inverno.
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RENDIMENTO E ACÚMULO DE NITROGÊNIO EM TRIGO  
APÓS APLICAÇÃO DE CORRETIVOS ESPECIAIS

SIQUEIRA, B. S.1; PILLATI, J. J.2; ALVES SANTOS, J.3; DA FONSECA, A. F.4

1Aluna da UEPG, bruna_ cmk@hotmail.com; 2Aluna da UEPG, jasmine_pillati@hotmail.
com; 3Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agronômica da UEPG, 

jessicaalvesdossantos@bol.com.br; 4Professor da UEPG, adriel@uepg.br.

Em sistema plantio direto (SPD) o calcário é aplicado em superfície e a dissolução é lenta e gra-
dual (CAIRES et al., 2005). Portanto, o uso de corretivos especiais em SPD, que visem correção 
da acidez do solo mais rápida do que com calcário dolomítico, pode ser estratégia eficiente para 
reduzir perdas de rendimento de trigo devido à acidificação do solo. Os objetivos deste trabalho 
foram quantificar o rendimento de grãos e o acúmulo de nitrogênio no trigo (safra 2014) após 
aplicação de doses de corretivos especiais comparados com calcário dolomítico. O experimento 
foi instalado na Fazenda São José, localizada no município de Palmeira - PR, em um Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico com textura média, manejado há 15 anos em SPD, com saturação por bases 
(V) inicial do solo de 28,95%. O delineamento experimental empregado foi blocos completos ao 
acaso em parcelas subdivididas, com quatro repetições. Nas parcelas foram estudados quatro cor-
retivos: calcário dolomítico (CD), calcita micronizada granulada ( cmG), dolomita micronizada 
granulada (DMG) e suspensão carbonatada (SC). O poder relativo de neutralização total (PRNT) 
dos corretivos CD, cmG, cmD e SC foram de 952,0; 962,7; 1.006,5 e 770,0 g kg-1, respectivamente. 
Nas subparcelas foram aplicadas doses de cada corretivo com propósitos de elevar V para 50, 70 
e 90% além do tratamento controle. O trigo foi semeado no final de jun/2014. Tanto fertilizações 
minerais quanto demais técnicas de manejo foram adotadas de modo a proporcionar adequado 
desenvolvimento das plantas. Foram coletadas amostras de 1,0 e 6,0 m2 de cada subparcela em 
pleno florescimento e em maturação fisiológica (umidade dos grãos de 13%) do trigo para quanti-
ficação do acúmulo de nitrogênio (N) e rendimento de grãos, respectivamente. O acúmulo de N foi 
realizado levando em consideração a concentração de N (MALAVOLTA et al.,1997) e o rendimento 
de massa seca de trigo. O rendimento de grãos foi obtido após a pesagem dos grãos (com umidade 
corrigida) e transformação de área. A análise estatística foi realizada no programa SAS Versão 
9.1.2 (SAS, 2004). O rendimento de grãos de trigo foi maior quando se utilizou o corretivo especial 
DMG e as doses para elevar a V estudadas não foram diferentes entre si. As doses dos corretivos 
para elevar a V para 50 e 90% proporcionaram maior acumulo de N no trigo, no entanto, não foi 
influenciado pelos corretivos estudados.

Palavras-chave: Triticum aestivum L.; corretivos micronizados; reação do solo; agricultura 
conservacionista.



– 359 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

EFEITO DA ADUBAÇÃO COM CAMA DE AVIÁRIO NA CULTURA DO MILHO

SILVA, I. F.1; BUENO, F. A.1; MILLER, A. L.2; LORENZETTI, E.3;SILVA, S. F.4

1Estudantes do curso de Agronomia da PUC - PR, itamarfers@hotmail.com, ab-fernando@hotmail.
com; 2Professor da PUC - PR, alexandre.luis@pucpr.br; 3Estudante do curso de Pós-graduação em 
Agronomia da UNIOESTE, eloisa-lorenzetti@hotmail.com; 4Graduada em Biologia pela UNIPAR, 

suzaninhadasilva@gmail.com.

A reutilização de resíduos, como a cama de aviário é uma alternativa para reduzir custos de produ-
ção voltados à agricultura e a pecuária. A cama de aviário é produzida em larga escala e o seu des-
tino final muitas vezes é inadequado podendo, assim, causar problemas de contaminação ambien-
tal. O uso de adubo orgânico está sendo muito difundido, e cresce cada vez mais, não somente 
como adubação de pastagens, mas também para culturas como, milho, algodão e soja. Diante disso, 
o presente trabalho tem por objetivo analisar qual a quantidade de cama de aviário adequada para 
a cultura do milho, tendo em vista a sua produção e suas melhorias ao solo. A pesquisa foi desen-
volvida no ano de 2014, no município de Terra Roxa Oeste do Paraná. A cama de aviário utilizada 
no experimento foi obtida de um aviário comercial destinado a engorda de frangos de corte. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizado com 5 tratamentos e 4 repetições. 
Os tratamentos foram constituídos de cinco doses (0, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 kg ha-1 de cama 
de frango.). Utilizou-se o híbrido Pioneer 30F53 HX, com espaçamento de 0,90 m e 5,4 sementes 
com densidade populacional de 60.000 plantas ha-1. Foi realizado a adubação química em todos 
os tratamentos de 80 kg de N, 120 kg de P2O5, e 120 kg de K2O por hectares. As características 
agronômicas (diâmetro do colmo, inserção de espiga, N° fileiras, peso de mil grãos, produção por 
ha-1) foram analisadas em 10 plantas escolhidas ao acaso dentro da área útil de cada parcela, os 
dados foram avaliados pela ANAVA do programa SISVAR. As características agronômicas avaliadas 
não se diferenciaram estatisticamente. A dose de 8.000 kg ha-1 de cama de aviário apresentou a 
média mais alta com produtividade de 5.972 kg ha-1, sendo esta esperada para a cultura do milho 
na região. A adubação complementar com cama de aviário na cultura do milho não é viável a curto 
prazo, pois necessita de um período para que ocorra a liberação dos nutrientes para o solo, e este 
libere para a planta, sendo necessário trabalhos a longo prazos para buscar melhores respostas. 
Com isso pode-se concluir que a adubação com cama de aviário a curto prazo não apresentou sig-
nificância nas características agronômicas avaliadas.

Palavras-chave: milho; adubação orgânica; produtividade.
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MAPA DE SATURAÇÃO POR BASES E NECESSIDADE DE CALAGEM  
PARA SOJA EM ÁREA AGRÍCOLA EM GUARAPUAVA - PR
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1Estudante de Agronomia da UNICENTRO, leilabernart@hotmail.com; 2Professor da UNICENTRO, 
agenu@unicentro.br.

A variabilidade existente nos solos é resultado de processos pedogenéticos assim como do manejo 
agrícola, causando alterações nos seus atributos químicos e físicas e por consequência provocando 
uma baixa produtividade das culturas. Logo, a obtenção de um bom desempenho de qualquer cul-
tura agrícola tem como um dos principais requisitos a disponibilização de nutrientes, sendo de 
extrema importância que as recomendações de adubação e calagem sejam adequadas, indicando a 
quantidade correta no local correto. Desta forma, este trabalho teve por objetivo mapear a neces-
sidade de calagem em uma área de cultivo de soja, levando em consideração o valor de V%, em 
Guarapuava - PR. Para tanto, a área de trabalho foi amostrada em grade regular georreferenciada, 
de 1 amostra a cada hectare, na camada de 0-20 cm utilizando trado holandês. Na sequencia, as 
amostras foram analisadas no Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Unicentro, conforme 
a metodologia da Embrapa para pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio 
e hidrogênio + alumínio. A partir desses dados, foram obtidos a soma de bases (SB), capacidade de 
troca catiônica (CTC), saturação por bases (V%) e saturação por alumínio ( m%) e a necessidade 
de calagem (NC) foi calculada para cada ponto para elevar a V% para 70%, o recomendado para a 
cultura da soja. Os dados analíticos foram inseridos em programa SIG e relacionados as suas coor-
denadas geográficas e, posteriormente, interpolados através do método do vizinho mais próximo 
para a geração do mapa de V% e de NC. Na sequencia, os mapas de V% e NC foram classificados 
em 4 classes em função dos valores máximos e mínimos obtidos na interpolação. Verificou-se que 
a área de estudo apresentou uma elevada fertilidade, com nenhuma área de V% < 50%, 7,96 ha 
de 50-60%, 18,31 ha possuem o valor de 60-70%, e apenas 1,65 ha apresenta valor de V% maior 
que 70%. Desta forma, os valores para necessidade de calagem foram baixos, sendo que apenas 
0,30 ha necessitam de 2,0-2,5 t ha-1, uma área de 3,86 ha necessitam de 1,5-2,0 t ha-1, 11,65 ha de 
1,0-1,5 t ha-1 e 12,11 ha de 0,0-1,0 t ha-1. Logo, conclui-se que as áreas analisadas não necessitam 
de uma quantidade elevada de calcário e a saturação de bases é considerada de media para alta.

Palavras-chave: distribuição espacial; geoprocessamento; fertilidade do solo.
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RELAÇÕES ENTRE COR E TEOR DE ÓXIDOS DE FERRO  
EM SOLOS DO PARANÁ
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Os solos da região tropical e subtropical úmidas possuem como característica fundamental a 
presença de óxidos de ferro que lhe atribuem cor específica conforme a concentração e tipo de 
mineral(is) presente(s). Muitos trabalhos e diferentes métodos têm sido utilizados para a quanti-
ficação da cor e dos óxidos de ferro dos solos desta região. O sistema de Munsell dentre, os méto-
dos utilizados, é o mais comum e sua determinação pode ser feita utilizando carta de cores ou 
espectroradiômetros. Mais recentemente, tem-se utilizado a espectroscopia UV-VIS para identi-
ficação e quantificação destes minerais no solo. Dentre os óxidos de ferro estudados, a grande 
maioria dos artigos tem se preocupado com os óxidos de ferro hematita (vermelha,  - Fe2O3) 
e goethita (bruna, -FeOOH). Mas, nos solos derivados de basalto, a maghemita (bruno-aver-
melhada, Fe2O3) pode ser o óxido de ferro dominante e afetar, portanto, a cor dos solos. Foi 
determinada a cor e o espectro UV-VIS de minerais padrões (hematita, goethita, maghemita, cau-
linita, montmorillonita e quartzo) e amostras de terra fina seca ao ar de Latossolos do estado do 
Paraná. Nestas amostras foi determinado o índice de vermelho (“Redness Rating”) das amostras 
e relacionada com o teor de hematita, goethita e maghemita das amostras. Estes útimos minerais 
foram identificados e quantificados utilizando diferentes procedimentos de dissolução seletiva 
e de difratometria de raios-X. Diferentes modelos de quantificação de óxidos de ferro utilizando 
sua cor foram testados e apresentaram baixa correlação com o teor de hematita das amostras. 
A melhor correlação do índice de vermelho somente ocorreu quando foi utilizado o somatório 
hematita+maghemita determinados por difração de raios-X. Os espectros UV-VIS de calibração 
dos minerais puros e misturados com uma matriz branca de caulinita apresentaram correlação 
com as diferentes proporções de hematita e goethita sintéticas.

Palavras-chave: minerais sintéticos; maghemita; índice de vermelho.
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Azospirillum brasilense VIA INOCULAÇÃO DE SEMENTES E APLICAÇÃO 
FOLIAR NO TRIGO, SOB DOSES DE NITROGÊNIO

OFFEMANN, L. C.1; RAMPIM, L.2; KLEIN, D. K.2; SOUZA, A. K. P.1; BATTISTUS, A. G.1;  
INAGAKI, A. M.1; BULEGON, L. G.1; GUIMARÃES, V. F.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, l.offemann@hotmail.
com; 2Pesquisador Científico CAPES/PNPD UNIOESTE, rampimleandro@hotmail.com; 3Professor do 

Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, vandeirfg@yahoo.com.br.

Os custos econômicos e ambientais oriundos do uso da fertilização nitrogenada, tem gerado bus-
cas por alternativas que possam reduzir a utilização destes fertilizantes, em paralelo à elevação 
da produtividade. Uma alternativa sustentável para suprir parte da demanda do nitrogênio (N) 
requerido pela cultura do trigo, é o uso de bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs) 
do gênero Azospirillum tanto através da fixação biológica de N quanto por aumentar a superfície 
radicular para absorção de nutrientes. Neste contexto, faz-se necessário comparar a utilização de 
Azospirillum brasilense inoculado em sementes com a aplicação via pulverização foliar para iden-
tificar a prática mais eficiente. Objetivou-se com este estudo avaliar a interferência do uso isolado 
e combinado da inoculação com A. brasilense via semente e via aplicação foliar associada a aduba-
ção nitrogenada nas características agronômicas da cultura do trigo. O experimento foi conduzido 
em casa de vegetação no período de maio a setembro de 2014, as parcelas experimentais foram 
constituídas de 4 plantas por vaso, este com capacidade para 13,5 dm3 preenchido com substrato 
proveniente do horizonte A de um solo classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico de tex-
tura muito argilosa. O delineamento experimental adotado foi de blocos ao acaso em esquema 
fatorial 2 x 2 x 3, com quatro repetições. O primeiro fator foi formado pela ausência ou presença de 
inoculação de A. brasilense nas sementes. O segundo fator formado pela fertilização nitrogenada 
nas doses de 70 e 140 kg ha-1 de N (50 e 100% de N, respectivamente). O terceiro fator foi formado 
pela aplicação via pulverização foliar de A. brasilense nos estádios de perfilhamento, espigamento 
e perfilhamento + espigamento. Pode-se verificar que o uso de A. brasilense, via aplicação foliar, 
promove incremento em comprimento médio de entrenós, comprimento médio de espigas, massa 
da matéria seca de folhas, espigas e raízes e volume de raízes, além de maximizar o efeito da adu-
bação nitrogenada. Em condição de fertilização com 100% de Né favorável inocular as sementes 
de trigo com A. brasilense acrescido de pulverização foliar no perfilhamento. Ao adubar com 50% 
de N, a inoculação de sementes de trigo necessita de pulverização foliar de A. brasilense nos está-
dios de perfilhamento + espigamento.

Palavras-chave: bactérias promotoras de crescimento de plantas; pulverização foliar; 
inoculante; adubação; Triticum aestivum L.
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE CONCREÇÕES DE FERRO DE 
LATOSSOLOS E NITOSSOLOS DO ESTADO DO PARANÁ

FORTUNATO, J.1; PAESANO JR., A.2; DA COSTA, A. C. S.3

1Estudante de Pós-graduação em Física da UEM, julianafortunato@live.com; 2Professor do 
Departamento de Física da UEM, paesano@wnet.com.br; 3Professor do Departamento de Agronomia 

da UEM, acscosta@uem.br.

Foi estudada a mineralogia de uma série de materiais concrecionários de duas diferentes classes de 
solos do Paraná. A série das amostras naturais foi composta por seis diferentes concreções de um 
NITOSSOLO VERMELHO Latossólico (horizontes A e BW) e outras seis concreções de um LATOS-
SOLO VERMELHO férrico (horizontes A e BWC). As amostras foram caracterizadas por análise 
química, difratometria de raios X e espectroscopia Mössbauer em temperatura ambiente e em 25 
K. Os resultados revelaram que o ferro é o elemento metálico majoritário em todas as concreções, 
embora outros metais como alumínio, manganês existam em frações mínimas (< 1%). Do ponto 
de vista estrutural, a goethita apresentou-se como a principal fase, mas caulinita e hematita foram 
identificadas em duas concreções. Os espectros Mössbauer obtidos em TA, para a maior parte das 
amostras naturais apresentam simultaneamente um dubleto e uma distribuição de campo mag-
nético hiperfino, ambos pertencentes à fase goethita. Em duas amostras, sobrepôs-se um sexteto 
discreto, com parâmetros hiperfinos comparáveis aos da hematita para efetuar o ajuste. Em 25 K 
observou-se que todos os espectros apresentam forma semelhante, i.e., só com fração magnética, 
tendo sido ajustados com dois sextetos discretos. Estes dois sextetos foram atribuídos a regiões 
da goethita, magneticamente diferentes. Considerando os teores do ferro e de outros metais e as 
fases minerais identificadas nas concreções, que pouco variam de amostra para amostra, não foi 
possível estabelecer nenhuma correlação evidente entre a mineralogia e a classe ou horizonte dos 
solos onde as mesmas foram coletadas.

Palavras-chave: goethita; espectroscopia Mössbauer; difratometria de raios-X.
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UTILIZAÇÃO DE LODO DE ESGOTO ALCALINIZADO PARA CORREÇÃO  
DE SUBSTRATO NA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS

SPAK, M.1; MATOS, M. F. S.2; COUTO, C. M.3; SILVESTRIN, A. R. C.4

1Estudante de Graduação em Agronomia da PUCPR; 2Estudante de Graduação em Agronomia da 
PUCPR; 3Estudante de Graduação em Agronomia da PUCPR; 4Professora dos cursos de Engenharia 

Florestal e Agronomia da PUCPR, aline.roberta@pucpr.br.

A produção de um substrato com qualidade superior, propiciará qualidade das mudas, sendo este, 
um dos fatores de sucesso em empreendimentos florestais. A fertilização destes substratos com 
biossólidos, é uma alternativa para aumentar a produtividade. O lodo de esgoto é um resíduo 
urbano, com características que pode ser utilizado como condicionador das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo, considerando seu teor de matéria orgânica e nutrientes. Conside-
rando que a produção de mudas florestais não é destinado ao consumo alimentício humano, não 
há restrições quanto a contaminantes. Este trabalho teve como objetivo verificar o uso de lodo na 
germinação, altura e diâmetro do Eucalipto grandis. Implantado em uma casa de vegetação, este 
experimento contou com a avaliação de 6 tratamentos, entre os quais: (T1)- testemunha; con-
tendo apenas o substrato adubado; (T2)- 3,333kg de substrato + 3,33 g de calcário; (T3)- 3,333 
kg de substrato + 6,66 g de lodo estabilizado; (T4)- 3,333 kg de substrato + 3,33 g de lodo esta-
bilizado; (T5)- 3,333 kg de substrato + 1,66 g de lodo estabilizado; (T6)- 3,333 kg de substrato 
+ 0,8 g de lodo estabilizado. Os dados submetidos a analise (ANOVA) com Teste de Tukey. Para a 
produção das mudas, foram utilizadas sementes de Eucalipto Grandis; lote G29012013 - Bentec 
sementes, insumos e tecnologia com poder germinativo de 80%, enquanto que o lodo, é prove-
niente da SANEPAR. As avaliações foram realizadas, com trinta, noventa e cento e vinte dias após 
a semeadura. Utilizando um paquímetro, se avaliou o diâmetro do coleto (DC), com uma régua a 
sua altura, além das plantas mortas. Por meio de análise estatística, constatou-se que os resulta-
dos obtidos por meio da experimentação, foi dividido em três grupos: os tratamentos 1 e 3 não 
diferiram estatisticamente, sendo o menos recomendado, considerando o desempenho de cresci-
mento; o mesmo ocorre com os tratamentos 6, 2 e 4; observou-se então, que o tratamento mais 
eficiente no quesito desenvolvimento da arbórea foi o tratamento 5, enquanto que o melhor índice 
de sobrevivência foi registrado no tratamento 6. Por meio deste, é possível concluir que a utiliza-
ção do lodo de esgoto em empreendimentos florestais, é um método sustentável da aplicação do 
mesmo e que sua interferência sobre a cultivar, em doses adequadas, são positivos, tanto no seu 
crescimento, quanto na sobrevivência

Palavras-chave: biossólido; Eucalyptus grandis; mudas.
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CORRETIVOS ESPECIAIS DA ACIDEZ DO SOLO: REATIVIDADE EM 
CAMBISSOLO HÁPLICO DISTRÓFICO EM CONDIÇÕES CONTROLADAS

PILLATI, J. J.1; SIQUEIRA, B. S.2; ALVES SANTOS, J.3; DA FONSECA, A. F.4

1Aluna da UEPG, jasmine_pillati@hotmail.com; 2Aluna da UEPG, bruna_ cmk@hotmail.
com; 3Estudante do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agronômica da UEPG, 
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A acidez do solo tem sido o maior limitante à produção agropecuária nos trópicos e subtrópi-
cos. Solos ácidos apresentam elevada acidez ativa (pH), potencial (H+Al) e trocável (Al+3) além 
de baixos valores de saturação por bases do solo (V) (SOUSA; LOBATO, 2004; COLEMAN; THO-
MAS, 1967). Em geral, Cambissolos apresentam baixa V (≤ 50%) e alta concentração de Al total 
(EMBRAPA, 2006). Portanto, para se tornarem mais produtivos, os Cambissolos demandam da 
construção da sua fertilidade iniciando com a correção da acidez. Para corrigir a acidez do solo 
é comumente aplicado o calcário (dolomítico ou calcítico). No entanto, a reação de dissolução do 
calcário no solo, na camada de 0-20 cm, é lenta e gradual (> 5 anos) e dependente da presença 
de água (CAIRES et al., 2005). Portanto, o uso de corretivos do solo, que proporcionem ação mais 
rápida que o calcário dolomítico, poderá ser uma forma viável, principalmente em áreas de plan-
tio direto (PD), diminuindo perdas de rendimentos das culturas devido à acidificação do solo. O 
objetivo deste trabalho foi comparar a eficiência de corretivos especiais com calcário dolomítico, 
em condições controladas, na redução da acidez ativa, potencial e trocável na camada de 0-20 cm 
de um Cambissolo Háplico distrófico manejado há 15 anos em PD. O delineamento utilizado foi 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 4 x 8 (quatro corretivos, três doses dos correti-
vos mais o tratamento controle e oito períodos de incubação) com quatro repetições (as unidades 
experimentais (UE) consistiram de 500 g de solo). Foram estudados quatro corretivos: calcário 
dolomítico (CD), calcita micronizada granulada ( cmG), dolomita micronizada granulada (DMG) 
e suspensão carbonatada (SC). O poder relativo de neutralização total (PRNT) dos corretivos CD, 
cmG, cmD e SC foram de 898,7; 962,7; 1.006,5 e 770,0 g kg-1, respectivamente. Doses de cada cor-
retivo foram adicionadas ao solo com propósito de elevar V para 50, 70 e 90% além do tratamento 
controle. As amostras de solo tratadas foram incubadas à temperatura de 23°C ( ± ± 2°C) e umi-
dade a 60% da capacidade de campo do solo (foram adicionados 169,4 ml de água deionizada) 
durante oito períodos (0, 7, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias). Ao final de cada período as UE foram secas 
em estufa a 40°C com circulação forçada de ar, moídas e peneiradas (malha de 2.0 mm) e subme-
tidas à determinação de acidez ativa (pH), potencial (H+Al) e trocável (Al+3) segundo metodologia 
de Pavan et al. (1992). A análise estatística foi realizada no programa SAS Versão 9.1.2 (SAS, 2004). 
Os corretivos especiais cmG e SC são mais eficientes em reduzir a acidez ativa, potencial e trocável 
do solo do que o CD, em curto prazo (< 30 dias).

Palavras-chave: reação do solo; corretivos micronizados; acidez do solo; cambissolo.
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TEOR DE CARBONO E pH AO LONGO DO PERFIL  
DE UM LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO
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1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UEM, andrei.rzardin@gmail.com; 
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Dos atributos do solo importantes para a produção agrícola destacam-se o pH e o teor de car-
bono, suas relações são conhecidas e amplamente estudadas nas camadas superficiais do solo, 
conhecida como “camada arável”; contudo, o comportamento destes atributos em profundidades 
maiores são pouco estudados, o que é imprescindível para que o perfil do solo possa ser manejado 
para atender às necessidades nutricionais e hídricas das culturas com maior eficiência. Assim, este 
trabalho objetivou avaliar o pH e o teor de carbono, bem como suas relações, em um LATOSSOLO 
Vermelho distroférrico no município de Maringá - PR. Foram coletadas amostras dos horizontes 
superficiais (A1, A2, AB1, AB2, BA1 e BA2) e subsuperficiais (Bw1, Bw2, Bw3, Bw4, Bw5), perfa-
zendo até 1,9 m de profundidade. Foi determinado pH em água, em CaCl 0,01 M e em KCl 1 M com 
proporção solo/solução de 1:2,5 após agitação mecânica a 160 rotações por minuto; o ΔpH foi 
obtido pela diferença entre pHKCl e pHágua. O teor de carbono foi obtido por digestão via úmida 
por K2Cr2O7. O teor de carbono decresceu linearmente em profundidade, de 28,47a 3,65 mg kg-1, 
correlacionando-se com pHágua, pHCacl e pHKacl, com coeficientes de correlação Pearson de 
0,80**, 0,61** e 0,69**, respectivamente. Contudo, os valores de pH não apresentaram a mesma 
tendência linear de queda ao longo do perfil. Observou-se duas tendências claras e distintas para 
os três pH, decréscimo até 0,85 m de profundidade (horizontes A e de transição) e elevação de 
0,85 a 1,9 m (horizontes Bw). Assim, ao relacionar teor de carbono com pH em dois patamares dis-
tintos de profundidade obtiveram-se correlações mais fortes nos horizontes superficiais, com coe-
ficientes de correlação de 0,84**, 0,87** e 0,94** para pHágua, pHCacl e pHKacl, respectivamente, 
e correlações negativas nos horizontes subsuperficiais com coeficientes de correlação de -0,76**, 
-0,74** e 0,74**, para pHágua, pHCacl e pHKacl, respectivamente. O ΔpH também apresentou duas 
tendências distintas em profundidade, decrescendo ao longo dos horizontes superficiais e aumen-
tando ao longo dos horizontes subsuperficiais, sua relação com o teor de carbono foi positiva em 
superfície e negativa em subsuperfície, com coeficientes de correlação de 0,95** e -0,73**. Assim, 
o teor carbono não influencia o pH e o balanço de cargas em sua totalidade, portanto outros atri-
butos possivelmente de natureza intrínseca como a mineralogia devem controlar estas variáveis.

Palavras-chave: química do solo; acidez; matéria orgânica.
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ATRIBUTOS QUÍMICOS DE NEOSSOLO QUARTZARÊNICO  
TRATADO COM CINZA DE CALDEIRA E LODO CEULÓSICO
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A fabricação de papel gera grandes volumes de lodo celulósico e cinza de caldeira, além de outros 
resíduos, que necessitam ser dispostos em aterros para atendimento da legislação ambiental, com 
custos que podem se eternizar em função da necessidade de manutenção permanente. O reapro-
veitamento é uma alternativa interessante de disposição dos resíduos, para o meio ambiente e para 
a empresa. Em geral, os solos utilizados para plantios florestais são de baixa fertilidade natural e 
a sua exploração intensiva, sem a reposição de nutrientes exportados, limitam com maior inten-
sidade sua capacidade produtiva. Essa alternativa resolve o problema de disposição e contribui 
para a reposição de nutrientes exportados com a colheita florestal. Assim, foi instalado em Piraí do 
Sul, em solo caracterizado como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico típico, um experimento com 
finalidade de avaliar o efeito do uso de resíduo da indústria de celulose – uma mistura de Cinza de 
Caldeira e Lodo Celulósico – em atributos químicos do solo e plantio de Pinus taeda. Foram aplica-
das, no início de 2011, 5 doses em superfície (0, 14, 29, 45 e 60 t ha-1) e avaliado o efeito do uso de 
resíduo sobre a fertilidade do solo, entre 2012 e 2014, o que incluiu C, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, 
Zn e pH. A avaliação feita antes da implantação das doses de resíduo, no início de 2011, mostrou 
os teores dos nutrientes presentes no solo mostraram-se baixos ou muito baixos, além de o pH ser 
ácido, com teores de alumínio elevados e, ainda, alto teor de areia. Ao longo das três coletas, os teo-
res dos nutrientes analisados se mantiveram constantes, sendo que continuaram muito baixos ou 
baixos, bem como o pH, que também se manteve baixo. Assim, não se observou efeito significativo 
dos tratamentos em variáveis relativas à fertilidade do solo, sendo que provavelmente essa ausên-
cia de efeito se deva ao tempo de reação considerado, à baixa solubilidade do material aplicado e 
possível lixiviação de determinados nutrientes.

Palavras-chave: adubação; reciclagem; resíduo celulósico.
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BIODISPONIBILIDADE DE Pb PARA AVEIA PRETA APÓS APLICAÇÃO  
DE LODO DE ESGOTO EM SOLO COM ALTO TEOR DO METAL
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Dentre os metais pesados, o Pb é conhecido pelo seu efeito prejudicial à saúde e a presença no 
solo está diretamente relacionada com a saúde humana devido ao alto potencial de transferência 
ecológica. Por apresentar substância húmicas capazes de imobilizar o Pb na forma de complexos 
orgânicos, diminuindo a biodisponibilidade do elemento, o lodo de esgoto apresenta potencial da 
mitigação da contaminação dos solos com o metal. Objetivou-se nesse trabalho avaliar a biodis-
ponibilidade de Pb após a aplicação de doses de lodo de esgoto em um solo com alto teor de Pb. O 
solo utilizado foi coletado no município de Adrianópolís PR nas proximidades da mina desativada 
Perau. O teor de Pb trocável do solo extraído com solução de 0,5 mol l-1 Ca(NO3)2 foi de 1.120 mg 
kg-1. As doses de lodo de esgoto (LE) aplicadas foram equivalentes a 0; 0,5; 1; 2; e 4 vezes a Capa-
cidade Máxima de Adsorção de Pb ( cmAPb) do LE (66.182 mg kg-1) em adsorver o Pb trocável do 
solo. Após incubação com umidade do solo a 17% por 30 dias foi realizado o plantio de aveia preta 
(Avena strigosa) em vasos de 1 dm3. A coleta da parte aérea da planta e a determinação de Pb foi 
realizada 60 dias após a semeadura. No solo foi obtido os valores de Pb trocável após 30 dias de 
incubação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 repetições. A aplicação 
de doses crescentes de lodo de esgoto promoveu aumento linear positivo (R2 0,96) da massa da 
matéria seca da parte aérea. Houve a diminuição de Pb trocável no solo de 1.120 mg kg-1 para 587 
mg kg-1 na maior dose de LE após 30 dias de incubação. O teor de Pb aumentou na parte aérea da 
aveia com o incremento das doses de LE (doses de LE - teor de Pb na parte aérea (mg kg-1): 0-140; 
0,5-134; 1-164; 2-240; 4-237. Apesar de teores maiores de Pb nas maiores doses de LE (2 e 4), 
as plantas não apresentaram sintomas de toxidez e nas doses de LE 0,5 e 1 foram observados 
sintomas de deficiência de P, apresentando coloração roxa nas bordas. Assim, a aplicação de lodo 
de esgoto em solo com alto teor de Pb favoreceu o desenvolvimento da aveia preta devido a dimi-
nuição do teor trocável do Pb no solo e ao fornecimento de nutrientes, principalmente N e P, pro-
porcionando o equilíbrio nutricional e induzindo a tolerância a altos teores de Pb biodisponíveis.

Palavras-chave: lodo de esgoto; estabilização química; biodisponibilidade; chumbo; aveia preta.
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CRESCIMENTO INICIAL DE BRACATINGA (Mimosa scabrella)  
EM MATA CILIAR SOB DIFERENTES ADUBAÇÕES

CHEZANOSKI, D.1; CARVALHO, M. C.2; SILVESTRIN, A. R. C.3

1Estudante de Graduação em Agronomia na PUCPR, Câmpus Curitiba, deiochezanoski@hotmail.com; 
2Estudante de Graduação em Agronomia na PUCPR, Câmpus Curitiba, meire.criscarvalho@gamil.com; 

3Professora do curso de Agronomia da PUCPR, Câmpus Curitiba, aline.roberta@pucpr.br.

O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação do crescimento inicial da Bracatinga em área 
de mata ciliar em precesso de recuperação sob distintos tratamentos. O experimento está alo-
cado na Fazenda Experimental Gralha Azul, município de Fazenda Rio Grande - PR, implantado 
a 2,5 anos. Anteriormente a área era utilizada com plantio convencional de grãos, tendo como 
consequência processos erosivos e degradação química e biológica do solo. O solo foi classifi-
cado como Cambissolo Húmico Distrófico tipíco. O experimento conta com uma área total de 0,32 
ha, subdividido em 45 parcelas de 25 m2 cada (5 m x 5 m). Os tratamentos utilizados foram:1.° 
nabo forrageiro/crotalária; 2.° feijão grandu/ervilhaca; 3.° mucuna preta/aveia preta; 4.°calcá-
rio; 5.° adubação orgânica; 6.°adubação mineral; 7.° adubação mineral + calcário; 8.° adubação 
mineral+calcário+adubação orgânica; 9.° testemunha, onde foram avaliados o diâmetro médio, 
altura e sobrevivência das arbóreas. Analisando o parâmetro de diâmetro médio da bracatinga 
observou-se que o tratamento com adubação mineral+calcário atingiu diâmetro médio de 9,36 cm 
e com adubação mineral+calcário+adubação orgânica atingiu média de 9,67 cm, estatisticamente 
superiores ao crescimento da testemunha, com diâmetro de 3,67 cm. Já na avaliação da altura da 
Mimosa scabrella observou-se no tratamento com adubação mineral altura média de 2,65 m de 
altura e no tratamento com adubação mineral+calcário média 2,75 m, porém estes tratamentos 
não se diferenciaram estatisticamente da testemunha, que apresentou altura média de 1,65 m. 
Com estes dados conclui-se que a espécie responde positivamente a adubação para o parâmetro 
diâmetro médio, porém não há resposta para o parâmetro altura.

Palavras-chave: crescimento em diâmetro médio; crescimento em altura; degradação do solo.
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BENEFÍCIOS DO LODO DE ESGOTO NA AGRICULTURA PARANAENSE

MAGNO, R.1; SILVESTRIN, A. R. C.2

1Estudante de Graduação em Agronomia da PUCPR, ricardomaggno@gmail.com; 2Professora da 
PUCPR, aline.roberta@pucpr.br.

Entre as diversas opções existentes para a disposição final e adequada do lodo de esgoto, aquela 
para fins agrícola e florestal se apresenta como mais conveniente, ao correlacionar parâmetros 
ambientais, econômicos e sociais. No Paraná, 30% da produção anual de lodo de esgoto tratada é 
destinada ao uso agrícola, em torno de 23,5 mil toneladas de biossólido (SQA – SANEPAR, 2014). 
Todo o estado é beneficiado, como exemplos das cidades de Foz do Iguaçu onde o produtor de soja 
pode economizar em corretivos para o solo R$ 528/ha, como em Paranavaí a produtividade de 
seringueira pode economizar em adubação R$ 253,48/ha. O uso do lodo de esgoto tratado é higie-
nizado, monitorado e disponibilizado de forma gratuita aos agricultores paranaenses, como forma 
de melhorar as condições dos solos, gerar aumento de produtividade agrícola e reduzir os custos 
de produção. Quanto ao processo de higienização adotado, inclui-se a adição de cal, considerando-
-se também, o equilíbrio de nutrientes e pH no biossólido. Para utilização do biossólido na agricul-
tura, a SANEPAR oferece acompanhamento de profissionais técnicos e elaboração de um projeto 
agronômico para cada agricultor, desde a análise de solo local é proposta as recomendações de 
adubação via lodo de esgoto tratado, de acordo com as características de cada cultura, assim como 
o benefício econômico gerado pelas quantidades oferecidas de macro, micronutrientes e matéria 
orgânica para o solo. O lodo é espalhado em superfície e incorporado imediatamente obedecendo 
um pousio de 30 dias para efetuar o plantio. As aplicações do biossólido seguem restrições como 
respeitar um raio mínimo de 100 m de poços, minas e residências, proibida a utilização em pasta-
gens e cultivos de olerículas, tubérculos, raízes, porém é permitido o uso em culturas como frutí-
feras, soja, milho, feijão, trigo, aveia, cevada, forrageiras para adubação verde e reflorestamentos. 
Somente são liberados para a agricultura os lotes de lodo que atendem aos critérios estabelecidos 
por determinações do Decreto Federal no 4.954 de 14 de janeiro de 2004 e os critérios estabeleci-
dos pela Resolução CONAMA 375/2006 e pela Resolução SEMA 021/09.

Palavras-chave: lodo de esgoto; biossólido; adubação; agricultura; solo.
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VARIAÇÃO NOS TEORES DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E ALUMÍNIO E pH EM 
ÁREA DE MATA CILIAR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

GAIOVIS, M. C.1; GURSKI, E. M.2; SANTILLI, B. V.3; SCARANTE, A. G.4;  
CHISTO, D. E. S.5; SILVESTRIN, A. R. C.6

1Estudante de Graduação em Agronomia da PUCPR, cris_gaiovis@hotmail.com; 2Estudante de 
Graduação em Engenharia Florestal da PUCPR; 6Professora da PUCPR.

A recuperação de áreas degradadas é essencial para o desenvolvimento sustentável, pois essa 
situação pode comprometer os recursos hídricos com contaminação das águas, assoreamento de 
rios, lagos, reservatórios e nascentes. Esta pesquisa foi desenvolvida na fazenda experimental gra-
lha azul localizada no Município de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. Foram 
utilizadas espécies arbóreas nativas, submetidas a correção e adubação do solo, para posterior 
avaliação dos teores de cálcio, magnésio e alumínio e pH no solo. Foram utilizados quatro dife-
rentes tipos de adubações (NPK, NPK + calcário, NPK + calcário + material orgânico e calcário). 
As coletas do solo foram realizadas em junho de 2014. As metodologias para determinação das 
análises químicas estão descritas em Silva (2009). As médias foram submetidas ao teste de homo-
geneidade de Levene’s, análise de variância (ANOVA), e as médias com diferenças significativas, 
comparadas pelo teste de Tukey a 95%, utilizando o Software STATISTICA 9.0. O pH apresentou 
valores altos nos tratamentos com o calcário O aumento do pH, ocasionado pela calagem, em espé-
cies nativas pode apresentar efeitos negativos ou positivos, especialmente nas espécies pioneiras 
(FURTINI NETO et al., 1999). A calagem em reflorestamento visa corrigir teores tóxicos de alu-
mínio e magnésio (GONÇALVES et al. 2008), o valor ideal de pH para solos sob vegetação nativa é 
de 3,5 a 4,0. O calcário diminui a solubilidade do alumínio, reduzindo a toxidez do alumínio para 
as plantas, essa redução no valor do alumínio foi proporcionado no tratamento NKP + calcário 
+ adubação orgânica. Os teores de magnésio e cálcio tiveram seus maiores valores quando apli-
cado o calcário e o adubo mineral (NPK + calcário e NPK + calcário + adubação orgânica). A mata 
ciliar apresentou valor baixo em pH, cálcio e magnésio e alto teor de alumínio. Os tratamentos 
que obtiveram os parâmetros melhores parâmetros foram: NPK, NPK + cal., NPK + cal. + aduba-
ção orgânica, quando comparados ao tratamento com somente com calcário e/ou a testemunha. 
Conclui-se que a adubação e calagem alteraram os teores de cálcio, magnésio e alumínio no solo, 
e aumentaram o pH.

Palavras-chave: adubação mineral; calagem; mata ciliar; pH.
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RELAÇÃO Ca:Mg  EM SOLOS DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

MIOLA, A. J.1; GONÇALVES JR., A. C.2; DOMINGUES, C. V. R.3;  
MATTE, L. M.4; LEISMANN, E. A. V.5; COELHO, G. F.6

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, ali_miola_@hotmail.com; 2Professor da 
UNIOESTE, affonso133@hotmail.com; 3Estudande de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, caio-
domingues@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, lucasmmatte@

gmail.com; 5Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, volz.eduardo@gmail.com; 
6Professor da UDC-Medianeira, gustavo_coelho@udc.edu.br.

Grande parte dos solos do Brasil apresenta elevada acidez, que promovem a toxidez por alumínio 
e manganês, afetando negativamente a disponibilidade de vários outros nutrientes essenciais para 
as plantas, prejudicando seriamente os rendimentos da maioria das culturas. Portanto, a correção 
da acidez dos solos através da calagem é fundamental para a agropecuária de alta produtividade. 
Corrigir a acidez do solo, por meio da calagem, levando em consideração a relação Ca:Mg age de 
forma positiva no aumento da produtividade pela melhoria nas propriedades químicas, físicas e 
biológicas do solo. Em decorrência da baixa quantidade de MgO existente nos calcários calcíti-
cos, o uso sistemático de tais corretivos afeta a relação Ca:Mg no solo, o que pode ocasionar no 
desbalanço nutricional, que comprometerá na produtividade da planta. Desta maneira, o objetivo 
deste trabalho foi verificar a relação Ca:Mg de solos coletados nos municípios da região Oeste do 
Paraná, tendo em vista que esta relação vem caindo devida a utilização do calcário dolomítico em 
decorrência de seu preço inferior. Foi realizado um levantamento de laudos de análises de solos de 
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 arquivados no Laboratório de Química Ambiental e Instrumental 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal C. Rondon, estes provenientes 
de amostras de solo das cidades de Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Entre Rios do Oeste, 
Pato Bragado, Guaíra, Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, selecionados ao acaso. Posteriormente, 
foi realizada a media dos teores de Ca e Mg para cada cidade e para cada ano.E após verificar a 
normalidade dos dados foi realizado uma análise de regressão e os anos foram agrupados pelo 
teste Scott-Knott. Os resultados obtidos evidenciam diferenças significativas entre os anos avalia-
dos quanto a relação Ca:Mg. Foi observada diminuição da relação Ca:Mg nos solos dos municípios 
avaliados (2010-2014), podendo, futuramente, resultar em problemas mais sérios, pois segundo 
a alteração da relação Ca:Mg pode diminuir ou aumentar a absorção através dos processos de 
antagonismo, de inibição competitiva ou não, e da interação de alguns elementos, entre eles boro, 
cobre, manganês e zinco.

Palavras-chave: toxidez; calagem; produtividade; antagonismo.
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PERDAS DE SEDIMENTO DURANTE UM EVENTO PLUVIAL  
NA MICROBACIA DO LAJEADO CAVALHEIRO  

EM DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO - RS

SCHWANTZ, M. A.; LIMA, E. J. de; PIZZANI, R.

O uso inadequado dos solos agrícolas vem ocasionando perdas de solo e água, consequentemente a 
perda produtiva das áreas agrícolas e grandes contaminações dos recursos hídricos por sedimen-
tos e poluentes de várias origens. Nesse contexto, este estudo objetivou determinar a quantidade 
de resíduos sólidos em suspensão carregados pelas águas do rio principal e afluente do Lajeado 
Cavalheiro em Dr. Maurício Cardoso-RS. Utilizou-se abordagem quali-quantitativa e método de 
procedimento bibliográfico, estudo de caso e estatístico. As técnicas de coleta de dados foram 
à observação direta intensiva, documentação indireta, coleta de material a campo e imagens de 
satélite. As técnicas de análise de dados foi a estatística e software TrackMaker®. A microbacia foi 
dividida conforme os divisores de águas dos exutórios, determinada suas áreas totais e de mata 
nativa. Foram coletadas amostras de água e calculado a vazão em quatro pontos: no rio antes da 
junção do afluente (P1), o qual representava a sub-bacia de 312,61 hectares (ha); no afluente 
antes da junção ao rio (P2) representando a sub-bacia de 145,95 ha; 230 m após a junção de 
ambos (P3) e na foz do rio (P4) representado a área total da microbacia. As amostragens de águas 
superficiais seguiram a NBR 9898 (ABNT, 1987), a determinação dos sólidos totais na NBR 10.664 
(ABNT, 1989) e a determinação da vazão pelo método do flutuador da NBR 13.403 (ABNT, 1995). 
Estimou-se a quantidade de resíduos transportados em gramas por segundo (g s-1), quilogramas 
por hora (kg h-1), quilogramas por hectare por hora da área total (kg/ha/hT) e da área sem mata 
nativa (kg/ha/hLav) das sub-bacias em P1, P2 e P3 e da microbacia em P4. O Lajeado Cavalheiro 
possui uma extensão de 4,11 km e seu afluente cerca de 1,47 km. A área total da microbacia é 
de 511,07 ha, sendo 26,69% com mata nativa. As coletas das amostras foram em 23 de junho de 
2014 durante uma chuva que somava 68 mm até o momento da realização destas. No P1 a perda 
de solo foi 1,78 kg s-1 ou 6,4 Mg h-1, correspondendo a 20,6 kg/ha/hT ou 27,8 kg/ha/hLav de solo. 
No P2 foi de 1,76 kg s-1 ou 6,4 Mg h-1, que corresponde a 43,5 kg/ha/hT ou 53,7 kg/ha/hLav. No P3 
a perda foi de 4,18 kg s-1 ou 15,1 Mg h-1, o que representa 32,8 kg/ha/hT ou 43,1 kg/ha/hLav de 
solo. No P4 resultou em 3,79 kg s-1 ou 13,6 Mg h-1, que corresponde a 24,7 kg/ha/hT ou 33,7 kg/
ha/hLav de solo. A subbacia do P2, mesmo com a menor área total (145,95 ha) apresentou a maior 
perda de solo por hora por unidade de área, com perdas totais de solo próximas da subbacia do 
P1 de área maior (312,61 ha), podendo estar relacionado com o menor percentual de cobertura 
vegetal da área do P2 (18,9%), a desproteção da nascente e ausência de sistemas de conservação 
de solos. A quantidade de solo perdidos em suspensão da microbacia do Lajeado Cavalheiro nas 
condições amostradas foi de 13,6 Mg h-1 que corresponde a 24,7 kg/ha/hT e cerca de 33,7 kg/ha/
hLav.

Palavras-chave: chuvas; erosão; manejo conservacionista; solos.
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ADSORÇÃO DE COBRE E ZINCO EM SOLO SUBMETIDO  
À APLICAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA

GONÇALVES, M. S.1; SILVA JUNIOR, L. C. S.2; BETTIN, J. P.2; KUMMER, L.3; SAMPAIO, S. C.4

1Professora da UTFPR, Câmpus Campo Mourão, morgana@utfpr.edu.br; 2Estudante do curso de 
Engenharia Ambiental da UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão; 3Professora da UTFPR, Câmpus Curitiba; 

4Professor do Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola da UNIOESTE.

A agricultura constitui uma das mais importantes fontes difusas de poluição, uma vez que insumos 
agrícolas ou resíduos usados com finalidade corretiva ou nutricional do solo, tais como fertilizan-
tes químicos inorgânicos, estercos e águas residuárias de sistemas de criações animais, podem 
gerar impactos ao meio ambiente quando essa aplicação é feita desordenadamente, represen-
tando também uma possível fonte de contaminação com metais pesados. A matéria orgânica dis-
solvida (MOD) presente em um resíduo, seja ele líquido ou sólido, é definida pela concentração de 
carbono orgânico total no extrato líquido filtrado em membrana de 0,45 μm, e representa a forma 
mais móvel e reativa da matéria orgânica no solo. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho 
foi avaliar o efeito da MOD, proveniente de esterco bovino, na adsorção de cobre (Cu) e zinco (Zn) 
no solo. Para tanto, experimentos foram realizados utilizando-se dois gramas de amostras de um 
Latossolo Vermelho Distrófico úmbrico de textura argilosa (70% de argila), colocados em tubos 
de centrífuga de 50 mL e misturados com 10 mL de solução de CaCl2 contendo 5, 10, 30, 60 e 120 
mg L-1 de Cu2+ ou Zn2+ (preparados usando CuCl2 ou ZnCl2). Adicionou-se aos tubos 10 mL de MOD 
extraída de esterco de bovinos de leite confinados em sistema free-stall, considerando-se também 
um tratamento controle apenas com a mistura do solo, das soluções com diferentes concentrações 
de Cu e Zn, e 10 mL de água deionizada. O experimento foi feito em triplicata e em pH natural do 
solo. Os tubos foram agitados a 250 rpm por 24 h a temperatura ambiente, e então centrifugados 
a 5.000 rpm por 10 min. Após esse procedimento, o sobrenadante resultante da centrifugação foi 
coletado e as amostras analisadas para determinação das concentrações de Cu e Zn a partir de 
espectrofotometria de absorção atômica. Os resultados experimentais foram ajustados ao modelo 
da isoterma de Freundlich. A adição da MOD aumentou a adsorção dos metais no solo para os dois 
metais pesados estudados, em que o tratamento controle apresentou isotermas do tipo L (afini-
dade relativamente alta entre as partículas de solo e o metal) e na presença de MOD, foram obtidas 
isotermas do tipo H (afinidade de adsorção muito elevada). O modelo de Freundlich descreveu 
satisfatoriamente o processo de adsorção (máximo R2 = 0,991 e mínimo R2 = 0,884), onde os valo-
res de KF (coeficiente de Freundlich que representa a capacidade de adsorção do metal no solo) 
foram maiores, para Cu e Zn, com a adição da MOD em relação ao tratamento controle.

Palavras-chave: sorção; metais pesados; dejeto.
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CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E PALHADA RESIDUAL DE AVEIA, 
SUBMETIDA A DIFERENTES MANEJOS DE SEMEADURA E DE PASTEJO

PIANO, J. T.; FERNANDES, D. M.; EGEWARTH, J. F.; BURIN, F.; PERINI, A.; RABELLO, P. S. R.

A sustentabilidade do sistema integração lavoura pecuária, visando-se a conservação do solo, 
é inerente a vários fatores, que são interdependentes entre si, influenciados diretamente pelo 
manejo, que é dispensado a área e também a cultura. Dentre os principais fatores citam-se a esco-
lha de uma cultivar adaptada a região, o estande de semeadura adequado, bem como, o nível de 
pastejo a ser adotado. Assim, objetivou-se avaliar o efeito da densidade de semeadura da cultura 
da aveia, em área cultivada e manejada sob o sistema de integração lavoura pecuária, sobre as 
características biométricas da cultura da aveia, avaliadas antes dos pastejos e, a deposição dos 
resíduos culturais ao final do ciclo em um Latossolo Vermelho Distrófico. O delineamento experi-
mental foi o de blocos casualizados em esquema de faixas, com quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos de duas densidades de semeadura da aveia, 40 e 60 kg ha-1 de semente, cultivar 
IPR 126, semeada no dia 25/04/14, utilizando-se o sistema de semeadura direta sobre palhada de 
soja (faixa A). Os manejos da aveia: sem pastejo, um pastejo e dois pastejos (faixas B). Os pastejos 
foram realizados aos 65 e 113 dias após a semeadura, sendo utilizadas 19 vacas da raça holandesa 
com peso médio de 650 kg + 50 kg. Foram avaliadas altura de plantas ( cm), número de perfilhos 
(m2), diâmetro de colmo (mm), comprimento do colmo ( cm) e relação colmo/folha, antes dos pas-
tejos, além da quantificação da palhada residual (t ha-1), sobre a superfície do solo, ao final do ciclo 
de inverno. Na primeira avaliação realizada, não houve diferença entre as características biomé-
tricas avaliadas. Para a reação colmo/folha, não houve diferença para a densidade de semeadura, 
bem como, para o manejo empregado na segunda avaliação, entretanto, houve diferença somente 
para o manejo empregado, para as demais características biométricas. Os maiores valores foram 
encontrados para o tratamento que não foi pastejado para altura de plantas (62,65 cm), diâmetro 
de caule (4,78 mm) e comprimento de caule (45,75 cm), pois não sofreu influência animal. Toda-
via, o menor número de perfilhos (297), também foi encontrado no tratamento que não foi paste-
jado, pois o consumo da aveia pelos animais promove o perfilhamento da cultura. Para a deposição 
de resíduos da cultura da aveia, os mais valores (5,26 t ha-1), também foram encontrados para o 
manejo que não foi pastejado. Assim a redução da densidade de semeadura, é indicada, gerando 
economia na compra da semente, sem causar prejuízos as características biométricas nem a depo-
sição de palhada por área. Entretanto, o manejo que sofreu um pastejo, pode ser indicado, pois, 
pode ser considerado um manejo intermediário, que não compromete a fase pecuária, nem a fase 
lavoura que venha a seguir na área.

Palavras-chave: Avena sativa L.; SILP; palhada residual.
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ATRIBUTOS FÍSICOS DE LATOSSOLO BRUNO  
SOB DISTINTOS MANEJOS AGRÍCOLAS

ALMEIDA, F. O.1; GENÚ, A. M.2

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNICENTRO, almeidafabiola05@gmail.com; 2Professsora 
da UNICENTRO, agenu@unicentro.br.

Os atributos físicos do solo tem papel importante no crescimento do sistema radicular das plantas 
e na disponibilidade de água e ar e os diferentes usos e manejos agrícolas aplicados sobre o solo 
interferem em suas propriedades físicas podendo causar aumento da densidade do solo e altera-
ções na porosidade total, macro e microporosidade com consequente efeito na dinâmica da água 
e ar do solo e na produtividade das culturas. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo 
verificar os efeitos de distintos manejos agrícolas nos atributos físicos de um Latossolo Bruno. O 
estudo foi desenvolvido na área experimental do Departamento de Agronomia da Unicentro, em 
áreas cultivadas com pastagem, pinus, eucalipto, fruticultura e grãos. Em cada área foi realizada 
a coleta de amostras indeformadas na profundidade de 0-10 cm, com 3 repetições, para a deter-
minação da densidade do solo, microporosidade, macroporosidade e porosidade total de acordo 
com Embrapa (2011) e os dados obtidos foram analisados pelo teste de Tukey a 5%. Não foi veri-
ficada diferença estatística entre os usos para densidade do solo e porosidade total enquanto os 
atributos macro e microporosidade para as áreas de pinus e grãos foram estatisticamente dis-
tintas da fruticultura, com valores para macroporosidade de 15,32%, 15,06% e 23,82% e para 
microporosidade de 48,77%, 50,16% e 43,95%, respectivamente para pinus, grãos e fruticultura. 
Estes resultados podem estar relacionados ao fato da área de fruticultura possuir uma quantidade 
maior de matéria orgânica, pois o pomar é mantido no sistema orgânico e sem o uso de máquinas, 
o que melhora a agregação do solo, gerando maior quantidade de macroporos enquanto tanto a 
área de grãos, que é cultivada com plantio direto, e o pinus que na entrelinha possui gramíneas, 
apresentam tráfego de máquinas, o que afetou a macro e microporosidade, mas não a ponto de 
causar efeito na densidade do solo e porosidade total. Os resultados aqui encontrados diferem 
dos obtidos por Araujo et al. (2004), que verificaram maior valor de densidade para área agrícola 
cultivada com grãos e menor para porosidade total, macro e microporosidade no mesmo sistema 
assim como Portugal et al. (2010) que avaliando diferentes sistemas de manejo em Argissolo não 
verificaram diferença estatística para micro e macroporosidade, na camanda de 0-10 cm, entre 
mata, seringueira, laranjeira e pastagem enquanto a densidade do solo apresentou diferença entre 
os usos. Diante disso, conclui-se que o manejo do solo afetou os atributos físicos do solo macropo-
rosidade e microporosidade, no entanto, a densidade do solo mostrou-se igual para todos os usos.

Palavras-chave: uso e manejo; física do solo; porosidade; densidade do solo.
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TEOR DE C EM FRAÇÕES HÚMICAS DE LATOSSOLO EM LAVOURA 
CAFEEIRA SOB CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NAS ENTRELINHAS

MARTINS, B. H.1, 2; ARAUJO-JUNIOR, C. F.1; MIYAZAWA, M.1;  
VIEIRA, K. M.3; HAMANAKA, C. A.4; SILVA, A. S.4

1Pesquisador do IAPAR, brn0321@gmail.com, cezar_araujo@iapar.br, miyazawaiapar@gmail.com; 
2Bolsista PNPD/CAPES pelo Programa de Pós-graduação em Agricultura Conservacionista do IAPAR; 

3Aluno de Química da UNOPAR, mah.suzumura@gmail.com; 4Bolsista de Desenvolvimento Científico 
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O conteúdo de carbono (C) presente em frações da matéria orgânica do solo (MOS) é um dos princi-
pais parâmetros para avaliação da qualidade do solo. O processo de fracionamento químico da MOS 
separa as substâncias húmicas (SH) em: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina. As SH represen-
tam até 80% da MOS, constituindo um dos principais reservatórios de C, com diferentes tempos 
de residência no solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conteúdo e distribuição de C nas fra-
ções húmicas do solo em lavoura cafeeira submetida a métodos de controle de plantas daninhas nas 
entrelinhas. O estudo foi conduzido na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), Londrina - PR. O solo da área em estudo é classificado como Latossolo Vermelho Distro-
férrico muito argiloso (80 dag kg-1 de argila). Os métodos de controle de plantas daninhas foram: (i) 
capina manual (CAPM); (ii) roçadora (ROÇA); (iii) herbicidas de pré e pós-emergência (HERB); (iv) 
adubo verde com o cultivo de amendoim cavalo (Arachis hypogeae) (GMMA); (v) adubo verde com 
o cultivo de mucuna anã [Mucuna deerengiana (Bort.) Merr)] (GMAY); (vi) sem capina (SCAP); (vii) 
controle (CONT). Em Setembro de 2013, os cafeeiros foram podados, com poda do tipo esqueleta-
mento (corte de todos os ramos plagiotrópicos a 20–30 cm do ramo ortotrópico) e decote do ramo 
ortotrópico a 1,60 m de altura da superfície do solo. Os resíduos da poda foram triturados mecanica-
mente por triturador 2.300 Jan® e tracionado por trator TL 75 E New Holland® nas entrelinhas dos 
cafeeiros e mantidos na superfície do solo para incorporação biológica. Em Março de 2014, após os 
manejos das plantas de cobertura e controle das plantas daninhas, as amostras foram coletadas no 
centro das entrelinhas em quatro profundidades (0–10; 10– 20; 20–30 e 30–40 cm). As SH foram 
extraídas de acordo com metodologia estabelecida e os teores de C determinados via combustão 
úmida e calculados de acordo com três diferentes métodos. Pelos resultados, observou-se que as SH 
constituíram cerca de 50% do C total do solo. Entre as condições analisadas, amostras da área CONT 
apresentaram maiores teores de C em suas frações húmicas, inferindo um possível favorecimento no 
processo de humificação. Entre os métodos físicos de controle (CAPM e ROÇA), observou-se decrés-
cimo nos teores de C húmico no segundo método em detrimento ao primeiro, denotando impacto 
negativo do controle ROÇA. Quanto ao método de controle químico, HERB foi possível observar que 
o uso de herbicidas pode ter influenciado negativamente o processo de humificação, apresentando 
menores teores de C, provavelmente em virtude da menor disponibilidade de substrato. De forma 
geral, observou-se que todos os métodos de controle de plantas daninhas alteraram conteúdo de C 
nas frações húmicas, sobretudo na fração humina. Contudo, tratando-se de sistema dinâmico em 
experimento contínuo de longo-prazo, aconselha-se monitoramento constante.

Palavras-chave: substâncias húmicas; adubos-verdes; plantas de cobertura; métodos de 
controle de plantas daninhas.
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DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL EM NASCENTES:  
A IMPORTÂNCIA DO USO, MANEJO E CONSERVAÇÂO

MEZZOMO, M. D. M.1; BALESTRI, E. L.2; LIMA, V. de O.2; SILVA, L. B. da3

1Professora da UTFPR, mezzomo@utfpr.edu.br; 2Acadêmicos de Engenharia Ambiental UTFPR, 
edgarlb@hotmail.com; 3Engenheira Ambiental.

Considerando a crescente discussão envolvendo mananciais de abastecimento, este trabalho apre-
senta os resultados do projeto de extensão intitulado ‘Diagnóstico geoambiental na microbacia do 
rio do Campo, Campo Mourão - PR: subsídio para a participação popular no planejamento ambien-
tal’. O objetivo foi diagnosticar problemas em relação ao solo e a água das três nascentes do rio que 
abastece o distrito de Piquirivaí e a cidade de Campo Mourão. As atividades envolveram: carac-
terização do meio físico e antrópico; trabalhos de campo (aplicação de entrevistas, levantamento 
de problemas ambientais e registro fotográfico); confecção de materiais cartográficos e de fol-
der educativo. Os resultados foram divididos em três blocos: a) perfil socioeconômico do distrito; 
b) riscos e problemas ambientais; c) ações informativas. Em relação ao perfil socioeconômico, 
verificou-se que na comunidade de Piquirivaí a maioria dos 1.200 habitantes possui a agricultura 
como principal fonte de renda. Outras fontes são pequenos comércios e aposentadoria. A média 
de idade da população é de 49 anos e o grau de escolaridade, predominantemente, foi de ensino 
fundamental incompleto. O abastecimento de água é feito pela coleta direta na nascente principal 
do rio do Campo, sendo distribuída por meio de um sistema organizado e gerido pela associação 
de moradores. Não há rede de esgoto e nem de galerias pluviais, sendo feito o uso de fossa negra. 
Em relação aos riscos e problemas ambientais verificou-se que as três nascentes apresentam ris-
cos de assoreamento devido à presença de erosão laminar e linear, oriundas do tipo de manejo 
com ausência de práticas conservacionistas. Um fator importante verificado foi a existência de 
um olho d’água intermitente, localizado a 150 metros a montante da nascente principal, o qual 
aflora de uma a duas vezes por ano. Esta situação demonstra que o lençol freático apresenta varia-
ção considerável e, portanto, torna a área susceptível à contaminação. Conforme o Novo Código 
Florestal (BRASIL, Lei nº 12.651/12), olhos d’águas devem ser protegidos com APP, mesmo que 
intermitentes, porém não é o que acontece no local estudado. O terceiro bloco de resultados envol-
veu a confecção de um mapa de restrições ambientais de uso do entorno: I) locais em que não há 
riscos e o uso pode ser urbano ou agropecuário; II) áreas com presença de processos erosivos 
eminentes, sendo necessárias ações de recuperação e instalação de galerias pluviais; III) áreas 
em que não pode haver uso antrópico como no entorno do olho d’água e as áreas de APP. O folder 
confeccionado foi repassado aos moradores com o intuito de divulgar conhecimento técnico sobre 
problemas de erosão e destacar as APPs para a conservação do solo e das águas. Estes resultados 
levaram a conclusão que o tipo de uso (urbano e rural) associado ao manejo inadequado são as 
principais causas para os problemas ambientais verificados nas nascentes do rio do Campo.

Palavras-chave: nascentes; planejamento; uso; conservação.
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A matéria orgânica particulada (MOP) é um dos componentes da matéria orgânica do solo (MOS) 
sensível para estudar a variação de sistemas de manejo do solo. É constituída de fragmentos de 
resíduos vegetais e animais em início de decomposição, por isso influencia a atividade biológica, 
a ciclagem de elementos e, ainda, pode afetar a agregação do solo. Sistemas que promovam um 
grande aporte de material vegetal e sem revolvimento do solo, como é o caso dos sistemas agro-
florestais multiestrata sucessional, podem incrementar o estoque de C da MOP (e cmOP) e agregar 
propriedades positivas ao sistema de produção. Este trabalho teve o objetivo de estudar a influên-
cia do manejo agroflorestal no e cmOP em um Neossolo Regolítico Eutrófico típico. O trabalho foi 
realizado em três propriedades agrícolas, na região do Vale do Ribeira, inserida no bioma Mata 
Atlântica, com declividade entre 25 a 40%. O delineamento experimental foi o de blocos incom-
pletos ao acaso, com três repetições e três tratamentos: sistemas agroflorestais com cinco anos 
(AF5); sistemas agroflorestais com dez anos (AF10); e área em regeneração natural com dez anos 
(RN10). Amostras de solo foram coletadas em monólitos indeformados nas camadas de 0-5 cm e 
5-10 cm, onde a densidade também foi determinada. Os teores de carbono orgânico total do solo 
(COT) e de cmOP foram determinados via combustão seca em analisador elementar (CHNOS), 
modelo Vario El III – elementar®. Para separar o C da MOP do COT foi empregada a metodologia 
do fracionamento físico de frações da MOS. Os estoques foram calculados em massa equivalente. 
Para a camada de 0-10 cm, os resultados apontaram diferenças não significativas (p > 0,05) para 
eCOT e e cmOP, sendo os eCOT de aproximadamente 30; 23 e 29 Mg ha-1, respectivamente para 
AF5, AF10 e RN10. Para e cmOP, os valores foram de 14; 12 e 22 Mg ha-1, respectivamente para 
AF5, AF10 e RN10. Na RN-10, o e cmOP representou 78% do eCOT, e nas agroflorestas, aproxima-
damente 47% no AF5 e 53% no AF10, ou seja, cerca da metade do COT na camada de 0-10 cm está 
na MOP. Porém, na camada de 0-5 cm, os eCOT diferiram estatisticamente entre RN10 (21 Mg ha-1) 
e AF10 (14 Mg ha-1), contudo o AF5 (19 Mg ha-1) não diferiu dos demais. Para e cmOP, os valores 
foram de 11; 7 e 16 Mg ha-1 para AF5, AF10 e RN10, respectivamente. E na camada 5-10 cm, os 
eCOT e e cmOP não mostraram diferença significativa, sendo os valores de 15; 12 e 12 Mg ha-1 para 
AF5, AF10 e RN10, respectivamente, confirmando a maior atividade na camada superficial do solo. 
Portanto, o sistema agroflorestal influenciou o e cmOP nos primeiros centímetros do solo. Sendo 
que o manejo do SAF-5 por meio de podas intensas com aporte constante de material sobre o solo 
e o não revolvimento foi o que mais contribuiu para agregar propriedades positivas ao sistema de 
produção, medidas pelos estoques de C.

Palavras-chave: carbono orgânico total do solo; Vale do Ribeira; neossolo regolítico.
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ESCARIFICAÇÃO DO SOLO EM ÁREA DE PLANTIO DIRETO  
E A PRODUTIVIDADE DE MILHO E SOJA

FABIAN, E. P.1; BERNARDES, G. F.1; FABIAN, A. J.2;  
TORINO, A. B.2; CEBALLOS, G. A.2; SILVA, J. C. O.2
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ajfabian@iftm.edu.br.

Uma das maneiras de diminuir a compactação do solo é o uso da escarificação, a qual quebra os 
torrões compactados, destorroando-os e assim diminuindo a compactação. Uma das alternativas 
para substituir o preparo convencional do solo, é o uso do Sistema Plantio Direto (SPD), no qual 
o revolvimento do solo é mínimo e se recomenda a utilização de plantas de coberturas para a 
produção de resíduos vegetais para a proteção da superfície do solo. Objetivou-se nesse estudo 
avaliar o efeito da escarificação do solo e dos resíduos vegetais de plantas de cobertura do solo na 
produtividade de milho e soja. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema 
fatorial 7 x 2 com quatro repetições. Foram avaliados quatorze tratamentos, os quais constaram 
da semeadura de sete espécies de plantas de coberturas do solo: milheto (Pennisetum americanum 
sin. tiphoydes) cultivar ADR 300; braquiária (Urochloa brizantha) cultivar marandu; mucuna preta 
(Stilozobium aterrimum); sorgo forrageiro (Sorghum bicolor); crotalárea juncea (Crotalarea jun-
cea); capim pé-de-galinha (Eleusine coracana (L)) e feijão de porco (Canavalia ensiformis), cultiva-
das em área de plantio direto contínuo há 12 anos e em área escarificada há um ano. A operação 
de escarificação foi realizada em abril de 2012 com um escarificador modelo ASDADR - Baldan 
equipado com sete hastes de formato parabólico com espaçamento de 37,5 cm, discos de corte e 
rolo destorroador/nivelador para escarificar o solo a uma profundidade média de 25 cm. As espé-
cies de coberturas foram semeadas em início de abril e dessecadas aos 90 dias após a semeadura 
quando a maioria dessas estava em pleno florescimento. A cultivar de soja utilizada foi a NIDERA 
5909 RR e a do milho, DKB 185 YG. A semeadura do milho foi realizada no dia 18 de outubro e 
a da soja em 29 de novembro de 2013. O milho foi semeado mecanicamente, espaçados de 0,5 
m entre linhas e 0,25 m entre plantas (quatro sementes por metro). A adubação de semeadura 
utilizada, comum a todos os tratamentos, foi a recomendada para uma meta de produtividade de 
6 a 8 toneladas ha-1. A soja foi semeada mecanicamente, espaçada de 0,5 m entre linhas e 0,04 m 
entre plantas (média de 23 sementes m-1). A adubação de semeadura utilizada, comum a todos os 
tratamentos, foi a recomendada para uma meta de produtividade de 3,5 a 4,0 toneladas ha-1. Foi 
avaliada a produtividade de grãos secos de milho e soja e a massa de 100 grãos secos. A produti-
vidade de milho não foi influenciada pela escarificação e pelos resíduos vegetais das plantas de 
cobertura que antecederam o cultivo. A produtividade de grãos da soja foi maior na área escari-
ficada, independentemente das plantas de cobertura. A massa de 100 grãos de soja foi menor na 
área escarificada.

Palavras-chave: escarificação; plantio direto; Glicine max; Zea mays.
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PRODUÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE PLANTAS DE 
COBERTURA EM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA CONSOLIDADO
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A manutenção de cobertura vegetal do solo em quantidades adequadas no sistema de semeadura 
direta consolidado no cerrado apresenta grande dificuldade devido às altas taxas de decompo-
sição dos resíduos vegetais. Semeadas após a colheita das culturas de verão o desenvolvimento 
pode ser afetado pela redução das chuvas e das temperaturas noturnas. O estudo foi conduzido 
em área experimental do IFTM Campus Uberaba - MG, com o objetivo de avaliar a produção de 
fitomassa e a taxa de decomposição dos resíduos de plantas de cobertura no período de agosto 
a dezembro de 2014. O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho de 
textura média. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com sete tratamentos e 
quatro repetições, totalizando 28 parcelas de 60 m2 cada (10,0 m x 6,0 m). Os tratamentos foram: 
milheto (Pennisetum americanum) cultivar ADR 300, braquiária (Brachiaria brizantha) cultivar 
marandu, sorgo forrageiro (Sorghum bicolor), crotalária juncea (Crotalarea juncea), capim pé de 
galinha (Eleusine coracana L), feijão guandu (Cajanus cajan) e feijão de porco (Canavalia ensifor-
mis). As plantas foram dessecadas aos 90 dias e a amostragem para avaliação da fitomassa foi 
realizada com auxílio de um gabarito de 0,25 m2, totalizando 2 m2 por parcela O resíduo vegetal 
foi seco em estufa de circulação forçada a 65°C por 72 horas, sendo posteriormente pesado, para 
estimativa da massa seca. A seguir o material foi picado em segmentos de 5 cm e acondicionado 
10 g em cada sacola de decomposição, sendo distribuídas sobre o solo e coletadas aos 30, 60, 90, 
120 e 150 dias após a distribuição para a avaliação da decomposição e consequente massa seca 
remanescente. Os resultados obtidos após análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabili-
dade mostram que guandu, braquiária e capim pé de galinha produziram as menores quantidades 
de fitomassa seca, enquanto o sorgo produziu a maior quantidade. Aos 120 dias após a distribui-
ção das sacolas todos os tratamentos apresentavam massa seca remanescente superior a 50% da 
massa inicial. Feijão guandu, capim pé de galinha e crotalária apresentavam mais de 70% de MSR.

Palavras-chave: decomposição; plantas de cobertura; plantio direto.
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A utilização de plantas de cobertura vem ganhando espaço em áreas agrícolas, principalmente 
por proporcionarem melhoria e manutenção do solo, e também por serem capazes de contribuir 
com aumento da produtividade de matéria seca aportada ao solo após o seu cultivo, o que ajuda 
na consolidação e estabilização do SPD. O presente trabalho teve por objetivo avaliar as proprieda-
des físicas do solo e a produtividade da cultura do milho safrinha para silagem em consórcio com 
diferentes plantas de cobertura. O trabalho foi conduzido na propriedade rural do Sr. Arno Paulo 
Deimling, localizada na Linha São João, município de Quatro Pontes - PR, em Latossolo Vermelho 
Eutroférrico, de textura muito argilosa. O delineamento experimental foi de blocos inteiramente 
ao acaso (DBC), com quatro tratamentos: Milho + braquiária (Brachiaria brizantha), Milho + bra-
quiária (Urochloa ruziziensis), Milho + aveia preta (Avena sativum) e Milho solteiro, com cinco 
repetições. As parcelas possuíam 5 m de largura e 4 m de comprimento, totalizando 20 m2. As 
plantas de cobertura foram semeadas manualmente na entre linha do milho. Quando o milho 
estava com 110 dias, realizou sua colheita para silagem. Foram avaliados os efeitos do consórcio 
nos componentes de produção, na produtividade do milho para silagem, a macro, micro e porosi-
dade total, densidade do solo e resistência do solo a penetração, bem como a produção de massa 
seca aportada ao solo após o consórcio. Concluiu-se que o consorcio de milho com plantas de 
cobertura não influenciou a produtividade do milho silagem. A aveia promoveu a maior produção 
de massa seca (3027.3 kg ha-1) aportado ao solo. O consórcio influenciou as propriedades físicas 
do solo, sendo que a braquiária (Urochloa ruziziensis) promoveu aumento na Macroporosidade do 
solo. A resistência do solo a penetração a partir da profundidade de 10 cm foi maior para todas as 
plantas que estavam em consórcio, sendo maior para o cultivo de milho com Urochloa ruziziensis.

Palavras-chave: sistema plantio direto; adubos verdes; consórcio.
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EFEITO DE PLANTAS DE COBERTURA DE VERÃO, SOBRE SUPRESSÃO  
DE PLANTAS DANINHAS EM SISTEMA AGROECOLÓGICO

ANSCHAU, K. A.1; SEIDEL, E. P.2; MATTEI, E.3; ACHRE, D.4; VENGEN, A. P.5; RASPE, C. R.6

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, katy_aline@hotmail.com; 2Profa. Dra. da 
UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 3Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 

eloisa-mattei@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, diandra.achre@
hotmail.com; 5Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, andressaperini@hotmail.com; 

6Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, cristian_rafael20@hotmail.com.

Em sistemas agroecológicos, a supressão de plantas daninhas é um dos principais gargalos na 
produtividade das culturas anuais. As plantas daninhas competem com as culturas por nutrientes, 
água, luz, espaço, além de excretar radicularmente ao solo compostos que prejudicam o desenvol-
vimento e causam redução na produtividade. Nestes sistemas em que o uso de herbicidas não é 
permitido à adoção de medidas preventivas e culturais é fundamental. A premissa fundamental 
das culturas de cobertura, como um componente do manejo integrado de plantas daninhas, é a 
de que elas possam exercer efeito diferencial sobre plantas daninhas e a cultura, resultando em 
diminuição relativa do vigor das primeiras. Tendo em vista isto, o objetivo principal deste trabalho 
foi avaliar o efeito de plantas de cobertura de verão: feijão-de-porco, mucuna anã e crotalaria, em 
sistema agroecológico, consorciadas com a cultura do milho, na incidência de plantas daninhas e 
também na produtividade do milho em dois espaçamentos. O experimento foi conduzido na Esta-
ção Experimental Agroecológica de Entre Rios, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O 
delineamento experimental utilizado foi de blocos inteiramente ao acaso, em um esquema fatorial 
(4 x 2) com quatro repetições. Foram feitas avaliações dos seguintes parâmetros fitossociológicos 
das plantas daninhas: densidade relativa (Dr), frequência relativa (Fr), abundância relativa (Ar), 
índice de importância relativa (Ir), os quais foram usados como base para analise estatística. Além 
disso, realizou-se a quantificação da produtividade da cultura do milho. Houve efeito significativo 
das plantas de cobertura de verão, tanto na supressão de plantas daninhas como na produtividade 
do milho. A supressão de plantas daninhas foi eficiente com o uso de Feijão de porco. O consórcio 
reduziu a produtividade do milho, sendo esta maior no consórcio de milho com a crotalária. Os 
espaçamentos de 0,75 m promoveu melhor produtividade do que o espaçamento de 0,90 m.

Palavras-chave: Zea mays; adubos verdes; fitossociologia.
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ÍNDICE DE QUALIDADE PARTICIPATIVO EM CRONOSSEQUÊNCIA DE 
SISTEMA PLANTIO DIRETO NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ

ANTONIO, C. S.1; ROSSET, J. S.2; LANA, M. C.3; PEREIRA, M. G.4;  
SCHIAVO, J. A.5; RAMPIM, L.6; SARTO, M. V. M.7

1Estudante do curso Técnico em Agroecologia IFPR, Assis Chateaubriand - PR, camilasilvaantonio@gmail.
com; 2Professor do IFPR, Assis Chateaubriand - PR; 3Professora da UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon 
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O sistema plantio direto (SPD) é um dos sistemas de manejo conservacionistas mais utilizados 
na agricultura brasileira e mundial. A avaliação da qualidade do SPD por meio de técnicas de 
fácil entendimento pelos agricultores é feita mediante a utilização do Índice de Qualidade Parti-
cipativo (IQP). O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade de áreas em cronossequência de 
SPD mediante a utilização do IQP construído a partir de indicadores relacionados aos princípios 
do SPD, sob Latossolo Vermelho eutroférrico no município de Guaíra, região Oeste do estado do 
Paraná. Este indicador foi proposto pela Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRA-
PDP), desenvolvido com apoio da Itaipu Binacional para o contexto da região da Bacia Hidrográ-
fica 3 do Rio Paraná, área de influência direta do lago de Itaipu, oeste do Paraná. Foram avaliadas 
três áreas sob SPD no sistema de sucessão de culturas soja/milho na cronossequência com 8, 16 
e 24 anos de implantação (SPD8, SPD16 e SPD24, – fase de transição, consolidação e manutenção, 
respectivamente) com os indicadores: intensidade e diversidade da rotação de culturas, persis-
tência da palhada, frequência de preparo do solo, terraceamento correto e conservação do solo 
mediante observação visual de enxurradas, adubação equilibrada e histórico da área, sendo reali-
zada através de pesquisa participativa com os produtores rurais. Para o indicador de intensidade 
de culturas instaladas, as três áreas obtiveram índice 0,67, sendo que o mínimo considerado para 
esse fator é de 0,56. Para os índices de diversificação de culturas e persistência da palhada (quan-
tidade de gramíneas cultivadas), todas as áreas obtiveram valor de 0,5, valor este considerado o 
mínimo para esses indicadores. Esses valores próximos aos níveis críticos são decorrentes da não 
presença de um sistema de rotação de culturas diversificado. As três áreas obtiveram valores para 
frequência de preparo do solo de 0,8, pois apresentam preparo esporádico somente as cabeceiras 
das áreas onde existe maior trafego de máquinas. As áreas obtiveram valores de 1,0 para o indica-
dor terraceamento correto, e de 0,5 para a avaliação da conservação em função de se verificarem 
cabaceiras e camadas subsuperficiais compactadas. A área de SPD16 obteve valor de 0,33 para 
o índice de nutrição equilibrada e as demais áreas com valor de 0,67, principalmente em função 
da não correção do solo com as práticas da calagem e gessagem após a conversão do sistema de 
cultivo convencional para o SPD (16 anos). Por fim, as áreas obtiveram valores de 0,36, 0,73 e 1,09 
respectivamente para o indicador de histórico do produtor, devido ao tempo de implantação do 
SPD. No índice geral IQP as áreas de SPD8, SPD16 e SPD24 obtiveram valores de 6,23, 6,27 e 6,96.

Palavras-chave: avaliação da qualidade; indicadores; sustentabilidade.
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MASSA VERDE, SECA E COBERTURA  
DO SOLO EM PLANTAS DE COBERTURA DE INVERNO

MOTTIN, M. C.1; SEIDEL, E. P.2; FEY, E.2; RICHART, A.3; VANELLI, J.1;  
ALVES, A. L.1; ANSCHAU, K.4; LERNER, K.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação Stricto sensu em Agronomia da UNIOESTE, 
marcos.c.mottin@hotmail.com; 2Professor da UNIOESTE, edleusa.seidel@unioeste.br; 3Professor 

da PUCPR, alfredo.richart@pucpr.br; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 
karinelerner@hotmail.com.

O trabalho teve por objetivo avaliar a produção da massa verde, seca e a porcentagem da cober-
tura do solo, após o cultivo de diferentes plantas de cobertura de inverno. O trabalho foi realizado 
na estação experimental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) no município 
de Entre Rios do Oeste - PR. O solo da unidade experimental foi classificado como Latossolo Ver-
melho Eutroférrico, textura muito argilosa. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
ao acaso (DBC), com seis repetições. As parcelas foram constituídas de quatro plantas de cober-
tura de solo de inverno; sendo duas poaceae (aveia preta e braquiária) e duas fabaceae (ervilha 
forrageira e tremoço branco). A implantação das culturas de inverno foi realizada mecanicamente 
com uma semeadora de parcelas, utilizando 70 kg ha-1 de aveia preta (Avena strigosa S.); 8 kg ha-1 
de braquiária (Urochloa ruziziensis); 60 kg ha-1 de ervilha forrageira (Pisum sativum L.) e 50 kg ha-1 
de tremoço branco (Lupinus albus L.), sem a utilização de adubação de base, com espaçamento 
entre linhas de 0,20 m para as poaceae e 0,40 m para as fabaceae. Aos 120 dias após a semeadura 
das plantas de cobertura do solo, efetuou-se a avaliação da produção de massa verde e seca das 
mesmas. O manejo das plantas de cobertura foi realizado com a utilização de Glifosato, na dose de 
3 kg ha-1 do equivalente ácido, e após 20 dias do manejo, avaliou-se a porcentagem de cobertura 
do solo. Os resultados demonstraram que a maior produção de massa verde foi do tremoço branco 
(29.866 kg ha-1), e a menor produção foi da Urochloa ruziziensis (4.370 kg ha-1), sendo que este tra-
tamento também produziu a menor massa seca (1.110 kg ha-1). Após 20 dias da dessecação a aveia 
preta apresentou a maior porcentagem de cobertura de solo superficial (87,83%) e o tremoço 
branco a menor porcentagem (61,92%).

Palavras-chave: palhada; adubação verde; rotação de cultura; sistema de produção.
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VOLATILIZAÇÃO DE NH3 EM SOLO ADUBADO COM CAMA DE AVIÁRIO 
COM E SEM COMPOSTAGEM INCORPORADA EM DIFERENTES 

PROFUNDIDADES

ALVES, A. L.1; MOTTIN, M. C.1; RICHART, A.2; SOSTISSO, P. H.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, andre_luiz.alves@outlook.
com, marcos.c.mottin@hotmail.com; 2Professor da PUCPR, alfredo.richart@pucpr.br; 3Engenheiro-

agrônomo, pablo_sostisso@hotmail.com.

Nos últimos anos, o setor agrícola tem sofrido grandes mudanças na Região Oeste do Estado do 
Paraná, em razão do aumento do custo de produção, com reflexos na rentabilidade das culturas, 
buscando-se a maximização dos recursos utilizados. Este trabalho teve como objetivo avaliar as 
perdas de nitrogênio (N) na forma de volatilização da amônia (NH3) em pH 5,5 do solo na combi-
nação da aplicação de cama de aviário com e sem compostagem, incorporada a diferentes profun-
didades em Latossolo Vermelho Distroférrico típico de Toledo, Região Oeste do Estado do Paraná. 
O experimento foi conduzido em condições de campo, na unidade experimental do curso de Agro-
nomia da Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná, campus Toledo. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 
sendo os tratamentos arranjados em parcela subdividida, num esquema fatorial 2 x 3. A parcela foi 
constituída pela cama de aviário (com e sem compostagem) e as subparcelas, compostas de três 
profundidades de incorporação da cama de aviário (0, 5 e 10 cm), com quatro repetições, totali-
zando 24 parcelas em condições de pH do solo ajustado para 5,5 unidades. Para isto, utilizou-se 
cama de aviário resultante de quatorze lotes, a qual foi aplicada na dose de 10 Mg ha-1. Quanto às 
avaliações, coletou-se a amônia perdida por volatilização pelo método da câmara semi-aberta e 
posterior quantificação pelo destilador Kjeldahl. De acordo com as análises estatísticas, Conclui-
-se que os diferentes tipos de cama de aviário (com e sem compostagem) e as profundidades a 
que foram aplicadas (0, 5 e 10 cm) não influenciaram nas perdas gasosas de NH3 por volatilização.

Palavras-chave: adubo orgânico; amônia; perda gasosa de nitrogênio.
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RELAÇÃO DAS RAÍZES COM A ATIVIDADE BIOLÓGICA  
E A ESTABILIDADE DE AGREGADOS EM SISTEMAS  

DE USO DO SOLO SOB CAMBISSOLO HÁPLICO

PAES, L. S. O. P.1; VEZZANI, F. M.2; GAMBOA, C. H.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, leo.paes11@gmail.com; 
2Professora adjunta da UFPR, vezzani@ufpr.br; 3Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência 

do Solo da UFPR, cristianagroeco@gmail.com.

O estudo dos atributos de raízes e suas relações com os atributos do solo podem contribuir para 
o entendimento do papel das plantas sobre a atividade biológica e a agregação do solo. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi analisar a relação da densidade de comprimento radicular (DCr) de sis-
temas de uso do solo com a biomassa microbiana e a estabilidade de agregados de um Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico. O estudo foi realizado na área rural do município de Antonina, litoral do 
Paraná. Os sistemas de uso foram Sistema Florestal (SF) situado às margens do rio Pequeno, Sis-
tema Milho (SM) em preparo convencional com enxada-rotativa e Sistema Pupunha (SP) em pre-
paro conservacionista, com preparo apenas no estabelecimento da cultura. A coleta de solo foi rea-
lizada na entrelinha das culturas, nas profundidades 0-5 e 5-15 cm. A densidade de comprimento 
radicular (DCr) foi obtida a partir de imagens de raízes, escaneadas e tratadas pelo software Safira. 
Os atributos de solo avaliados foram carbono da biomassa microbiana do solo (C-BMS); distri-
buição de agregados em classes de tamanho; e diâmetro médio ponderado via úmida (DMPu). Os 
dados foram analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, análise de variância 
(ANOVA) e quando significativos comparados pelo teste de Tukey a 5%. Nas duas profundidades, 
a DCr do SF foi superior ao SP e SM. No entanto, ainda que a DCr do SF tenha sido maior, o efeito 
negativo do elevado teor de areia (resultado da deposição frequente de sedimentos pela variação 
fluvial) foi preponderante na estabilidade de agregados. Os DMPus no SF foram 2,6 e 2,8 mm, 
enquanto que no SP foram de 4,2 e 3,5 mm, respectivamente para as profundidade 0-5 e 5-15 cm. 
O SP apresentou maior estabilidade de agregados na profundidade 0-5 cm, com 73% de agregados 
na classe 8-2 mm, efeito das raízes (DCr 2 cm cm-3) e da ausência de preparo do solo. O SM teve 
a menor DCr (0,6 e 0,4 cm cm-3), comparados aos SP (2 e 0,9 cm cm-3) e SF (3,7 e 1,6 cm cm-3), e 
somados ao efeito do revolvimento do solo, refletiu em menor estabilidade de agregados, DMPu 
de 3,4 e 3,2 mm, e agregados na classe 8-2 mm 59% e 57%, para as profundidade 0-5 e 5-15 cm, 
respectivamente. A maior DCr, na profundidade 0-5 cm, no SP e SF resultou em maior C-BMS (942 
e 848 mg C kg-1 solo) e maior quociente microbiano (5,1 e 4,7% CO C- BMS-1), comparados ao SM 
(428 mg C kg-1 solo e 2,1% CO C-BMS-1). A maior DCr pode ter contribuído com maior quantidade 
de C adicionado ao solo via exsudatos e desprendimento de células das raízes, o que estimulou a 
biomassa microbiana. A DCr variou em profundidade em função dos sistemas de uso e está dire-
tamente relacionada com a atividade biológica na profundidade 0-5 cm, e com a estabilidade de 
agregados em todas as profundidades. Os maiores valores de DCr resultaram em melhores condi-
ções para a biomassa microbiana e favoreceram a estabilidade de agregados nos sistemas de uso 
estudados.

Palavras-chave: densidade de comprimento radicular; DMPu; biomassa microbiana.
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PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE PLANTAS DE COBERTURA SOB 
DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO FOSFATADA
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Como consequência do uso intensivo do solo, maciça mecanização e monocultura praticados nas 
ultimas décadas visando aumentar a produtividade, problemas como erosão, compactação do 
solo, mudanças nos aspectos químicos e físicos e redução da fertilidade natural tem se tornado 
comuns. Um elemento químico presente no solo que têm trazido preocupações é o fósforo (P), 
pois além de ser limitante nas nossas regiões, a extração abusiva aliada à adubação incorreta vem 
diminuindo cada vez mais sua disponibilidade, prejudicando a quantidade e a qualidade dos pro-
dutos colhidos. Como alternativa para minimizar esses problemas, o uso de adubos verdes como 
cobertura vegetal e rotação de cultura vem sendo uma opção para à recuperação do solo, pois 
promove a descompactação, formação de agregados e proteção do solo e ainda tem poder de resti-
tuir os nutrientes lixiviados para camadas subsuperficiais, elevar o pH do solo e o teor de matéria 
orgânica. Diante de tais limitações, este trabalho objetiva avaliar a produção de matéria seca das 
plantas de cobertura de inverno: nabo forrageiro (Raphanus sativus L.), aveia preta comum (Avena 
sativa L.) e o consórcio das duas, sob diferentes doses de adubo fosfatado. O experimento foi con-
duzido na propriedade Sítio Três Coqueiros, situado no município de Cascavel. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos inteiramente ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas, 
com quatro repetições. As parcelas (5 x 30) são compostas pelas doses de fósforo (0, 40, 80 e 120 
kg P2O5 ha-1) utilizando-se como fonte o superfosfato triplo (45% de P2O5) enquanto as subparce-
las (5 x 10 m) foram constituídas pelas plantas de cobertura (nabo forrageiro (Raphanus sativus 
L.), aveia preta comum (Avena sativa L.) e o consórcio dos dois), totalizando uma área de 2.400 
m2. As avaliações consistiram na produção de matéria seca das plantas de cobertura, que foram 
realizadas aos 20, 40, 60 e 80 dias após a emergência. O tratamento composto pela aveia solteira 
e o consórcio não diferiram estatisticamente entre si na produção de matéria seca, sendo estes 
superiores ao nabo solteiro. A maior produção de matéria seca foi aos 80 dias após a emergência 
das plantas. O adubo fosfatado não apresentou diferença significativa entre tratamentos, plantas 
e épocas.

Palavras-chave: plantas de cobertura; matéria seca; doses de fósforo.
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MOBILIDADE DE FÓSFORO NO PERFIL DO SOLO SOB PLANTIO DIRETO 
COM APLICAÇÃO DE DEJETO LIQUIDO BOVINO EM LONGO PRAZO
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Com o crescimento da população mundial, e consequentemente o aumento na demanda por ali-
mentos, houve uma especialização na produção animal gerando assim, grande quantidade de deje-
tos. A principal prática de disposição para essa produção é a aplicação em áreas agrícolas próximas 
aos polos produtivos, contudo, quando aplicado sem critério o dejeto pode transformar-se em um 
problema ambiental devido às perdas de nitrogênio e fósforo para os corpos d’água. O transporte 
de fósforo sempre esteve muito relacionado ao escoamento via superfície em solos mais argilosos, 
no entanto, hoje se sabe que o uso em excesso de fertilizantes minerais e orgânicos pode acarretar 
em perdas significativas de fósforo via subsuperfície pelo fato de o risco desse transporte estar 
relacionado ao seu grau de saturação no solo. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo 
avaliar a mobilidade de fósforo em subsuperfície com a aplicação de dejeto liquido bovino (DLB) 
em longo prazo (nove anos), na região dos Campos Gerais, Paraná. O experimento foi conduzido na 
estação experimental da Fundação ABC, em Castro - PR, sobre Latossolo Bruno Distrófico típico, 
textura muito argilosa com 10% de declividade. A instalação do experimento ocorreu em maio de 
2006, em área com sistema de plantio direto. Os tratamentos consistiram de quatro doses de DLB 
(0, 60, 120, 180 m3 ha-1 ano-1), delineados em blocos ao acaso com quatro repetições. A dose de 
dejeto de cada tratamento foi aplicada em duas etapas, metade no plantio de inverno e metade no 
plantio de verão, com uso de regadores. A adubação mineral foi realizada conforme as necessida-
des da cultura. As parcelas avaliadas consistiam de 9 m x 3,5 m, totalizando 29,75 m2, delimitadas 
por chapas de zinco de 0,1 m de altura enterrada a 0,05 m no solo. Foram coletadas amostras de 
solo em seis profundidades (0-0,1; 0,1-0,2; 0,2-0,3; 0,3-0,4; 0,4-0,5; 0,5-0,6 m) com trado calador. 
O fósforo no solo foi determinado por resina, e na solução do solo foi extraído através de pasta de 
saturação, e quantificado por espectrômetro de plasma. Com o incremento das doses de DLB foi 
observado uma elevação na concentração de fósforo até a profundidade de 0,2 m na solução do 
solo e no solo, verificando-se alta correlação entre os valores, no entanto, para as demais profun-
didades não foi constatada variações significativas nos valores de fósforo para os tratamentos. A 
maior concentração de fósforo na solução do solo e no solo com aplicação de DLB foi de 0,37 mg 
L-1 e 146 mg dm-3 para a dose de 180 m3 ha-1 na profundidade 0-0,1 m, indicando um reduzido 
potencial de transporte desse elemento do solo para o sistema hídrico via subsuperficie, em con-
trapartida, aumenta a preocupação com perdas via escoamento superficial.

Palavras-chave: dejeto; fósforo; escoamento.
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BATISTA, C. B.1; CONCEIÇÃO, P. C.2; WELTER, A.3

1Doutoranda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco, cintiabbatista@
gmail.com; 2Prof. Dr. da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos; 

3Graduando do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,  
Câmpus Dois Vizinhos.

O carbono (C) é um dos principais elementos que compõem a MOS e de minerais carbonatados 
em casos de solos de origem calcária. A determinação de C total em amostras de solos é realizada, 
principalmente, por métodos baseados na oxidação química por via úmida, tal como, Yeomans e 
Bremner (1988) exigindo grande quantidade de reagentes, gerando, consequentemente resíduos 
tóxicos contendo Cr+VI. Entretanto, existe outro princípio de determinação do C que é menos agres-
sivo ao meio ambiente e está baseado na combustão seca, utilizando-se de equipamento automati-
zado (analisador elementar), que permite a detecção elementar do C. O analisador elementar pos-
sibilita analisar um grande número de amostras em menor tempo com menor variabilidade entre 
elas, entretanto há o inconveniente do elevado custo inicial e de manutenção do equipamento aos 
laboratórios de pesquisa. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi o de comparar os dois métodos 
de determinação do C do solo, sob plantio direto com sistema de plantas de cobertura de inverno 
e a cultura do milho, com e sem adubação nitrogenada (0 e 180 kg ha-1), em um Nitossolo Verme-
lho distroférrico. Os sistemas de culturas utilizadas foram: aveia/milho, aveia+ervilhaca/milho, 
aveia+ervilhaca+nabo/milho, nabo/milho, tremoço/milho, azevem/milho, centeio/milho e ervi-
lhaca/milho. Foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0-5; 5-10 e 10-20 cm. Para 
as três profundidades amostradas os maiores teores de C do solo foram obtidos com o método de 
combustão seca (analisador elementar). O coeficiente de correlação para todas as camadas entre 
os métodos foi de 0,89. Os tratamentos que obtiveram maiores valores de coeficientes de corre-
lação entre os teores de C obtidos pelo método de Yeomans e Bremner (1988) e pelo analisador 
elementar foram os sistemas aveia/milho (0,94); aveia+ervilhaca+nabo/milho (0,95); azevem/
milho (0,95) e centeio/milho (0,93). Os teores de C obtidos por combustão seca foram maiores em 
relação à combustão de via úmida devido à oxidação total do C (formas orgânicas e inorgânicas) a 
uma temperatura em torno de 980°C. Ambos os métodos diferem os teores de C entre as profun-
didades para todos os tratamentos apresentados.

Palavras-chave: coberturas de inverno; analisador elementar; oxidação por via úmida.
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A matéria orgânica do solo (MOS) é um fator determinante na capacidade do solo em sequestrar 
carbono (C) da atmosfera, sendo que o C representa 58% da composição da MOS. Deste modo, a 
determinação de C tem sido efetuada pelo fato de contribuir para o entendimento das diversas 
propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. O método de oxidação química via úmida é o 
principal modelo utilizado para determinação de C no solo, sendo o mais utilizado em laboratórios 
de rotina. Apesar de apresentar grande praticidade e confiabilidade dos resultados, existe o ônus 
da utilização de grande um volume de reagentes e da toxidade dos mesmos aos humanos (cance-
rígenos) e ao ambiente, como o dicromato de potássio. Porém, existe o método de determinação 
do C do solo realizado por meio de combustão a seco através do equipamento chamado anali-
sador elementar, que apresenta elevada precisão e exatidão dos resultados, além de possibilitar 
maior quantidade de amostras analisadas em um menor espaço de tempo. Entretanto, os eleva-
dos custos de aquisição e manutenção do equipamento tem sido um entrave para maior adesão 
ao método. O objetivo do trabalho foi o de comparar os dois métodos de determinação do C do 
solo, sob plantio direto com sistema de plantas de cobertura de verão após o cultivo da cultura 
principal (milho), com e sem adubação nitrogenada. O delineamento utilizado foi de blocos ao 
acaso em parcelas subdivididas e com três repetições. Os sistemas de cobertura de verão utiliza-
dos foram: milho/mucuna preta, milho/guandu anão, milho/mucuna anã, milho/crotalaria spec-
tabilis, milho/crotalaria juncea, milho/lab lab, milho/feijão de porco e milho/pousio. As parcelas 
subdivididas compreendiam a adubação nitrogenada (0 e 180 kg ha-1). Foram coletadas amostras 
de solo nas camadas de 0-5; 5-10 e 10-20 cm. Para as três camadas amostradas os maiores teores 
de C do solo foram obtidos pelo método de combustão seca (analisador elementar). O coeficiente 
de correlação para todas as camadas entre os métodos foi de 0,79. Os tratamentos que obtive-
ram maiores valores de coeficientes de correlação entre os teores de C obtidos pelos métodos de 
Yeomans e Bremner (1988) e do analisador elementar foram as sucessões milho/mucuna preta 
(0,91); milho/lab lab (0,89) e milho/mucuna anã (0,88). Na relação dos teores de C obtidos pelos 
dois métodos, os resultados da combustão seca foram mais elevados que os valores da combustão 
de via úmida, pelo fato de existir oxidação total do C, tanto formas orgânicas quanto formas inor-
gânicas, a uma temperatura em torno de 980°C. Os dois métodos diferem os teores de C entre as 
profundidades para todos os tratamentos avaliados.

Palavras-chave: coberturas de verão; analisador elementar; oxidação por via úmida; 
determinação de carbono.
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PERDAS DE SOLO POR EROSÃO LAMINAR  
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TOMAZONI, J. C.1; GUIMARÃES, E.1; RUTHES, J. M.2

1Professores da UTFPR/Câmpus Francisco Beltrão caetano@utfpr.edu.br; 2Engenheira Ambiental 
UTFPR/Câmpus Francisco Beltrão julianeruthes@yahoo.com.br.

A intensificação da erosão do solo constitui um dos principais problemas ambientais ocasionados 
pelas atividades agrícolas. A erosão hídrica apresenta grande relevância em regiões com clima tro-
pical e colabora na degradação dos solos, uma vez que acarreta na perda de sua camada mais fértil. 
A Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), pode ser empregada no prognóstico da supressão 
de solo, submetido a diferentes condições de uso e práticas conservacionistas. A EUPS é passível 
de ser espacializada em sistema de informação geográfica, permitindo a avaliação do decréscimo 
de solo por erosão laminar. É composta pelos principais parâmetros atuantes na erosão hídrica, e 
demonstra a ação desses fatores no processo erosivo, sendo eles a erosividade da chuva, a erodibi-
lidade do solo, a topografia do terreno o manejo do solo e as práticas de conservação. Para assimi-
lar a EUPS ao geoprocessamento fez-se o uso do sistema de informação geográfica/SRING (versão 
5.2.6, INPE, 2014. O objetivo deste trabalho foi quantificar a erosão laminar do município de Fran-
cisco Beltrão, através da sistematização da EUPS em Sistema de Informação Geográfica, a partir da 
aplicação da técnica de álgebra de mapas. O estudo indicou que 45,61%, apresentou erosividade 
média (de 7.050 a 7.450 MJ.ha-1.mm.h-1.ano-1). Os valores do fator topográfico encontram-se entre 
3,3 e 7,5, ocupando 24,47% de área. No levantamento do uso e ocupação do solo foi utilizada seis 
diferentes classes de uso, em 29,08% com os maiores valores do fator CP, (0,1 a 0,5), nesta área 
as formas de uso são: lavoura, lavoura em pousio de inverno e solo exposto, evidenciando maior 
suscetibilidade do solo. A área de 22,32% é ocupada por mata secundária, que oferece maior 
cobertura ao solo e evita o agravamento dos processos erosivos. As Pastagens ocupam área de 
46,97%, e expõe valores moderados do fator CP, entre 0,0003 e 0,005 proporcionando proteção 
intermediária ao solo. A integração dos dados apontou eficiência na identificação da perda de solo 
por erosão hídrica e permitiu a análise das potencialidades do município, no que se refere ao uso 
do solo. Os latossolos estão presentes em 41,03%, com o menor valor de erodibilidade de 0,0159 
t.ha-1.h.mm-1.ha.MJ-1, os nessolos com área de 1,73%, com erodibilidade 0,171 t.ha-1.h.mm-1.ha.MJ-1. 
A integração dos dados indicou eficiência na identificação da perda de solo por erosão hídrica e 
permitiu a análise das potencialidades do município, referente aos usos do solo.

Palavras-chave: perda de solo; processo erosivo; álgebra de mapas.
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PERDA DE SOLO E ÁGUA VIA ESCOAMENTO SUPERFICIAL  
EM DIFERENTES SISTEMAS DE USO E MANEJO DO SOLO

COBLINSKI, J. A.1; GOULARTE, G. D.1; FAVARETTO, N.2; DIECKOW, J.2; MORAES, A.3

1Estudantes de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, coblinskijoao@gmail.com, gabrield.
agro@gmail.com; 2Professores da Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, nfavaretto@ufpr.br, 
jefersondieckow@ufpr.br; 3Professor da Pós-graduação em Fitotecnia e Fitossanitarismo da UFPR, 

anibalm@ufpr.br.

A atividade agrícola é considerada uma das principais fontes de poluição difusa dos corpos hídri-
cos. A descarga do escoamento superficial, contendo poluentes solúveis ou adsorvidos ao sedi-
mento em cursos de água, pode causar sérios problemas no ambiente aquático. O objetivo deste 
trabalho é avaliar os efeitos de diferentes sistemas de uso e manejo do solo em fase inicial de 
implantação (primeiro ano) na perda de água e solo via escoamento superficial. O trabalho está 
sendo realizado na Fazenda Experimental do Canguiri da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
no município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O experimento é constituído de três 
tratamentos (lavoura, pecuária e integração lavoura-pecuária) distribuídos em blocos ao acaso 
com três repetições, totalizando nove parcelas com área média de 1 hectare. Canais condutores de 
água e chapas de metal, foram instaladas nas parcelas para direcionar o escoamento superficial 
para galões coletores com capacidade de até 1.300 litros. O volume do escoamento superficial foi 
medido utilizando-se baldes e provetas graduadas após cada evento de precipitação. No período 
de avaliação, novembro/2014 a janeiro/2015, ocorreu três eventos de precipitação com forma-
ção de escoamento superficial. Para a determinação de perda de solo uma alíquota de 500 ml de 
escoamento foi seca em estufa à 105°C. Determinações de pH, condutividade elétrica e turbidez 
foram realizadas em amostras de escoamento coletadas após cada evento. Os resultados, de forma 
preliminar, indicam uma grande influência da cobertura vegetal nas perdas de água, independente 
do sistema de uso e manejo do solo.

Palavras-chave: escoamento superficial; qualidade da água; sedimento.
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Os sistemas conservacionistas de produção agrícola, dentre eles o plantio direto e a integração 
lavoura-pecuária, permitem maximizar o uso do solo e minimizar os impactos ambientais. Teve-se 
por objetivo avaliar os efeitos de sistemas de uso e manejo do solo em fase inicial de implantação 
(primeiro ano) nos atributos físicos do solo em diferentes profundidades. O estudo foi realizado 
sob Cambissolo, na Fazenda Experimental do Canguiri da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
situada no município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O delineamento experimen-
tal foi blocos casualizados, com três tratamentos e três repetições, totalizando nove unidades expe-
rimentais, sendo os tratamentos: Lavoura (L), Pecuária (P) e Integração Lavoura-Pecuária (ILP) 
em sistema plantio direto. Para determinação dos atributos físicos foram retiradas amostras em 
quatro profundidades (0-5; 5-10; 10-20 e 20-30 cm). Foram caracterizados os seguintes atributos 
físicos: condutividade hidráulica do solo saturado (Ko), densidade do solo (Ds), porosidade total 
(Pt), macroporosidade (Map), microporosidade (Mip) e índice de estabilidade de agregados (IEA). 
A Ko foi determinada com permeâmetro de carga constante. A Ds foi determinada pelo método do 
anel volumétrico. A Pt foi obtida pela umidade de saturação, a Map pela umidade na tensão de 60 
cm de coluna de água e a Mip pela diferença da Map e t. O IEA foi obtido pela relação entre diâme-
tro médio ponderado úmido e seco (DMPu/DMPs) sendo o DMPs obtido pelo peneiramento em 
agitador e DMPu em aparelho tipo Yoder em cinco peneiras (4; 2; 1; 0,5; 0,25 mm). Os resultados 
obtidos foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk e análise descritiva de média. As 
variáveis não apresentaram comportamento normal, desta forma para comparação das médias 
foi utilizado teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. A análise exploratória demonstrou um alto 
coeficiente de variação para Ko (129 a 196%). Os demais atributos demonstraram coeficiente de 
variação entre 3 e 38%. Os atributos físicos do solo não foram influenciados pelos sistemas de uso 
e manejo no primeiro ano de implantação. De modo geral, observou-se melhor qualidade fisica 
do solo na camada superficial (0-5 cm), sendo 167 mm h-1, 1.182 kg m-3, 53%, 9%, 44% e 0,87 os 
valores médios de Ko, Ds, Pt, Map, Mip e IEA, respectivamente.

Palavras-chave: uso e manejo do solo; atributos físicos; cambissolo.
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1Pesquisadora do IAPAR, graziela_barbosa@iapar.br; 2Bolsista do ProICI IAPAR, yuri.mendesr@
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A aplicação de dejeto suíno e cama de aves em solos agricultáveis é vista como uma forma de reci-
clagem do material, que por muitas vezes é simplesmente descartado em redes fluviais. Sabe-se 
que a aplicação destes dejetos varia de acordo com o tipo de solo, clima e forma de plantio. Porém, 
não há, hoje, uma regulamentação que leve em consideração possíveis interferências de degrada-
ção do solo e determine uma dosagem máxima destes dejetos a ser integrada ao solo. Sabendo que 
a utilização de dejetos suínos e cama de aves são causadoras de alterações químicas e físicas no 
solo, o objetivo do estudo foi avaliar a dispersão de argila do solo ao longo do tempo em diferentes 
doses de dejeto líquido de suíno (DLS) e cama de aviário (CA). O experimento foi conduzido no 
Instituto Agronômico do Paraná em Londrina em um Latossolo Vermelho distroférrico em sis-
tema de plantio direto, com rotação de soja e milho no verão e aveia, trigo ou mistura de plantas 
de cobertura no inverno. As doses de DLS e CA são aplicadas duas vezes ao ano, antes do plantio 
de cada safra. Os tratamentos utilizados foram de seis diferentes doses de DSL e CA que variaram 
de 50% a 200% do N contido nos dejetos em comparação ao adubo na forma mineral, além de 
uma testemunha (sem adubação) e outro com adubação mineral recomendada para a cultura. As 
amostras foram coletadas em sete tempos diferentes, nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Em 
laboratório, cada amostra foi submetida a procedimentos de análise e cálculo da percentagem de 
argila dispersa em água, seguindo o método da pipeta (EMBRAPA, 2006). Após a análise dos dados 
obtidos, constatou-se que logo após a aplicação dos dejetos no solo, houve aumento da dispersão 
de argila em água conforme o aumento da dosagem na profundidade 0-5 cm. De modo geral, todos 
os tratamentos a partir do 34º dia após a aplicação dos dejetos no solo, apresentaram mais de 
40% de argila dispersa em água em todas as profundidades.

Palavras-chave: plantio direto; manejo do solo; resíduos.
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 1Engenheiro-agrônomo, Professor Titular, IFTM, Câmpus Uberaba - MG, Dr. em Agronomia/Produção 
Vegetal, ajfabian@iftm.edu.br; 2Estudante de Engenharia Agronômica, IFTM, Câmpus Uberaba - MG.

Uma das maneiras de diminuir a compactação do solo é o uso da escarificação, a qual quebra os 
torrões compactados, destorroando-os e assim diminuindo a compactação. Uma das alternativas 
para substituir o preparo convencional do solo, é o uso do Sistema Plantio Direto (SPD), no qual 
o revolvimento do solo é mínimo e se recomenda a utilização de plantas de coberturas para a 
produção de resíduos vegetais para a proteção da superfície do solo. Objetivou-se nesse estudo 
avaliar o efeito da escarificação do solo e dos resíduos vegetais de plantas de cobertura do solo na 
produtividade de milho e soja. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema 
fatorial 7 x 2 com quatro repetições. Foram avaliados quatorze tratamentos, os quais constaram 
da semeadura de sete espécies de plantas de coberturas do solo: milheto (Pennisetum americanum 
sin. tiphoydes) cultivar ADR 300; braquiária (Urochloa brizantha) cultivar marandu; mucuna preta 
(Stilozobium aterrimum); sorgo forrageiro (Sorghum bicolor); crotalárea juncea (Crotalarea jun-
cea); capim pé-de-galinha (Eleusine coracana (L)) e feijão de porco (Canavalia ensiformis), cultiva-
das em área de plantio direto contínuo há 12 anos e em área escarificada há um ano. A operação 
de escarificação foi realizada em abril de 2012 com um escarificador modelo ASDADR - Baldan 
equipado com sete hastes de formato parabólico com espaçamento de 37,5 cm, discos de corte e 
rolo destorroador/nivelador para escarificar o solo a uma profundidade média de 25 cm. As espé-
cies de coberturas foram semeadas em início de abril e dessecadas aos 90 dias após a semeadura 
quando a maioria dessas estava em pleno florescimento. A cultivar de soja utilizada foi a NIDERA 
5909 RR e a do milho, DKB 185 YG. A semeadura do milho foi realizada no dia 18 de outubro e 
a da soja em 29 de novembro de 2013. O milho foi semeado mecanicamente, espaçados de 0,5 
m entre linhas e 0,25 m entre plantas (quatro sementes por metro). A adubação de semeadura 
utilizada, comum a todos os tratamentos, foi a recomendada para uma meta de produtividade de 
6 a 8 toneladas ha-1. A soja foi semeada mecanicamente, espaçada de 0,5 m entre linhas e 0,04 m 
entre plantas (média de 23 sementes m-1). A adubação de semeadura utilizada, comum a todos os 
tratamentos, foi a recomendada para uma meta de produtividade de 3,5 a 4,0 toneladas ha-1. Foi 
avaliada a produtividade de grãos secos de milho e soja e a massa de 100 grãos secos. A produti-
vidade de milho não foi influenciada pela escarificação e pelos resíduos vegetais das plantas de 
cobertura que antecederam o cultivo. A produtividade de grãos da soja foi maior na área escari-
ficada, independentemente das plantas de cobertura. A massa de 100 grãos de soja foi menor na 
área escarificada.

Palavras-chave: escarificação; plantio direto; Glycine max; Zea mays.
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PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E PRODUTIVIDADE DE GRÃOS EM UM 
ARGISSOLO VERMELHO COM APLICAÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO

BARBOSA, G. M. C.1; OLIVEIRA, J. F.2; RUIZ, D. B.3

1Pesquisadora do IAPAR, graziela_barbosa@iapar.br; 2Agente de Ciência e Tecnologia do IAPAR, 
jfoliveira79@iapar.br; 3Mestrando em Química da UEL, danilobruiz@hotmail.com.

A aplicação de cama de aviário no solo pode melhorar a fertilidade química do solo e, consequen-
temente, aumentar a produção de matéria seca e a produtividade de grãos. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de cama de aviário em um Argissolo 
Vermelho na produção de matéria seca e produtividade de grãos. Nesse estudo foram avaliados 
a produção de matéria seca da aveia e a produtividade de grãos de milho em sistema de plantio 
direto em um Argissolo Vermelho distrófico arênico na safra de 2013/2014. O experimento foi 
implantado em 2006 com quatro repetições em parcelas de 50 m2. As doses de cama de aviá-
rio (CA) foram aplicadas semestralmente, antes do plantio das culturas de inverno e verão, da 
seguinte forma: testemunha; adubação mineral recomendada para a cultura da safra de inverno 
(aveia, 2014) e safra de verão (milho, 2013/2014); aplicação superficial de 2, 4 e 8 t ha-1 ano-1 
de CA. Amostras da produção de matéria seca da aveia foram coletadas em quadrados de 1 m2/
parcela e a produtividade de grãos de milho foram coletadas nas três linhas centrais de cada par-
cela. Após 8 anos de aplicação de CA, verificou-se o aumento significativo da produção de matéria 
seca de aveia forrageira quando comparado a testemunha com a adubação mineral e as doses de 
CA, sendo que a testemunha produziu 6.522 kg ha-1, a adubação mineral foi de 9.188 kg ha-1 e os 
tratamentos com CA produziram mais de 10.500 kg ha-1. Assim como a produção de matéria seca, 
a utilização de CA no solo aumentou significativamente a produtividade de grãos de milho, sendo 
produzido 3.816 kg ha-1 na testemunha, 5.019 kg ha-1 com adubação mineral e acima de 5.800 kg 
ha-1 nos tratamentos que receberam as doses de CA. O aumento da produção de matéria seca e 
da produtividade grãos é proporcional ao aumento da dose de aplicação de CA no solo, com R 2 = 
0,89** e 0,81 ** (** = p < 0,05), respectivamente.

Palavras-chave: plantio direto; manejo do solo; resíduos.
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AVALIAÇÃO DE MASSA RESIDUAL DE DEZ DIFERENTES  
COBERTURAS FORRAGEIRAS DE INVERNO ANTECEDENTES  

AO PLANTIO DA SOJA (Glycine max L.)

GOLTZ, J. V.; BRIZOLA, H. S; FERREIRA, C. F.

As práticas que envolvem a cobertura vegetal do solo além de auxiliar no controle da erosão melho-
ram a disponibilidade de nutrientes para a cultura subsequente. A conservação da área superficial 
do solo por uma cobertura com material vegetal permanentemente, seja em fase vegetativa ou 
como resíduo, é a prática cultural mais indicada para conservar e proteger o solo. A utilização de 
plantas de cobertura no método de manejo do solo que consiste em permanecer na superfície uma 
camada de resíduos oferece benefícios constantes atribuídos aos adubos verdes. Devido à grande 
significância da cobertura do solo, realizou-se este trabalho com o objetivo de verificar a taxa de 
decomposição da massa residual de dez diferentes plantas de cobertura antecedente da cultura da 
soja (Glycine max L.) em função do tempo. Este trabalho foi realizado na fazenda escola CESCAGE, 
localizada no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, na BR-376, km 503. De acordo 
com a classificação da Embrapa (2006), o clima da região enquadrase no tipo Cfb, temperado 
sem estação seca, com temperatura média anual de 17O C. O solo é classificado como LATOSSOLO 
VERMELHO (EMBRAPA, 2006). O experimento foi conduzido em Delineamento de blocos ao acaso 
(DBC), compondo parcelas de 10 m x 5 m contendo 10 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos 
avaliados foram os resíduos de 10 diferentes culturas de cobertura de inverno antecessoras a soja 
como: T1- tremoço branco, T2- azevém, T3- nabo forrageiro, T4-aveia preta, T5-ervilha forrageira, 
T6-triticale, T7-ervilhaca, T8-aveia branca, T9- canola, e T10-centeio. As 10 diferentes coberturas 
residuais foram alocadas em embalagens de 0,15 m x 0,20 m, distribuídas a campo conforme esta-
vam dispostas anteriormente. Estas embalagens foram pesadas em cinco diferentes datas, a cada 
15 dias, para avaliação do tempo de decomposição destes resíduos. As médias foram submetidas 
ao teste de Tukey à 5% de probabilidade. Com isso observamos que Os resíduos de azevém e ervi-
lha forrageira para a primeira data apresentaram maior taxa de decomposição quando comparado 
aos demais, seguindo com os mesmos resultados na segunda data e acrescentando os resíduos 
de ervilhaca com maior taxa de decomposição, os resultados da terceira data se mantiveram os 
mesmos observados na segunda data, e na quarta data os resíduos de azevém, nabo forrageiro, 
ervilha forrageira, ervilhaca e centeio apresentaram maior taxa de decomposição do resíduo, para 
a quinta data apenas o nabo forrageiro apresentou maior taxa de decomposição do resíduo. Con-
clui-se através destas avaliações que os resíduos da cultura do azevém obtiveram maior taxa de 
decomposição até a quarta data observada.

Palavras-chave: cobertura de solo; littler bags; solo.
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AVALIAÇÃO DE MASSA RESIDUAL DE DEZ DIFERENTES COBERTURAS 
FORRAGEIRAS DE INVERNO ANTECEDENTES  

AO PLANTIO DO MILHO (Zea mays)

BRIZOLA, H. S.; GOLTZ, J. V.; FERREIRA, C. F.

Conduzir diferentes cultivos, principalmente voltados a cobertura verde, colabora no solo para 
o aperfeiçoamento do equilíbrio de nutrientes e para a elevação de sua fertilidade, otimizando a 
aplicação e utilização dos insumos agrícolas. A prática de rotação de culturas com adubos verdes 
aos solos propicia a conservação do solo e da água, oferecendo benefícios estruturais ao solo, 
contribuindo para a aeração e a infiltração de água, otimizando a penetração das raízes e melhor 
aproveitamento dos nutrientes fornecidos pela massa residual. O objetivo deste trabalho foi ava-
liar a massa residual de dez diferentes coberturas forrageiras de inverno antecedentes ao plantio 
do milho (Zea mays). Utilizou-se o delineamento de Blocos ao acaso (DBC), com 10 tratamentos e 4 
repetições, em parcelas com medidas de 10 m x 5 m, sendo conduzido na Fazenda escola do Centro 
de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE), situada na BR-376, km 503, Distrito Industrial, 
no município de Ponta Grossa, estado do Paraná. Consistiu em 10 tratamentos sendo eles: T1: 
Tremoço branco; T2: Azevém; T3: Nabo forrageiro; T4: Aveia preta; T5: Ervilha forrageira; T6: Tri-
ticale; T7: Ervilhaca; T8: Aveia branca; T9: Canola; T10: Centeio, antecedente ao cultivo do milho. 
As coberturas residuais foram alocadas em embalagens de 0,15 m x 0,20 m, distribuídas a campo 
conforme estavam dispostas anteriormente. Estas embalagens foram pesadas em quatro diferen-
tes épocas, a cada 15 dias, para avaliação do tempo de decomposição destes resíduos. As médias 
foram submetidas ao teste de Tukey à 5% de probabilidade. Na primeira época os resíduos de tre-
moço branco, azevém, aveia preta e ervilha forrageira apresentaram maior taxa de decomposição. 
Entretanto, nas demais épocas avaliadas não observou-se diferenças estatísticas entre as massas 
residuais das dez diferentes culturas de cobertura. Conclui-se que a taxa de decomposição indi-
cada pela alteração da massa residual em diferentes culturas de inverno necessita de um tempo 
mais extenso de avaliação, que poderá indicar diferenças quanto a velocidade de decomposição 
dos resíduos.

Palavras-chave: adubo verde; littler bags; solo.
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O SOLO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS

FARIA, V. O.1; SEIDEL, E. P.1; REGINATTO, A.2; VARONI, J. F.3; REIS, W.4; SALVALAGGIO, A. C.5

1Professora da UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 2Estudantes de Graduação em Agronomia da 
UNIOESTE; 1wanessa_olfr@hotmail.com; 2angelapb_22@hotmail.com; 3jonathan_jfv@hotmail.com; 

4willian_haje@hotmail.com; 5adry_cologni@hotmail.com.

O trabalho teve por objetivo promover a educação ambiental nas escolas e fomentar ações edu-
cativas que articulem as áreas de meio ambiente e desenvolvimento rural e urbano, buscando 
desta forma a conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural que deve ser 
adequadamente conhecido e preservado. As atividades foram realizadas no ano de 2013 a 2014, 
aos alunos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, sendo prioridade os alunos do Ensino Fun-
damental. Foram realizadas, junto às escolas do Município de Marechal Candido Rondon, aulas 
teóricas e práticas, que visavam o melhor entendimento do tempo necessário para a formação do 
solo, suas estruturas e a importância do mesmo para manutenção da vida. Foram demonstradas 
medidas necessárias para atenuar os danos causados ao solo por atividades produtivas, indus-
triais, dentre outras. Ao término das atividades foram distribuídos potes de solos com água, com 
diferentes cores (vermelho, amarelo, bruno, preto e demais matizes); e os alunos desenhavam 
temas relacionados à palestra. Ao término do projeto foram atendidos 260 alunos e 20 professo-
res. Ao observar os desenhos verificou-se que os alunos conseguiram colocar no papel a relação do 
homem com o solo para a manutenção do sistema produtivo e da vida nos ecossistemas.

Palavras-chave: conscientização ambiental; ensino; atividades de extensão.
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FORMAS DE FÓSFORO PRESENTES EM SEDIMENTO  
DA BACIA DO LAGO YPACARAÍ - PARAGUAI

RASCHE, A. J. W.1; FATECHA, F. D. A.1; OJEDA, J.2; CABRAL, A. N.3; GONZALEZ, A. L.1

1Professor da Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción FCA-UNA, 
jwrasche@yahoo.com.ar; 2Estudante de Graduação em Engenharia Ambiental na FCA-UNA; 

2Professor da Facultad de Ingeniería FI-UNA.

O lago Ypacaraí e seu entorno é fundamental na vida dos paraguaios, sob o ponto de vista social, 
económico e cultural, pois a bacia hidrográfica (BH) abrange aproximadamente 950 km2 e possui 
mais de um milhão de habitantes, no entanto, nos últimos anos a o lago e a BH vem apresentando 
uma serie de problemas ambientais ligadas a eutrofização das suas aguas e o aparecimento de 
algas tóxicas ao ser humano. O objetivo foi verificar a forma predominante de fósforo (P) no sedi-
mento de fundo de alguns dos afluentes e do lago Ypacarai. Foi coletado amostra de sedimento de 
fundo (SF) de 0-5 cm de profundidade, com duas repetições em 23 pontos nos afluentes do lago 
Ypacarai e 10 pontos de SF do lago Ypacarai. Foi realizado o fraccionamento de Hedley nas amos-
tras dos 33 pontos da BH. O P extraído por resina (Pres), que é o de maior labilidade, oscilou entre 
2,4 a 16,8 mg kg-1 no SF, nos afluentes da BH, e de 2,0 a 5,4 mg kg-1 no SF do lago, o que demostra 
alta variação de Pres no SF dos diferentes afluentes da BH. O P extraído por bicarbonato (Pbic), 
no SF dos afluentes oscilou entre 29,0 a 1.099,6 mg kg-1 e no SF do lago entre 13,9 a 48,4 mg kg-1, 
demostrando que há alta variabilidade nas formas de P nos afluentes da BH e menor quantidade 
e variabilidade de Pbic no SF do lago. O Pres e o Pbic formam o P de maior labilidade no fraciona-
mento, por tanto aquele que poderá prontamente estás disponível causando eutrofização do curso 
hídrico. No ponto com maior teor de P total (3.025 mg kg-1), o P geoquímico alcançou 1.180 mg 
kg-1, o que representa 39% do P total, sendo o resto P orgânico (61%). O P orgânico oscilou entre 
10,5 a 61% do P total, nos afluentes, sendo maior o P total no SF coletado próximo ou nas áreas 
urbanas. No SF do lago o P orgânico variou entre 18,3 e 52,8% do P total, no entanto, o teor de 
P é menor que no SF dos afluentes. O P total nos afluentes variou entre 3.025 mg kg-1, próximo a 
cidade San Lorenzo a 140 mg kg-1 num afluente rural no lado leste da BH. No SF do lago o teor de 
P total oscilou entre 376 mg kg-1, no sul do lago próximo a cidade de Ypacarai a131 mg kg-1 no lado 
oeste do lago, próximo a cidade de Aregua. No afluente de maior teor de P total há entre 8,0 a 21,6 
vezes mais P que no lago Ypacaraí. Conclui-se que existe maior quantidade de P total no sedimento 
de fundo dos afluentes que no sedimento de fundo do lago, sendo maior nos cursos com maior 
densidade populacional, por tanto, o lago ainda funciona como dreno de fósforo proveniente do 
sedimento dos cursos hídricos, pelo que a situação de eutrofização do lago tende a agravar-se com 
os anos caso não seja tomado medidas de mitigação de entrada de P.

Palavras-chave: eutrofização; contaminação; bacia hidrográfica; fraccionamento de fósforo.
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COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DE UM NEOSSOLO REGOLÍTICO  
SOB MANEJO AGROFLORESTAL

DAHMER, G. W.1; COSTA, G. A.2; VEZZANI, F. M.3

1Professor da UFPR Setor Litoral e estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo 
da UFPR, gwdahmer@gmail.com; 2Estudante de Agronomia da UFPR, guilhermealexdacosta@

gmail.com; 3Professora permanente do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, 
fabianevezzani@gmail.com.

A organização da estrutura de um solo determina o comportamento das propriedades de aeração, 
infiltração, armazenamento e disponibilidade de água e nutrientes; são propriedades essenciais 
para a sustentabilidade agrícola e ambiental. No entanto, a grande maioria das práticas agrícolas 
interferem diretamente no arranjo natural da distribuição das classes de agregados que compõem 
a estrutura do solo, geralmente promovendo compactação e ou erosão do solo. O sistema agro-
florestal com cultivo permanente de varias espécies e minímo revolvimento do solo mostra um 
potencial para diminuir os efeitos que causam a degradação do solo. Este trabalho tem o obje-
tivo de estudar a influência do sistema agroflorestal multiestrata sucessional na composição da 
estrutura no perfil completo (0-60 cm) de um Neossolo Regolítico Eutrófico típico. Os tratamentos 
implantados há dez anos sob áreas de solo degradado consistiram em AF5: agrofloresta de cinco 
anos após regeneração natural por cinco anos; AF10: agrofloresta de dez anos; e RN10: área de 
regeneração natural da floresta secundária por dez anos. Para a avaliação da distribuição de agre-
gados em classes de diâmetros foram coletados monólitos indeformados das camadas de: 0-5; 
5-10; 10-15; 15-30; 30-45 e 45-60 cm. A distribuição dos agregados em classes de diâmetro foi 
realizada com duas cotas de 50 g da amostra destorroada, passada em peneira malha de 8 mm e 
seco ao ar, colocadas na parte superior de dois conjuntos de peneiras com malhas 4; 2; 1; 0,5; 0,25 
e 0,053 mm, na ordem da maior para a menor. A análise foi efetuada pelo método de peneiragem 
via úmida (processo de slaking). Para densidade, três amostras de solo em cada camada foram 
coletadas por meio de anéis cilíndricos com volume aproximado de 111 cm3. O índice Diâmetro 
Médio Ponderado úmido (DMPu) foi calculado segundo a equação: DMP = ∑i = 1 n (xi.wi), em que 
xi = diâmetro médio da classe; e wi = proporção de cada classe em relação ao total. A maior pro-
porção da massa de agregados em todos os tratamentos foi na classe de diâmetro 8-2 mm, sendo 
o AF5, com mais de 50% da sua estrutura composta por essa classe, significativamente maior que 
os tratamentos AF10 com 44% e RN10 com 42%. O AF5 também apresentou maior DMPu (2,80 
mm) que o AF10 (2,46 mm) e o RN10 (2,39 mm) em todo o perfil. As densidades médias para todo 
o perfil (0-60 cm) do solo nos tratamentos AF5; AF10 e RN10 resultaram em 1,27; 1,29; e 1,23 g 
cm-3, respectivamente. As proporções de macroagregados 8-2 mm associadas aos valores da den-
sidade média para todo o perfil do Neossolo com sistemas agroflorestais indicam uma estrutura 
não compactada e de estabilidade superior a uma área de regeneração natural. As agroflorestas 
multiestrata sucessional influenciaram positivamente na composição estrutural do Neossolo.

Palavras-chave: agroecologia; conservação do solo; agregação.
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FLUXOS DE ÓXIDO NITROSO E METANO EM PLANTIOS  
DE Pinus taeda EM DIFERENTES ROTAÇÕES

IBARR, M. A.1; GOMES, M. V.2; ZANATTA, J. A.3; DIECKOW, J.4; HIGA, R.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, marianaibarr@gmail.com; 
2Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFRGS, murilo.veloso@ufrgs.

br; 3Pesquisadoras da Embrapa Florestas, josileia.zanatta@embrapa.br, rosana.higa@embrapa.br; 
4Professor da UFPR, jefersondieckow@ufpr.br.

O cultivo florestal é considerado uma alternativa para sequestrar C-CO2 atmosférico, inferindo no 
maior estoque de carbono orgânico do solo, e afetando os fluxos de óxido nitroso (N2O) e metano 
(CH4). No entanto, pouco se conhece sobre como as florestas plantadas influenciam as emissões 
de N2O e CH4 em solos subtropicais. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de mitigação 
de emissão de N2O e metano CH4 em plantações de pinus (Pinus taeda L.) de primeira rotação 
(P1), segunda rotação (P2) e segunda rotação desbastado (P2D); e em mata nativa da Floresta 
Ombrófila Mista (MN). O estudo foi realizado na Fazenda Queimados, pertencente a Empresa flo-
restal MOBASA (Rio Negrinho - SC), sob um Cambissolo argiloso. A amostragem de ar foi realizada 
com câmara estática fechada, ao longo de um ano (06/12/2012 a 29/11/2013) e em intervalos 
de 20 dias. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com nove repetições. A quanti-
ficação dos gases foi realizada por cromatografia gasosa. Houve sazonalidade nos fluxos médios 
de N2O, maiores no verão (23,29 µg N-N2O m-2 h-1) e menores no inverno (9,94 µg N-N2O m-2 h-1). 
A emissão cumulativa de N2O na MN e em P1 foi inferior a 1 kg N ha-1, e praticamente dobrou 
em P2 e P2D (1,65 e 1,59 kg N ha-1). Todas as áreas avaliadas apresentaram influxo de CH4, sem 
variações sazonais. O maior consumo cumulativo anual de CH4 ocorreu na MN (-10,77 kg C ha-1), 
foi intermediário em P2 e P2D (-3,35 e -3,20 kg C ha-1) e menor em P1(-1,83 kg C ha-1). Os plantios 
de pinus taeda proporcionaram o aumento das emissões de N2O e dimininuíram o influxo de CH4 
em relação a MN, porém, em segunda rotação, aumentaram a emissão de N2O e o consumo de CH4 
em relação à primeira rotação.

Palavras-chave: sistemas florestais; gases de efeito estufa; mitigação; rotação.
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CARBONO E NITROGÊNIO EM LATOSSOLO VERMELHO  
CULTIVADO HÁ 24 ANOS SOB SISTEMAS DE PREPARO

FERREIRA, J. G. D. F.1; BREVILIERI, R. C.1; PEREIRA, B. S.2;  
SIMON, P. L.1; BARTH, G.3; DIECKOW, J.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, juliagdff@gmail.com, 
reinaldo_brevilieri@hotmail.com, pri.simon@hotmail.com; 2Estudante de Graduação em Agronomia 

da UFPR, brunosp@ufpr.br; 3Pesquisador na Fundação ABC, gabrielbarth@fundacaoabc.org.br; 
4Professor da UFPR, jefersondieckow@ufpr.br.

Sistemas conservacionistas de preparo protegem fisicamente o carbono (C) orgânico, devido à 
melhor agregação do solo proporcionada pelo não revolvimento. O objetivo desse trabalho foi ava-
liar o potencial de sequestro de carbono e taxa de acúmulo de nitrogênio em Latossolo vermelho 
sob diferentes sistemas de preparo. O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Fun-
dação ABC (Ponta Grossa - PR). A implantação ocorreu no ano de 1989, com os seguintes sistemas 
de preparo: convencional (PC), mínimo (PM), plantio direto escarificado (PDE) e plantio direto 
(PD). Amostras de solo até um 1 m de profundidade foram coletadas em 2012 em dois pontos por 
parcela e analisadas por combustão seca. Maior estoque de carbono orgânico total (COT), Mg ha-1 
a 1 metro de profundidade foi encontrado no PD (184,2), seguido pelo PDE (182,3), PM (168,4) e 
PC (165,0). O estoque de COT até 20 cm de profundidade foi maior no PD (62,9) e PDE (59,2), com-
parado ao do PM (52,0) e do PC (50,6). Na camada de 20-100 cm, os tratamentos PD (122,8) e PDE 
(122,7) foram semelhantes, no que se refere aos outros sistemas avaliados observou-se um acú-
mulo significativo menor, apresentando uma diferença de 8,4 Mg ha-1 pelo PC e de 6,1 Mg ha-1 pelo 
PM quando comparados ao PD, indicando que o efeito do revolvimento do solo influencia o con-
teúdo de C mais profundamente do que a camada arável (20 cm). Para o sequestro de carbono pelo 
solo, os sistemas PD e PDE tiveram o maior desempenho ao longo do perfil do solo, com taxas de 
0,82 e 0,72 Mg ha-1 ano-1, respectivamente, não diferindo estatisticamente entre si. Em relação ao 
nitrogênio total (NT) no solo o maior acúmulo em relação ao PC (10,76 Mg ha-1) pelos sistemas de 
PDE (11,60 Mg ha-1) e PD (11,60 Mg ha-1) foi na camada de 0-100 cm. Em compensação, o PM apre-
sentou melhor desempenho (6,96 Mg N ha-1) na camada 20-100 cm em detrimento das camadas 
0-20 cm (4,10 Mg N ha-1) e 0-100 cm (10,93 Mg N ha-1) quando comparado ao PC, contudo apenas 
tendeu à estocar mais NT do que o referido sistema. Esses resultados evidenciam a maior a taxa 
de mineralização do N orgânico em sistemas com revolvimento do solo. A baixa taxa de acúmulo 
encontrada em profundidade acarretou numa diluição na captação e armazenamento de N pelo 
solo sob PD ao longo do perfil, que apresentou valores similares ao do PDE, 0,050 e 0,035 Mg há-1 
ano-1, respectivamente. Ainda assim os sistemas conservacionistas tiveram um desempenho anual 
acima ao observado no PM (0,007 Mg ha-1 ano-1). Dessa maneira, o solo sob plantio direto e plantio 
direto escarificado apresenta alta capacidade de sequestrar carbono e acumular nitrogênio.

Palavras-chave: plantio direto; aporte de matéria orgânica; acúmulo de C e N.
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FATOR DE EMISSÃO DE ÓXIDO NITROSO A PARTIR  
DE DEJETO BOVINO EM PASTAGEM SUBTROPICAL

SIMON, P. L.1; DIECKOW, J.2; ZANATTA, J. A.3; FERREIRA, J. G. D. F.4;  
PEREIRA, B. S.4; RAMALHO, B.1; IBARR, M.1; BREVILIERI, R.1

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, pri.simon@hotmail.com; 
2Professor da UFPR, jefersondieckow@ufpr.br; 3Pesquisadora da Embrapa Florestas, josileia.zanatta@

embrapa.br; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UFPR, juliagdff@gmail.com.

Dejeto de bovinos a pasto contribui com 41% da emissão nacional de óxido nitroso (N2O). O fator 
de emissão direta de N2O (N emitido via N2O em relação ao N aplicado via dejeto) em pastagens 
sugerido pelo IPCC é 2%, tanto para urina como esterco, mas este valor pode ser diferente para 
as condições de subtrópico brasileiro. Os objetivos deste trabalho foram: (i) determinar os fatores 
de emissão de N2O para urina e esterco de bovino leiteiro em pastagem no subtrópico brasileiro; 
e (iii) determinar a influência da aplicação de urina e esterco em pastagem sobre os teores de N 
inorgânico no solo. O trabalho foi conduzido na fazenda experimental da Universidade Federal do 
Paraná (Pinhais - PR). Os tratamentos foram: solo sem dejeto, servindo como controle; aplicação 
de urina (U) e; aplicação de esterco (E). O delineamento experimental foi blocos ao acaso com 4 
repetições. Bases metálicas de 0,083 m2 foram inseridas no solo e serviram para delimitar a apli-
cação dos tratamentos e acoplamento de câmara de coleta de gás (método da câmara estática). 
Amostras de ar foram analisadas por cromatografia gasosa. Avaliações ocorreram de janeiro a 
outubro de 2014, em três épocas representando as estações de verão, outono e inverno. A concen-
tração de N inorgânico (N-NH+ e N-NO-) na camada de 0-5 cm do solo foi determinada por espec-
trofotometria de absorção ultravioleta. A aplicação de urina e esterco no solo promoveu imediato 
aumento dos teores de N-NH +, possivelmente devido a elevada atividade de hidrólise. Para os teo-
res de N-NO3- no solo, o aumento ocorreu mais tarde, quando então a nitrificação iniciou. Maiores 
concentrações de N-NH+ e N-NO- foram obtidos no inverno que no verão, possivelmente devido ao 
menor crescimento do pasto na estação fria. O fator de emissão médio de N-N2O nas três estações 
foi 0,30% para urina e 0,11% para esterco, inferiores, portanto ao fator de 2% indicado pelo IPCC; 
o que sugere sobre a necessidade de definição de um fator de emissão específico para condições 
de subtrópico no Brasil.

Palavras-chave: efeito estufa; fator de emissão; N inorgânico.
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FERRAMENTA SIG PARA ANÁLISE VISUAL DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL  
DE Ca, Mg, pH E AREIA EM SOLOS DE ÁREA INDUSTRIAL

NASCIMENTO, J. C. S.1; PRATES, V.2; PIEDADE, T. C.2; DOMINGUES, C. R. S.3; MELO, V. F.4

1Engenheira-agrônoma, estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, 
joycecrisnascimento12@gmail.com; 2Geógrafo, Mestre em Ciência do Solo pela UFPR; 3Engenheiro-

agrônomo, estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR; 4Engenheiro-
agrônomo, professor do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR.

A intensidade e extensão do impacto de atividades antrópicas sobre as características físicas e 
químicas do solo pode ser avaliada através da interpolação de dados obtidos em campo (coorde-
nadas) e laboratório. Este trabalho teve como objetivo realizar a análise visual de mapas de pH, Ca, 
Mg e areia interpolados por ferramentas SIG em solos urbanos impactados por atividades antró-
picas. A área de estudo está localizada no pólo industrial de Araucária no estado do Paraná. Os 
pontos de amostragem de solo foram distribuídos em uma malha composta de 130 posições dis-
tantes 20 m entre si. As coordenadas de cada ponto foram obtidas por meio de um equipamento 
GPS Geodésico Leica 900. O pH foi determinado com solução CaCl2 0,01 mol L-1 (1:2,5) e os teores 
trocáveis de Ca2+ e Mg2+ foram extraídos com KCl 1 mol L-1. A análise granulométrica das amostras 
de solo foi realizada pelo método do densímetro. Para a descrição da dispersão e variabilidade dos 
dados foi utilizada a estatística descritiva através da média, coeficiente de variação (CV), curtose e 
assimetria. Os dados obtidos em campo (coordenadas UTM) e os dados obtidos em laboratório ali-
mentaram um banco de dados em ambiente SIG e a interpolação foi realizada no Software ArcGis. 
Os valores médios de pHCaCl2 e teores médios de Ca, Mg e areia foram 4,2, 5,4 e 2,2 cmolc kg-1 e 
228 g kg-1, respectivamente. Todos os atributos apresentaram média variabilidade com o CV entre 
12 e 62%: Ca- 57%; Mg- 55%; areia- 34%; pHCaCl2- 13%. O coeficiente de curtose, que diz res-
peito à distribuição dos dados em relação à média, apresentaram os seguintes valores: Ca - 1,05; 
Mg - -0,49; pHCaCl2 - 0,22; areia - 0,85. As alterações antrópicas influenciaram os valores de cur-
tose, pois, para todos os atributos, a curtose foi menor do que 3, indicando achatamento e disper-
são dos dados em relação à media. Na análise de assimetria, o Ca e Mg, com valores de 1,13 e 0,45, 
respectivamente, apresentaram distribuição positiva, com maior parte dos valores distribuídos 
acima da média. O pHCaCl2 e a areia apresentaram assimetria de -0,84 e -0,01, respectivamente, 
com distribuição negativa, ou seja, grande parte dos valores ficaram abaixo da média. A área de 
estudo estava em fase de terraplanagem no momento da amostragem dos solos e a análise visual 
dos mapas interpolados por ferramentas SIG permitiu identificar áreas afetadas pela atividade de 
construção civil, que determinaram as grandes variações na distribuição de areia, aumento do pH 
do solo e enriquecimento de Ca e Mg. Diversos autores têm mostrado um aumento do pH, Ca e Mg 
em solos alterados antropicamente devido a adições de gesso, cal, calcário e rochas carbonáticas 
durante o processo de construção civil.

Palavras-chave: solos urbanos; geoprocessamento; variabilidade espacial; atividade antrópica.
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DADOS PRELIMINARES DO ESTUDO DE CASO DE APLICAÇÃO DE DEJETOS 
DE SUÍNOS NA CULTURA DA MAÇÃ NA REGIÃO DE ARAPOTI - PR

TULLIO, L.1; MORAIS, H.2

1Mestrando em Agricultura Conservacionista do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 
nardotullio@hotmail.com; 2Pesquisadora e professora do Instituto Agronômico do Paraná,  

heverly@iapar.br.

A preocupação ambiental nos faz refletir sobre algumas práticas de manejo utilizados na agricul-
tura, o efeito desse manejo está relacionado com a sustentabilidade das culturas e da sobrevivên-
cia dos indivíduos. O crescente aumento da população requer cada vez mais pesquisas visando o 
aumento na produção de alimentos e a conservação dos recursos naturais. Com objetivo de diag-
nosticar o efeito da aplicação de dejeto suíno com a comparação entre duas áreas de pomar com 
maçã no município de Arapoti - PR. Duas áreas do pomar de maçã da cultivar Eva foram utilizados, 
as áreas foram divididas em talhão A, existente desde 2004 com 8 hectares onde foi aplicado o 
esterco suíno, e talhão B, existente desde 2005 com 10 hectares onde não houve a aplicação do 
resíduo de suíno. Foram analisadas amostras de solo e planta das duas áreas. Para análise de solo 
no talhão A, foi coletado 5 sub-amostras para compor a amostra final de forma aleatória, foi uti-
lizado a amostragem em duas profundidades diferentes, 0-20 cm e 20-40 cm. Essa amostragem 
foi realizada em cinco regiões distribuídas dentro da área. Para a análise foliar foram coletadas de 
forma aleatória 35 folhas de cada uma destas cinco regiões, sendo essas retiradas do terço médio 
das plantas. Para o talhão B foi amostrado apenas uma região mas com a mesma profundidade do 
talhão A, assim como apenas uma região para a análise foliar. De acordo com o resultado da aná-
lise do solo podemos verificar que nas duas profundidades analisadas não houve um incremento 
dos nutrientes com a aplicação do dejeto de suíno. Já para o nutriente Fósforo podemos notar um 
incremento significativo quando comparado com a área sem aplicação. Observando os resultados 
da análise foliar obtivemos um incremento na concentração de Nitrogênio e Carbono na folha. 
Ocorreu um aumento na concentração dos micronutrientes Ferro e Mangânes. Já para os elemen-
tos Cobre e Zinco não foi observado aumento na concentração foliar. Podemos concluir que o uso 
de dejetos de suínos na área em questão aumentou a concentração de Fósforo no solo na camada 
de 0-40 cm de profundidade. A concentração dos elementos N, C, Fe e Mn no tecido foliar também 
foi incrementado quando comparado as duas áreas em questão.

Palavras-chave: concentração; diagnóstico; solo.
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COBERTURA DO SOLO EM FUNÇÃO DE FORMAS DE SEMEADURA  
E MANEJO DA PASTAGEM ANUAL DE INVERNO

BERNARDI, M. I. S.1; VEIGA, M.2

1Estudante de Agronomia da UNOESC, Campos Novos, bolsista PIBIC, margaretebernardi@yahoo.
com.br; 2Professor da UNOESC, milton.veiga@unoesc.edu.br.

A percentagem de solo descoberto está diretamente relacionada com a taxa de erosão, sendo 
determinada em grande parte pela quantidade de resíduos remanescentes e pelas operações de 
preparo e semeadura. Foi determinada em seis anos agrícolas a percentagem do solo descoberto 
após o uso de formas de semeadura da pastagem de inverno (semeadura direta e semeadura + 
gradagem) e de intervalos entre pastejos (sem pastejo e com pastejo em intervalos de 7, 14 e 28 
dias), com e sem a aplicação de nitrogênio em cobertura na pastagem. Essa determinação foi rea-
lizada em fotografias digitais obtidas a aproximadamente 0,8 m de altura, sobre as quais foi pro-
jetado na tela do computador um grid com 100 pequenos círculos, cuja leitura corresponde a solo 
descoberto quando mais de 50% da superfície do círculo se apresenta sem cobertura por resí-
duos. Também foi determinada a percentagem de solo descoberto após o processamento das foto-
grafias com o programa Spring, para correlacionar com as determinações visuais, e a correlação 
entre a quantidade de pastagem remanescente com a cobertura do solo após a semeadura da cul-
tura de verão subsequente ao cultivo da pastagem. Na maioria dos anos estudados a percentagem 
de solo descoberto foi maior quando a semeadura da pastagem foi sucedida por uma gradagem. 
Após a semeadura da cultura de verão cultivada na sequência, a percentagem do solo descoberto 
aumentou com a redução do intervalo entre pastejos, apresentando uma relação logarítmica com 
a massa seca de pastagem remanescente. Em alguns anos a aplicação de nitrogênio em cobertura 
na pastagem reduziu a percentagem de solo descoberto. Observou-se uma relação linear entre 
a percentagem de solo descoberto determinada visualmente e através do processamento digital 
das fotografias, com declividade de aproximadamente 1:1 e coeficiente de correlação altamente 
significativo (r = 0,90), indicando que a determinação visual pode ser utilizada para estimar a 
percentagem de solo descoberto com precisão e de forma mais rápida. Os resultados obtidos per-
mitem concluir que as formas de implantação e o manejo da pastagem anual de inverno afetam 
diretamente a percentagem de solo descoberto após a semeadura e, consequentemente, a predis-
posição do solo à erosão hídrica.

Palavras-chave: integração lavoura-pecuária; plantio direto.
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ESTOQUE DE CARBONO DE UM LATOSSOLO VERMELHO SOB DIFERENTES 
PLANTAS DE COBERTURA DE INVERNO E SISTEMAS DE PREPARO DO SOLO

AMADORI, C.1; CONCEIÇÃO, P. C.2; CASALI, C. A.3; CALEGARI, A.4; BATISTA, C. B.5; DIECKOW, J.6

1Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, carolamadori@gmail.com; 
2Professor da UTFPR-DV, paulocesar@utfpr.edu.br; 3Professor da UTFPR-DV, carloscasali@utfpr.edu.br; 

4Pesquisador do IAPAR Londrina, calegari@iapar.br; 5Doutoranda do Programa de Pós-graduação em 
Agronomia da UTFPR, cintiabbatista@gmail.com; 6Professor do Departamento de Solos e Engenharia 

Agrícola da UFPR, jefersondieckow@ufpr.br.

A matéria orgânica relaciona-se com os atributos físicos, químicos e biológicos do solo, e seu esto-
que é dependente do tipo de solo, das condições climáticas e dos sistemas de manejo adotados. 
Este estudo teve por objetivo avaliar a influência do cultivo de plantas de cobertura de inverno e 
de sistemas de preparo no estoque de carbono (C) do solo. O experimento iniciou no ano de 1986 
no Instituto Agronômico do Paraná, em Pato Branco, sob um Latossolo Vermelho aluminoférrico. 
Os tratamentos analisados são uma combinação entre plantas de cobertura de solo [aveia preta, 
nabo forrageiro e pousio], e sistemas de preparo [plantio direto (PD) e preparo convencional 
(PC)], dispostos em parcelas subdivididas com três repetições. As amostras de solo foram coleta-
das em novembro de 2012, nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O C no solo foi determinado por 
combustão seca em analisador elementar CHNS Euro Vector EA3000 e a densidade do solo através 
de amostras indeformadas de solo coletadas em anéis volumétricos. O cálculo do estoque de C foi 
realizado considerando as camadas analisadas. Os dados foram submetidos a análise da variância 
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa com-
putacional Assistat. Os efeitos ao estoque de C do solo foram mais pronunciados na camada de 0-5 
cm e para os sistemas de preparo, sendo que o PD promoveu maior estoque de C (25,75 Mg ha-1) 
comparado ao PC (20,77 Mg ha-1) nessa camada. Não foi verificada interação significativa entre 
plantas de cobertura e preparo de solo. Para as camadas de 5-10 e 10-20 cm não houve diferença 
entre os preparos de solo. Além disso, as plantas de cobertura do solo não diferiram quanto ao 
estoque de C para as camadas de solo analisadas. Devido a mínima mobilização e manutenção dos 
resíduos vegetais na superfície do solo, o PD promove maior estoque de C na camada superficial 
do solo, o que ressalta a importância das práticas de conservação do solo para evitar a degradação 
e as perdas de solo, nutrientes e matéria orgânica desta camada.

Palavras-chave: carbono; plantas de cobertura; sistemas de preparo.
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SISTEMAS CONSERVACIONISTAS DE PREPARO DO SOLO  
MITIGAM EMISSÕES DE ÓXIDO NITROSO E METANO

BREVILIERI, R. C.1; DIECKOW, J.1; BARTH, G.2; KREUSCH, M. N.3;  
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1Doutorando em Ciências do solo e professor do Departamento de solos da Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba - PR, reinaldo_brevilieri@hotmail.com, jefersondieckow@ufpr.br; 2Pesquisador 
da Fundação ABC, Castro - PR, gabrielbarth@fundacaoabc.org.br; 3Graduandos em Agronomia da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, michaelnk@hotmail.com, brunosp@ufpr.br; 4Pós-

doutoranda e Professora do Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
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A agricultura conservacionista pode mitigar emissões de gases de efeito estufa que causam o aque-
cimento global. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição de sistemas conservacionistas 
de preparo em mitigar a emissão de óxido nitroso (N2O) e metano (CH4) de Latossolo Vermelho 
distrófico sob experimento de campo implantado em Ponta Grossa - PR, em 1989. Os sistemas de 
preparo avaliados foram: plantio direto (PD), plantio direto escarificado a 45 cm de profundidade 
a cada três anos (PDE), e preparo convencional com aração e gradagem duas vezes ao ano (PC). 
O sistema de culturas do experimento inclui soja (Glycine max (L.) Merr.) e milho (Zea mays L.), 
no verão; e trigo (Triticum aestivum L.) e aveia para cobertura, preta (Avena strigosa Schreb.) ou 
branca (Avena sativa L.), no inverno. Amostras de ar foram coletadas a partir da superfície do 
solo pelo método de câmara estática, num período de 608 dias (25/05/2013 a 23/01/2015), que 
incluiu praticamente duas safras agrícolas numa sequência de trigo, soja, aveia preta e milho. O 
intervalo entre coletas foi de aproximadamente 20 dias, mas menor (até diário) após operações de 
preparo, semeadura e adubação. A concentração de N2O e CH4 foi determinada por cromatografia 
gasosa. Picos de emissão de N2O ocorreram aproximadamente 10 dias após a aplicação de N em 
cobertura no trigo, devido ao aporte de N para nitrificação e ou desnitrificação; na senescência 
da soja, devido à mineralização do N de nódulos radiculares e eventualmente de folhas caídas; e 
aproximadamente 06 dias após aplicação de N em cobertura no milho. O sistema PC teve maiores 
picos; o preparo do solo favorece a mineralização do resíduo favorecendo as taxas de nitrificação/
desnitrificação pelo incremento da atividade microbiana. Como resultado final, a emissão cumu-
lativa de N2O, em kg de N-N2O ha-1, foi maior no PC (0,96) e menor no PD (0,61), que não diferiu 
de PDE (0,62). Para CH4, influxos normais decorrentes do consumo de CH4 (metanotrofia) foram 
observados na maior parte do período, embora alguns efluxos ocorreram após adubações nitro-
genadas, principalmente, e preparos de solo. O consumo cumulativo anual de CH4, em kg de CCH4 
ha-1, foi maior no PD (0,58) e PDE (0,54), possivelmente devido à melhor condição estrutural do 
solo que estimula a metanotrofia, e menor no PC (0,38). Resultados sugerem que sistemas con-
servacionistas de preparo, como plantio direto ou plantio direto escarificado a cada três anos, 
mitigam emissões de N2O e CH4 do solo em comparação ao preparo convencional, com reflexos 
positivos para controle do aquecimento global.

Palavras-chave: aquecimento global; plantio direto; escarificação; preparo convencional.
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MAPEAMENTO TEMPORAL DA VEGETAÇÃO (DÉCADA DE 1970 A 2012) DA 
BACIA DO SÃO FRANCISCO E CONSIDERAÇÕES DO CÓDIGO FLORESTAL
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A Bacia Hidrográfica do São Francisco faz parte de um conjunto que forma a Bacia do Paraná 3 
(BP3), no Oeste paranaense, marcado pelo processo de colonização a partir da década de 1940 
e que, hoje, se destaca pela agropecuária. Com a colonização, a densa cobertura vegetal existente 
foi gradativamente retirada. Atualmente, observam-se apenas fragmentos de vegetação distribuí-
dos aleatoriamente ou nas margens dos recursos hídricos da bacia. Desde a década de noventa a 
discussão sobre as alterações e o cumprimento do Código Florestal tem ganhado destaque, parte 
dessa discussão deve-se aos prejuízos ambientais que foram desencadeados pela retirada indis-
criminada da vegetação para diversos fins e que resultaram em problemas como erosão, assorea-
mento, deslizamentos em áreas residenciais, entre outros. O Código Florestal de 1965 descrevia 
que as florestas presentes no território nacional eram de interesse comum a todos os habitantes 
do país, e o direito de propriedade era limitado pela legislação vigente na época. Contudo, ora pelo 
desconhecimento da lei, ora pelo descumprimento, a supressão da vegetação não deixou de ser o 
vetor dominante no processo de colonização, incluindo a BP3. Neste sentido, surgem questiona-
mentos de como gerenciar o uso da terra e como proceder com a definição e, principalmente, a 
aplicação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL), fundamentais para 
a manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Assim, uma das formas de contribuir para 
ampliar o conhecimento e caracterizar a configuração atual da vegetação na BP3 é através do 
mapeamento sistemático de seus fragmentos. Atualmente, técnicas e ferramentas de geotecno-
logias potencializam esse tipo de estudo e serão empregadas para analisar a distribuição espaço-
-temporal da vegetação na Bacia do São Francisco nas décadas de 1970, 2000 e 2012, conside-
rando a legislação ambiental pertinente, no caso, o Código Florestal de 1965. Os procedimentos 
metodológicos envolverão a estruturação de um banco de dados e desenvolvimento dos produtos 
cartográficos correspondentes. O estudo encontra-se ainda em desenvolvimento, onde foi reali-
zada a elaboração do mapeamento da vegetação em diferentes momentos indicando, na década 
de 1970, o período com maior densidade da vegetação, porém distribuídos de forma aleatória. 
Em 2000 nota-se a diminuição dos fragmentos florestais, sofrendo um aumento de densidade na 
década de 2011. Porém, o que chama a atenção é que nas últimas duas décadas a vegetação encon-
tra-se nas proximidades da rede de drenagem. A mensuração e o mapeamento dos fragmentos de 
vegetação podem auxiliar em estudos que envolvam a manutenção dos ecossistemas presentes na 
área, bem como no planejamento e gerenciamento do uso da terra. Soma-se ainda a possibilidade 
de verificar se a legislação ambiental, especificamente o Código Florestal de 1965 estava sendo 
cumprida na área de estudo.

Palavras-chave: bacia hidrográfica; mapeamento; código florestal.
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MAPEAMENTO MORFOPEDOLÓGICO COMO SUBSÍDIO  
PARA A ANÁLISE DA FRAGILIDADE AMBIENTAL

ROCHA, A. S.1; BADE, M. F.2; CUNHA, J. E.3; MARTINS, V. M.4

1Professor da UTFPR, andersonsdr@gmail.com; 2Doutorando do Programa de Pós-graduação em 
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As pesquisas desenvolvidas no âmbito da ciência do solo, sobretudo no contexto da mesorregião 
Oeste de Estado do Paraná, têm privilegiado o entendimento das múltiplas correlações entre a 
morfologia do relevo e a distribuição espacial da cobertura pedológica. A valorização desses estu-
dos de ordem morfopedológica tem possibilitado a análise e correlação de processos de gênese e 
evolução de sistemas pedológicos dos diferentes setores topográficos das vertentes. Corroborando 
com esta compreensão, o presente trabalho, desenvolvido no munícipio de Marechal Cândido 
Rondon, localizado no extremo Oeste do Paraná, teve como objetivo correlacionar a morfologia 
das vertentes com a distribuição espacial dos solos para compreender as fragilidades potencias 
e emergentes dos setores de fundos de vale do trecho superior da bacia hidrográfica do córrego 
Guavirá. Com base nos preceitos teóricos e metodológicos da análise estrutural da cobertura pedo-
lógica e da análise integrada da paisagem, foram desenvolvidos trabalhos de gabinete (elaboração 
de cartas de uso do solo, declividade, hipsometria e de solo); trabalhos de campo (levantamento 
topográfico e pedológico) e de laboratório (análises físicas e químicas). Os dados obtidos possi-
bilitaram verificar que: a) nos setores com rupturas convexas curtas e acentuadas predominam 
os solos rasos (NEOSSOLOS Litólicos); b) nos setores com rupturas convexas moderadas a fortes 
aparecem os solos como CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS Regolíticos; c) nos setores com rupturas 
convexas e convexo-côncavas suaves prevalece a ordem dos NITOSSOLOS. Este estudo de caso 
permitiu concluir que a correlação dos dados de solos, morfologia e uso do solo, colaboram para 
identificação de índices baixos e médios de fragilidades potencial, evidenciados pelas favoráveis 
condições geomorfológicas e pedológicas e índices médios e altos de fragilidades emergentes, 
resultantes do uso e da ocupação inadequado promovido pela ação antrópica. Cabe destacar que 
esta pesquisa também possibilitou inferir recomendações de uso do solo, visando a contenção de 
impactos e o planejamento ambiental.

Palavras-chave: análise morfopedológica; classes de solo; fragilidade ambiental.
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CONTRIBUIÇÃO DA ETNOPEDOLOGIA PARA  
UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
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O solo é reconhecido como um fator determinante nos processos de estudos e caracterização 
ambiental e de planejamento de uso sustentável da terra e de manutenção de recursos naturais. O 
saber dos agricultores sobre o solo está inserido dentro dos valores da cultura e da tradição local, 
e é estudado pela etnopedologia. Esta almeja articular conhecimento tradicional e método cien-
tífico sobre classificação, uso e manejo dos solos. Estudos sobre etnopedologia com abordagens 
ligadas à correlação e comparação entre o conhecimento formal e local, tem apresentado uma 
crescente preocupação científica com o desenvolvimento sustentável e uso adequado dos recursos 
naturais. A Etnopedologia inclui sistemas de conhecimento empíricos sobre avaliação da quali-
dade do solo elaborados por populações rurais, dos mais tradicionais, para os mais modernos. 
Esta abordagem se ajusta aos diversos níveis de realidade, de conhecimento e de ação através de 
uma visão holística do solo. Assim, é possível compreender o funcionamento do conjunto do sis-
tema, a sua formação, o seu funcionamento, a sua manutenção em estado saudável, o seu manejo, 
no contexto do propósito do seu uso pelos agricultores. As técnicas disponíveis e comprovadas de 
manejo e conservação do solo, usadas pelos agricultores constitui condição indispensável para 
minimizar o processo de degradação ambiental. Para produção de alimentos, muitas vezes pes-
quisadores e técnicos, deixam de levar em conta o conhecimento de agricultores. Contudo, é por 
meio conhecimento local que estes viabilizam a sua sobrevivência. Para uma produção agrícola 
sustentável, estes saberes referentes ao solo, poderiam ser utilizados para diminuir caminhos 
para novas tecnologias. O uso de metodologias de avaliação local da qualidade do solo podem se 
transformar numa ferramenta importante para fortalecer uma agricultura sustentável, pois valo-
rizam sua trajetória e sua cultura. Diversos movimentos se voltaram para práticas agrícolas que 
respeitam os recursos naturais e o conhecimento tradicional, como movimentos: orgânico, biodi-
nâmico, natural, e regenerativo e que resultaram atualmente no termo “agricultura sustentável”. A 
agricultura sustentável tem como objetivo de alcançar um sistema produtivo de alimento e fibras 
que aumente a produtividade dos recursos naturais e dos sistemas agrícolas, permitindo que os 
produtores respondam aos níveis de demanda engendrados pelo crescimento populacional e pelo 
desenvolvimento econômico; produza alimentos sadios, integrais e nutritivos que permitam o 
bem-estar humano; e possam investir no aumento da produtividade do solo, da água e de outros 
recursos; e correspondam as normas e expectativas da comunidade. As definições de agricultura 
sustentável expressam a necessidade de se estabelecer outro padrão produtivo que utilize, de 
forma mais racional, os recursos naturais e mantenha a capacidade produtiva no longo prazo.

Palavras-chave: agricultores; conhecimento tradicional; solo.
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ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO EM SISTEMA DE INTEGRAÇÃO FEIJÃO  
E OVINOS SOB DIFERENTES NÍVEIS DE NITROGÊNIO

ANDREOLLA, V. R. M.1; BONINI, A. K.2; DEISS, L.3

1Engenheira-agrônoma, Pós-doutora em Agronomia Produção Vegetal, estudante de Pós-doutorado 
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yahoo.com.br; 2Bióloga, Mestre em Engenharia Agrícola, CCBS, UNIOESTE - Cascavel - PR, akbonini@
yahoo.com.br; 3Engenheiro-agrônomo, Doutorando em Agronomia Produção Vegetal, Universidade 

Federal do Paraná/UFPR, Rua dos Funcionários, 1.540, Curitiba - PR.

Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) podem promover maior produtividade de 
grãos e de carne/leite, bem como reduzir os riscos de degradação do solo. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência do pastejo de ovinos com intensidade moderada e das doses de nitro-
gênio sobre atributos físicos do solo e na produtividade da cultura do feijão (Phaseolus vulgaris Lam.) 
em rotação com o cultivo do milho (Zea mays Lam.) e a pastagem de inverno com aveia (Avena sativa 
Lam.) e azevém (Lolium multiflorum Lam.). O experimento foi conduzido no Câmpus CEDETEG, da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), no município de Guarapuava - PR, cujas coor-
denadas geográficas são 25º 33’ latitude e 51º 29’ longitude. O delineamento utilizado foi em blocos 
ao acaso, com parcelas subdivididas com 3 repetições. As parcelas corresponderam a quatro doses 
de nitrogênio (N), sendo 0; 75; 150 e 225 kg ha-1 e utilizado como fonte ureia (45% de N), aplicadas 
sob a pastagem de azevém (Lolium multiflorum Lam.), no inverno, com o cultivo do feijoeiro (Pha-
seolus Vulgaris Lam.), no verão. As subparcelas foram representadas pela presença e ausência de 
pastejo. A área experimental total compreendeu 3,1 hectares (ha), dos quais foram utilizados 2,6 ha, 
subdivididos em três blocos inteiramente casualizados de 0,88 ha, sendo cada bloco dividido em 4 
parcelas de 0,22 ha. Em cada parcela, foi isolada uma área de 96 m2, que permaneceu sem pastejo. 
O restante da área (0,5 ha) foi utilizado para a manutenção dos animais reguladores, enquanto não 
estavam na área experimental. As camadas de amostragem foram 0,00-0,05; 0,05-0,10 e 0,10-0,15 
m, com duas repetições nas entrelinhas da cultura. As coletas foram realizadas nas seguintes datas: 
início do experimento (Pré-plantio da pastagem julho de 2008), após pastejo dos animais (dezem-
bro de 2008) e após colheita do feijoeiro (março de 2009). Foram avaliados os atributos físicos do 
solo: densidade (método do anel volumétrico), macroporosidade, microporosidade e porosidade 
total (método da mesa de tensão) e a produtividade de grãos na cultura do feijão. A produtividade 
do feijão não diferiu entre a presença de pastejo (3.385,5 kg ha-1) e ausência (3.307,5 kg ha-1) (p > 
> 0,05); no entanto, em comparação com a média de feijão rendimento do Paraná, os valores foram 
significativamente maiores (1.528 kg ha-1). Quando o SIPA é conduzido em plantio direto com inten-
sidade moderada de pastejo, manutenção da massa de forragem de azevém e aveia, adubada com 
nitrogênio garante elevada produtividade do feijoeiro como cultura sucessora, sem necessidade de 
reaplicação de N, sendo desta forma recomendada dose de N na pastagem de 150 kg ha-1. O pisoteio 
de ovinos não comprometeu a qualidade física do solo no Latossolo Bruno.

Palavras-chave: sistema integrado de produção agropecuária, compactação do solo, 
produtividade.
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PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE DIFERENTES PLANTAS DE COBERTURA 
DE INVERNO COM APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO
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1Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, Câmpus Curitibanos, 
vinifigueroa1@yahoo.com.br; 2Professor adjunto do curso de Agronomia da Universidade Federal 
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A utilização de plantas de cobertura é uma prática conservacionista do solo, a qual reduz os efeitos 
da erosão hídrica, e afeta a disponibilidade de nutrientes. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
produção de matéria seca (MS) de plantas de cobertura de inverno, com e sem adubação nitroge-
nada, em sistema de plantio direto. O experimento foi conduzido nos anos 2013 e 2014, na área 
experimental da UFSC - Curitibanos, em um Cambissolo Háplico. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetições. Na parcela prin-
cipal os tratamentos foram as diferentes plantas: aveia (Avena strigosa); nabo (Raphanus sativus 
L.); canola (Brassicanapus L.) e o consórcio das três culturas. Nas subparcelas foi avaliada a aplica-
ção de 100 kg de N ha-1 e sem adubação nitrogenada, sendo que a aplicação foi realizada de forma 
parcelada (30 kg ha-1 em emergência e os demais 70 kg ha-1, aos 15 DAE). A produção de MS foi 
determinada por ocasião do florescimento, com o auxílio de um quadrado de 0,25 m2. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 
5%. Conforme os resultados obtidos, à produção de MS em 2013, houve interação entre os tra-
tamentos sendo que, com aplicação de N a aveia gerou a maior produção de MS (6.121 kg ha-1), 
enquanto o consórcio, canola e nabo apresentaram 4.493, 3.555, 3.296 kg ha-1, respectivamente. 
Na ausência de N não houve diferenças significativas entre os tratamentos, a média de produção 
de foi 772 kg ha-1. Em 2014 não houve interação entre os fatores. Para produção de MS a aveia, 
nabo e consorcio proporcionaram uma media de 2.370 kg ha-1, enquanto a canola resultou em 
1.586 kg ha-1. A aplicação de N nos tratamentos proporcionou 3.010 kg de MS ha-1, enquanto a 
ausência de N apresentou 1.340 kg ha-1. Verificou-se que, o N aumentou em até 80% a produção 
de MS das culturas. Nas condições edafoclimáticas do presente estudo, os melhores resultados 
de produção de MS foram observados para a aveia, sendo a adubação nitrogenada essencial para 
aumentar a produção de MS.

Palavras-chave: adubação verde; resíduos culturais; rotação de culturas; mineralização.
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O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de plantas de cobertura de diferentes famílias sob a 
cobertura do solo e produção de matéria seca (MS) em sistema de plantio direto (SPD). O expe-
rimento foi conduzido em 2014, na área experimental da UFSC - Curitibanos, em um Cambissolo 
Háplico argiloso (550 g kg-1). O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 9 trata-
mentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de oito plantas de cobertura: aveia 
preta, aveia branca, azevem, canola, cevada, ervilhaca, nabo forrageiro e trevo vermelho, além do 
tratamento pousio. A semeadura foi realizada em 17 de maio de 2014, utilizando-se 400 kg ha-1 do 
adubo formulado 00-12-12. A avaliação de taxa de cobertura iniciou-se aos 15 dias apos a emergên-
cia (DAE) e foi avaliada a cada 15 dias, até os 90 DAE, utilizando um quadrado quadriculado com 36 
pontos. A MS foi determinada no florescimento das culturas. Os dados obtidos foram submetidos 
à analise de variância e as medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Para os 15 DAE a 
aveia preta apresentou a melhor cobertura do solo (33,7%), enquanto canola, aveia branca e trevo 
apresentaram a menor taxa de cobertura, com 12,4% de media. Já ervilhaca, nabo, cevada e azevem 
apresentaram 23,8% de taxa de cobertura. Aos 45 DAE, aveia preta, azevem e cevada apresentaram 
a maior cobertura do solo (67,9%), nabo e canola por sua vez apresentaram 55% de cobertura, 
enquanto ervilhaca, aveia branca e trevo foram significativamente inferiores aos demais tratamen-
tos, com 35,9%. Aos 75 DAE o trevo apresentou a menor cobertura do solo (41,66%), enquanto os 
demais tratamentos não diferiram significativamente entre si apresentando 75,8% de cobertura do 
solo. Na avaliação aos 90 DAE, aveia preta, azevem e cevada continuaram apresentando a maior 
cobertura do solo com 82,2%, enquanto o trevo apresentou a menor cobertura (48,6%), as demais 
plantas apresentaram 66,6% de cobertura do solo. Para a MS, a aveia preta, azevem e nabo foram 
significativamente superiores aos demais, apresentando 2.372 kg ha-1, o pousio foi o que resultou 
em menor MS, 649 kg ha-1, já canola, trevo, aveia branca, cevada e ervilhaca foram semelhantes entre 
si resultando em 1.708 kg de MS ha-1 de média. Apesar da variação no desempenho entre as plantas 
de cobertura, há de se avaliar os benefícios que cada espécie proporciona ao sistema e a cultura 
em sucessão, a exemplo das leguminosas, que fixam o N atmosférico no solo, entre outros fatores 
intrínsecos aos processos de rotação. Para o êxito do SPD, é fundamental o aporte de MS, sendo que 
o uso de plantas de cobertura contribui para isso. Nas condições em que o estudo foi realizado, evi-
dencia-se a relevância da aveia preta e azevem entre as poaceas, tanto na taxa de cobertura como na 
produção de MS. O nabo proporcionou relevante produção de MS, que somada aos seus benefícios, 
torna-se excelente opção de cultivo na estação fria do ano.

Palavras-chave: plantio direto; adubação verde; rotação de culturas.
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USO DE ESPÉCIES GRAMÍNEAS Brachiaria decumbens e Zoysia japonica 
PARA PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
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1Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Salvador, Bolsista de Iniciação Científica – 
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As obras públicas e privadas de contenção de talude ao implementarem métodos ainda não estu-
dados, ocasionam em desperdício de verbas. A utilização das espécies Brachiaria decumbens e 
Zoysia japonica por serem de baixo custo e fácil plantio, vêm sendo utilizadas, no entanto, de forma 
empírica, tornando muitas vezes a obra de contenção verde, inviável. Portanto, o presente tra-
balho trata-se de estudos para uma analise de viabilidade de uso das duas espécies na forma de 
contenção de talude na região metropolitana de Salvador - BA. Para a implantação da metodolo-
gia foi realizado levantamentos bibliográficos a partir de artigos científicos, teses, dissertações 
e livros técnicos da área. Contemplando toda a teoria, foram realizadas duas visitas técnicas que 
implantaram contenções verdes. A primeira obra de contenção fica situada na região do bairro do 
Cabula e conta com dois taludes cobertos com a gramínea Zoysia japonica, um de angulação de 50º 
e outro com 85º. Para a implantação da obra que contava com ventos constantes em toda época 
do ano e construções vizinhas, utilizaram telas grampeadas para a fixação da gramínea no solo e, 
consecutivamente, a estabilização do talude e tubos para drenagem do terreno. Na segunda obra 
de contenção situada no CIA - Simões Filho utilizaram as duas espécies de gramíneas para a cober-
tura do talude, fazendo a estabilização do talude na parte superior, a espécie Brachiaria decum-
bens, e na parte inferior a Zoysia japônica. O solo do talude tinha níveis aceitáveis de nutrientes e 
por possuir construções vizinhas que utilizavam grande quantidade de água para a refrigeração, o 
solo permanecia úmido. Foi possível notar que a fixação das gramíneas Zoysia japônica e Brachia-
ria decumbens a partir de uma inclinação de 45º graus é necessário ser feita a partir de utilização 
de algum método de estabilização de talude; a espécie Zoysia japonica é utilizada apenas para o 
revestimento do terreno como forma de controle do processo erosivo, sem função estrutural e a 
espécie Brachiaria decumbens pode ser utilizada como forma de contenção de talude e combate 
de processo erosivo.

Palavras-chave: contenção; estabilização de taludes; gramínea.
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BENEFÍCIOS DO CRAMBE (Crambe abyssinica Hochst) PARA O SOLO

TOMASI, G. A.1; OLIVEIRA, R. C.2; AGUIAR, C. G.2; ANDRADE, M. A. A. D.2; JUNIOR, H. G. B.2; 
PRIMIERI, C.2; SANTOS, A. C. C. D.2; VIANA, O. H.2; VIECELLI; C. A.2

1Estudante de Agronomia da FAG, tomasigraziele@gmail.com;  
2Professor da FAG, ovic@fag.edu.br.

O crambe (Crambe abyssinica Hochst) é uma planta da família Brassicaceae, também conhecidas 
como família das crucíferas, da qual fazem parte plantas como a mostarda (Brassica campestris 
L.), a canola (Brassica napus L.) e a nabiça (Raphanus raphanistrum L.). Apresenta boa adaptação 
para utilização em sistema de plantio direto, com bom potencial produtivo de grãos de até 2.300 
kg/ha-1 e de óleo de até 38%. O crambe exige boa umidade no solo apenas para germinação e 
estabelecimento da cultura, com necessidade máxima entre 150 e 200 mm de água até o pleno 
florescimento. Devido à tolerância do crambe à estiagem, seu enraizamento é profundo, com um 
bom sistema radicular pivotante. Neste contexto, o crambe é uma cultura emergente e promissora 
para ser utilizada na rotação de cultura, podendo ser explorada como cultivo de inverno, evitando 
a exposição do solo nesse período ou ainda se tornando mais uma alternativa, não apenas como 
adubação verde, mas com potencial econômico devido ao alto teor de óleo. A adubação verde 
favorece diretamente no ganho de matéria orgânica no sistema, podendo proporcionar melhorias 
das produtividades físicas, químicas e biológicas do solo, estimulando a atividade microbiana e 
assim proporciona através de uma concorrência, a redução do potencial de inóculos patogênicos 
que tem seu habitat no solo, como bactérias, fungos e nematoides. O seguinte trabalho foi desen-
volvido visando avaliar o desempenho produtivo do crambe e sua influência nas condições edafo-
climáticas do solo, na região Oeste do Paraná. Para tanto, foram desenvolvidos experimentos para 
avaliar época de plantio (abril, maio, junho), densidade de plantio (8,5, 12, 17,5 kg/ha-1) e aduba-
ção (0, 100, 200, 300 kg/ha-1 – NPK 10-15-15), ciclo fenológico e qualidade do solo. Verificou-se 
que a melhor época de plantio é abril, com densidade de 12 kg ha-1. Não foi evidenciada influência 
da adubação no ciclo fenológico ou rendimento de grãos. O ciclo variou de acordo a época de 
plantio de 117 dias (abril) até 95 dias (junho). As áreas com cultivo de crambe, apresentaram uma 
melhora na estrutura física do solo, reduzindo a compactação e, no equilíbrio químico, principal-
mente em relação a pH e CTC do solo. Destaca-se também a biomassa de cobertura (1.000 a 1.500 
kg/ha-1) que apresenta efeito alelopático sobre ervas daninhas (Bidens pilosa, Brachiaria plantagi-
nea, Cyperus rotundus, Conyza canadenses, entre outras). O crambe apresenta bom potencial para 
uso em sistema de rotação de culturas, enquanto atividade agrícola de entressafra, contribuindo 
para diversificação e agregação de renda às propriedades, além de apresentar potencial para 
inserção no setor energético com biocombustível ou fluído isolante para equipamentos elétricos.

Palavras-chave: adubação verde; rotação de culturas; plantio direto; bioenergia.
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CARBONO EM LATOSSOLO BRUNO SOB INTEGRAÇÃO  
LAVOURA-PECUÁRIA E SISTEMAS DE PREPARO

RAMALHO, B.1; DIECKOW, J.2; BARTH, G.3; PAULETTI, V.2; ZANATTA, J. A.4

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, bruu.ramalho@hotmail.com; 
2Professor da UFPR, jefersondieckow@ufpr.br, vpauletti@ufpr.br;  

3Pesquisador da Fundação ABC, gabrielbarth@fundacaoabc.org.br;  
4Pesquisadora da Embrapa, josileia.zanatta@embrapa.br.

Sistemas conservacionistas de preparo podem aumentar o estoque de carbono (C) no solo devido 
à proteção física da matéria orgânica em agregados estáveis; e sistemas de uso do solo, como 
integração lavoura-pecuária ou lavoura contínua, podem afetar o aporte de C. O objetivo deste tra-
balho foi avaliar a contribuição de nove anos de integração lavoura-pecuária (ILP) ao estoque de 
C de um Latossolo Bruno subtropical (Castro - PR), em experimento com quatro blocos ao acaso. 
Integração lavoura-pecuária, com azevém (Lolium multiflorium) pastejado por gado de leite no 
inverno e com milho (Zea mays) para silagem no verão, em preparo convencional com uma aração 
e duas gradagens no inverno (ILP-PC) ou em plantio direto (ILP-PD), foi comparada com o sistema 
de lavoura contínua, onde azevém era somente para cobertura do solo, em preparo convencional 
(LAV-PC) ou em plantio direto (LAV-PD). Amostras de solo de oito camadas até 1 m de profundi-
dade foram analisadas por combustão seca (Elementar Vario EL III) para determinação de C. Na 
camada de 0-5 cm, a concentração de C foi maior em LAV-PD (37,5 g kg-1) e ILP-PD (38,3 g kg-1) 
em relação ao LAV-PC (30,0 g kg-1) e ILP-PC (28,5 g kg-1), expressando efeito positivo somente do 
plantio direto. Abaixo de 5 cm, a concentração de C não foi alterada significativamente nem pelo 
sistema de preparo, nem pelo de uso; de forma que os estoques totais de C até 1 m, em Mg ha-1, nos 
sistemas LAV-PD (212,9), ILP-PD (209,5), LAV-PC (199,2), ILP-PC (209,5) foram similares estatis-
ticamente. Houve, no entanto, uma tendência de PD ter estoque superior ao de PC, mas somente 
numericamente. A ausência de incremento significativo no estoque de C com a adoção do plantio 
direto e da ILP pode, como se esperava inicialmente, estar associada ao estoque originalmente alto 
de C neste Latossolo Bruno.

Palavras-chave: carbono; latossolo bruno; integração lavoura-pecuária.
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EFEITO DO MANEJO DA PALHADA NA POROSIDADE  
DE UM LATOSSOLO SOB PLANTIO DIRETO

VIZIOLI, B.1; CAVALIERI, K. M. V.2; VEZZANI, F. M.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, brunovizioli@gmail.com; 
2Professoras do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR,  

karina.cavalieri@ufpr.br, vezzani@ufpr.br.

O sistema de plantio direto pode na maioria dos casos compactar a camada superficial do solo 
devido à ausência de revolvimento e à alta carga de maquinários que impõe ao solo. A principal 
consequência da compactação é a redução do espaço poroso, comprometendo drasticamente as 
demais propriedades físico-hídricas do solo. O espaço poroso ou porosidade é onde ocorre as 
trocas gasosas (macroporos) e a retenção de água (microporos), sendo uma propriedade muito 
sensível ao manejo e ao uso do solo. Diante dos problemas de compactação que os solos sob plan-
tio direto vêm enfrentando o objetivo deste trabalho foi avaliar a porosidade de um Latossolo sob 
plantio direto conduzido com vários usos. Em março de 2006 foi montado um experimento em um 
Latossolo Bruno de textura argilosa na região dos Campos Gerais - PR seguindo o delineamento 
em blocos ao acaso com três tratamentos. Os tratamentos foram: Plantio Direto com azevém para 
silagem (PDS); Plantio Direto com azevém para cobertura (PDC) e Plantio Direto com integração 
lavoura pecuária (PDILP). No tratamento PDILP foi cultivado azevém no inverno e milho no verão, 
antes do plantio do milho o azevém foi submetido ao pastejo animal. Em março de 2014 foram 
coletadas amostras indeformadas de solo com cilindros volumétricos nas camadas de 0,0-0,05 e 
0,05-0,10 metros, para a determinação da macro, microporosidade e porosidade total do solo. As 
médias foram comparadas pelo teste de “t” com probabilidade de 0,05. Não houve diferença sig-
nificativa entre os tratamentos para macro e microporosidade nas duas camadas avaliadas. Entre-
tanto os três tratamentos proporcionaram, nas duas camadas avaliadas, valores de macroporos 
abaixo do ideal para o desenvolvimento das culturas, que é de 0,10 m3 m-3 (0,07; 0,08 e 0,07 m3 m-3 
na camada de 0,0-0,05 m e 0,06; 0,07 e 0,07 m3 m-3 na camada de 0,05-0,10 m no PDS, PDC e PDILP, 
respectivamente), evidenciando prejuízos nas trocas gasosas que ocorrem entre solos e as raízes 
nestes sistemas. O PDILP proporcionou maior porosidade total (PT) (0,52 m3 m-3) na camada de 
0,05-0,10 metros em relação aos demais tratamentos, devido a este sistema ter a presença do sis-
tema radicular de duas plantas (azevém e milho), já que o sistema radicular das culturas favoreceu 
a manutenção da porosidade do solo. Já o PDC que manteve a palhada de azevém no solo propor-
cionou valores de PT intermediários aos demais tratamentos (0,50 m3 m-3) devido ao acumulo da 
palhada no solo, que fornece matéria orgânica ao solo e atenua os impactos da gota da chuva e da 
pressão imposta pelos maquinários. O menor valor de PT no tratamento PDS (0,49 m3 m-3) se deve 
a retirada da palhada neste tratamento, que deixa o solo susceptível às ações antrópicas. Assim 
conclui-se que sistemas com maior diversidade de sistema radicular pode melhorar a porosidade 
de solos sob plantio direto. A retirada da palhada do azevém para silagem prejudica a porosidade 
do solo sob plantio direto.

Palavras-chave: macroporos; microporos; silagem; cobertura; integração lavoura-pecuária.
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AVALIAÇÃO DA DENSIDADE DE UM LATOSSOLO BRUNO  
SUBMETIDO À OPERAÇÕES DE PREPARO EM SISTEMA  

DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA

VIZIOLI, B.1; CAVALIERI, K. M. V.2; VEZZANI, F. M.2; CREMONESI, M. V.1

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR, brunovizioli@gmail.com; 
2Professoras do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo da UFPR,  

karina.cavalieri@ufpr.br, vezzani@ufpr.br.

As intensivas operações de preparo são prejudiciais à qualidade física do solo, para diminuir os 
problemas causados por estas técnicas, sistemas de plantio direto, preparo reduzido do solo e 
integração lavoura pecuária (ILP), se destacam quando se visa melhorar a qualidade do solo. Os 
benefícios do sistema ILP são inúmeros, uma das vantagens seria a redução da densidade do solo 
devido ao acúmulo de material vegetal na superfície. Assim um sistema de ILP, aliado à um sistema 
de plantio direto pode diminuir a densidade do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar sistemas 
de ILP sob diferentes formas de preparo de solo, por meio da densidade. O experimento foi insta-
lado em março de 2006, em um Latossolo Bruno de textura argilosa no município de Castro - PR, 
os tratamentos foram: ILP-PD (integração lavoura pecuária em sistema de plantio direto); ILP-PC 
(integração lavoura pecuária em sistema de preparo convencional); ILP-PDE (integração lavoura 
pecuária em sistema de plantio direto escarificado, com uma escarificação a cada 3 anos), o deli-
neamento experimental foi em blocos ao acaso, com três tratamentos. Em março de 2014 foram 
coletadas amostras indeformadas de solo nas camadas de 0,0-0,05; 0,05-0,10 m para a determi-
nação da densidade do solo (Ds) e da porosidade total (Pt). Os dados submetidos à ANOVA e as 
médias foram comparadas pelo teste de “t” à 5% de probabilidade. Não houve diferença signi-
ficativa para a Ds entre os tratamentos na camada de 0,0-0,05 metros. Os sistemas de ILP tem 
como característica acumular matéria orgânica (MO) nas camadas superficiais do solo, assim o 
conteúdo de MO que os tratamentos acumularam provavelmente contribuíram para manter a Ds 
em valores reduzidos, visto que a M.O confere menor densidade aos solos (1,25 Mg m-3 no ILP-PD; 
1,32 Mg m-3 no ILP-PDE e 1,25 Mg m-3 no ILP-PC, na camada de 0,0-0,05 m). Já na camada de 0,05-
0,10 m houve diferença significativa para a Ds entre os tratamentos, sendo que o ILP-PD diferiu 
dos demais apresentando o maior valor de Ds (1,37 Mg m-3). O aumento da Ds em plantio direto 
é devido a ausência de revolvimento que este sistema confere ao solo. O ILP-PDE se assemelha ao 
ILP-PC (1,30 Mg m-3 e 1,29 Mg m-3 respectivamente), evidenciando o efeito da escarificação para 
reduzir a Ds. A Ds nestes dois tratamentos fica na faixa ideal para o desenvolvimento das cultu-
ras que é de 1,20 Mg m-3. Apesar da alteração significativa da Ds na camada de 0,05-0,10 m não 
houve significância na Pt (0,52 m3 m-3 no ILP-PD; 0,54 m3 m-3 no ILP-PDE e 0,52 m m-3 no ILP-PC, 
na camada de 0,05-0,10 m), evidenciando que seria necessária uma alteração mais drástica na 
Ds para comprometer a porosidade do solo. A densidade do solo pode ser um indicativo prelimi-
nar da qualidade física dos sistemas ILP. Uma escarificação a cada 3 anos em um sistema de ILP 
é eficiente em manter a qualidade física do solo, visto que promoveu uma Ds similar ao preparo 
convencional.

Palavras-chave: plantio direto; preparo convencional; escarificação; ILP; atributos físicos.
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ESTOQUE DE CARBONO E FLUXOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA  
NO SOLO EM FLORESTA NATIVA

MATOSKI, F. H. S.1; ZANATTA, J. A.2; RACHWAL, M. F. G.3; HIGA, R. C. V.4

1Estudante de Engenharia Florestal UFPR, Bolsista PIBIC/CNPq da Embrapa Florestas, fabio1502@
gmail.com; 2Pesquisadora da Embrapa Florestas, josileia.zanatta@embrapa.br; 3Pesquisador da 

Embrapa Florestas, marcos.rachwal@embrapa.br,  
pesquisadora da Embrapa Florestas, rosana.higa@embrapa.br.

Solos florestais possuem grande capacidade de mitigação de gases do efeito estufa (GEE), prin-
cipalmente em sistemas naturais preservados. Os objetivos desta pesquisa foram determinar os 
estoques de carbono no solo e o fluxo de GEE em uma Floresta Ombrófila Mista (FOM) localizada 
na Embrapa Florestas em Colombo, Paraná. Para o estudo de estoque de carbono (C) do solo foram 
abertas duas trincheiras e coletadas amostras até 100 centímetros de profundidade em quatro 
repetições. Com os dados obtidos através desta coleta foi possível estimar a quantidade de C e N 
armazenado no solo. Para a coleta dos GEE foi utilizado o método das câmaras estáticas, com dez 
repetições dispostas aleatoriamente nas parcelas instaladas. As coletas de ar para análise da con-
centração de GEE ocorreram a cada 15 dias, por um período de aproximadamente 14 meses, a par-
tir de outubro de 2013. A análise das amostras coletadas foi realizada por cromatografia gasosa. 
O estoque médio de C no solo até 30 cm foi de 81,62 Mg ha-1 com desvio de padrão de 6,61 Mg 
ha-1. Adicionalmente para a camada de 0 a 100 cm foi verificado o estoque 58% superior (196,17 
Mg C ha-1) ao da camada de 0 a 30 cm. No período de um ano houve influxo de metano (CH4) com 
um total de -6,41 kg ha-1ano-1, com o ponto de menor influxo (- 52,74 µg C m-2 h-1) ocorrendo em 
dezembro de 2013 e os maiores (~-97 µg C m-2 h-1) em maio e agosto de 2014. O fluxo de óxido 
nitroso (N2O) apresentou grande variação sazonal, com influxos da ordem de -6 µg N m-2 h-1 nos 
meses de novembro e dezembro de 2013 e picos de emissão de aproximadamente 15 µg N m-2 h-1 
nos meses de maio, agosto e dezembro de 2014. No fluxo acumulado houve emissão de 0,35 kg 
ha-1 ano-1. Os valores de N2O e CH4 em CO2 equivalente, correspondem a 163 e -213 kg CO2 equi-
valente ha-1 ano-1, respectivamente. Como o influxo de CH4 supera o valor de N2O emitido, este 
é totalmente neutralizado, e considerando que o solo possui elevado estoque de C armazenado, 
entende-se que a floresta nativa funciona como um sumidouro de carbono.

Palavras-chave: acúmulo de carbono; óxido nitroso; metano; balanço de carbono; floresta 
ombrófila mista.
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EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM FLORESTAS  
DE Pinus taeda EM SEGUNDA ROTAÇÃO

WINTERS, C. B.1; ZANATTA, J. A.2; RACHWAL, M. F. G.3; HIGA, R. C. V.4

1Acadêmica de Engenharia Florestal da UFPR, Bolsista PIBIC/CNPq da Embrapa Florestas, bw.cristine@
gmail.com; 2Pesquisadora da Embrapa Florestas, josileia.zanatta@embrapa.br; 3Pesquisador da 

Embrapa Florestas, marcos.rachwal@embrapa.br;  
4Pesquisadora da Embrapa Florestas, rosana.higa@embrapa.br.

A dinâmica do fluxo dos gases de efeito estufa (GEE), em locais cultivados com plantios florestais 
ainda é pouco conhecida. Por este motivo torna-se difícil estabelecer como a cultura interage com 
variáveis de solo controlando os fluxos de emissão de GEE. No entanto, esta informação é impres-
cindível para definir estratégias de mitigação. Diante disso, o objetivo deste estudo consistiu em 
avaliar o fluxo de CO2, N2O e CH4 em 2 áreas (Fazenda Rio do Salto - RS e Fazenda São Pedro - SP) 
com plantio comercial de Pinus taeda, classificadas como de baixa e alta produtividade, respec-
tivamente. As fazendas estão localizadas no município de Rio Negrinho (SC) sob um Cambissolo 
Húmico de textura argilosa. As áreas experimentais apresentam histórico semelhante, assim como 
tempo de cultivo com pinus (aproximadamente 40 anos). A amostragem do ar para medida da con-
centração dos GEE se deu entre 08/01/2014 a 15/10/2014, com determinações a cada 20 dias, 
pelo método das câmaras estáticas, com três repetições de campo, que foram constituídas por 9 
pontos de coleta. A quantificação dos gases foi realizada por cromatografia gasosa na Embrapa 
Florestas. O fluxo de N2O em SP variou de -3,04 a 10,51 ug N m-2 h-1, valores estes muito próximos 
dos verificados para a fazenda RS (-4,57 a 9,85 ug N m-2 h-1). Em relação ao CH4 as duas áreas estu-
dadas apresentaram influxo, ou seja, absorção de CH4. Em SP os resultados variaram entre -8,21 e 
-36,94 ug C-CH4 m-2 h-1, sendo este último o valor máximo verificado no período monitorado. No 
solo da fazenda RS, o influxo máximo de CH4 foi muito próximo do valor verificado em SP (-41,59 
ug C-CH4 m-2 h-1). No que se refere ao fluxo de CO2 notou-se que tanto o solo no sítio RS como SP, o 
maior fluxo ocorreu em janeiro, 179,34 e 228,91 ug C m-2 h-1, respectivamente. Ambas as fazendas 
também apresentaram menores valores de fluxo em agosto: 60,51 ug C-CO2 m-2 h-1 em RS e 79,85 
ug C-CO2 m-2 h-1 em SP, sendo claramente influenciadas pela condição meteorológica. Há evidência 
de que os fluxos não diferem entre as fazendas e que apenas o CO2 foi afetado diretamente pela 
temperatura do ar.

Palavras-chave: mitigação; plantio florestal; metano; dióxido de carbono; óxido nitroso.
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PRODUTIVIDADE DA BETERRABA CONSORCIADA COM CHICÓRIA  
EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE ESTABELECIMENTO  

EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

COUTINHO, P. W. R.1; OLIVEIRA, P. S. R.3; ECHER, M. M.3; CADORIN, D. A.1;  
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1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, pablowenderson@hotmail.
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A produção de hortaliças é atividade frequente em pequenas propriedades. Esta e uma atividade 
agroeconômica, altamente intensiva, em contraste com outras atividades agrícolas, sendo assim 
adoção de práticas alternativas de manejo como o plantio direto e a consorciação de culturas 
podem proporcionar um sistema produtivo mais sustentável. Nesse sentido, o objetivo deste tra-
balho foi avaliar a produtividade da beterraba consorciada com a chicória, em diferentes épocas 
de plantio da chicória, em sistema de plantio direto. O experimento foi conduzido de março a 
agosto de 2014 na Estação Experimental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Mare-
chal Cândido Rondon - PR. A primeira etapa do experimento foi constituindo da semeadura de 
um coquetel de plantas (60 kg ha-1 de soja e 15 kg ha-1 de milheto) e o manejo, e a segunda do 
transplantio e condução do consórcio de beterraba com chicória. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos com 
beterraba em monocultura e quatro consórcios com a chicória implantada aos 0, 7, 14 e 21 dias 
após o transplantio da beterraba (DAT), sendo que a chicória também foi implantada aos 0, 7, 14 e 
21 em monocultivo, a fim de isolar possível efeito da época de plantio. Na cultura da beterraba as 
características avaliadas foram: número de folhas definitivas; altura da planta; projeção da copa 
por planta; rendimento de massa fresca e seca da parte aérea; diâmetro e comprimento da raiz; 
produtividade comercial de raízes; massa fresca da raiz; rendimento de massa seca de raízes. E 
para a chicória foi analisado a produtividade. A produção de massa seca obtida pelo coquetel foi de 
6 t ha-1. A beterraba não apresentou diferença estatística em altura, projeção da copa das plantas, 
comprimento das raízes, massa fresca e seca da parte aérea e das raízes, em nenhuma das épocas 
de implantação da chicória. O diâmetro da raiz, o consorcio aos 0 DAT apresentou o pior resultado. 
A menor produtividade de beterraba foi aos 0 DAT (11,53 t ha-1), já no consórcio aos 14 DAT a pro-
dução (12,70 t ha-1) se aproximou ao cultivo solteiro, que teve produtividade de 12,77 t ha-1. Para 
a chicória a maior produtividade foi aos 0 DAT de (9,95 t ha-1), e em sistema solteiro na mesma 
época foi de (8,95 t ha-1). Desta forma a produtividade de beterraba em cultivo consorciado aos 14 
DAT apresentou valores aproximados ao monocultivo e para a chicória aos 0 DAT apresentou valo-
res superiores ao monocultivo, representando umas opções interessante ao pequeno produtor. O 
índice do uso eficiente da terra foi influenciado pela época de transplante da chicória, reduzindo à 
medida em função da época de transplante.

Palavras-chave: transplante; sistema de cultivo; hortaliças.
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APLICAÇÃO DE INOCULANTES E SEU EFEITO NA CULTURA DA SOJA

RACHWAL, M. F. G.1; ZANATTA, J. A.2; HIGA, R. C. V.3; MATOSKI, F. H. S.4; WINTERS, C. B.5

1Pesquisador da Embrapa Florestas, marcos.rachwal@embrapa.br; 2Pesquisadora da Embrapa 
Florestas, josileia.zanatta@embrapa.br; 3Pesquisadora da Embrapa Florestas, rosana.higa@embrapa.
br; 4Acadêmico de Engenharia Florestal/UFPR - Bolsista PIBIC/CNPq/Embrapa Florestas, fabio1502@

gmail.com; 5Acadêmica de Engenharia Florestal/UFPR - Bolsista PIBIC/CNPq/Embrapa Florestas, 
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O dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) são os gases de efeito estufa 
(GEE) que têm a dinâmica dos seus fluxos relacionada ao sistema de uso do solo. Portanto, ecos-
sistemas naturais e plantios florestais devem afetar o fluxo destes gases a medida que interagem 
com variáveis de solo e clima que controlam a produção/absorção dos mesmos. Este trabalho 
objetivou determinar os fluxos de N2O, CH4 e CO2 no solo sob povoamentos comerciais de pinus 
e sob remanescentes de floresta ombrófila mista. Os plantios comerciais monitorados e rema-
nescentes de floresta estavam sob CAMBISSOLO HÚMICO alumínico típico. Para a amostragem 
de ar e estimativa do fluxo dos GEE câmaras estáticas foram instaladas em três parcelas de pinus 
com 900 m2, em plantios florestais com 9 anos (Fazendas Rio Feio - RF e São Pedro 2 - SP2), bem 
como em remanescentes de floresta nativa, adjacentes as áreas com pinus. O monitoramento do 
fluxo de GEE foi realizado a cada 20 dias, entre janeiro e outubro/2014. A concentração dos gases 
foi obtida por cromatografia gasosa na Embrapa Florestas. O fluxo foi calculado considerando a 
mudança da quantidade dos gases dentro da câmara ao longo do tempo. No solo da fazenda RF os 
fluxos de N2O, CO2 e CH4 oscilaram entre -6 a 14 μg N m-2 h-1, 48 a 132 mg C m-2 h-1 e -24 a -57 μg 
C m-2 h-1, respectivamente, valores muito próximos dos verificados no sítio de SP2, onde as taxas 
variaram de -7 a 11 μg N m-2 h-1, 43 a 120 mg C m-2 h-1 e -14 a -59 μg C m-2 h-1, respectivamente. 
Nos solos sob floresta nativa também ocorreu emissão de N2O e de CO2 e consumo de CH4 com 
valores entre -31 a 31 μg N m-2 h-1, 63 a 203 mg C m-2 h-1 e -71 a -125 μg C m-2 h-1, respectivamente, 
na fazenda SP2 e de -0,38 a 18 μg N m-2 h-1, 45 a 163 mg C m-2 h-1 e -20 a -99 μg C m-2 h-1, respecti-
vamente, na fazenda RF. Percebeu-se, no entanto, que o consumo de metano nas áreas de floresta 
nativa foi superior ao encontrado nas áreas cultivadas com pinus. Por outro lado as diferenças nos 
fluxos de N2O não foram tão evidentes entre o pinus e a floresta nativa, com tendência de maior 
emissão na floresta nativa. Isto se deve em parte à maior taxa de decomposição da matéria orgâ-
nica e ao ambiente mais propício para a atividade metanotrófica, nos solos sob vegetação natural 
se comparado com cultivos florestais homogêneos.

Palavras-chave: emissão de N2O e CO2; consumo de CH4; cambissolo.
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ESTABILIDADE DE AGREGADOS DO SOLO: IMPLICAÇÕES NA AVALIAÇÃO 
DA QUALIDADE FÍSICA EM SISTEMAS AGRÍCOLAS COMPLEXOS

SILVA, A. H. da1; GOULARTE, G. D.1; FAVARETTO, N.2; CAVALIERI, K. M. V.2; PARRON, L. M.3; 
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bruglopes@yahoo.com.br.

A qualidade estrutural e consequentemente a estabilidade de agregados entre outros atributos, 
são afetados pelo uso e manejo do solo. Assim, sistemas agrícolas sustentáveis têm sido pesquisa-
dos nas diferentes condições de uso e manejo e são fundamentais para entender os processos de 
degradação dos solos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade estrutural em diferentes 
sistemas conservacionistas de uso do solo. Sete sistemas agrícolas e florestais foram seleciona-
dos em Ponta Grossa - PR, localizados na Estação Experimental Fazenda Modelo/IAPAR, Unidade 
da Embrapa Produtos e Mercados e Parque Vila Velha, identificados como: sistema agropasto-
ril integração lavoura-pecuária (iLP), sistema agrosilvopastoril integração lavoura-pecuária-flo-
resta (iLPF) com renques de Eucalyptus dunnii, campo nativo pastejado (CNp), plantio florestal 
de Eucalyptus dunnii (EU), lavoura em plantio direto (PD), campo nativo não pastejado (CNnp) e, 
floresta nativa secundária (FN). O experimento foi conduzido no período de 2012-2014, trata-se 
de sistemas estabelecidos entre 10-20 anos de uso. O delineamento experimental foi o de blocos 
incompletos com 7 tratamentos e 3 repetições, totalizando em 21 unidades experimentais. Em 
cada área foram coletados monólitos de solo nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm 
para determinação do diâmetro médio ponderado úmido e seco (DMPu, DMPs). Através da relação 
DMPu/DMPs foi obtido o índice de estabilidade de agregados (IEA), utilizados para avaliação da 
estrutura do solo. Apesar da maior deposição de material orgânico sobre o solo e maior diversi-
dade de vegetação, as áreas FN, CNnp, CNp e EU apresentaram menores valores de DMPs e DMPu 
em todas as profundidades. A agregação é afetada diretamente pela presença da matéria orgânica, 
porém, variável com a textura e mineralogia dos solos. Diferente dos resultados de DMP, o (IEA) 
mostrou que a complexidade ecológica dos sistemas mais preservados teve grande importância 
na estabilização dos agregados. Os sistemas CNp, CNnp e FN apresentaram ao longo do perfil 
amostrado (0-30 cm) os maiores valores e uma menor variação do IEA em relação aos sistemas 
agrícolas PD, iLP e iLPF, sugerindo uma melhor qualidade estrutural do solo. Possivelmente, pelo 
elevado aporte de fitomassa e não revolvimento comparado aos sistemas agrícolas, mesmo sob 
plantio direto e integração. Entre os sistemas agrícolas, o PD apresentou menor índice de estabi-
lidade em profundidade (10-30 cm). Para os sistemas integrados, observa-se uma tendência de 
melhor estabilidade no iLP nas camadas superficiais (0-10 cm), enquanto que em profundidade 
(10-30 cm) o iLPF apresentou maiores valores.

Palavras-chave: sistemas integrados conservacionistas; qualidade estrutural do solo.
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EFEITO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO NO DESENVOLVIMENTO  
DE PLANTAS DE COBERTURA NO INVERNO

KNAUL, J.1; SEIDEL, E. P.2; BARTZEN, B. T.3; HOELSCHER, G. L.4

1Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, joice_knaul@hotmail.com; 2Professora da 
UNIOESTE, edleusaseidel@yahoo.com.br; 3Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE, 

bruna_bartzen@hotmail.com; 4Estudante de Graduação em Agronomia da UNIOESTE,  
gaby.glh@hotmail.com.

Com a introdução da semeadura direta nos cultivos agrícolas o intenso trânsito de máquinas e 
implementos acaba ocasionando a compactação do solo, apresentando dessa forma efeitos negati-
vos no rendimento das culturas, bem como prejudicando a qualidade física do solo. Apresenta-se 
o uso de plantas de cobertura como alternativa para amenizar esse problema, as quais permitem 
melhorar a qualidade dos atributos físicos do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção 
de matéria seca de plantas de cobertura invernais em solo compactado e não compactado e a 
eficiência destas plantas na descompactação mecânica do solo. O estudo foi conduzido a campo, 
no ano agrícola 2014, na Área Experimental de Marechal Cândido Rondon - PR pertencente à 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O solo utilizado no experimento foi classificado como 
LATOSSOLO VERMELHO, de textura argilosa, cultivado em sistema de plantio direto. O delinea-
mento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com quatro repe-
tições. A parcela principal consistiu em dois manejos de solo, sem compactação adicional e com 
compactação. Para compactar o solo foi utilizado um trator de 7.000 kg, cujo rodado cobriu a área 
a ser compactada. As subparcelas consistiram em semeadura direta de três coberturas de inverno: 
aveia-preta (Avena Strigosa); nabo forrageiro (Raphanus sativus L.); consórcio [aveia-preta (50%) 
+ nabo forrageiro (50%)]. As plantas de cobertura foram semeadas mecanicamente no mês de 
abril. Quando as plantas atingiram 100% de floração foi avaliada a produção de massa seca, e 
em seguida as plantas foram dessecadas. Após dessecação foram avaliados: densidade do solo, 
macroporosidade, microporosidade, porosidade total e resistência mecânica do solo à penetração. 
Houve efeito significativo dos tratamentos para produção de massa seca e propriedades físicas do 
solo. A maior produção de massa seca foi observada na cultura do nabo e no consórcio (aveia + 
nabo forrageiro) em solo não compactado. A maior macroporosidade foi constada no tratamento 
com aveia preta em solo compactado, embora este valor se apresente abaixo do considerado crí-
tico para a aeração (0,10 m3 m-3). Não houve efeito significativo de manejo do solo e plantas de 
cobertura para microporosidade, porosidade total e densidade do solo.

Palavras-chave: adubação verde; resistência mecânica; manejo de solo.
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PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE AVEIA PRETA EM SISTEMA  
DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA EM PLANTIO DIRETO

TATTO, W. H.1; ASSMANN, J. M.2; ASSMANN, A. L.3; ASSMANN, T. S.4; MARAFÃO, D.1

1Programa de Pós-graduação em Agronomia da UTFPR Pato Branco, wilsonhenriquetatto@gmail.
com; 2Analista em Ciência e Tecnologia do IAPAR, joiceassmann@iapar.br; 3Pesquisador do IAPAR, 

assmann@iapar.br; 4Professora da UTFPR Pato Branco, tangrisimioni@gmail.com.

A disponibilização de nitrogênio (N) pela ciclagem de nutrientes de plantas leguminosas como a 
alfafa em consórcio ou como cobertura, tem como principal vantagem a economia no uso de ferti-
lizantes nitrogenados, diminuindo assim, o custo de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o efeito do tipo de resíduo de alfafa (Medicago sativa) e do nível de adubação nitrogenada sobre a 
produção de matéria seca de aveia preta cultivada em sequência ao milho. O experimento foi ins-
talado na Estação Experimental do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), localizada no municí-
pio de Pato Branco - PR, no inverno de 2014. Para avaliação foi utilizado uma área de alfafa cultivar 
Crioula, semeada no dia 27 de setembro de 2010, em sistema de plantio direto, com densidade 
de semeadura de 20 kg de sementes ha-1. Durante o período de 2010 a 2013, essa pastagem foi 
manejada com cortes para produção de feno, quando as plantas atingiam 10% do florescimento. 
Em setembro de 2013 foi realizada a semeadura da cultura do milho híbrido Pionner 30F53YH 
(19/09/2013) e após a colheita do milho foi realizado o plantio da pastagem de aveia preta (Avena 
strigosa Schreb.) cv. IAPAR 61 (16/04/2014) sob sistema de plantio direto. O delineamento expe-
rimental foi o de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com quatro repetições. As parcelas 
foram compostas de dois tipos de resíduos de alfafa (dessecada ou não dessecada) e as subparce-
las doses crescentes de nitrogênio (0, 50, 100 e 200 kg ha-1) aplicadas na cultura do milho e na pas-
tagem. As avaliações da produção de matéria seca total foi a soma de quatro cortes da parte aérea 
de aveia (16/06/14; 14/07/14; 01/09/14 e 24/10/14). Os cortes foram realizados utilizando-se 
um quadrado de 0,25 m2 e após o corte as amostras foram secas em estufa de ar forçado a 50°C e 
pesadas. O restante da área foi roçada a 10 cm de altura e retirado do local, simulando o pastejo. 
Não constatou-se efeito do tipo de resíduo de alfafa e nem o efeito da adubação nitrogenada sobre 
o rendimento de matéria seca de aveia. Contudo, o rendimento geral do experimento foi elevado 
8.109,06 kg ha-1 de matéria seca, provavelmente parte do N fixado pela alfafa independentemente 
do tipo de resíduo que ficou sobre o solo, foi disponibilizado para a aveia.

Palavras-chave: adubação; ciclagem de nutrientes; nitrogênio.
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RELAÇÕES ENTRE OS COMPARTIMENTOS DE CARBONO ORGÂNICO  
DO SOLO E A PRODUTIVIDADE DE CULTURAS  
EM PLANTIO DIRETO DE LONGA DURAÇÃO

GONÇALVES, D. R. P.1; SÁ, J. C. M.2; FORNARI, A. J.3; FURLAN, F. J. F.4; FERREIRA, L. A.4
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Os benefícios do acúmulo do carbono orgânico do solo (COS) para a manutenção da fertilidade dos 
solos tropicais são bem conhecidos. Entretanto, ainda são escassas as informações relacionando 
o efeito direto do acúmulo de carbono (C) na produtividade das culturas, porque ela é restringida 
pelo fator mais limitante, seja ele físico, químico ou biológico em cada situação. Assim, torna-se 
necessário realizar um estudo direcionado para cada região especificamente. O objetivo do pre-
sente trabalho foi analisar a relação entre os compartimentos de COS e as variáveis químicas do 
solo e as produtividade de soja, milho e trigo em escala de paisagem em uma fazenda na região dos 
Campos Gerais do Paraná que está a 30 anos sob sistema plantio direto. Foram coletadas amos-
tras nas profundidades de 0-10, 10-20 cm em todas as principais classes de solos da fazenda, que 
são: Latossolos Vermelhos, Latossolos Vermelho Amarelos, Cambissolos Húmicos e Cambissolos 
Háplicos e em três posições na paisagem, que são: Terço superior, médio e inferior das encostas, 
totalizando 98 locais de amostragem. Foram analisados o C orgânico total (COT), o nitrogênio 
total (NT), o C oxidado por permanganato (C-OXP), o C extraído por água quente (C-EAQ), calcu-
lados o índice de manejo de C (IMC) e o índice de resiliência do solo (IRS) e obtidos os conteúdos 
de argila, silte e areia de cada amostra. Da base de dados da fazenda foram obtidos os dados de 
análises químicas de rotina e os mapas de produtividade de culturas. Para a organização das infor-
mações foram ajustadas análises de principais componentes com os compartimentos do COS e as 
produtividades de soja, milho e trigo individualmente. Após, foram ajustadas regressões múltiplas 
para analisar o efeito das variáveis medidas na produtividade das culturas. As produtividades de 
soja e trigo apresentaram correlações positivas com o COT e com o NT e a produtividade de milho 
apresentou uma correlação positiva com o C-EAQ. Os efeitos positivos do COT sobre a agregação 
do solo, a capacidade de troca de cátions, bem como a formação de complexos orgânicos com o 
alumínio (Al), presente em altas concentrações em todos os tipos de solo da fazenda, podem expli-
car as relações observadas para a soja e o trigo. A mineralização do N presente na matéria orgânica 
do solo pode explicar a relação observada para o milho. Na regressão ajustada entre os comparti-
mentos de C e a produtividade de trigo, o COT e o NT foram as variáveis que mais contribuíram, e 
dentre as variáveis químicas, o Ca foi a variável que mais contribuiu para explicar as variações na 
produtividade. A maior dependência da mineralização de N proveniente da matéria orgânica do 
solo que as gramíneas apresentam ajuda a explicar esses resultados, mostrando a importância do 
COT para a manutenção da produtividade de culturas.

Palavras-chave: carbono orgânico total; produtividade de culturas; sistema plantio direto.
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MODELOS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL
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As formas de uso e manejo do solo são fatores que afetam diretamente os seus atributos, dentre 
eles, o estoque de carbono. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de técnicas de restaura-
ção florestal em áreas degradadas, a partir dos valores de estoque de carbono orgânico. O expe-
rimento foi implantado em outubro de 2010 e conduzido na Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos, sob um Latossolo Vermelho sendo avaliados três modelos de 
restauração florestal: Restauração passiva ou Regeneração natural; -Nucleação; -Plantio de árvo-
res em área total sob linhas de preenchimento (plantio 3 x 2 m) e -Mata natural. A regeneração 
natural consiste apenas no isolamento da área; a nucleação, consiste num conjunto de 8 técnicas 
de núcleos adensados; e o plantio 3 m x 2 m consiste em linhas de arvores, contendo espécies de 
preenchimento e de diversidade. A floresta natural adjacente serviu de área referência. O delinea-
mento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições e parcela experimental 
de 40 x 54 m (2.160 m2). A coleta das amostras de solo foi realizada no mês de outubro de 2013. 
Determinou-se o estoque de carbono orgânico total (COT) nas camadas de 0,0-0,05, 0,05-0,10, 
0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas pelo teste de Dunnett (5% de probabilidade), tendo como preceito comparar cada 
tratamento em relação ao tratamento referência. Para o COT na camada de 0,0-0,05 m, verificou-se 
que a regeneração natural não diferenciou-se estatisticamente da nucleação, entretanto, foi dife-
rente do plantio 3 m x 2 m. Nesse contexto, a área com regeneração apresentou um estoque maior 
que os demais tratamentos, entretanto, nenhum dos tratamentos foram semelhantes à área de 
referência. O mesmo comportamento pode ser verificado na camada 0,05-0,010 m. Nas camadas 
de 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m os tratamentos não apresentaram diferenças entre si no COT, porém, 
apresentaram valores de COT inferiores à área referência. Essa diferença ocorreu possivelmente 
em decorrência do tempo ainda não ser suficiente para equipará-los, tendo em vista que, a floresta 
é um ambiente em formação por aproximadamente 30 anos, e os tratamentos estão em pleno 
desenvolvimento inicial. O plantio 3 m x 2 m apresentou-se como a técnica com menor estoque 
de carbono, sendo o resultado fortemente influenciado pelas práticas de manejo e condução da 
área. Dentre as técnicas avaliadas, a regeneração natural é a que mais se assemelha à floresta nos 
valores de estoques de carbono.

Palavras-chave: nucleação; regeneração natural; manejo.
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O manejo da pastagem, principalmente em sistema de integração lavoura pecuária, é fundamental 
para a manutenção de níveis adequados de palhada sobre o solo, protegendo-o do efeito desagre-
gante das gotas de chuva e do efeito compactante do pisoteio animal, além de melhorar o ambiente 
edáfico para o desenvolvimento radicular. Considerando os efeitos benéficos da palhada sobre o 
ambiente edáfico e da importância da pecuária para a região, este trabalho objetivou avaliar a 
massa seca residual de aveia preta e azevém manejados com e sem adubação nitrogenada e sob 
duas intensidades de pastejo em um sistema de integração lavoura-pecuária. O experimento foi 
realizado em uma propriedade agrícola no município de Abelardo Luz - SC. O delineamento expe-
rimental foi blocos ao acaso em esquema fatorial (2 x 2), com três repetições. O primeiro fator foi 
a intensidade de pastejo, caracterizada por duas alturas de manejo do pasto (alta e baixa), sendo 
que as alturas pretendidas foram de 30 e 15 cm. O segundo fator foi a presença (200 kg N ha-1) ou 
ausência da adubação nitrogenada em cobertura. A intensidade de pastejo foi regulada por meio 
de pastejo contínuo com taxa de lotação variável. Foram utilizados bovinos produto do cruzamento 
entre as raças Nelore e Charolês. A pastagem formada por aveia preta ‘BRS 139’ e azevém ‘Bar-
jumbo’ foi semeada em 03/04/2014 e os animais iniciaram o pastejo em 20/05/2014. O período 
de pastejo foi de 175 dias. A avaliação da massa de forragem residual sobre o solo foi realizada 
após a retirada dos animais dos piquetes, no dia 13/11/2014, por meio do método da dupla amos-
tragem, com amostras cortadas rente ao solo e estimativas visuais dentro de um quadro amostral 
de 0,25 m2. Não houve interação entre os fatores intensidade de pastejo e adubação nitrogenada. 
Entretanto houve diferença estatística entre as médias do fator intensidade de pastejo (P < 0,01) 
e do fator adubação nitrogenada (P < 0,05). A massa seca residual é maior num manejo com baixa 
intensidade de pastejo (2.607 kg MS ha-1) em relação ao manejo com alta intensidade (1.004 kg 
MS ha-1), e também quando realizada adubação nitrogenada da pastagem (2.327 kg MS ha-1) em 
comparação ao manejo sem adubação nitrogenada (1.284 kg MS ha-1). A aplicação de nitrogênio 
na pastagem permite uma maior carga animal no período de pastejo, produzindo ainda adequada 
massa seca residual para manutenção do sistema de plantio direto. Em contrapartida, quando não 
é realizada adubação nitrogenada na pastagem, a intensidade de pastejo deve ser reduzida para 
não afetar os níveis de palhada sobre o solo.

Palavras-chave: altura do pasto; nitrogênio; palhada.
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O manejo do solo é determinante na sustentabilidade da produção agrícola e o sistema produ-
tivo se comporta de forma diferente quando for adotado o sistema plantio direto (SPD), o cultivo 
mínimo ( cm) ou o plantio convencional (PC). O uso de plantas de cobertura auxilia positivamente, 
gerando ganhos na qualidade dos solos. O presente trabalho objetivou avaliar o desempenho das 
plantas de cobertura no SPD, cm e PC. O estudo foi realizado na área experimental da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. O experimento foi instalado no inverno de 
2011, desde então, todos os anos foram aplicados os mesmos tratamentos, sendo os dados avalia-
dos no presente trabalho referentes ao ano 2014. O trabalho foi organizado com quatro repetições 
no delineamento experimental de blocos ao acaso com parcelas subdivididas, onde as parcelas 
principais foram compostas por três manejos de solo (SPD, cm, PC), e as subparcelas por quatro 
plantas de cobertura individualmente (aveia preta (AP), ervilha forrageira (EF), ervilhaca peluda 
(EP) e nabo forrageiro (NF)). As avaliações foram realizadas aos112 dias após o plantio, período 
aproximado do máximo florescimento de todas as espécies. As plantas foram coletadas com auxi-
lio de um quadrado de ferro com área de coleta de 0,25 m2, posteriormente, foram secas em estufa 
de ventilação forçada a 55°C até atingirem peso constante. Em seguida, as amostras foram pesadas 
e os dados de massa seca extrapolados para kg ha-1. Os resultados foram submetidos ao teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Houve interação entre os sistemas de manejo de solo e as plantas de 
cobertura. No SPD a aveia preta produziu mais MS, não se diferenciando da ervilhaca peluda, mas 
sendo superior ao nabo forrageiro e a ervilha forrageira. Por sua vez, o cm e o PC favoreceram a 
produção de MS do nabo forrageiro, o qual não se diferenciou da aveia preta. Nos três sistemas de 
manejo adotados, SPD, cm e PC, a produção de MS de aveia preta e de ervilhaca peluda não se dife-
renciou. Porém, a ervilha forrageira e o nabo forrageiro foram mais produtivos quando adotou-se 
o cultivo mínimo. Os resultados obtidos demonstram um diferente comportamento das plantas 
de cobertura, o que se deve em muito pela diferença de ciclo das espécies analisadas. A ervilha 
forrageira, em todos os manejos de solo, foi a espécie menos produtiva. Por sua vez, a aveia preta 
demonstra a sua rusticidade com produções de MS superior a 4.000 kg ha-1, independente da 
forma de implantação.

Palavras-chave: manejo do solo; plantio direto; plantas de cobertura.
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BERNARDI, F. H.2; COSTA, M. S. S. de M.3
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monica.costa@unioeste.br.

O uso da cama de frango como biofertilizante é uma forma de disposição de resíduos e de substitui-
ção de adubos minerais. O trabalho, realizado no Laboratório de Análise de Resíduos Agroindus-
triais, objetivou avaliar a fitotoxicidade do biofertilizante em concentrações distintas, utilizando 
sementes da Alface CrespaGrandrapids, como bio-indicadora. Foram utilizados dois biofertilizan-
tes provenientes da biodigestão anaeróbia da cama de frango, com e sem o uso de inóculo, com 
tempo de retenção de 40 dias. O substrato apresentou 6% de sólidos totais. Os tratamentos foram 
constituídos pela concentração do biofertilizante e pela presença (T1 ao T5) ou ausência (T6 ao 
T10) de inóculo, além do controle (água destilada). Os valores da concentração de biofertilizante 
(%), pH e condutividade elétrica (CE) em mS.cm-2, em cada tratamento foram: T1 (5-8,55-0,05), 
T2 (10-8,44-1,3), T3 (15-8,44-1,83), T4 (25-8,47-2,87), T5 (100-8,28-9,15), T6 (5-8,29-0,05), T7 
(10-8,01-1,34), T8 (15-8,03-1,93), T9 (25-8,02-3,03), T10 (100-8,24-9,37). A determinação de N, 
P, K foi realizada de acordo com a metodologia de Malavolta (1989) em mg.L-1, e o carbono deter-
minado pelo método de ignição, em%. Os resultados de N, P, K e C, foram, respectivamente: 736,4-
7,4-623,5-33,08 (com inóculo) e 823,2-8,2-660,5-30,07 (sem inóculo). Adicionou-se 3 mL de cada 
concentração (tratamento) em Placas de Petri contendo papel filtro (esterilizados) e 20 sementes 
de alface (germinação 97%, pureza 100%). As placas fechadas foram levadas para a BOD e sempre 
que necessário foi adicionada água destilada. Durante uma semana, verificou-se a germinação 
das sementes para determinação do índice de velocidade de germinação (IVG) e em seguida, foi 
determinado o comprimento da raiz (CR) para cálculo do índice de germinação (IG). Os resulta-
dos foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo Teste LSD a 5%. Tanto 
para IG como IVG o tratamento com 100% apresentou os menores valores, devido as elevadas 
concentrações de P e K presentes na cama de frango (LIMA, 2007). Os tratamentos T5 e T10 não 
germinaram, pois apresentam CE alta que prejudica e até inibe a germinação e o desenvolvimento 
das plântulas (JANEGITZ et al., 2008). A diluição com inóculo apresentou velocidade de germina-
ção das sementes maior que a sem inóculo. Segundo Andrade (2009) quando o índice de germi-
nação apresenta valores inferiores a 55%, o material apresenta fitotoxicidade, fato observado no 
tratamento 100% com ou sem o uso de inóculo. Conclui-se que nas concentrações de 5 a 25%, os 
biofertilizantes produzidos com cama de frango, não apresentam fitotoxicidade, independente do 
uso de inóculo no início do processo de biodigestão anaeróbia.

Palavras-chave: índice de velocidade de germinação; índice de germinação; inóculo.
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A eficiência do sistema de plantio direto está fortemente relacionado com o correto manejo de 
plantas de cobertura, visando assim conciliar o rendimento econômico com a preservação e manu-
tenção da capacidade produtiva do solo, mineralização de nutrientes, entre outros fatores. O Obje-
tivo desse trabalho foi avaliar a taxa de cobertura do solo de diferentes culturas de inverno, com e 
sem adubação nitrogenada, em sistema de plantio direto no planalto Catarinense. O experimento 
foi conduzido em dois anos agrícolas (2013 e 2014), na área experimental da UFSC, Câmpus Curi-
tibanos, sob um Cambissolo Háplico de textura argilosa. O delineamento experimental utilizado 
foi o de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetições, onde os tratamentos ava-
liados nas parcelas principais foram: aveia (Avena strigosa); nabo (Raphanus sativus L.); canola 
(Brassica napus L.) e o consórcio das três culturas. Nas subparcelas foi avaliada com 100 kg de N 
ha-1 e sem adubação nitrogenada, sendo que a aplicação foi realizada de forma parcelada, sendo 
30 kg ha-1 em emergência e os demais 70 kg ha-1 aos15 dias após a emergência (DAE). A taxa de 
cobertura do solo foi avaliada no ano de 2013, aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 DAE, e em 2014 em 15, 
30, 45, 60 e 75 DAE, utilizando-se um quadro quadriculado de 36 pontos. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Conforme 
os resultados obtidos, em 2013 houve diferenças significativas entre as culturas e doses de N, 
além de interação entre os fatores. Aos 90 DAE na parcela com 100 kg de N ha-1 obteve-se 100% 
de cobertura para aveia e o consórcio, 89 e 73% para nabo e canola, respectivamente. Já para o 
tratamento sem aplicação de N a taxa de cobertura foi de 87, 21, 15 e 86% para aveia, nabo, canola 
e consorcio, respectivamente. Em 2014 houve diferença significativa entre as culturas e doses de 
N, porem não observou-se interação entre os fatores. Aos 75 DAE observou-se 82, 70, 16 e 87% 
de cobertura do solo, para aveia, nabo, canola e consórcio, respectivamente. Em relação à parcela 
com N a cobertura do solo foi de 76%, já na ausência de N a cobertura do solo foi de 52%. Vale 
salientar que caso os resíduos cubram apenas 50% da superfície do solo, é mais vantajoso, do que 
não se tenha nada sobre a superfície do solo, sendo que a energia incidente da gota da chuva será 
dissipada e a erosão entre sulcos tende a reduzir. Além disso, em regiões de clima temperado, 
devido à decomposição dos resíduos ser mais lenta, a necessidade de adição de matéria seca é de 
cerca de 5-8 t ha-1 ano, tendo as plantas de cobertura grande contribuição para isso. Para as con-
dições edafoclimáticas da região do presente estudo, a aveia e o consorcio apresentaram a maior 
porcentagem de cobertura do solo, onde a aplicação de N apresentou em média 20% de acréscimo 
de cobertura.

Palavras-chave: plantio direto; rotação de culturas; consorcio; conservação do solo.
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A estabilização da cama de ovinos pelo processo de biodigestão anaeróbia gera como um dos sub-
produtos o biofertilizante que apresenta valor agronômico. O ensaio foi realizado no Laboratório 
de Análise de Resíduos Agroindustriais, com o objetivo de avaliar a fitotoxicidade de dois biofer-
tilizantes em concentrações distintas, utilizando sementes da Alface Crespa Grand rapids, como 
bio-indicadora. Foram utilizados dois biofertilizantes provenientes da biodigestão anaeróbia da 
cama de ovinos, com e sem o uso de inóculo no início do processo, tempo de retenção de 40 dias 
e 6% de sólidos totais na partida. As concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio e carbono 
dos biofertilizantes foram: com inóculo: 987 de N, 6,4 de P e 830 de K (mg L-1) e 39,6% de C. Sem 
inóculo: 924 de N, 26,3 de P e 1.080 de K (mg L-1) e 37,2% de C. Para o teste de germinação foram 
utilizadas as concentrações de 0%, 5%, 10%, 15%, 25% e 100% de biofertilizante. Foram distri-
buídas 20 sementes por placa de petri (para as diferentes concentrações, com quatro repetições 
cada), com papel filtro de fundo embebido em 3 mL de substrato e acondicionado em câmara de 
germinação com fotoperíodo – BDO (25°C e 12 horas de luz), obedecendo a um delineamento 
inteiramente casualizado. Foi realizada contagem das sementes germinadas por dia, durante sete 
dias. Em seguida, coletaram-se 10 plântulas de cada repetição para determinação da altura de 
parte aérea (APA) e comprimento de raiz (CR). Com os resultados obtidos foram determinados: o 
Índice de velocidade de germinação (IVG): IVG = E1/N1+E2/N2+E3/N3, em que E é o número de 
sementes germinadas nas contagens, N o número de dias da semeadura até a contagem e o Índice 
de germinação (IG): IG = (%GxLm)/Lc, em que%G é a porcentagem de germinação em relação ao 
controle, Lm a Longitude média das raízes da amostra ( cm) e Lc a Longitude média das raízes do 
controle ( cm).Todos os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias ao Teste 
LSD a 5% de probabilidade. Os menores valores do IVG foram observados no tratamento com 
100% de biofertilizante com ou sem inóculo, quando comparado ao controle. Para o parâmetro IG, 
observou-se efeito positivo do uso do inóculo, ou seja, o biofertilizante em que se utilizou inóculo 
no início do processo proporcionou os maiores valores de IG, independente da diluição. Para as 
diferentes concentrações, observou-se que na faixa de 5 a 25% com uso de inóculo, o índice de 
germinação é superior ou igual ao controle. Concentrações de biofertilizante iguais ou superio-
res a 15% apresentaram IG inferior a 55%, sendo, portanto, fitotóxicas. Para usos em que haverá 
contato direto da semente com o biofertilizante proveniente da biodigestão anaeróbia da cama de 
ovinos, recomenda-se o uso de inóculo, o que proporciona melhores características ao produto 
final e concentrações de no máximo 25%.

Palavras-chave: índice de velocidade de germinação; índice de germinação; inóculo.
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE OITO  
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O feijão é uma leguminosa muito consumida pelos brasileiros em função da disponibilidade de 
nutrientes e da proteína, por ser uma proteína barata e de fácil aquisição (SCHOENINGER, 2012). 
Os feijões consumidos no Brasil pertencem à classe Dicotiledoneae, família Fabaceae (Legumino-
sae), gênero Phaseolus e espécie Phaseolus vulgaris L. (RIOS et al., 2003). O desenvolvimento do 
feijão é muitas vezes afetado pelo déficit ou superávit de pluviosidade, isso geralmente ocorre 
devido à semeadura da cultura em épocas improprias. (RIBEIRO et al., 2008). O trabalho tem por 
objetivo avaliar características morfológicas no estágio inicial de desenvolvimento das plantas de 
oito variedades semeadas na safra das “águas” na região oeste do Paraná. O experimento foi con-
duzido na segunda quinzena de setembro de 2013, em uma área agrícola no município de Santa 
Tereza do Oeste - PR, cujas coordenadas geográficas são: 25°54’26” de latitude sul e 53°36’21” 
de longitude oeste e altitude 785 metros. As parcelas utilizadas continham medidas de 5,0 x 4,5 
metros, com espaçamento entre linhas de 0,45 m e 12 plantas por metro linear. Foram caracteriza-
das 8 cultivares: 4 do grupo preto e 4 do grupo carioca: Supremo (C1), Grafite (C2), Uirapuru (C3), 
Campeiro (C4), BRS Pérola (C5), BRS Madrepérola (C6), BRS Estilo (C7), IAPAR 81 (C8). O delinea-
mento experimental utilizado foi inteiramente casualizados e os dados submetidos ao teste Tukey 
com 5% de significância. Foram avaliados seguintes parâmetros: população, altura de planta, 
número de folhas, flores e vagens em diferentes estágios em 15, 30, 45, 60 dias após a semeadura. 
Verificaram-se nos primeiros 15 dias que a cultivar C6 obteve maior porcentagem de emergência 
de plantas e que a cultivar que menos emergiu foi a C8. Nas avaliações feitas após 30 dias obteve-
-se o mesmo resultado para a C8, porém quem se sobressaiu perante as demais foi a cultivar C1. 
As cultivares que obtiveram maiores valores de altura de plantas após 30 dias foram a C2, C1 e C4 
onde as quais não obtinham diferença significante entre elas e a que menos se desenvolveu foi a 
cultivar C8. Para o número de folhas em 30 e 45 dias se destacou a cultivar C6 e a que menos se 
destacou foi a C5 sobre as demais cultivares não apresentaram diferença estatística. Após 60 dias 
a Cultivar C8 toma a frente no parâmetro número de folhas. O parâmetro número de flores após 
45 dias não obteve resultados significativos. Já em 60 dias temos a Cultivar C8 que mostrou maior 
numero de flores e a C1 menor numero de flores. No parâmetro número de vagens em 60 dias a 
cultivar com maior destaque foi a C8 e as que menos se destacaram foram C2, C3 e C7 não obtendo 
diferença significativa entre as mesmas. Pode-se concluir que a cultivar IAPAR 81 (C8) apresentou 
maior crescimento vegetativo, pois aos 60 dias apresentou maior número de folhas. Isso aumenta 
o potencial da cultura, pois há maior área foliar para a fotossíntese.

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.; caracterização; feijão.
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O Nitrogênio é um complemento importante para nutrição das gramíneas, mais nem sempre o solo 
tem disponibilidade de suficiente (AMADO et al., 2002). E para suprir as necessidades durante o 
desenvolvimento da cultura, pode ser feita a aplicação de ureia. A aplicação de fertilizantes e cor-
retivos sólidos geralmente é realizada com mecanismo composto de discos rotativos horizontais, 
equipados com aletas para distribuição centrifuga. Esse tipo de equipamento tem como carac-
terística, alto rendimento, porém existem algumas particularidades em relação a qualidade da 
aplicação do fertilizante. É comum ocorrerem irregularidades de distribuição no perfil da faixa 
de trabalho gerando desuniformidade (MOLIN, 2011), ocorrendo contaminações por excesso de 
fertilizante o que os torna tóxicos as plantas e gera a degradação do solo (RAMALHO et al., 2000). 
Logo, se os fertilizantes são colocados de forma adequada e uniforme estes proporcionam as plan-
tas maior crescimento e um sistema radicular mais agressivo o qual permite uma melhor explo-
ração do solo (CAMARGO, 2012). Há fatores que podem afetar a uniformidade da distribuição de 
fertilizantes e corretivos e dentre eles, o tipo de máquina utilizada, o tipo de insumo aplicado, a 
velocidade de aplicação e largura útil de trabalho (MOLIN e MAZZOTTI, 2000). O objetivo do tra-
balho foi comparar o efeito da rotação dos discos horizontais de um distribuidor a lanço, sobre 
o perfil da faixa de distribuição de ureia. Foram utilizadas as rotações de 414 e 540 RPM na TDP 
com as aletas do disco posicionadas na mesma posição. O experimento foi realizado seguindo as 
normas ISO (1981) e ASAE (1995) e utilizou-se o coeficiente de variação (CV), como medida de 
uniformidade da dose dentro da faixa de aplicação para determinação da largura efetiva de tra-
balho. A largura efetiva de trabalho foi fixada em 14,5 metros em função dos rastos existentes na 
lavoura, e admitido o CV máximo de 12,5% conforme indicação da norma DIN. Determinou-se as 
características do fertilizante como granulometria, ângulo de repouso, umidade e densidade. Para 
manipulação dos dados foi utilizado o software ADULANÇO®. Os resultados mostram que para um 
CV máximo de 12,5%, a utilização de 414 RPM na TDP do trator, gera uma largura de distribuição 
de 12 metros e quando a rotação é aumentada para 540 RPM, a largura passa a alcançar 14 a 15 
metros de largura de faixa, sem ultrapassar o CV pré-estabelecido como limite. Ainda os resul-
tados mostram que a quantidade de produto coletada ao longo da faixa de distribuição é menor 
no centro da máquina, aumenta no sentido das extremidades e volta a reduzir no final da faixa. 
Esse efeito tem comportamento semelhante nas duas rotações utilizadas, sendo mais evidente na 
rotação de 540 RMP. Conclui-se que a redução da rotação de acionamento dos discos em relação 
à rotação padronizada e indicada pelo fabricante reduz o alcance da faixa de aplicação, para um 
mesmo valor de CV.

Palavras-chave: ureia; largura efetiva de trabalho; coeficiente de variação.
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ESCARIFICAÇÃO DO SOLO EM ÁREA DE PLANTIO DIRETO CONSOLIDADO

FABIAN, A. J.1; TORINO, A. B.2; BERNARDES, G. F.3; CEBALLOS, G. A.3; SILVA, J. C. O.2

1Engenheiro-agrônomo, Professor Titular da IFTM, Câmpus Uberaba - MG, Doutor em Agronomia/
Produção Vegetal, ajfabian@iftm.edu.br; 1Estudante de Engenharia Agronômica da IFTM, Câmpus 
Uberaba - MG, bolsista PET Agronomia; 3Estudante de Engenharia Agronômica da IFTM, Câmpus 

Uberaba - MG, bolsista FAPEMIG.

A escarificação do solo é uma alternativa para reduzir a compactação superficial que ocorre em 
áreas de plantio direto contínuo, que surge devido ao trânsito de máquinas e o não revolvimento 
do solo pelos implementos de preparo. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da escarificação 
nos atributos físicos de um Latossolo Vermelho em bioma de cerrado sob sistema plantio direto. 
O delineamento experimental foi em blocos casualizados no esquema fatorial 2 x 4 sendo dois sis-
temas de manejo do solo (sistema plantio direto não escarificado e sistema plantio direto escarifi-
cado) e quatro camadas (0 a 5 cm; 5 a 10 cm; 10 a 20 cm e de 20 a 40 cm) com três repetições. Os 
blocos foram em faixas subdivididas com presença dos dois sistemas de manejo. Cada faixa expe-
rimental ocupou uma área de 210 m2 sendo 5 m de largura por 42 m de comprimento e presença 
de milheto (Pennisetum americanum sin. tiphoydes) cultivar ADR 300 como espécie de cobertura 
do solo no outono/inverno e soja/milho no verão. Os atributos físicos avaliados foram: densidade 
do solo, porosidade total, macroporosidade, microporosidade com uso de anéis volumétricos e a 
resistência mecânica do solo à penetração com penetrômetro de impacto Modelo IAA/Planalsu-
car-Stolf. A operação de escarificação foi realizada em abril de 2012 com um escarificador modelo 
ASDADR-Baldan equipado com sete hastes de formato parabólico com espaçamento de 37,5 cm, 
discos de corte e rolo destorroador/nivelador para escarificar o solo a uma profundidade média 
de 25 cm. As avaliações foram realizadas oito meses após a operação de escarificação. A densidade 
média do solo foi reduzida em 6,67% na camada de 0 a 5 cm após a escarificação, porém a poro-
sidade total e a macroporosidade do solo não sofreu influência pela operação de escarificação. A 
microporosidade apresentou-se superior na camada de 0 a 5 cm com valor médio de 0,335 m3 m-3. 
Houve aumento gradativo da resistência mecânica do solo à penetração em profundidade, inde-
pendente da operação de escarificação, mas os valores foram menores que 3 MPa, considerado 
limitante ao desenvolvimento das plantas.

Palavras-chave: compactação superficial; porosidade; latossolo; cerrado.
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ESTANDE E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE MANDIOCA EM 
DIFERENTES PREPAROS DE SOLO NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ

SILVA, D. R.; MAHL, D.; SZYMANSKI, A. M.; CALDEIRA, F. V.; PEREIRA, G. S.

Tradicionalmente, produtores de mandioca têm intensificado as operações de preparo do solo 
as quais, em sua maioria, caracterizam-se pela inversão das camadas do solo, fazendo com que 
a matéria orgânica e corretivos (quando aplicados), sejam incorporados e a camada superficial 
fique sem cobertura vegetal e susceptível a ocorrência de processos erosivos. Visando minimizar 
os custos operacionais e contribuir com a redução de impactos ambientais este trabalho objetivou 
analisar o efeito de diferentes sistemas de preparo do solo e do uso e/ou ausência de corretivo no 
solo, sobre o desenvolvimento de plantas de mandioca em área sob braquiária, na região noroeste 
do Paraná. O trabalho foi desenvolvido no Câmpus do Arenito da UEM, no município de Cidade 
Gaúcha/PR, cujo solo é de textura arenosa (86% de areia, 3% de silte e 11% de argila) e continha 
cobertura vegetal de braquiária (3,9 e 5,1 t ha-1, respectivamente de matéria seca do material vege-
tal verde e de resíduos de cortes anteriores). Utilizou-se o delineamento de parcelas subdivididas 
com seis repetições, sendo as parcelas compostas pelos preparos de solo: P1 = plantio direto; P2 
= mobilização com arado de aivecas e gradagem de nivelamento; P3 = mobilização com gradagem 
intermediária, subsolagem e gradagem de nivelamento; P4 = mobilização do solo com uso de equi-
pamento de preparo profundo e canteirizado (Penta), e, as subparcelas pela aplicação (1.400 kg 
ha-1, de acordo com análise do solo) e ausência de calcário no solo. Em toda a área experimental 
procedeu-se a dessecação prévia da vegetação existente. As parcelas possuíam dimensões de 20 x 
5 m e as subparcelas 10 x 5 m. As manivas, de variedade IAC-90, foram plantadas em espaçamento 
de 0,9 m entre linhas e 0,5 m entre plantas, e foram distribuídos 170 kg ha-1 de fertilizante (super 
simples) no plantio. O equipamento de preparo profundo e canteirizado do solo utilizado, denomi-
nado “Penta” possui em sua configuração original uma haste subsoladora (atuou à profundidade 
de 60 cm), um mecanismo para aplicação de corretivos (não utilizado), um mecanismo para apli-
cação de fertilizantes (não utilizado), uma enxada rotativa e um sistema para realização da cantei-
rização. Avaliou-se o estande inicial, obtido quando da estabilização da emergência dos brotos de 
mandioca, contando-se todas as plantas contidas na extensão das subparcelas. O diâmetro e altura 
das plantas de mandioca foram determinados aleatoriamente em 12 plantas por subparcela, aos 
90 dias após o plantio. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste de Tukey 
a 5% de significância. Verificou-se que o estande de plantas não foi influenciado pelo método de 
mobilização do solo nem pelo uso ou ausência de calcário. Por outro lado o preparo do solo inter-
feriu nos valores de diâmetro e altura das plantas de mandioca, sendo que maiores valores foram 
obtidos com P2 e P4 (mobilização convencional com arado e uso do “Penta”). Os valores de altura 
das plantas não diferiram estatisticamente entre P2 e P3, mas com relação ao diâmetro, o P3 pro-
porcionou valores significativamente inferiores ao P2. Desta forma, o plantio direto, em área de 
braquiária não se mostrou favorável ao desenvolvimento das plantas de mandioca.

Palavras-chave: mandioca; braquiária; plantio direto.
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INDICADORES DE FERTILIDADE DO SOLO SOB MANEJO AGROFLORESTAL

CORDEIRO, J. K. F.1; VEZZANI, F. M.2; STEENBOCK, W.3; SEOANE, C. E. S.4; FROUFE, L. C. M.5

1Estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná, jhess.cordeiro@gmail.com; 
2Professora adjunta do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do 

Paraná, vezzani@ufpr.br; 3Analista ambiental do I cmBio, steenbock.walter@gmail.com; 4Pesquisador 
Embrapa Floresta, eduardo.seoane@embrapa.br; 5Pesquisador Embrapa Floresta,  

luis.froufe@embrapa.br.

O manejo de agroflorestas multiestrata sucessional, caracterizado pela elevada densidade de plan-
tas de espécies diferentes, pela frequente poda e pela disposição da matéria vegetal sobre o solo, 
promove condições para o incremento da matéria orgânica do solo e tornam a estrutura do sistema 
mais complexa. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso do solo em agroflorestas por 
meio de indicadores de fertilidade do solo ao longo do tempo. A área de estudo está localizada em 
Ribeirão Preto/SP, em um solo com 388 g de argila kg-1, 116 g de silte kg-1 e 481 g de areia kg-1, e 
histórico de produção de cana de açúcar em preparo convencional. O manejo agroflorestal iniciou 
em 2011/12 e consistiu em linhas paralelas de canteiros de hortaliças (alface, rúcula, almeirão, 
berinjela, tomate, jiló, vagem), hortaliças mais frutíferas (banana, mamão, alface, tomate, jiló) e de 
capim mombaça como aporte de resíduos ao sistema. Fosfato natural e calcário foram aplicados 
na preparação dos canteiros uma única vez, na quantidade de 1 tonelada ha-1. Amostras de solo 
na profundidade de 0-10 cm foram coletadas em 2013, com um ano da implantação do sistema 
agroforestal, e em 2014 após dois anos, em três pontos em cada uma das linhas da agrofloresta, 
totalizando 12 pontos. Os indicadores de fertilidade avaliados foram CTC efetiva, soma de bases, 
saturação por bases, fósforo e carbono. Para comparação da evolução do sistema agroflorestal 
em relação ao sistema de uso anterior, considerou-se a média de todas as amostras oriundas das 
diferentes linhas das agroflorestas. Todos os indicadores avaliados apresentaram aumento do ano 
de 2013 para 2014. A CTC passou de 6,90 cmolc dm-3 para 11,63 cmolc dm-3. Como consequência 
desse aumento, a soma de bases que era de 2,62 cmolc dm-3 foi para 9,47 cmolc dm-3. No pri-
meiro ano das agroflorestas, somente 32% da CTC estava ocupada por bases, já no segundo ano, 
a proporção aumentou para 75%. Os teores de fósforo e de carbono chamam a atenção. O fósforo 
aumentou de 1,56 para 76,59 mg dm-3 e o carbono de 12 g dm-3 para 32 g dm-3. Esses resultados 
justificam-se pelo manejo agroflorestal de poda frequente e disposição de grande quantidade de 
material vegetal sobre o solo, constituindo resíduos em diferentes estágios de decomposição. Esse 
processo, além de incrementar carbono na camada superficial, favorece a ciclagem do fósforo, 
aumentando a forma orgânica desse elemento. Sendo assim, o aumento nos indicadores avaliados 
representa a melhoria na fertilidade do solo, que foi resultado de práticas que caracterizam as 
agroflorestas, que alia qualidade de manejo do solo com geração de alimento e renda ao produtor.

Palavras-chave: saturação por bases; carbono orgânico total; Ribeirão Preto; São Paulo.
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O USO DO SOLO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS NA MICROBACIA  
DO RIO PINTO, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR

CASSULI, D. C.1; MARTINS, V. M.2

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Geografia, nível Mestrado da UNIOESTE/MCR, dani_
cassuli@hotmail.com; 2Profa. Dra. do curso de Geografia e do PPGG da UNIOESTE/MCR,  

mmvanda@hotmail.com.

A dinâmica atual da sociedade busca atender as demandas produtivas de forma imediata e em 
detrimento das questões ambientais, desencadeando impactos nas bacias hidrográficas sob dife-
rentes usos do solo. Na região Oeste do estado do Paraná, o uso inapropriado dos solos causa 
problemas relacionados à erosão, transporte de sedimento para os rios, depósito em locais inde-
sejáveis e assoreamento dos canais, com reflexos diretos no equilíbrio dinâmico das bacias hidro-
gráficas, podendo afetar outros ambientes para além de sua área de abrangência. Por isso tornou-
-se necessário conhecer e analisar os impactos socioambientais resultantes do uso e ocupação do 
solo relacionando-os com a estimativa de perda de solos por erosão hídrica. A área selecionada 
para o desenvolvimento da pesquisa foi a microbacia do rio Pinto, localizada no município de São 
Miguel do Iguaçu e pertencente à Bacia do Paraná III, região Oeste do estado do Paraná. A agri-
cultura temporária (soja e milho) mecanizada e a pecuária, com destaque para a criação de gado 
de leite, a suinocultura e avicultura são as atividades econômicas predominantes. As principais 
nascentes da microbracia estão no setor rural e a área urbana do município está situada próxima à 
confluência com o rio rio principal. A microbacia atende ao nível de detalhamento requerido para 
o estudo (escala), bem como representa a realidade de uso e cobertura do solo na região. Para 
alcançar o objetivo da pesquisa serão levantadas e identificadas as características morfométricas 
e geoambientais da microbacia, acrescida da realização da estimativa de perda de solo por erosão 
hídrica. A Equação Universal de Perda de Solo (USLE) será a técnica adotada. Como produto dessa 
pesquisa será reunido um conjunto de dados e informações disponibilizado, na forma de mapas 
temáticos da microbacia (mapa de solos, de declividade, de uso do solo, etc), além dos dados sobre 
a estimativa de perdas de solo, os quais poderão ser utilizados em propostas de gestão do uso e 
ocupação do solo e como fonte de dados básicos para futuras pesquisas.

Palavras-chave: perda de solo; erosão hídrica; mapas temáticos.
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PERDAS DE GRÃOS NA COLHEITA MECANIZADA DA CULTURA MILHO

BERNARDI, V. H.1; GANASCINI, D.2; WUNSCH, C. A.2; RODRIGUES, F. R. F.2;  
CAVALHEIRO, G. A.2; BERNARDI, D.3; GURGACZ, F.4

1Graduando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, vibernardi@hotmail.com; 2Graduandos em 
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Uma das fases mais complexas do processo de produção é o planejamento da instalação da cultura, 
e o sucesso na produção está diretamente ligado a esta etapa. A colheita é o momento que requer 
maiores cuidados para o produtor, pois quando realizada sem o emprego de alguns critérios, pode 
acarretar perdas e, consequentemente, interferir na lucratividade do produtor. Muitas são as cau-
sas de perdas durante a colheita e mesmo antes dela ocorrer, em geral, as principais estão relacio-
nadas à pré-colheita, a altura da plataforma de corte, a unidade de trilha, o saca-palhas, as penei-
ras, a má regulagem da colhedora, dentre outros. Segundo EMBRAPA, (2009), a colheita mecânica 
do milho, no Brasil, em geral, verifica-se que as perdas totais de grãos caídos pelo chão alcançam 
a ordem de 8 a 10%. O nível aceitável fica em torno de 3 a 4%, equivalendo a perdas de 120 kg/ha 
para milho. Alguns fatores como a instabilidade meteorológica, a necessidade de agilidade e o des-
cuido nas regulagens das máquinas influenciam em perdas elevadas. Em torno de 80 a 85% das 
perdas são provenientes da plataforma de corte, 12% pelas práticas internas e 3% pela debulha 
natural no processo de colheita mecanizada. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a perda de grãos 
na colheita mecanizada de milho ocorridas na peneira da colhedora. O levantamento das perdas 
pós colheita foi realizado em duas propriedades agrícolas. As perdas de milho em quilos por hec-
tare (kg/ha), consideradas perdas diretas foram mensuradas por meio da coleta de todos os grãos 
caídos no solo e até mesmo os que permaneceram nas espigas, em área delimitada por uma arma-
ção medindo 50 cm por 405 cm comprimento igual à largura da plataforma de milho da colhe-
deira, em dez pontos aleatórios de cada uma das faixas totalizando cinco faixas. As contagens dos 
grãos aconteceram dez dias após a colheita, com o passar do tempo haviam grãos pré germinados 
e plantas germinadas nas faixas. Posteriormente à coleta, os grãos seguiram para o Laboratório, 
para a realização do peso de mil sementes, através da metodologia proposta pela Regra para Ana-
lise de Sementes (BRASIL, 2009), através do peso de mil sementes foi estimado a quantidade de 
grãos por m2 em kg/ha estimando-se as perdas na área, uma vez que os grãos não representavam 
o peso real, pois parte dos grãos já haviam germinado. Na propriedade 1 o valor médio das perdas 
das cinco faixas avaliadas foi de 357 kg/ha variando os valores de mínimo e máximo de 32 kg/ha à 
1.176 kg/ha respectivamente. A faixa que apresentou o maior valor médio de perda foi 843 kg/ha 
variando os valores de mínimo e máximo entre 275 kg/ha até 1.176 kg/ha. Já na propriedade 2 o 
valor médio das perdas das cinco faixas avaliadas foi de 401kg/ha variando os valores de mínimo 
e máximo de 110 kg/ha à 1.205kg/ha respectivamente. A faixa que apresentou maior valor médio 
de perda foi 652 kg/ha variando os valores de mínimo e máximo entre 163 kg/ha até 1.206 kg/ha.

Palavras-chave: produção; instalação; qualidade.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE AGRICULTURA 
DE PRECISÃO PARA A CORREÇÃO DE SOLOS

SAMANIEGO, L. R.1; NITA, A.1; AFARA, A.3; HAHN, E. O.3; ARNOLD, A.3

1Professores da “Universidad San Carlos” USC Paraguay, ramirosamaniego@hotmail.com; 2Estudante 
de Agronomia da USC; 3Consultores da Sustentap Agricultura de Precisión.

O objetivo do presente trabalho foi o de quantificar os custos operacionais e determinar o bene-
ficio econômico em insumos utilizados para a correção de solos, com a utilização de técnicas de 
Agricultura de Precisão (AP). As parcelas em estudo encontram-se situadas no distrito de Tomas 
Romero Pereira, Departamento de Itapúa, Paraguai. Foram selecionadas quatro parcelas que 
somam uma superfície total de 87,24 hectares. As mesmas são manejadas sob um sistema de plan-
tio direto consolidado, sendo áreas agrícolas com fins comerciais. O solo da região é classificado 
como um Latossolo Vermelho. Inicialmente se procedeu ao georeferenciamento da área e criação 
dos pontos para amostragem. A amostragem de solo foi realizada com trado, a uma profundidade 
de 0-10 cm. Tomando uma amostra a cada dois hectares, cada amostra foi composta de 12 sub 
amostras, totalizando 44 pontos amostrais. Posteriormente as amostras foram encaminhadas ao 
laboratório, e logo os dados foram analisados, tendo como resultado a avaliação econômica dos 
mesmos. Para as recomendações de calcário se utilizou o método de Saturação de Bases. Na ana-
lise comparativa entre o uso de doses para taxa variável e a taxa fixa na aplicação de calcário foram 
levados em consideração: o número de analises de solos e a quantia de insumos necessários para 
cada tecnologia. Em duas das quatro parcelas estudadas se encontraram resultados semelhantes 
as das doses utilizadas de calcário em media na região (1.500 kg/ha). As outras duas parcelas 
demonstraram um alto beneficio econômico na correção de solos com a utilização de técnicas de 
AP. Neste estudo se evidenciou uma economia de 12% na utilização de calcário, isto segundo as 
doses de taxa variável (105.278 kg) em comparação as doses a taxa fixa (130.905 kg).

Palavras-chave: agricultura de precisão; taxa variável; calcário.
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FERNANDES, D. M.1; PIANO, J. T.1; COUTINHO, P. W. R.1; PIRES, B.2;  
NESELLO, P.2; MOREIRA, A. P.2; FEIDEN, A.3; OLIVEIRA, P. S. R.3

1Estudante do Programa de Pós-graduação em Agronomia da UNIOESTE, dangelafer@hotmail.com, 
jefersontpiano@hotmail.com, pablowenderson@hotmail.com; 2Estudante do curso de Graduação 

em Zootecnia da UNIOESTE, bruna.zootecnia@hotmail.com, pnesello.zootecnia@outlook.com, 
anapaaulamoreira@hotmail.com; 3Professor da UNIOESTE,  
armin.feiden@gmail.com, rabello.oliveira@hotmail.com.

O sistema de integração lavoura pecuária apresenta-se como uma opção para os sistemas produtivos 
sustentáveis e desenvolvidos na agropecuária, por conciliar a produção de grãos e de alimento para 
animais. Assim, o emprego de espécies forrageiras pode ser determinante para a melhoria da fertili-
dade e incremento de produtividade das pastagens e das culturas. O objetivo do trabalho foi avaliar 
o desenvolvimento do consórcio entre as culturas forrageiras aveia branca (Avena sativa cultivar IPR 
126) e braquiária (Brachiaria ruziziensis) dessecadas com diferentes herbicidas sob pastejo com 
bovinos de leite. O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE), localizada no município de Marechal Cândido Rondon, estado do 
Paraná, durante o período de Fevereiro de 2014 a Fevereiro de 2015. As culturas foram implan-
tadas no sistema de semeadura direta com milho e o consórcio entre braquiária e aveia branca. 
Para o manejo químico utilizou-se diferentes subdoses dos herbicidas paraquat (720 g ha-1 do i.a.), 
glufosinato (400 g ha-1 do i.a.) e glifosato (400 g ha-1 do i.a.), conforme as recomendações técnicas 
para dessecação da vegetação existente na área. O experimento foi composto por cinco formas de 
manejos da braquiária, como braquiária solteira sem o controle químico; braquiária com sobres-
semeadura de aveia branca e sem controle químico; braquiária com aplicação de paraquat e com 
sobressemeadura de aveia branca; braquiária com aplicação de glufosinato e com sobressemeadura 
de aveia branca; e braquiária com aplicação de glifosato e com sobressemeadura de aveia branca. 
Os resultados obtidos na análise visual da área experimental quanto aos efeitos dos herbicidas nas 
culturas forrageiras, demonstrou que a braquiária solteira sem o controle químico apresentou pro-
dução satisfatória de biomassa. Quanto ao desenvolvimento da braquiária com sobressemeadura de 
aveia branca e sem controle químico, notou-se que houve competição no sistema produtivo destas 
culturas, na qual a braquiária obteve maior desempenho. Dentre os demais manejos das culturas, 
houve o controle químico através da aplicação de três diferentes herbicidas de contato ou sistêmico 
para verificar a possibilidade de redução no crescimento da braquiária e permitir o desenvolvimento 
da aveia branca, assim, o controle químico mais eficaz para a referida constatação foi com o glifosato, 
tendo a mínima presença da braquiária, seguido do glufosinato e paraquat com o desenvolvimento 
parcial da braquiária na área. Portanto, os resultados da pesquisa, quanto ao cultivo consorciado de 
braquiária e aveia branca demonstraram um aporte visível de biomassa neste sistema de produção, 
mediante a necessidade ou não do controle químico.

Palavras-chave: biomassa; forragem; manejo.
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PERDAS DE GRÃOS NA COLHEITA MECANIZADA DA CULTURA DA SOJA

RODRIGUES, F. R. F. G.1; BERNARDI, V. H.2; GANASCINI, D.2; WUNSCH, C. A.2;  
CAVALHEIRO, G. A.2; BERNARDI, D.3; GURGAZ, F.4

1Graduando em Engenharia Agrícola da UNIOESTE, fayllon.ricardo@hotmail.com; 2Graduandos 
em Engenharia Agrícola da UNIOESTE; 3Mestrando do Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Agrícola da UNIOESTE; 4Professor do curso de Graduação de Engenharia Agrícola da UNIOESTE,  
flavio.gurgacz@unioeste.br.

A colheita é uma das etapas importantes no processo de produção, pois nesta são obtidos os resul-
tados finais de todas as decisões tomadas durante o desenvolvimento da cultura. No processo de 
colheita mecanizada podem ocorrer vários tipos de perdas que vão desta a pré-colheita, que não 
dependem da colhedora, até a pós-colheita, onde as perdas estão ligadas as condições da lavoura 
e regulagem dos mecanismos da colhedora. Segundo Silveira e Conte (2013), o valor de tolerância 
de perdas aceitáveis para a cultura da soja é de 60kg/ha e a colhedora deve ter seus mecanismos 
de corte e debulha ajustados para que as perdas estejam dentro destes limites. Com o objetivo 
de avaliar as perdas totais visíveis, ocorridas em uma lavoura de soja, foi feita uma avaliação das 
perdas pós colheita, em duas áreas agrícolas cultivadas com soja, 10 dias após a colheita dos grãos. 
As perdas de grãos de soja foram mensuradas utilizando-se uma metodologia adaptada de Sil-
veira e Conte (2013) onde foi utilizada uma armação com dimensões de 0,5 m de comprimento 
e 5,18 m de largura, correspondente a largura de corte da plataforma da colhedora utilizada na 
área avaliada. Foram selecionadas cinco faixas onde as perdas de grãos foram mais evidentes, pela 
presença de plântulas germinadas e dentro da cada faixa foram avaliados dez pontos de amostra-
gem. Os valores das perdas em kg/ha foram estimados a partir dos valores médios do peso de mil 
sementes da cultivar colhida nas respectivas áreas, em função dos valores obtidos na contagem 
de grãos e/ou plântulas presentes na área de coleta. Essa metodologia foi utilizada, em função do 
tempo decorrido entre a colheita e a avaliação, pois muito grãos germinaram nesse período e não 
representavam o peso real para estimativa das perdas.Na propriedade 1 o valor médio das perdas 
das cinco faixas avaliadas foi de 63,6 kg/ha variando os valores de mínimo e máximo de 17 kg/ha 
à 234 kg/ha respectivamente. A faixa que apresentou o maior valor médio de perda foi 107 kg/
ha variando os valores de mínimo e máximo entre 54 kg/ha até 194 kg/ha. Já na propriedade 2 o 
valor médio das perdas das cinco faixas avaliadas foi de 77,2 kg/ha variando os valores de mínimo 
e máximo de 14 kg/ha à 236 kg/ha respectivamente. A faixa que apresentou maior valor médio 
de perda foi 166 kg/ha variando os valores de mínimo e máximo entre 54 kg/ha até 236 kg/ha.Os 
resultados obtidos com o PMS, foram transformados para perdas em kg/ha, atingindo uma média 
de70,4 kg/ha.

Palavras-chave: colheita; perdas pós-colheita; avaliações.
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CALCÁRIO E GESSO CONDUZEM AUMENTO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA  
E DO C ORGÂNICO DO SOLO EM SISTEMA PLANTIO  

DIRETO DE LONGA DURAÇÃO

INAGAKI, T. M.1; SÁ, J. C. M.2; CAIRES, E. C.2

1Estudante de Pós-graduação em Agricultura da UEPG, thiago811@yahoo.com.br; 2Professor do 
Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UEPG, j cmsa@uepg.br, efcaires@uepg.br.

Os íons de Ca+2 provenientes de práticas de calagem e gessagem possuem reconhecido efeito sobre 
a agregação do solo e sequestro de C devido ao seu papel como agente de ligação entre a matéria 
orgânica e a superfície das argilas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade enzimática e 
os compartimentos da matéria orgânica do solo em decorrência da aplicação de calcário incor-
porado e na superfície do solo combinando com doses de gesso há 15 anos. O experimento foi 
desenvolvido em um Latossolo vermelho distrófico de textura argilosa em Ponta Grossa - PR no 
período entre 1998 e 2013. Os tratamentos, dispostos em blocos completos ao acaso em parcelas 
subdivididas, com três repetições, constaram de: a aplicação de calcário dolomítico (sem calcário, 
4,5 t ha-1 de calcário na superfície em 1/3 da dose por ano durante três anos, e incorporado), nas 
parcelas, e doses de gesso (0, 3, 6 e 9 t ha-1), nas subparcelas. Foram avaliados os seguintes com-
partimentos da matéria orgânica: carbono extraído em água quente (CAQ) e por permanganato 
de potássio (CEP), carbono orgânico particulado (COP) e associado aos minerais (COAM), nitrogê-
nio orgânico particulado (NOP) e associado aos minerais (NOAM), carbono e nitrogênio orgânico 
total (COT e NOT) além das atividades enzimáticas B-glucosidase e arisulsufatase. O conteúdo das 
atividades enzimáticas de B-glucosidase e Arilsulfatase e de todos os compartimentos da matéria 
orgânica, com excessão do NOAM, na camada superficial de 0-5 cm, foi signifcativamente supe-
rior nos tratamentos que receberam aplicação de calcário. Os estoques de C e N tanto nas frações 
lábeis (COP, CAQ, e NOP) como no total (COT e NOT), na camada 0-60 cm, também foram signifi-
cativamente superiores para os tratamentos que receberam calagem. A calagem superficial não 
diferiu da incorporada para a maior parte dos compartimentos avaliados. Os tratamentos de gesso 
influenciaram positivamente os conteúdos e estoques dos compartimentos mais lábeis da matéria 
orgânica (COP e CAQ) e também a atividade de Arilsulfatase. O aumento dos conteúdos de carbono 
pela calagem e gessagem se concentrou mais nas camadas superficiais de 0-5 cm. Todos os com-
partimentos da matéria orgânica e ambas as atividades enzimáticas apresentaram alta correlação 
com a presença de Ca+2, demonstrando a importância do íon como agente ligante da matéria orgâ-
nica. A atividade das enzimas correlacionaram-se positivamente com todos os compartimentos 
da matéria orgânica avaliados, demonstrando-se importantes indicadores de qualidade do solo. 
Conclui-se que a calagem e gessagem consistem em estratégias importantes para elevar atividade 
enzimática do solo, o conteúdo e estoque de C dos compartimentos da matéria orgânica, tendo 
íons de Ca+2 como agente de ligação.

Palavras-chave: agregação do solo; sequestro de carbono; acidez do solo.
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EFEITO DE DIFERENTES PREPAROS DE SOLO SOBRE A DENSIDADE  
E COBERTURA DO SOLO PARA O CULTIVO DE MANDIOCA  

EM ÁREA DE PASTAGEM

CALDEIRA, F. V.; MAHL, D.; SZYMANSKI, A. M.; SILVA, D. R.; PEREIRA, G. S.

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes métodos de preparo de solo sobre 
a cobertura vegetal e a densidade de um solo, cultivado com braquiária, na região noroeste do 
Paraná. O trabalho foi desenvolvido no município de Cidade Gaúcha/PR, cujo solo é de textura 
arenosa (86% de areia). Os tratamentos foram implantados com seis repetições e compostos pelos 
métodos de preparo de solo: P1 = plantio direto; P2 = mobilização com arado de aivecas e gra-
dagem de nivelamento; P3 = mobilização com gradagem intermediária, subsolagem e gradagem 
de nivelamento; P4 = mobilização do solo com uso de equipamento de preparo profundo e can-
teirizado (Penta). A área experimental continha cobertura vegetal de braquiária (3,9 e 5,1 t ha-1, 
respectivamente de matéria seca do material vegetal verde e de resíduos de cortes anteriores). As 
parcelas possuíam dimensões de 20 x 5 m. As profundidades de trabalho das operações de aração 
com aivecas, gradagem intermediária e subsolagem foram respectivamente de 37, 26 e 38 cm. 
O equipamento utilizado para o preparo profundo e canteirizado do solo, denominado “Penta” 
possui em sua configuração original uma haste subsoladora (atuou à 60 cm de profundidade), um 
mecanismo para aplicação de corretivos (não utilizado), um mecanismo para aplicação de ferti-
lizantes (não utilizado), uma enxada rotativa (1,20 m de largura e profundidade de 35 cm) e um 
sistema para canteirização. Utilizou-se uma plantadora para plantio direto de mandioca, com duas 
unidades de plantio espaçadas em 0,9 m entre linhas. Avaliou-se a porcentagem de cobertura do 
solo após a passagem da plantadora-adubadora, para a qual seguiu-se metodologia descrita por 
Laflen et al. (1981). Para a determinação da densidade do solo foram coletadas, aos 20 dias após 
o preparo do solo (14 dias após o plantio), seis amostras por tratamento, nas camadas de 0-10, 
11-20, 21-30 e 31-40 cm de profundidade do solo, utilizando-se o método do anel volumétrico 
de acordo com Embrapa (1979). Os dados obtidos foram analisados estatisticamente pelo teste 
de Tukey a 5% de significância. Verificou-se que o plantio direto proporcionou maior porcenta-
gem de cobertura do solo (92%) após o plantio da mandioca, seguido pelos preparos com “Penta” 
(P4) e subsolador (P3) que não diferiram entre si e apresentaram respectivamente valores de 
58 e 44%, podendo ser classificados como conservacionistas. O preparo do solo com aração e 
gradagem (P2) conseguiu manter apenas 7% de cobertura vegetal na superfície. Verificou-se que 
maiores valores de densidade foram obtidos no plantio direto (1,73 g cm-3) e menores no preparo 
profundo canteirizado (1,59 g cm-3). O preparo com subsolador (P3) apresentou valores estatisti-
camente iguais ao plantio direto (P1) e ao preparo com arado (P2) e este com valores semelhantes 
ao do preparo com “Penta” (P4). Com relação à profundidade no perfil do solo, observou-se que 
na camada mais superficial (até 10 cm) a densidade foi significativamente reduzida em relação 
às demais profundidades, e, na maior profundidade amostrada (31-40 cm) se obtiveram maiores 
valores de densidade. Nas profundidades de 21-30 e 31-40 cm os valores foram semelhantes.

Palavras-chave: conservação do solo; mandioca; braquiária.
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PROCESSOS EROSIVOS DE SOLOS DE UMA VERTENTE NA REGIÃO  
DO ARENITO CAIUÁ - O CASO DE TAMBOARA - PR

SOUSA, A. C. T.1; SOUSA, J. M.; KRAMER, V. M. S.2

1Acadêmicos do curso de Geografia da UNESPAR, Câmpus de Paranavaí - PR, ariana_marcos@hotmail.
com; 2Professora do curso de Geografia da UNESPAR, Câmpus de Paranavaí - PR,  

vdkramer@onda.com.br.

Um das consequências imediatas da intensa ocupação dos solos na região de Tamboara - PR foi 
a perturbação do meio natural que resultou em processos severos de erosão hídrica dos solos, 
cuja ocorrência foi tipificada desde longa data, por vários autores como Maack (1953), Kurowski 
(1962), Kavaleridze (1963) Bigarella e Mazuchowski (1986), Mendonça (1990), entre outros, con-
formando a região do noroeste do Paraná, em uma área clássica de estudo da erosão acelerada dos 
solos no Brasil. Desse modo, pelos inúmeros danos que as voçorocas podem causar, estas têm rece-
bido uma grande atenção. Para Guerra (1998) as voçorocas acarretam consequências graves como 
supressão de terras férteis, destruição de estradas, riscos de desmoronamentos de casas, assorea-
mento de rios, deterioração de pastagens e culturas agrícolas, dificuldade de ingresso a determi-
nadas áreas, entre outros impactos ambientais. Proceder a estudos que venham a colaborar com 
o controle do processo que acarreta além da perda de solos o assoreamento de uma nascente de 
importante curso fluvial para os moradores do entorno, foi o objetivo deste trabalho. Seguindo a 
metodologia sugerida por Guerra (2007) que consiste em medir as novas distâncias levando em 
conta a sua expansão, em termos espaciais e temporais, associados às condições climáticas e físi-
cas do terreno. Foi possível comprovar que o solo é frágil composto basicamente por areias (87%), 
o que permite o avanço do processo erosivo de forma muito rápida. Evidenciou-se na pesquisa que 
a formação dos riscos de erosão acelerada dos solos trata-se de um problema destacadamente 
socioambiental, resultado da intervenção humana nos sistemas naturais que geram e potencializa 
a criação de novos riscos, fato mais destacado em regiões frágeis como o caso de Tamboara. O 
flagrante desconhecimento seja das autoridades como do cidadão comum, dos hazards seus meca-
nismos de interação e seus riscos associados, assim como a falta de planejamento territorial e de 
medidas de gestão de riscos baseadas na previsão, proteção e prevenção, são os componentes da 
formação e da emergência da tipificação deste tipo de risco socioambiental.

Palavras-chave: processos erosivos; riscos ambientais; solos degradados.
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Palavras-chave: textura; estrutura; água, condutividade, compactação.

Introdução
No primeiro ano internacional do SOLO, quando deveremos colher uma tonelada de ali-

mentos e ter uma cabeça de gado por brasileiro, quando a preocupação ambiental associada ao 
aquecimento global aumenta consideravelmente e neste painel que discute aumento de C no solo, 
visando contribuir na redução do efeito estufa, pretendemos apresentar um conjunto de estraté-
gias e métodos que temos desenvolvido e experimentado em ensino, pesquisa e extensão, sempre 
com intuito de analisar a qualidade dos solos, seja no aspecto ambiental de desenvolvimento de 
plantas, como no papel dos solos nos diferentes ecossistemas.

As ofertas de equipamentos, bem como o desenvolvimento da Ciência do Solo e afins, tem 
contribuído significativamente para maior número e qualidade melhor das medições e a oferta de 
metodologias e estratégias de medição tem aumentado significativamente, propiciando conhecer-
mos mais e melhor os estados e processos associados às propriedades físicas dos solos.

As medições de processos contínuos como dinâmica da água, do calor, do ar, entre outros são 
muito mais acessíveis hoje do que décadas passadas.

Para o objetivo proposto dividiremos as estratégias com respectivos equipamentos em gru-
pos ou categorias de medições visando conhecermos mais e melhor os estados e processos envol-
vidos nas medições.

1 – Distribuição do tamanho de partículas:
Medição antiga e importante como característica do solo, com alterações associadas à degra-

dações (grande erosão) ou ao intemperismo do solo, portanto pouco alterada ao longo do tempo, 
possui vários métodos disponíveis e que foram mudando com as décadas de evolução da Ciência 
do Solo. Métodos mais expeditos usam densímetros, que medem a concentração de argila direta-
mente na suspensão, e os aceitos cientificamente usam a Lei de Stokes como base e a quantificação 
da massa de argila contida num volume de suspensão coletada com pipeta e seca em estufa, sendo 
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conhecido como método da pipeta. A dispersão das partículas do solo é realizada asociando-se 
agente químico e físico. Na maioria dos solos brasileiros, o hidróxido ou hexametafosfato de sódio 
é o agente químico empregado, e a agitação pendular é o agente físico. Após a dispersão, a separa-
ção das areias é feita por peneiramento e a separação de silte e argila por sedimentação.

A dispersão mecânica tem sido mais estudada na metodologia de análise com dois grupos 
principais: a – agitação pendular por 16 horas ou mais em potes de vários tamanhos sem elemento 
físico na suspensão para acelerar a destruição dos agregados (micro) e; b – agitação pendular por 
4 horas com a presença de esfera de nylon em potes pequenos (+/- 100ml).

A classe textural do solo ao longo da história tem sido importante para o desenvolvimento 
dos sistemas de classificação dos solos (natural e aptidão), para definição de qualidade, bem como, 
mais recentemente de importância da definição da classe do Zoneamento Agrícola de Risco Climá-
tico (MAPA - Portaria Nº 154, de 21 de agosto de 2007).

2 - Distribuição do tamanho de agregados em água:
Esta medida tem sido usada para estimativa da estabilidade de agregados do solo e a partir 

de 1936, após proposto por Yoder, dispositivo de peneiramento de agregados em água tem sido 
usado por muitos pesquisadores, com muitas variações de estratégia de coleta das amostras, pre-
paro do agregados, tipos de umedecimento e modos de peneiramentoem água. Todas as variações 
impactam os resultados, de maneira que os objetivos desejados para o uso dos resultados devem 
orientar a estratégia de análise.

A estratégia a seguir descrita simplificadamente tem sido usada para comparar manejo de 
solo e plantas visando detectar efeitos na resistência da estrutura do solo à erosão hídrica: coletar 
bloco de solo úmido e friável com estrutura preservada, cuidando para não haver alteração da 
estrutura por compressão na coleta e transporte; fracionar o bloco de solo por tração e separar os 
agregados entre 4 e 8mm; secar os agregados ao ar; umedecer os agregados em cima da peneira 
por capilaridade; peneirar em água por 10 minutos; quantificar massa solo em cada peneira de um 
conjunto de 4 peneiras (4,7, 2, 1, 0,2 mm de abertura). Com os resultados calcula-se as proporções 
para cada classe de tamanho, bem como diâmetro médio dos agregados (Kemper & Chepil, 1965). 
Uma modificação usada tem sido fracionar o bloco de solo e usar todos os agregadas menores que 
8 mm que, após seco ao ar, usa-se uma fração para determinar a distribuição dos agregados por 
peneiramento a seco e outra fração para fazer a distribuição dos agregados por peneiramento em 
água, como colocado acima. Com essa modificação , também calcula-se o diâmetro médio a seco e 
pode-se calcular o índice de estabilidade, sendo este a relação entre o diâmetro médio medido por 
peneiramento em água e o diâmetro médio medido por peneiramento a seco.

3 – Relações entre massa e volume das fases do solo
Uma estratégia bastante usada é a de coletar no campo cilindro de solo em anél metálico, 

acertar o volume do cilindro de solo ao volume do anel, impermeabilizar com filme plástico, levar 
ao laboratório e pesar, saturar o solo por capilaridade e gravidade em bandejas, pesar o conjunto 
com solo saturado, colocar o solo em mesa de tensão ou coluna de areia (Reinert & Reichert, 
(2006) para extração de água à 60 cm de tensão, levar à estufa e pesar solo e anel. Com parte da 
amostra seca em estufa, determina-se a Densidade de Partículas (Gubiani et al., 2006). Com este 
procedimento e com os dados resultantes das pesagens é possível calcular todas as relações de 
massa e volume do solo colocadas acima.

Usos: avaliação da qualidade física, da qualidade estrutural, arejamento, índice de compacta-
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ção e obtenção de dados físicos do solo via equações de Pedotransferência.
OBS: temos usado largamente anéis metálicos de aço inoxidável com 5 cm de diâmetro e 4 

cm de altura. Quando em solo argilosos é aconselhável usar lubrificante (ex: parafina líquida) para 
reduzir o atrito na parte interna do anel no momento da extração da amostra de solo.

4 – Conteúdo de água no solo

a - TDR – reflectometria de domínio do tempo: 
As propriedades elétricas e magnéticas do solo afetam a propagação de ondas eletromagné-

ticas no solo. A condutividade elétrica (σ) refere-se ao fluxo de eletrons em um campo elétrico. A 
permitividade dielétrica (ε) refere-se ao deslocamento de cargas constritas num campo elétrico. 
Ambas, para a água são bem maiores do que para os outros componentes do solo, implicando em 
estreito relacionamento entre o conteúdo de água no solo e seus valores de condutividade e per-
mitividade. A polaridade da água origina suas propriedades dielétricas. A permitividade dielétrica 
relativa (ε r

,) também chamada de constante dielétrica não é constante, varia com a frequência da 
onda eletromagnética. Para frequências menores do que 10 GHz, a água na forma líquida possui 
valores altos de constante dielétrica (aprox. 80) comparado ao das partículas minerais (3-7) e 
orgânicas (2-5). Para medir o conteúdo de água com o TDR, um sensor com duas hastes metálicas 
é inserido no solo, e conectado ao TDR via cabo coaxial. O instrumento transmite onda para as 
hastes e mudanças de impedância causam reflexões do sinal emitido nas extremidades das haste, 
entrada e saída do sinal. As reflexões são usadas para medir o tempo de transmissão de ida e 
volta do sinal ao longo das hastes. A velocidade de transmissão (v) pode então ser calculada pela 
relação: v=2L/t; em que t=tempo e L=comprimento da haste. A velocidade é inversamente pro-
porcional à constante dielétrica aparente - ε ra: v=c/( ε ra)1/2 e c=velocidade da luz. Combinando 



– 454 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

e rearranjando as duas equações temos a constante dielétrica aparente - ε ra medida pelo TDR 
(Ferré & Topp, 2002).

Constante dielétrica aparente - ε ra = (c t/2L)2

A equação proposta por Topp (1980) para ampla variação de solos é:
Θ = - 5,3.10-2 + 2,92.10-2 εra - 5,5.10-4 εra

2
+ 4,3.10-6 εra

3

A obtenção de equações de calibração específicas é aconselhada, assim como outros modelos 
de equações podem ser usados. Abaixo um exemplo de estratégia/uso do TDR 100 da Campbell 
Scientific:

Sensores de TDR 
instalados em sete 
profundidades no 
perfil de solo em 
um povoamento 

de eucalipto. 
O conjunto de 
componentes 
é constituído 

pelos sensores, 
multiplicadores, 

TDR e datalogger, 
alimentados por 

bateria e/ou painel 
solar.

b - Instrumentos a base de capacitores:
Capacitância como um método eletrônico para medir conteúdo de água no solo foi introdu-

zido nos anos 30. Os eletrodos do capacitor podem estar colocados de várias formas – em círculo, 
em anéis e em hastes paralelas. No formato de hastes paralelas o dispositivo toma forma prática 
de ser inserida no solo e de se conectar a leitores e armazenadores de dados para monitoramento 
contínuo do conteúdo de água no solo. A medida é baseada no principio que o domínio da frequên-
cia de um circuito de corrente alternada com um capacitor é função da permitividade relativa do 
material adjacente e entre os eletrodos do capacitor. Este método também é referenciado como 
FDR – reflectometria de domínio da frequência. Os sensores necessitam calibração específica para 
cada solo e horizonte e não são tão precisos quanto os TDRs (Starr & Paltineanu, 2002).  As manei-
ras de instalações e estratégias são semelhantes ao TDR.

5 – Curva de Retenção de Água no Solo - CRAS’
A CRAS refere-se à relação do conteúdo da água no solo (θ) com o potencial matricial da água 

no solo (ψm) também chamada de curva característica da água no solo, uma relação importante 
nas propriedades hidráulica dos solos. A construção depende da determinação de pares da rela-
ção e é, normalmente, onerosa de se obter.

TDR-100
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A seguir apresentamos uma estratégia de obtenção de pares para construção da CRAS:
Potenciais de Zero a -10 kPa: uso de coluna de areia determinando os pares de θ versus 

ψm como descrito em Reinert & Reichert (2006). Os pontos de 0, -1 e -10 kPa, equivalentes a 0, 
10 e 100 cm de coluna de água são os comumente usados para se obter um ponto a cada 10 (dez) 
incrementos na escala (logarítmica) do ψm da CRAS.

Potencial de -100 kPa: uso de sistema de extração de água semelhante ao desenvolvido por 
Richards (1941) composto por uma câmara de pressão – panela de pressão especialmente desen-
volvida ou adaptada. Existem panelas de pressão no mercado que são usadas para preparação de 
conservas em potes, portanto com câmara de bom volume, que podem ser facilmente adaptadas e 
suportam pressões até 3 vezes mais do que 100 kPa. As placas (pratos) porosas de cerâmica mais 
comuns existentes no mercado suportam pressões de 50 até 1500 kPa, sendo que a usada para a 
obtenção do ponto de 100 kPa deve resistir ao borbulhamento até pressão um pouco superior aos 
100 kPa – placa de 1 Bar.

Potencial de -1500 kPa: uso do potenciômetro do pontos de orvalho (Marca comercial – 
WP4 da Decagon) que mede potenciais de 0 até -40 Mpa (4000 kPa). O aparelho possui um con-
junto de dispositivos que através de duas medidas de temperatura numa câmara selada calcula o 
potencial hídrico na fase de vapor, que está em equilíbrio energético com a água da fase líquida de 
uma amostra de solo. As temperaturas necessárias para cálculo do potencial são: temperatura do 
ponto de orvalho e temperatura da superfície da amostra. Para se estimar o ponto de 1500 kPa, 
trabalha-se com amostras de solo deformado, umedecido em câmaras ou ao ar livre, com o qual 
se obtém um série de cinco a sete pares de θ vs ψm, numa faixa de 500 a 10000 kPa. Por meio de 
ajuste de equação potencial ou logarítmica de θ em função de ψm estima-se o θ para o ponto de 
1500 kPa.

Com esta estratégia e equipamentos constrói-se a Curva de Retenção de Água com no mínimo 
5 pontos e um ponto para cada incremento de 10 vezes na escala do potencial.

6 – Condutividade hidráulica do solo saturado – Ks
a – Carga constante: medida em amostra de solo com estrutura preservada coletada em 

anéis metálicos. A amostra é umedecida até a saturação e em dispositivos (vários formatos) mon-
tados a água é colocada a passar pelo solo até taxas constantes de fluxo com uma carga de água 
constante na superfície da amostra cilíndrica. Com as dimensões do sistema e medição de fluxo 
aplica-se a equação de Darcy, rearranjando-a para calcular a Ks.

b- Carga variável: semelhante ao anterior mas o fluxo é submetido a carga decrescente de 
água. Os dispositivos montados para este método/estratégia são mais elaborados para facilitar 
manuseio no laboratório. Abaixo segue resumo do método usado e disponível em: http://www.
fisicadosolo.ccr.ufsm.quoos.com.br/downloads/Permeametro.pdf (Gubiani et al., 2010)

O permeâmetro de carga decrescente (figura 1) é composto de duas partes principais: 1 - 
Uma das partes é constituída por um cilindro metálico acoplador da amostra em forma de copo, 
munido de uma borracha inflável de vedação e dispositivo superior para retirada de ar do seu 
interior. O cilindro acoplador é conectado a tubos alimentadores de ar pressurizado e água. Essa 
parte do equipamento permanece submersa em água, durante a análise. 2 - A outra parte consiste 
de três tubos de vidro graduados, os quais são abastecidos com água por meio da tubulação ligada 
ao registro. O diâmetro interno dos tubos de vidro escolhidos é de 3,95 mm, 5,91 mm e 10,02 mm.
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O cálculo da Ks(cm h-1) é realizado pela equação: Ks = (2,3 a L/AΔt) (log Hn – log Hn+1), em que: 
Hn e Hn+1 são, respectivamente, a carga hidráulica inicial e final (cm); Δt é o intervalo de tempo para 
o decréscimo da carga hidráulica de Hn e Hn+1 (h); A é a área da seção transversal da amostra de 
solo (cm2); L é o comprimento da amostra de solo (cm); e a é a área da seção transversal interna 
do tubo que contém a coluna de água (cm2)

7 – Infiltração da água no solo
a - Uso de anéis concêntricos: a entrada da água no solo ocorre após a aplicação de uma 

carga hidráulica constante na superfície usando dois anéis de tamanho variável. Comumente 
usa-se anéis internos e externos com diâmetros, respectivamente, de 20 e 50 cm. Após a inserção 
dos anéis no solo coloca-se água, cuidando para que as lâminas no anel interno e externo fiquem 
com carga hidráulica igual. Após o início da infiltração, dispositivo para medir o volume de água 
consumido por unidade de tempo para manter a lâmina constante no anel interno é usado para 
calcular a taxa de infiltração e a lâmina infiltrada. A intenção do uso do anel externo é fornecer 
água para infiltração abaixo do anel externo e compensar o fluxo divergente.

b – Infiltrômetro de Cornell: usa como fonte de água uma chuva simulada com alta intensi-
dade e conhecida (aproximadamente 300 mm/h) numa área conhecida (área do anel inserido no 
solo). O infiltrômetro é composto por uma coluna de acrílico, propriamente selada de maneira que 
usando um tubo de acesso este se transforma num reservatório de Mariotte. No anel há um orifício 
lateral que deve estar com seu centro exatamente na superfície do solo que coletará o excesso de 
água da chuva simulada. Após instalado sobre o anel no campo e aberto a entrada de ar no tubo 
a chuva simulada ocorre e após algum tempo haverá escoamento de água que não infiltra. Ao 
longo do tempo do teste, registra-se a altura da água no reservatório para conferir a intensidade 
da chuva e mede-se o volume de água escoada. A taxa de infiltração e a lâmina de água infiltrada 
são calculadas a partir dos registros temporais. Os tubos capilares usados para gerar a chuva tem 
diâmetros de 0,6 mm e espaçados de 2 em 2 cm.
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8 – Permeabilidade e condutividade ao ar com carga constante
A condutividade (Kl) e a permeabilidade do ar no solo (Ka) podem ser determinadas em 

permeâmetro semelhante ao da figura 2. O equipamento é composto por uma série de fluxímetros 
com diferentes vazões, por onde o ar flui antes de passar pelo solo. O ar é aplicado a baixa e cons-
tante pressão (0,1 kPa), para evitar o fluxo turbulento. O gradiente de pressão entre o ambiente e 
o ar que flui pela amostra é medido por um manômetro de água.

Figura 2 - Permeâmetro para a medida do fluxo de ar em amostras de solo. (Adaptado de Horn et 
al., 2004).

9 - Temperatura do solo
Soluções analíticas e numéricas envolvendo balanço e fluxo de calor no solo requerem prin-

cipalmente a temperatura do solo no tempo e espaço. A medição temporal da temperatura do 
solo usando sistemas automatizados atende grande parte desta demanda. Com disponibilidade 
de fios especiais e pequenas ações de laboratório pode-se construir termopares que conectados a 
leitores e armazenadores de dados (datalogger) medem e armazenam dados continuamente. Os 
termopares são sensores de temperatura largamente usados e os tipo T são baratos e de menor 
erro, sendo formado por junções de fios de cobre e constantan. Após conectado a um datallogger, 
o termopar desenvolve força eletromotiva (volts) que é função da diferença de temperatura nas 
junções (par) – temperatura no datalogger e na outra ponta do termopar onde os fios estão sol-
dados. O datalogger deve ser programado pelo respectivo protocolo e lê e armazena os dados no 
tempo programado.

10 – Resistência do Solo à Penetração
O uso de penetrômetros para a identificação e quantificação do estado de compactação tem 

sido largamente usado em solos agrícolas, especialmente por ser de fácil utilização para medição 
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da resistência do solo à penetração. O penetrômetro mais usados possui um conjunto de dispositi-
vos, uma haste com um cone na ponta, em que, ao ser introduzida no solo, mede simultaneamente 
a pressão e profundidade. Com o avanço da tecnologia muitos modelos e estratégias surgiram 
no mercado, sendo que uma importante adição refere-se a mecanismos que inserem mecanica-
mente a haste no solo à velocidade constante, evitando os componentes dinâmicos. A dificuldade 
de interpretação dos dados refere-se ao fato que a resistência medida pelos penetrômetros estão 
associados a vários fatores do solo: conteúdo de água, densidade do solo, compressibilidade, 
estrutura, quantidade de argila e areia, etc. (Lowery & Morrison, 2002). Atualmente há disponível 
no mercado penetrômetros de balcão automatizados possibilitando a medição da resistência do 
solo em amostras com estrutura preservadas e equilibradas à várias tensões.

11 – Curva de Compressão do Solo
A compressão do solo refere-se ao processo que descreve o decréscimo do índice de vazios 

em resposta a aplicação de uma força mecânica. A compressão de solo não saturado em água é 
chamada de compactação. Em sistemas agrícolas a causa mais comum da compactação refere-se a 
pressão causada pelos veículos e equipamentos e pelo pisoteio animal. Então, o conhecimento do 
processo via determinação da curva de compressão está associado à predição da compactação de 
solos agrícolas.

A curva de compressão é obtida através de aparelho chamado de “Consolidômetro”, (também 
chamado de oedômetro) em que aplica-se uma série de tensão normal em progressão geométrica 
numa amostra de solo, medindo-se as respectivas deformações. Após devidos cálculos, a curva de 
compressão é construída em escala semi-logarítmica, com tensões de 0 a 1600 kPa. Um conjunto 
variável de pontos é obtido (+/- 8), ajustado um modelo de curva do tipo sigmoidal para a pos-
terior quantificação dos parâmetros da curva: pressão de pré-consolidação (σp), índice de com-
pressão (IC), etc. Atualmente, os cálculos do teste de compressão, bem como ajuste do modelo de 
van Genuchten (1980) e quantificação dos parâmetros da compressão estão sendo realizados por 
Suplemento do Excell (Gubiani et al. 2014) disponível em http://gubianisolos.blogspot.com.br/. 

O Suplemento agrega opções importantes, que são de difícil aplicação com a combinação de 
softwares estatísticos, recursos de planilha e gráficos. Há três opções de cálculo da σp e o IC: 1ª: 
Casagrande: o suplemento ajusta a curva de compressibilidade usando o modelo de van Genu-
chten (1980), conforme proposição de Baumgartl & Köckb (2004), 2ª: Dias Junior & Pierce (1995), 
usando a densidade do solo e; 3ª: Dias Junior & Pierce (1995), usando o índice de vazios. O pro-
grama criado foi denominado de SCC, que significa suplemento para a curva de compressão. O SCC 
gera gráficos e reúne todas as funções em uma única janela, por meio de um objeto de múltiplas 
páginas, que interage com a planilha Excel, a qual contem os dados de entrada e recebe os resul-
tados dos cálculos.
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Introdução
O estado do Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho e de soja, cujas produtivi-

dades na safra 2013/14, foram 6.107 e 2950 kg ha-1, respectivamente (Conab, 2015).
A região Centro-Sul do estado possui uma altitude média entre 800 e 1.200. No verão a cul-

tura do milho ocupa 20% da área cultivada em rotação com a soja (65%) e feijão (15%), enquanto 
no inverno, a cevada e o trigo se destacam como as principais espécies. Nessa região caracterís-
ticas de solo, clima e, principalmente práticas de manejo, tem sido apontadas como responsáveis 
pela obtenção de elevadas produtividades das culturas, cujas médias na safra 2013/14 alcança-
ram 12.230, 3.748, 3.715 e 3.800 kg ha-1de milho, soja, feijão e trigo, respectivamente.

Apesar das altas produtividades de grãos obtidas, tanto na região Centro-Sul como no estado 
do Paraná, não existe um sistema de indicação de fertilizantes englobando as espécies envolvidas 
na rotação, cujo manejo de adubação é baseado em publicações e indicações técnicas isoladas para 
cada cultura (Embrapa, 2011a, b, 2013; Oliveira, 2003), ou ainda são utilizadas as indicações de 
outros estados como do RS e SC (Sociedade..., 2004) e de SP (Raij et al., 1997), que foram desen-
volvidas em solos e climas distintos.

Em função disso, conduziu-se inúmeros trabalhos de pesquisa de campo envolvendo cala-
gem, nitrogênio, fósforo e potássio conduzidos em diferentes locais, visando desenvolver um sis-
tema de manejo da fertilidade do solo para o sistema de rotação de culturas amplamente utilizado 
na região, em solos sob plantio direto há mais de 30 anos.

Calagem
A indicação de calagem adotada pelo Paraná, semelhantemente à indicação do estado de São 

Paulo (Raij et al., 1997), é calculada em função da porcentagem de saturação por bases (Embrapa, 
2011a, b). O cálculo da necessidade de calcário (NC) é feito utilizando-se a seguinte fórmula:
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NC (t ha−1) = [CTC × (V2 − V1) × f] / 100

Onde, 

CTC é a capacidade de troca de cátions em pH 7,0 (cmolc dm-3), obtido pela soma dos 
teores de Ca, Mg, K, Na e H+Al; 
V2 é a porcentagem desejada de saturação por bases; 
V1 é a porcentagem de saturação de bases fornecida pela análise do solo;
f é o ajuste do poder relativo de neutralização total (PRNT) do calcário, obtido pela fór-
mula 100 / PRNT.

O valor da porcentagem de saturação por bases indicada, bem como o valor considerado 
limite para a aplicação de calcário, varia entre as culturas. Para o trigo, a indicação é de aplicar 
calcário quando a porcentagem de saturação por bases for inferior a 50%, visando atingir 60% 
(Embrapa, 2011b). Para a cultura da soja, a meta é a saturação por bases de 70%, sendo citado o 
valor de 60% como critério de decisão pela calagem (Embrapa, 2011a).

Adubação nitrogenada
Resultados obtidos no programa de pesquisa conduzido por mais de 10 anos foram analisa-

dos e interpretados visando o desenvolvimento de tecnologia de manejo do nitrogênio (N) para 
obtenção de alto rendimento de milho e adaptada ao uso de plantas de cobertura em plantio direto 
na região Centro-Sul do Paraná. O sistema de indicação de N para o milho foi baseado em três cri-
térios principais: expectativa de rendimento da cultura, teor de matéria orgânica do solo e planta 
de cobertura utilizada. A expectativa de rendimento determina a demanda de N pela cultura, 
enquanto que a matéria orgânica e a planta de cobertura (pré-cultura) afetam a disponibilidade 
de N do solo para o milho. A partir da diferença entre demanda e disponibilidade de N, pode-se 
estimar a quantidade de N a ser aplicada, levando-se em consideração a eficiência do adubo nitro-
genado. Além da dose de N, o seu manejo envolveu a definição da época adequada e a necessidade 
de parcelamento da aplicação, a eficiência de diferentes fontes de N e a avaliação de critérios adi-
cionais para ajuste da dose a ser utilizada. 

Das doses de N indicadas na Tabela 1, sugere-se que 40 kg ha-1 devam ser aplicados na semea-
dura e o restante em cobertura na forma de ureia, em uma ou duas aplicações. Para populações de 
plantas superiores a 65.000 ha-1 indica-se aplicar mais 10 kg ha-1 N para cada aumento de 5.000 
plantas ha-1.

Para a cultura de feijão foram realizados diversos experimentos para avaliar a resposta da 
cultura ao uso de inoculante, mas sem incremento de produção, de modo que a adubação mineral 
com adubos nitrogenados deve ser realizada na faixa entre 80 e 90 kg ha-1 de N.

O trigo é uma cultura com heterogeneidade nos tetos de produção, devido à instabilidade 
do clima durante o inverno na região Centro-Sul, mas nas últimas safras há diversos relatos de 
lavouras com medias de produtividade acima de 5.000 kg ha-1. A dose média e de referência de N 
é de 120 kg ha-1 de N, mas estudos com uso de sensores para quantificação de biomassa (NDVI) 
tem mostrado boa correlação com a resposta da cultura em relação à alteração da dose de N em 
função das condições climáticas dentro da safra, sendo uma boa ferramenta para recomendação 
de N para esta cultura.
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Tabela 1. Indicação de N para cultura do milho no sistema plantio direto na região Centro-Sul 
do Paraná.

Cultura antecedente e teor 
de MO (g kg-1)

Expectativa de Rendimento de Grãos, t ha-1

6–8 8,1–10 10,1-12 12,1-14

-------------------------------------------- kg ha-1 --------------------------------------------

Gramíneas

<40 100 150 220 300

41-60 60 110 180 260

>60 £40 70 140 220

Consórcio Gramínea-Leguminosa e Nabo Forrageiro

<40 60 110 180 260

41-60 £40 60 130 210

>60 £40 £40 90 180

Leguminosas

<40 £40 60 130 210

41-60 £40 £40 80 160

>60 £40 £40 40 130
/1 Fonte: Adaptado de Fontoura & Bayer, 2009. 
/2 Teor de MO do solo referente à camada de 0-20 cm.
/3 ≤40 kg ha-1 corresponde à indicação de N a ser realizada na semeadura do milho.
/4 Aplicar 20 kg ha-1 de N menos em situações onde a pré-cultura gramínea apresentar baixa produção de biomassa (< 2 t ha-1). Em situações onde 
as pré-culturas consórcio gramínea-leguminosa / nabo ou leguminosa solteira apresentarem baixa produção de biomassa, aplicar doses de N 20 e 
40 kg ha-1 maiores às indicadas na tabela acima, respectivamente.

Adubação fosfatada e potássica
Estudos do manejo da adubação fosfatada e potássica com fins de indicação de fertilizan-

tes para as culturas em solos em plantio direto de longa duração foram intensificados na região 
Centro-Sul do Paraná desde o ano de 2008, quando três experimentos de calibração de fósforo (P) 
e três experimentos de calibração de potássio (K) foram instalados a campo. Posteriormente, bus-
cando ampliar a qualidade da informação e a indicação de doses de adubação, 44 experimentos 
com doses de P e 44 experimentos com doses de K foram conduzidos durante dois anos agrícolas 
(2011, 2011/12, 2012 e 2012/13), visando avaliar a resposta à adubação das diferentes culturas 
utilizadas na rotação (milho, soja, trigo e cevada).

A análise conjunta dos   experimentos demonstrou maior exigência em P e K pelas culturas 
de inverno (trigo e cevada), as quais determinaram o teor crítico de 8,0 mg dm-3 de P e 0,23 cmolc 
dm-3 de K na camada de 0-20 cm, enquanto que para as culturas de verão (milho e soja), os teores 
críticos para esta camada foram de 6 mg dm-3 e 0,15 cmolc dm-3, respectivamente. 

A partir da definição dos teores críticos, obteve-se a divisão da curva de calibração em classes 
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de disponibilidade de P e K, bem como na estimativa de adubação para as culturas em cada classe.
A resposta das culturas ao P e K adicionado nas suas distintas classes de disponibilidade no 

solo foi avaliada pelo retorno econômico (R$ ha-1) a partir da aplicação de 50 kg ha-1 de P2O5 nos 
experimentos de resposta à adubação de P e de K2O nos experimentos de resposta à adubação de 
K, considerando a situação de preço de grãos médio de 5 anos (Figura 2). Nessa avaliação, os maio-
res retornos econômicos foram observados nas classes de disponibilidade de P baixa e média, 
como de K na classe média, enquanto que a aplicação de 50 kg ha-1 de P2O5 ou K2O nas classes alta 
e muito alta tendem a ser positivas em menos de 50% dos casos, com retorno econômico (R$ ha-1) 
médio negativo.

(a) Cotação média de grãos de 5 anos
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Figura 2. Retorno líquido da adubação fosfatada e potássica em diferentes teores de P e K 
disponíveis e preços de grãos. Cotação de soja, milho, trigo e cevada de R$ 789, R$ 
355, R$ 522 e R$ 496 t-1. Cotação dos fertilizantes de R$ 1.654 t-1 de P2O5 e R$ 1.258 t-1 
de K2O.  

As doses de P e K indicadas para solos abaixo do teor crítico dos nutrientes foram maiores 
que as atuais utilizadas no estado do Paraná (Vieira 2014), tanto para a cultura da soja (Embrapa, 
2011a), quanto para milho (Oliveira, 2003). A diferenciação entre as indicações decorre principal-
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mente das maiores expectativas de rendimento das culturas e produtividades obtidas na região 
Centro-Sul do Paraná.

O manejo da adubação de P e K nas classes acima do teor crítico tem sido realizado com base 
na adubação de reposição do nutriente. Especificadamente na adubação de K para a cultura da 
soja, resultados negativos de rendimento foram observados com a aplicação de K em solos com 
teores do nutriente acima de 0,23 cmolc dm-3 (classes de disponibilidade alta e muito alta) (Figura 
1). Neste caso de disponibilidade de K alta ou muito alta, a adubação de reposição para a cultura 
da soja pode ser antecipada e adicionada conjuntamente na adubação das culturas de inverno.

Considerações finais
Os critérios de manejo da fertilidade do solo indicados para a região Centro-Sul do estado 

do Paraná representam a compilação de diversos experimentos conduzidos ao longo dos anos, 
no entanto, qualquer sistema de indicação de fertilizantes necessita ser continuamente avaliado. 
Além disso, há necessidade de identificar as lacunas responsáveis pelas diferenças de produtivi-
dade observadas dentro de uma mesma região, de forma a maximizar a produtividade das cultu-
ras. Isso possivelmente passa pelo manejo da fertilidade do solo, mas também pela integração das 
diversas práticas de manejo e pela melhoria em todo o processo produtivo, desde o plantio até a 
colheita.
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Introdução
O crescimento da atividade de criação de animais no Paraná, mais especificamente, suí-

nos, aves e bovinos, tem aumentado de forma gradativa nos últimos anos e, consequentemente, 
gerando também grandes quantidades de dejetos.

Normalmente os dejetos são tratados como um passivo ambiental e são descartados sem 
nenhum critério pelos criadores, embora havendo a viabilidade de seu uso com adoção de outros 
tipos de manejos e processamento desse material, dentre esses, o uso como fertilizante no solo. 

Possíveis impactos negativos decorrentes do uso de dejetos de animais poderão ocorrer, 
tanto ambiental como no desenvolvimento e qualidade das culturas, em situações específicas que 
levem a altas e frequentes taxas de aplicação em limitadas áreas disponíveis para distribuição do 
material. Contudo os riscos poderão ser grandemente minimizados quando as aplicações forem 
realizadas às taxas agronômicas, visando elevar a fertilidade do solo ou a reposição, de maneira 
equilibrada, dos nutrientes absorvidos e exportados pelas culturas.

Por conter nutrientes essenciais às plantas (macros e micronutrientes), o uso dos dejetos no 
solo torna-se uma fonte alternativa ao uso de fertilizantes minerais quando o sistema como um 
todo for convenientemente manejado.

Em linhas gerais as alterações qualitativas e quantitativas, promovidas pelos dejetos no solo, 
dependem basicamente da composição e da concentração dos dejetos, bem como da taxa e fre-
quência de suas aplicações. Porém, o seu uso no solo requer alguns critérios, pois há grande varia-
ção dos teores de NPK nos dejetos em função do tempo de armazenamento, limpeza das instala-
ções, tipo de criação dos animais, época do ano, etc. Em média, o dejeto líquido de suíno (DLS) 
contem 24,9;15,45 e 37,70 g/kg de NPK respectivamente, já a cama de aviário (CA) apresenta 
24,4; 8,4 e 10,5 g/kg de NPK (BARBOSA et al., 2015).

Uso dos dejetos no solo
Resultados de estudos conduzidos pelo IAPAR mostram acréscimos nos teores de vários 

nutrientes no solo, como P, N, K, Mg, Zn, Cu e outros. Entretanto, entre os atributos químicos ava-
liados, uma das alterações mais expressivas e consistentes que se tem verificado é em relação ao 
fósforo (P) extraível. Em estudo realizado no município de Palotina/PR, em Latossolo Vermelho 
eutroférrico, após 14 anos de aplicação de dejeto líquido de suíno (DLS) nas doses de 0, 30, 60, 
90 e 120 m3.ha-1.ano-1, aplicados em plantio direto, plantio convencional (arado) e escarificado, 
verificou-se que a adição de DLS em diferentes doses, aumentou os teores de P no solo nos dife-
rentes sistemas de cultivo. Na camada de 0-10 cm de profundidade os acréscimos promovidos 
pelo dejeto na maior dose (120 m³/ha), em relação ao tratamento sem adição de dejeto, foram 
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de 258%, 563% e de 158% obtidos, respectivamente, nos sistemas de cultivo com arado, plantio 
direto e com escarificador (figura 1). Nessa ordem de sistemas, os acréscimos na camada de 10-20 
cm foram 335%, 449% e de 224%, enquanto que na camada de 20-40 cm os acréscimos foram de 
187%, 245% e de 123%.

Figura 1. Teores de P extraível na camada de 0 a 10 cm de profundidade de um LV eutroférrico 
submetido à sucessivas aplicações de DLS e cultivado em três sistemas de manejo 
(Parra, 2015).

Os acréscimos nos teores acumulados de P extraível (Mehlich-1) ocorreram linearmente com 
o aumento das doses aplicadas (PARRA et al., 2010). Na camada superficial do solo em plantio 
direto, a taxa estimada de acumulação de P extraível foi de 0,54 mg P dm-3

 
de solo por m³ de dejeto, 

no período de 14 anos, sendo essa taxa superior às estimativas nos demais sistemas de cultivo. 
O não revolvimento do solo em plantio direto explica esse efeito diferenciado nessa camada de 
maior acúmulo de P, elemento de baixa mobilidade no solo e aplicado na superfície.

Os acréscimos observados nos teores de P nas camadas de 10-20 cm e de 20-40 cm no plantio 
direto, promovidas pela maior dose de DLS aplicada, em relação ao tratamento sem dejeto, suge-
rem um movimento descendente do P no perfil do solo, após sucessivas aplicações na superfície. A 
semelhança verificada entre sistemas de cultivo em relação aos teores de P (relativamente altos) 
na camada de 10-20 cm, proporcionados principalmente pela dose de 120 m3 ha-1 ano-1, levanta a 
hipótese desse movimento de P no solo.

Da mesma forma, em estudo realizado no município de Umuarama/PR, em um Argissolo Ver-
melho distrófico arênico, aplicou-se semestralmente doses de DLS correspondentes a 9, 18 e 36 m3 
ha-1 ano-1 totalizando 63, 126 e 252 m3 ha-1, respectivamente, ao final de três anos, e uma testemu-
nha sem aplicação de dejeto. Observou-se acúmulo de fósforo extraível na camada superficial do 
solo que foi cultivado em sistema plantio direto. Esse acúmulo justifica-se pelo não revolvimento 
do solo nesse sistema de cultivo, o que diminui o contato do elemento com os sítios de adsorção 
e pela baixa capacidade de adsorção de fosfato desse Argissolo. Nas parcelas que receberam a 
aplicação de CA, o tratamento testemunha, apresentava, na camada de 0-10 cm, teor de fósforo de 
7,1 mg dm-3. A aplicação cumulativa de 0, 8, 16 e 32 t ha-1 de CA aumentou, respectivamente, na 
mesma camada, os teores de fósforo para: 25,7; 42,0 e 160,7 mg dm-3. Esse efeito, de forma menos 
acentuada, foi observado na camada de 10-20 cm. A testemunha apresentava teor de fósforo de 
3,0 mg dm-3, enquanto nas doses aplicadas de CA foram determinados, respectivamente, teores de 
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fósforo de: 6,0; 6,5 e 23,6 mg dm-3 (BARBOSA & COSTA, 2011). Ou seja, assim como no Latossolo, 
foi observada também a movimentação descendente de P nesse Argissolo.

Nessa mesma área (Argissolo), os teores de potássio (K) extraível aumentaram, com a dose 
máxima de DLS aplicada, em 87,5% na camada de 0-10 cm, 100% na de 10-20 cm e 50% na de 
20-40 cm. Esses resultados indicam que o potássio aplicado na superfície (contido no DLS) lixi-
viou no solo elevando os teores do nutriente em profundidade. 

Com o uso de CA os teores de K também aumentaram com a aplicação cumulativa e crescente 
das doses. Na camada de 0-10 cm, a maior dose de CA (32 t ha-1) elevou o teor de 0,18 (na testemu-
nha) para 0,26 cmolc dm-3. O mesmo ocorreu na camada 10-20 cm, que elevou o teor de K de 0,12 
para 0,20 cmolc dm-3 (BARBOSA & COSTA, 2011).

A atividade biológica é bastante sensível às alterações de uso e manejo do solo. Ao analisar 
a biomassa microbiana, observou-se que a aplicação de doses de 0, 2, 4 e 8 t ha-1 ano-1, N-mineral 
+ 2 t de CA em um Argissolo (9% de argila) e em um Latossolo (68% de argila) aumentaram 
significativamente a biomassa microbiana, independente da classe ou granulometria do solo, em 
relação aos tratamentos com adubação mineral e testemunha (MATOS et al., 2011). O aumento da 
biomassa microbiana também foi verificado em um Latossolo com aplicação de 30, 60. 90 e 120 
m3 ha-1 ano-1 de DLS (BALOTA et al., 2014).

Ressalta-se que em todos os experimentos com dejetos de animais (suínos e aves) desen-
volvidos pelo Instituto Agronômico do Paraná, o aumento da produtividade de massa e de grãos 
foi significativo quando os dejetos foram utilizados como fonte de nutriente (RUIZ, et al., 2014; 
ZANÃO JUNIOR & BARBOSA, 2014; BARBOSA & COSTA, 2011; MIYAZAWA et al., 2011; BARBOSA 
et al., 2009).

Cuidados com a aplicação dos dejetos
A aplicação dos dejetos promovem aumento na taxa de amonificação e nitrogênio no solo 

verificado após 12 anos de aplicação de diferentes doses de DLS em plantio direto e convencional, 
contribuindo para a disponibilização desse nutriente às plantas (MACHINESKI et al., 2012).

Uma das preocupações com esse aumento do nitrogenio é a lixiviação do NO3
- no solo e a 

possível contaminação da água subterrânea, onde o teor máximo permitido para água potável é 
de 10 mg/L N-NO3

- (AMDUR et al., 1991). Com o objetivo de verificar as concentrações de amônia 
(N-NH4

+) e de nitrato (N-NO3) após 10 de aplicação de DLS, foram coletadas amostras de solo até 
60 cm, 40 dias após a aplicação e plantio da cultura de verão (MIYAZAWA et al., 2009). Verificou-se 
que as concentrações maiores ocorreram na camada superficial do solo, independente do manejo 
do solo, e aumentaram com o aumento das doses aplicadas, chegando a teores de 28,5 mg/kg, com 
aplicação de 53 kg/ha de N (60 m3/ha) nas profundidades abaixo de 40 cm, considerado como 
potencial contaminante do lençol freático. 

Outro cuidado a ser considerado é a dispersão de argila e agregação do solo. Nos solos que rece-
bem DLS os polissacarídeos representam cerca de 43% do carbono orgânico total, principalmente 
na forma instável, fortemente ligados à atividade microbiológica (BALOTA et al., 2014). Em função 
destas características, a matéria orgânica contida no dejeto é rapidamente decomposta e altera dire-
tamente o balanço de cargas do solo, tornando o ΔpH mais negativo. A rápida decomposição e a 
alteração no balanço de cargas promovem a dispersão de argila e reduz a estabilidade dos agregados 
destes solos que recebem aplicação de dejetos de suínos (BARBOSA et al., 2015). O aumento da dis-
persão de argila e desagregação do solo logo após a aplicação dos dejetos aumentam consequente-
mente a suscetibilidade do solo aos processos erosivos e riscos de contaminação ambiental.
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A matéria orgânica contida na CA é mais lignificada, recalcitrante, menos reativa, com menos 
grupos carboxílicos por átomo de carbono e menores índice de humificação que a matéria orgânica 
contida no DLS. Dessa forma, sua decomposição no solo é mais lenta, sem uma alteração direta no 
balanço de cargas e dispersão de argila. Além de não aumentar a dispersão de argila, a aplicação 
de dejetos de aves beneficia a agregação com a qualidade da matéria orgânica adicionada ao solo.

A perda de água por escorrimento superficial também deve ser observada quando do uso 
desses dejetos. Em avaliação com chuva simulada, após quatro anos de aplicação semestral de 
DLS observou-se que a água oriunda do escoamento superficial, independente da dose, apresen-
tou limite de P total e N-amoniacal presente na água de até 913% e 1051%, consequentemente, 
acima do permitido pelo CONAMA (0,15 mg/L para P e 5,6mg/L para N-amoniacal). Ressalta-se 
que o excesso de P total e N-amoniacal em contanto com corpos hídricos promove um aumento da 
proliferação de algas e outros vegetais aquáticos ocasionando a eutrofização.

É importante considerar que a retirada dos íons N e P presentes na bacia de captação 
de água resultam em aumento de custos para torná-la potável. Dai a importância de conservar a 
água de escoamento dentro da propriedade através de práticas mecânicas de conservação do solo.

Considerações finais
O uso dos dejetos como fertilizante deve ser constantemente monitorado, dado os riscos de 

contaminação do solo e da água. Em contrapartida as áreas que recebem os dejetos melhoram 
a qualidade química e biológica do solo, já a alteração da qualidade física do solo é dependente 
da qualidade da matéria orgânica presente nestes dejetos. Assim, a utilização dos dejetos como 
fertilizante, quando realizada em doses controladas, pode aumentar o aporte de carbono no solo, 
a produtividade de massa e grãos e também ser uma forma de produção verticalizada na proprie-
dade reduzindo os riscos de contaminação ambiental.
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Introdução
O carbono orgânico está distribuído em diferentes compartimentos (Quadro 01) nos siste-

mas formados pelo solo e vegetação, sendo que cada compartimento pode exercer efeitos sobre 
as propriedades físicas do solo de várias maneiras, que refletem-se sobre a consistência do solo e 
sobre os fluxos de água, de gases e de calor, com implicações sobre o crescimento de plantas, bem 
como sobre outras funções desempenhadas pelo solo nos agroecossistemas.

Quadro 1. Distribuição em compartimentos do carbono em um sistema constituído pelo solo e 
cobertura vegetal. (Adaptado de Mielniczuk, 2008).

 
Compartimento Função Principal

A. Biomassa Vegetal Viva Reciclagem de nutrientes, proteção do solo contra os 
agentes da erosão, produção de fibras e alimentos.

B. Resíduos Vegetais, raízes e exsudatos
Fonte alimento para a biota do solo, proteção do 

solo contra os agentes erosivos, fonte de nutrientes 
às plantas.

C. Matéria Orgânica não protegida

1. Biomassa Microbiana Decomposição dos resíduos orgânicos, agregação 
temporária e fonte de nutrientes.

2. Matéria Orgânica lábil (> 50 mm) Fonte de energia aos microorganismos, agregação 
temporária, CTC e fonte de nutrientes às plantas.

D. Matéria Orgânica Protegida (> 50 mm)

1. Proteção estrutural Agregação permanente e CTC

2. Proteção coloidal Agregação permanente e CTC

CTC = capacidade de troca de cátions.
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A agregação do solo é uma propriedade física importante que afeta a capacidade do solo cum-
prir várias de suas funções na natureza, uma vez que ela determina a porosidade e, consequente-
mente, a infiltração e retenção de água, a aeração, a resistência do solo à deformação, entre outros 
fenômenos, refletindo-se no desenvolvimento e produtividade das culturas (Lynch & Bragg, 1985; 
Baumgartl & Horn, 1991). De maneira geral, todos os compartimentos de carbono orgânico do 
solo tem efeitos, diretos ou indiretos, sobre a agregação do solo.

A biomassa vegetal e os resíduos existentes na superfície do solo protegem os agregados do 
solo, especialmente ao dissiparem a energia de agentes erosivos (Giason & Cassol, 1996; Braida 
& Cassol, 1999; Cassol et al., 2004; Rovedder & Eltz, 2008) ou absorvendo parte da energia de 
compactação produzida por máquinas e animais que transitam sobre o solo (Braida et al., 2006; 
Brandt, 2005). Além disso, afetam a temperatura e a umidade do solo (Resende et al., 2005; Fur-
lani et al., 2008; Souza et al., 2011). Ao afetar a umidade do solo, interfere também nas trocas 
gasosas do solo.

A matéria orgânica do solo (compartimentos C e D) é um dos componentes que influenciam 
significativamente a formação e a estabilização dos agregados (Harris et al., 1966; Tisdall & Oades, 
1982; Lynch & Bragg, 1985; Bronick & Lal, 2005). Assim, o entendimento do papel da matéria orgâ-
nica na agregação é fundamental na definição de estratégias sustentáveis de manejo do solo em 
regiões tropicais e subtropicais. A matéria orgânica humificada atua na estabilidade de microa-
gregados, conjuntamente aos minerais de argila, óxidos de ferro e alumínio e cátions polivalentes 
(Oades, 1984; Oades et al., 1989; Inda Junior et al., 2007). Agentes orgânicos transientes como polis-
sacarídeos, produzidos por fungos e bactérias atuam na estabilidade de pequenos macroagregados, 
enquanto agentes orgânicos temporários, como hifas de fungos e raízes finas que formam uma rede 
que entremeiam e estabilizam fisicamente os macroagregados (Tisdall & Oades, 1982; Oades, 1993; 
Haynes & Beare, 1996; Degens, 1997; Tisdall et al., 1997; Silva & Mielniczuk, 1997).

Os efeitos sobre a agregação repercutem na porosidade do solo e, assim, nos fluxos de calor, 
de gases e de água no solo (Van Lier, 2010). A infiltração, retenção e disponibilização de água às 
plantas e aos mananciais superficiais e subsuperficiais, são fenômenos relacionados ao espaço 
poroso do solo, sendo influenciados pelo volume, diâmetro, tortuosidade e continuidade dos poros 
e pelas forças de adsorção que suas paredes são capazes de desenvolver. A água está retida no solo 
em função de fenômenos de capilaridade e adsorção, os quais dependem, respectivamente, do 
diâmetro dos poros e da existência de superfícies carregadas eletrostaticamente que, por sua vez, 
dependem de atributos do solo como textura, mineralogia, matéria orgânica e estrutura. Assim, 
alterações no teor e na qualidade da matéria orgânica do solo têm implicações sobre as forças de 
retenção de água no solo (Sidiras et al., 1984; Centurion e Demattê, 1985) e sobre sua disponibi-
lidade às plantas (Costa et al., 2003; Araújo et al., 2004). Essas implicações podem ser diretas, em 
razão do elevado número de cargas dependentes do pH e da elevada área superficial específica 
que a matéria orgânica possui (Canellas et al., 2008; Bayer & Mileniczuk, 2008), que resultam 
em aumento das forças de adsorção, ou da presença de moléculas hidrorepelentes (Vogelmann 
et al., 2013) que resultam em menor retenção de água. Por outro lado, há efeitos indiretos, que se 
devem às mudanças na agregação do solo e, portanto, da estrutura e da porosidade, que, em geral, 
acompanham as mudanças do teor de matéria orgânica do solo como visto anteriormente, com 
consequências sobre a distribuição do tamanho de poros do solo e, portanto, sobre os fenômenos 
de capilaridade.

Os efeitos sobre a estrutura do solo também se refletem sobre a consistência do solo, pois 
afetam a coesão e o atrito que se estabelecem no interior dos agregados e entre os agregados 
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(Lebert & Horn, 1991; Braida et al., 2007a e 2007b). Os efeitos do acúmulo de matéria orgânica 
sobre a coesão e o atrito entre as partículas minerais se reflete em outros parâmetros utilizados 
na avaliação do comportamento mecânico do solo, como os limites de consistência do solo (Braida 
et al., 2006), os parâmetros da curva de compactação (Aragón et al., 2000, Braida et al., 2006) e da 
curva de compressibilidade (Stone & Ekwue,1996; Zhang et al., 2005; Braida et al., 2008; Braida 
et al., 2010). Portanto, alterações na matéria orgânica no solo repercutem em seu comportamento 
mecânico, com reflexos sobre a resistência à penetração de raízes, à compactação e à erosão, bem 
como sobre sua capacidade de suporte de cargas.

Considerações finais
Como demonstrado acima, a matéria orgânica é um componente fundamental para a forma-

ção e estabilização de agregados em solos tropicais e subtropicais brasileiros, com importantes 
reflexos sobre a estrutura, a porosidade e a consistência dos mesmos, afetando, consequente-
mente, sua resistência à penetração de raízes, capacidade de suporte e os fluxos de água, de gases 
e de calor.

Em condições naturais, nas regiões de clima tropical e subtropical como no Brasil, o desenvol-
vimento da vegetação resulta em acúmulo de matéria orgânica do solo, com o desenvolvimento de 
estrutura forte com agregados estáveis, porosidade elevada e baixa densidade do solo. No entanto, 
em condições de cultivo, nas quais exista intenso tráfego de máquinas e/ou animais, o acúmulo de 
matéria orgânica poderá ocorrer sem que haja uma considerável redução da densidade do solo ou 
aumento da porosidade, ainda que resulte em melhorias na agregação.

Desse modo, a magnitude dos efeitos indiretos do acúmulo de carbono orgânico sobre a resis-
tência do solo à penetração de raízes, a capacidade de suporte e os fluxos de água, de gases e de 
calor, devidos às mudanças na agregação do solo, são dependentes das condições em que este 
acúmulo ocorre. Neste contexto, entende-se ser ainda necessário ampliar estudos com vistas à 
melhor compreensão dos efeitos do acúmulo de matéria orgânica no solo sobre seu comporta-
mento físico, especialmente em condições de solos cultivados.
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Introdução
A constatação de que as lavouras não são homogêneas não é um fato novo. Desde que a agri-

cultura existe, sempre houve motivos para se diferenciar os tratos culturais nos pastos, pomares 
e lavouras em função de alguma diferença interna a elas. Com a expansão territorial da atividade 
agrícola, com áreas cada vez maiores sendo cultivas com o auxílio da mecanização, esse detalha-
mento foi sendo relegado e grandes áreas passaram a ser geridas como se fossem homogêneas. 
Um registro sobre a recomendação de aplicação de calcário respeitando a variabilidade dos valo-
res de pH mensurados nas lavouras, data do início do século passado (LISLEY & BAUER, 1929) e 
demonstrava o potencial de racionalização do uso dos insumos que é possível se obter com essa 
estratégia.

No entanto, essa abordagem ficou esquecida por longos anos e somente na década de 1980 
foi retomada e nessa oportunidade já com uma série de novas ferramentas e recursos tecnológicos 
que facilitavam amplamente a sua adoção. Com a evidência de que a gestão das lavouras com base 
na média já não é a melhor opção passou-se a desenvolver técnicas para o tratamento específico 
para as subáreas de um talhão. Esse tratamento diferenciado passou a ser operacionalmente faci-
litado a partir do emprego dos sistemas de navegação global por satélite (GNSS) no final dos anos 
1980, permitindo facilmente localizar um determinado ponto da lavoura e aplicar um tratamento 
específico para esse local. Foi nessa época que surgiu o termo agricultura de precisão (AP), tradu-
zido do inglês “precision agriculture” ou “precision farming” e se refere ao conjunto de práticas que 
visam aprimorar a gestão das áreas de cultivo considerando a variabilidade espacial e temporal 
das lavouras.

Várias técnicas e tecnologias são associadas à AP, mas a que mais expandiu inicialmente no 
mundo e que ainda hoje domina o mercado no Brasil é a gestão de corretivos e fertilizantes em 
taxas variáveis com base na coleta de amostras georreferenciadas de solo. Equipamentos para 
gerenciar a aplicação de fertilizantes e corretivos respeitando a variabilidade das lavouras são dis-
poníveis e possibilitam aplicar insumos tanto em linha, incorporados, quanto em superfície, com a 
devida qualidade, desde que bem regulados. Destaca-se, que a regulagem de máquinas ainda é um 
problema grave que afeta significativamente a produtividade das nossas lavouras; isso acontece 
independentemente do uso para aplicação em taxas variáveis ou fixas. 

Ademais, a qualidade do diagnóstico dos níveis de fertilidade dos solos continua sendo um 
assunto polêmico. Sabe-se que, dependendo do nutriente analisado e do ambiente, existe uma 
quantidade de amostras necessárias para expressar adequadamente os níveis do nutriente pre-
sente no solo, e essa quantidade de amostras dificilmente é atendida. Na prática, obedecer à reco-
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mendação feita por estudos científicos se torna dispendioso e demorado, mas negligenciar essa 
recomendação pode resultar em um diagnóstico errôneo e na aplicação de insumos em quantida-
des inadequadas, podendo criar ainda mais variabilidade na área ao invés de reduzi-la.

 Nesse sentido, há a demanda pelo desenvolvimento de sensores de solo capazes de coletar 
alta densidade de dados ao longo das lavouras para viabilizar um mapeamento mais exato de 
atributos de solo. Outro caminho é utilizar o mapeamento de atributos mais estáveis ao longo do 
tempo, como mapas de produtividade, tipo de solo, textura e relevo, visando definir regiões mais 
homogêneas e trata-las individualmente.

Recursos para um bom diagnóstico
O tratamento localizado é a essência da AP ou a materialização desse sistema de gestão, que 

dividido em duas partes, a primeira é a investigação e a segunda compreende o tratamento loca-
lizado. A investigação tem várias fontes possíveis de informação, passando pelas amostragens de 
solo. No entanto, nas recomendações de adubação, por exemplo, invariavelmente é considerada 
a componente da exportação. Essa informação é obtida com alta resolução e qualidade a par-
tir do mapa de produtividade do ciclo anterior. A componente relacionada aos teores no solo é 
obtida a partir de amostras. Nesse caso as ferramentas de investigação, inclusive a amostragem, 
devem não só quantificar o parâmetro agronômico, mas também caracterizar a sua variabilidade 
espacial na forma de mapas temáticos. A amostragem dentro desse sistema de gestão passa a ser 
georreferenciada, ou seja, cada amostra tem a sua posição no espaço definida em um sistema de 
localização, normalmente registrada por meio de um receptor GNSS. Além disso, o número de 
amostras necessárias para representar uma área de produção de forma espacializada passa a ser 
significativamente maior do que na agricultura praticada até então.

Embora as estratégias de investigação em AP tenham focos distintos da empregada no sis-
tema convencional, os procedimentos de coleta das amostras (tipo de amostrador e retirada de 
solo na linha ou entrelinha para amostragem de solo ou então qual folha amostrar e seu estágio 
fenológico para análise foliar, por exemplo) continuam os mesmos utilizados na amostragem pela 
média, com apenas algumas adaptações. Como as amostras têm uma posição no espaço, o valor 
em um ponto é influenciado pelo valor dos seus vizinhos, o que é tratado na geoestatística. Essa 
influência é maior quanto maior a proximidade entre os pontos. Utilizando essa lógica, é reali-
zada a interpolação dos dados, ou seja, a estimativa de valores em locais não amostrados, gerando 
assim o mapa final do atributo.

Para isso é necessário investimento na coleta de amostras na forma que se convencionou 
denominar de amostragem em grade. Ela tem o objetivo de determinar as necessidades do 
solo com maior detalhamento quando comparado à prática da amostragem convencional, onde 
geralmente uma amostra de solo representa toda uma lavoura. Para tanto, se gera uma grade 
que divide o talhão em quadrículas imaginárias, regulares ou não, e em cada quadrícula retira-se 
amostras de solo que serão encaminhadas para análise em laboratório. Podem-se usar diferentes 
estratégias para amostragem em grade. A mais comum delas é a amostragem pontual onde as 
amostras serão coletadas no centro de cada quadrícula. O número de subamostras é um aspecto 
bastante polêmico, pois varia em função de cada atributo a ser analisado. O solo é um ambiente 
heterogêneo, mesmo a pequenas distâncias, e para cada componente que se queira analisar, essa 
heterogeneidade terá um comportamento próprio. Outra estratégia de amostragem é fazer-se a 
coleta espalhada e aleatória dentro de toda a quadrícula ou célula. As várias subamostras são 
então misturadas para formar a amostra que será submetida ao laboratório. 
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Na amostragem de pontos (primeiro caso) é possível se fazer a interpolação, que consiste 
em estimar valores nas regiões não amostradas da lavoura. No caso da amostragem por célula 
(em toda a quadrícula) não há como se fazer a interpolação porque não existe um valor para os 
atributos do solo centrado em um ponto, sendo que cada célula é então tratada como uma unidade 
diferenciada.

A estratégia da amostragem por células é recomendada para casos em que a densidade 
amostral, por algum motivo, é limitada e nesse caso utilizam-se células ou quadrículas grandes, da 
ordem de 5 a 20 hectares. Já na amostragem por pontos deve haver uma investigação preliminar 
para definir a distância entre amostras, tendo como base os preceitos da geoestatística. Entre-
tanto, frequentemente essa densidade amostral é baseada na disponibilidade de investimento do 
usuário, o que pode ocasionar mapas que não condizem com a realidade da variabilidade espacial 
existentes na lavoura.

A forma mais comum de elaborar as recomendações é a aplicação a partir de mapas gerados 
em Sistema de Informação Geográfica (SIG) por meio de equações que fornecem a dose de insumo 
demandado em cada pixel. Após obtido o mapa de recomendação ele pode ser utilizado no for-
mato original (raster ou de pixels), que resulta em aplicações mais detalhadas, ou convertido para 
o formato vetorial, onde as doses são simplificadas dentro de grandes intervalos. Se na etapa de 
amostragem o método utilizado foi a amostragem por célula, a equação de recomendação é apli-
cada em cada célula, resultando em uma aplicação com menor resolução.

Em sistemas mais simples, dado o baixo nível de adoção do mapeamento de produtividade, os 
mapas de recomendação são elaborados apenas a partir de mapas de fertilidade do solo, supondo 
a produtividade esperada constante ou uniforme para toda a lavoura. Se, por outro lado, for ado-
tada somente a investigação da cultura por meio de mapas de produtividade e não o mapeamento 
do solo pode-se aplicar a equação de recomendação baseada apenas na reposição de nutrientes, 
mantendo o nível de cada elemento no solo constante a partir de uma investigação média obtida 
com a amostragem convencional.

Qualquer dessas estratégias de aplicação localizada resultaria apenas na melhor distribuição de 
insumos, sem que houvesse redução ou aumento no consumo dos mesmos. Isso poderia resultar em 
ganhos de produtividade ou maior uniformidade da área, tanto do solo como da cultura. Esse racio-
cínio advém do fato de que mesmo em aplicações uniformes direcionadas por amostragem conven-
cional do solo, se a investigação sobre a área for bem conduzida, deve-se obter a mesma dose média 
da aplicação localizada, pois o método de recomendação tem a mesma origem. Na prática, muitas 
vezes se observa significativa economia de insumos com a prática das aplicações em taxas variáveis, 
fato explorado por todo o setor envolvido em AP para promover a adoção da tecnologia. Quando se 
observa redução de insumos, isso ocorre aparentemente porque as práticas convencionais não eram 
seguidas criteriosamente antes da adoção dessa prática e havia simplificações demasiadas em todo 
o processo de investigação do solo, recomendação e aplicação dos insumos.

Um dos grandes limitantes para um bom diagnóstico é a necessidade de número de amostras 
invariavelmente maior que o disponível. Para isso existem busca de soluções por meio de sistemas 
sensores que, mesmo que indiretamente, auxiliem na investigação dos teores dos atributos do solo 
com maior densidade de dados. Sensores são dispositivos que respondem a um estímulo físico/quí-
mico de maneira específica e mensurável. Eles são capazes de avaliar algum atributo de um alvo de 
interesse, normalmente de forma indireta. Assim, pode-se interpretar que o termo “sensor” refere-
-se ao dispositivo que efetivamente mede ou estima determinada propriedade do alvo, enquanto 
denomina-se “sistema sensor” o conjunto configurado para operação de campo, composto por plata-
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forma, coletor de dados, componentes de instrumentação e o sensor, propriamente dito. Os sensores 
de solo podem trabalhar com diferentes princípios de funcionamento, dependendo das proprieda-
des que se queira analisar. Dentre eles, pode-se destacar os sensores eletromagnéticos, ópticos, ele-
troquímicos, mecânicos, acústicos e pneumáticos (ADAMCHUK et al., 2004).

Pesquisas vêm tentando adaptar os métodos utilizados em laboratórios para o uso em campo, 
ou então desenvolvendo técnicas de mensuração indireta que permitam a estimativa de alguma 
propriedade do solo. Entretanto, poucos sensores de solo já são disponíveis comercialmente. 
Entre eles, destacam-se os sensores que medem a condutividade elétrica do solo, os sistemas sen-
sores de pH e os espectrorradiômetros. Outros sensores apresentam resultados satisfatórios e 
provavelmente se tornarão comerciais, como sistemas para mensuração da compactação, textura 
ou fertilidade do solo.

Equipamentos para as intervenções
Há alguns termos adaptados à língua portuguesa se referindo a essa prática como tratamento 

em sitio específico (“site specific treatment”) ou tecnologia de taxa variada (“variable rate techno-
logy” - VRT), mas o termo adequado parece dependente da ação específica que se queira referir. 
Na essência, trata-se da ação diferenciada, variada ou localizada, coerente com a demanda de cada 
pequena porção da lavoura. 

Essa prática parece bastante diferente daquela aplicada na agricultura sob gestão conven-
cional, onde as intervenções ou as doses de insumos são empregadas uniformemente na lavoura. 
Porém, de forma conceitual, a diferença está apenas na resolução das investigações e dos trata-
mentos, a qual é maior em AP, o que gera ações localizadas e com maior exatidão; uma unidade de 
gestão convencional é composta por um talhão ou gleba, muitas vezes com centenas de hectares, 
enquanto que nesta prática pode apresentar apenas alguns metros quadrados. 

Podemos considerar que com a adoção de técnicas de aplicação em taxas variáveis, se faz 
necessário o uso de equipamentos com algum grau de automação. Se o conjunto estiver corre-
tamente calibrado e desempenhar dentro do esperado, permitirá a operação com mínima inter-
ferência do operador. Esse fato oferece bons argumentos para justificar a melhor qualidade da 
aplicação se comparada com aquela feita a partir de regulagens feitas a campo pelo operador. O 
tratamento localizado pode ser empregado nas mais diversas etapas de cultivo, como no preparo, 
correção do solo e adubação, no controle de plantas daninhas, semeadura, irrigação, pulverizações 
para o controle de pragas e doenças, etc.

As aplicações de fertilizantes e corretivos em doses variadas são as que apresentam maior 
facilidade, tanto na análise e elaboração de recomendações, como nas intervenções. São também 
as que mais receberam incentivos da pesquisa e da indústria de máquinas e equipamentos. A 
elaboração de mapas de recomendação é relativamente ágil e a disponibilidade de máquinas e 
recursos eletrônicos é sensivelmente maior que para outros insumos. 

Para a realização das intervenções são necessários sistemas mecanizados especializados e, 
de preferência, automatizados. Tais sistemas são compostos, de maneira genérica, por um recep-
tor GNSS, um controlador e um atuador de taxa variável. O controlador, por meio de um software 
específico, agrega as informações de posicionamento do receptor GNSS com a informação contida 
no mapa de recomendação ou oriunda dos sensores e envia um comando para o atuador que efe-
tivamente ajusta a máquina para a dose ou taxa de aplicação desejada naquele local.

Considerações finais
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As áreas utilizadas para explorações agrícolas, florestais e pastagens não são obrigatoria-
mente uniformes e, mesmo dentro de pequenas porções de uma gleba, existirão diferenças no 
solo e no relevo que podem significar a demanda por tratamentos diferenciados. Esses tratamen-
tos não se restringem ao solo ou aos seus aspectos da fertilidade e em muitas oportunidades as 
desuniformidades não permitem a intervenção humana. Nesses casos a gestão com estratégias 
diferenciadas em termos de adequação ao potencial produtivo e, portanto de investimentos e de 
produtividades esperadas é que deve ser o foco. Nesse aspecto muito ainda precisa ser estudado 
para o correto entendimento das estratégias gerenciais e não apenas das tecnologias.

A gestão localizada das lavouras ainda pode ser considerada uma inovação desafiadora. Exige 
a junção de inúmeras ferramentas e recursos e tem uma interface muito forte entre várias disci-
plinas, não exclusivamente da agricultura, a exemplo da eletrônica e automação, tecnologia da 
informação, sensores e sensoriamento e muito mais. Para que a agricultura possa efetivamente 
tirar proveito de tudo isso deverá dispor de novos profissionais e de grupos multidisciplinares que 
convivam no desenvolvimento e no correto uso dessas inovações.
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Introdução 
O Estado do Paraná, considerando seus aspectos geológicos e geotécnicos, apresenta qua-

tro compartimentos: cristalino, geograficamente situado na porção leste do estado, composto por 
rochas ígneas, metamórficas e depósitos sedimentares; sedimentar da Bacia do Paraná, situado 
entre o norte e sul do estado, composto por rochas sedimentares como siltitos e folhelhos; vulcâ-
nico, correspondendo a cinquenta e três por cento do estado, composto por rochas como basalto; 
e por fim sedimentar do Grupo Caiuá, situado ao noroeste do Estado, composto basicamente por 
arenitos e siltitos.

A área abrangente do Grupo Caiuá, considerado como delimitação geográfica o noroeste do 
Estado, apresenta área total de 23.900 km² o que corresponde a aproximadamente 13% da área 
total do Estado (figura 1).

Apresenta material friável, com textura fina a média, avermelhados e com presença de argilas 
intercaladas, são depósitos com cerca de 250 metros formados em ambiente fluvial e desértico 
(MINEROPAR, 2005). Estas rochas são recobertas por solos com textura arenosa a média, apresen-
tando valores superiores a 70% de areia em sua composição (EMBRAPA, 1984). 

Os principais solos encontrados correspondem aos Latossolos Vermelhos com textura média 
a arenosa e os Argissolos Vermelhos com textura arenosa.

A colonização no noroeste do estado iniciou-se a partir da década de 1940, em função da 
expansão da agricultura cafeeira, acarretando na retirada intensiva da vegetação existente e acen-
tuando os processos erosivos. Estes fatores associados a solos arenosos provenientes do Grupo 
Caiuá tornaram o controle e recuperação dos processos erosivos mais difíceis, promovendo a 
degradação e perda de produtividade dos solos e assoreamento dos rios (IPARDES, 2004; PON-
TES, 1977). 

Ao estudar a relação solo e relevo na distribuição de feições erosivas no Noroeste do Paraná, 
Mangueira et al., (2012) identificaram 918 erosões lineares, sendo que 63% dessas erosões encon-
tra-se sobre Argissolos, situados predominantemente ao sul do rio Ivaí (margem esquerda) e nos 
terços médios/inferior das vertentes. 

Pesquisas realizadas por Pellerin & Queiroz Neto (1992), Salomão (1994), Santos (1995 e 
2000) e Vidal-Torrado et al., (1999), em regiões de clima tropical com estações alternadas e bem 
definidas (uma seca e outra chuvosa), como é o caso do Noroeste do Paraná, mostraram que são 
frequentes as passagens laterais Latossolo-Argissolo ao longo das vertentes.
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Figura 1. Mapa de localização da área de ocorrência do Grupo Caiuá no noroeste do estado do 
Paraná.

Salomão (1 994) e Santos (1995 e 2000) ao caracterizar o comportamento físico hídrico des-
ses solos mostraram que o aparecimento do horizonte Bt ao longo das vertentes, característico 
dos Argissolos, que modifica a dinâmica e os fluxos da água. A drenagem passa de vertical e pro-
funda nos Latossolos a lateral e subsuperficial quando aparece o Bt. A camada arenosa pouco 
resistente que constitui o horizonte E é mais suscetível à erosão linear (ravinas) e, provavelmente, 
à erosão laminar. O lençol suspenso acima do Bt também se manifesta por fenômenos de piping, 
contudo, mais superficiais que os provocados pelo lençol profundo. 

Uma observação importante relativa à distribuição dos solos no Noroeste do Paraná é que 
ao norte (margem direita) do rio Ivaí os solos se encontram frequentemente associados ao grau 
de entalhe da rede de drenagem, ou seja, no relevo de colinas amplas, com domínio dos Latosso-
los, a rede de drenagem apresenta-se pouco entalhada, enquanto que ao sul do rio Ivaí (margem 
esquerda) o relevo é de colinas médias, onde os Argissolos ganham expressão, a rede de drenagem 
encontra-se mais densa e entalhada. 

Essas características indicam haver diferentes graus de dissecação do relevo e permitem 
levantar a hipótese de que as taxas denudacionais são diferenciadas e relacionadas com a organi-
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zação da rede de drenagem e consequentemente dos sistemas pedológicos Latossolo-Argissolo. 
Um entendimento completo da evolução dos sistemas pedológicos na paisagem exige não só 

a explicação dos mecanismos que modificam os horizontes dos solos, mas também a determina-
ção das taxas às quais as vertentes respondem a sinais do processo de retomadas erosivas movi-
das pela tectônica e/ou climáticas. Um dos maiores desafios na geomorfologia reside na limitação 
destas taxas de desenvolvimento da paisagem, pois a incisão do canal fluvial esta no alicerce e 
serve como uma condição de contorno para o desenvolvimento da encosta e, como tal, fornece um 
elo crítico entre evolução dos sistemas pedológicos e do nível base.

Nesse contexto a análise da rede de drenagem é importante, por meio da análise dos pro-
cessos de reorganização fluvial, aonde os processos de reorganização são entendidos como uma 
transferência de parte ou a totalidade (geralmente bem estabelecida) do fluxo de um rio para 
outro canal.

Bishop (1985) aponta que o conceito de reorganização da drenagem pode ser invocado para 
explicar a evolução de um canal fluvial em escalas especiais que variam desde pequenas ravinas 
até sistemas regionais e sub-continentais.

Para o noroeste do Paraná tal reorganização afeta diretamente o processo de transformação 
pedológica, tendo em vista que as características dos sedimentos ricos em quartzo, parcialmente 
cimentados, friáveis e profundamente intemperizados, impulsionam o processo denudacional que 
se impõe de forma acentuada na Bacia Sedimentar do Baurú.

Essas taxas denudacionais podem ser evidenciadas pelo desnível altimétrico do topo de rele-
vos residuais como “Morro dos Três irmão ou Três Morrinhos” em Terra Rica – Paraná e o “Morro 
do Diabo” em relação as superfícies aplainadas atuais e também na presença de ferricretes nas 
superfícies de aplainamento, formando “capas” protetoras contra a ação de agentes erosivos e 
alteração química, Estas crostas sustentam feições morfológicas locais como morros, morrotes e 
colinas, que se diferenciam na paisagem de relevos suave, característico da região.

As taxas de erosão ao longo termo mensuradas por meio dos nuclídeos cosmogênicos 10BE 
são formas de compreender a velocidade desse processo no Quaternário.

A partir de fins da década de oitenta, os avanços tecnológicos e um maior entendimento da 
dinâmica natural de produção dos isótopos cosmogênicos permitiram um rápido crescimento da 
aplicação desta metodologia na geomorfologia. Esse crescimento foi ainda mais intenso após a 
virada do milênio. Isto aconteceu pela capacidade de encontrar soluções geocronológicas antes 
não possíveis, tanto em termos de períodos de tempo abordados como em termos de variedade de 
minerais possíveis de serem usados (COCKBURN & SUMMERFIELD, 2004).

A concentração do 10Be aumenta com o tempo até alcançar um estado estacionário com um 
equilíbrio entre produção e a perda pela erosão (LAL, 1991); (SIAME et al., 2000). Esta concentra-
ção varia em função da altitude, latitude, sombreamento do relevo, profundidade da qual a amos-
tra foi coletada e da densidade da rocha subjacente. O conhecimento das taxas de produção do 
10Be somado a estas cinco variáveis permite o conhecimento da história erosiva de uma superfície 
(LAL, 1991; BROWN et al., 1995; DUNAI, 2010).

O 10Be produzido nos primeiros metros da superfície é consequência do tempo de exposição 
desta superfície aos raios cósmicos e sua mensuração permite estimar as taxas erosivas a que ela 
esteve submetida em um intervalo de tempo de até 1,36 milhões de anos.

Porém, na crosta terrestre a produção do 10Be decresce exponencialmente com a profundi-
dade (LAL, 1991; SIAME et al., 2000). Isto ocorre em virtude de uma forte atenuação do fluxo que 
os raios cósmicos sofrem ao penetrar na atmosfera e nos primeiros metros da litosfera (COCK-
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BURN & SUMMERFIELD, 2004). É importante salientar que 1,36Ma é considerado o tempo para 
uma taxa de erosão de 0m/Ma. Quanto maior a taxa de erosão menor será a concentração de 10Be 
e o tempo de exposição a que a superfície esteve submetida, uma vez que o mineral passou menos 
tempo sobre a influência da radiação cósmica. Assim, quanto mais lentamente o mineral (quartzo) 
chegar à superfície maior será produção de 10Be e menor a taxa média de erosão.

Método
Para amostragem dos sedimentos, foram recolhidos sedimentos quartzosos. O mineral 

quartzo é escolhido nesse método em função de ser abundante na superfície terrestre, de ser facil-
mente purificado e dissolvido para extração laboratorial do 10Be e de possuir uma estrutura cris-
talográfica que minimiza a contaminação pelo berilo atmosférico, sendo assim também dificulta a 
perda do 10Be que é produzido no interior do mineral.

As amostras foram de aproximadamente cinco quilos, com tamanho variando de areia fina a 
grossa, recolhidas no meio do canal dos leitos dos cursos d’água. Este material foi devidamente 
acondicionado em saco plástico e etiquetado para encaminhamento ao laboratório. De acordo 
com o método, amostras de um quilo e meio a dois quilos são representativas para mensurar a 
taxa de denudação de uma bacia hidrográfica, pois refletem a mistura de matéria resultante dos 
processos de erosão e transporte ocorridos na superfície drenada. 

Para interpretação de taxas denudação de bacias hidrográficas mensuram-se as concen-
trações de isótopos cosmogênicos por meio de amostras de sedimentos aluviais. Esse método 
envolve a coleta de sedimentos aluviais, a separação dos grãos de quartzo da amostra e a extração 
dos isótopos de 10Be através do espectômetro de massa. O processo de amostragem de sedimen-
tos fluviais envolve análise geomorfológica e geológica criteriosas, bem como a avaliação do nível 
de interferência antrópica na área. Portanto, a litologia da bacia hidrográfica amostrada deve ser 
homogênea. 

Foi realizado um conjunto de procedimentos para posterior análise de composição isotópica 
do 10Be em quartzo. Tais procedimentos foram executados em duas etapas: na Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná câmpus de Campo Mourão e na Université Aix-Marseille III.

Considerações Finais
Os resultados da pesquisa de Couto (no prelo) mostraram que as taxas denudação a margem 

esquerda do rio Ivaí (sul) são mais elevadas com uma média de 12,05 m.Ma-1 do que os seus respec-
tivos a margem direita (norte) com uma média de 7,09 m.Ma-1. Consequentemente, as cabeceiras de 
drenagem a margem sul estão em processos de propagação, implicando um cenário de longo prazo 
em que as principais bacias hidrográficas que compõe a margem esquerda onde predominam as 
coberturas pedológicas de Argissolos irão expandir o desenvolvimento remontante dos Argissolos, 
tendo em vista a maior intensidade dos processos de denudação impulsionando aprofundamento 
dos canais e avanço das cabeceiras, implicando em mais canais de primeira ordem que provocarão o 
encurtamento das vertentes e consequentemente aumentando a densidade de drenagem.

Entretanto, para a margem direita, os mesmos processos ocorrem, porém, mais lentamente, 
o que explica a ocorrência dos Argissolos nas baixas vertentes avançando gradualmente a remon-
tante impulsionado por uma taxas inferior quantificada a uma média de 7,09 m.Ma-1.

A densidade de drenagem e principalmente a densidade dos canais de primeira ordem são 
igualmente uma importante ferramenta para analise morfométricas. A maior densidade de canais 
de primeira ordem indica retomada erosiva recente, já que estes representam os segmentos mais 
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jovens da rede hidrográfica. A análise da densidade de drenagem de primeira ordem evidencia na 
margem esquerda do rio Ivaí uma maior densidade em detrimento a margem direita. Assim, esses 
resultados apontam para processos erosivos mais acelerados nesse setor,

Os resultados no que se referem às taxas de erosão medidos a partir do 10Be, bem como sua 
relação com o processo de reorganização da rede de drenagem trouxeram importantes contribui-
ções para os estudos relacionados a interação morfogênese e pedogênese.
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Introdução 
O solo é um recurso natural indispensável ao funcionamento dos ecossistemas terrestres, e 

principalmente à produção de alimentos, fibras e energia para o consumo humano. Dessa forma, 
deve ser dirigida atenção às formas de uso das terras e práticas conservacionistas que garantam 
que tais usos sejam sustentáveis.

O monitoramento do impacto da atividade antrópica, pelo cultivo para exploração agrícola, 
pode ser feito através de indicadores, os quais apontam fatores relacionados à qualidade do solo, 
mais especificamente a condições ideais de parâmetros das ordens física, química e biológica.

Os indicadores de qualidade devem apresentar características como sensibilidade a mudan-
ças do meio, fácil determinação e baixo custo, para que possibilitem seu uso em análises rotinei-
ras. A vantagem no uso de bioindicadores se dá pelo fato de que organismos constituintes da parte 
viva da matéria orgânica do solo são mais responsivos a alterações no meio, quando comparados 
com indicadores químicos e físicos. Os indicadores microbiológicos permitem mensurar os pro-
cessos biológicos que regulam as transformações e fluxos de materiais. Dentre estas, pertencentes 
ao ciclo do C, N, P entre outros nutrientes, fundamentais no equilíbrio do ecossistema.

Vale ressaltar que nenhum indicador sozinho consegue caracterizar a qualidade real de uma 
área e seu potencial de sofrer degradação, é interessante que se faça uso de mais de uma ferra-
menta para monitoramento satisfatório. Contudo, a pesquisa na correlação entre indicadores de 
diferentes naturezas ainda é bastante escassa, ou necessita de ajustes para aplicação com preci-
são. Assim, iremos descrever suscintamente os principais indicadores biológicos.

Grupos Funcionais de Microrganismos
Considerando o solo como um ecossistema complexo, as células microbianas crescem e for-

mam populações, que se agrupam em conjunto de grupos funcionais com funções específicas de 
transformação de compostos do meio. Na interface raiz-solo, a interação microrganismos-micror-
ganismos é crucial para entendermos as características da dinâmica da estabilidade da rizosfera 
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e a sua manutenção (ANDRADE et al., 1998). Os grupos funcionais de microrganismos participam 
de diferentes etapas de vários ciclos biogeoquímicos, tais como, nitrogênio, carbono, fósforo e 
enxofre e são importantes na manutenção da ciclagem de nutrientes (MATSUMOTO et al., 2005).

Os grupos funcionais no solo concentram-se na rizosfera, onde interagem com a raiz e tem 
participação ativa na nutrição das plantas. As correlações entre grupos funcionais de microrganis-
mos dos diferentes ciclos biogeoquímicos, e sua influência no crescimento de plantas são impor-
tantes bioindicadores para avaliar distúrbios no solo. Dentre estes microrganismos bioindicado-
res podemos citar populações de Pseudomonas fluorescens, actinomicetos e micorrizas, além dos 
grupos funcionais do ciclo do carbono, amilolíticos, proteolíticos e celulolíticos; ciclo do fósforo, 
população de solubilizadores de fosfato e micorrizas; entre outros (MATSUMOTO et al., 2005).

Biomassa Microbiana do Solo e Atividade Respiratória
A biomassa microbiana do solo (BMS) representa importante indicador ecológico, pois é res-

ponsável pela decomposição e mineralização dos resíduos vegetais e animais do solo. Funciona 
como reservatório de nutrientes e energia, podendo armazenar aproximadamente 1 a 4% do C 
total, 2 a 6% do N total e 2 a 5% do P total do solo, os quais passam a ser disponíveis às plantas 
por mais tempo, pois não sofrem lixiviação, volatilização e imobilização na mesma intensidade de 
nutrientes livres (JENKINSON; LADD, 1981). 

A determinação da BMS é feita através da quantificação de algum elemento presente em seus 
tecidos, usualmente o carbono (CBMS), e funciona apenas como indicador de quantidade presente 
de microrganismos no solo, sem estar associada à atividade e funcionalidade dos mesmos, sendo 
ideal a análise conjunta de outros parâmetros, como a respiração basal do solo (RBS), medida 
através da emissão de dióxido de carbono pela população microbiana do solo, fornecendo dados 
referentes à atividade metabólica de tal comunidade. (DE-POLLI; GUERRA, 2008).

A razão entre a RBS e o CBMS gera o quociente metabólico (qCO2), capaz de apontar tendên-
cias de estresses causados por distúrbios, sendo tais níveis representados por valores de eficiência 
em desempenhar funções metabólicas: (ANDERSON; DOMSCH, 1990). O uso do qCO2 como bioin-
dicador fundamenta-se na teoria da respiração da comunidade, a qual descreve que o aumento 
da respiração pode ser um dos primeiros sinais de estresse, uma vez que a remediação de danos 
gerados por distúrbios no solo ocasiona um desvio energético do crescimento e da reprodução 
para a manutenção celular. Este estresse da biomassa microbiana, leva a uma perda do C na forma 
de CO2 (ARAÚJO; MOTEIRO, 2007).

O material orgânico incorporado no solo constitui a matéria prima para os processos meta-
bólicos envolvendo vários nutrientes essenciais, pois é transformado em novos compostos pela 
comunidade microbiana do solo (MARTENS, 1995). Desse modo, uma alta correlação entre C 
orgânico e C microbiano tem sido verificada. Essa relação denominada de quociente microbiano 
(qMIC) tem sido reportada como medida da qualidade da matéria orgânica do solo (WARDLE, 
1994), expressando a eficiência da biomassa microbiana em utilizar o C orgânico do solo. Segundo 
Jenkinson; Ladd (1981), o valor dessa relação em torno de 2,2% é considerado como em equilíbrio 
e que valores maiores ou menores podem expressar ocorrência de acúmulo ou perda de C do solo, 
respectivamente.

Atividade enzimática
Os microrganismos intervêm em processos desde o intemperismo biológico dos solos, de 

formação e manutenção estruturais e de decomposição da matéria orgânica, de fixação e trans-
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formação de nitrogênio, da regulação dos ciclos de nutrientes e da melhoria do crescimento vege-
tal mediante a síntese de fatores de crescimento até antagonismos com os patógenos de plantas. 
Assim, as reações bioquímicas que ocorrem no solo dependem ou estão relacionadas à atividade 
de enzimas, as quais apresentam principalmente origem microbiana e estão intimamente rela-
cionadas com a diversidade e abundâncias das comunidades. Algumas enzimas chaves, como a 
β-glicosidase, arilsulfatase, fosfatase alcalina e urease, são excelentes ferramentas de monitora-
mento da dinâmica dos ciclos biogeoquímicos do C, S, P e N, respectivamente. Uma ressalva na 
análise enzimas do solo é o fato das determinações detectarem o potencial enzimático do solo, 
ao invés da atividade real dos microrganismos, uma vez que as enzimas são de difícil degradação 
após complexação com argilas ou compostos orgânicos, permanecendo viáveis por mais tempo 
(GABRIEL, 2010).

Diversidade Microbiana 
Na ecologia microbiana, a dinâmica das comunidades microbianas no solo é altamente com-

plexa, sendo que as mudanças quantitativas e qualitativas na composição destas comunidades 
podem ser utilizadas como indicadores de qualidade do solo (HILL et al., 2000). Os autores tam-
bém apontam questões relevantes como reconhecer os determinantes da distribuição e da abun-
dância das populações existentes nas comunidades microbianas do solo, bem como as respostas 
às condições do ambiente.

Neste contexto, as técnicas clássicas de cultivo possibilita identificar uma pequena população 
de microrganismos do solo (NÜSSLEIN; TIEDJE, 1999). Assim é necessário o emprego de técnicas 
moleculares no monitoramento da diversidade microbiana em ecossistemas sujeitos a alterações 
ambientais.

A compreensão da diversidade e da dinâmica dessa comunidade microbiana complexa, bem 
como a sucessão e a flutuações sazonais ao longo do tempo em habitats naturais ou não, pode-se 
utilizar de técnicas relacionadas com impressão digitais “fingerprint techniques” que consiste em 
extração total do DNA do solo, seguida da amplificação de sequência-alvo pela reação em cadeia 
da polimerase – PCR (MUYZER, 1999). Elas são baseadas nos perfis eletroforéticos das sequên-
cias amplificadas, como por exemplo: RAPD (polimorfismo de DNA amplificado ao acaso), ARDRA 
(análise de restrição de rDNA amplificado), T-RFLP (polimorfismo do comprimento de fragmentos 
de restrição terminal), DGGE (eletroforese em gel com gradiente desnaturante), TGGE (eletrofo-
rese em gel com gradiente térmico).

DGGE baseia-se na corrida eletroforética diferencial quanto à susceptibilidade da molécula de 
DNA à desnaturação parcial promovida por agentes desnaturantes (ureia), e discrimina os ampli-
cons de comprimentos similares, de acordo com suas sequências de pares de bases (ROSADO et 
al., 2000). É considerada umas das técnicas mais adequadas para estudos que requerem a avalia-
ção da distribuição temporal e espacial de populações microbianas, sendo amplamente utilizadas 
em estudos de microbiologia ambiental (MUYZER, 1999).

Aplicação prática
Na análise de diversos trabalhos feitos no Brasil, KASCHUK et al., (2010) e ARAÚJO; MELO, 

(2012) reuniram as tendências comportamentais dos atributos microbiológicos da qualidade dos 
solos em diferentes sistemas de manejo:
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•	 Estudos têm mostrado que sistemas orgânicos de cultivo causam efeitos positivos sobre 
a biomassa microbiana do solo, devido às práticas, por exemplo, de adição constante de 
material orgânico vindo de resíduos vegetais, como adubação verde ou compostados, 
com resíduos animais, além do não revolvimento do solo e ausência de agroquímicos, 
refletindo em valores de qMIC mais elevados e qCO2 menores. 

•	 A manutenção de palhada sobre a superfície do solo, a rotação de culturas fornecendo 
diversidade de fontes de C, associados à proteção da matéria orgânica do solo propiciada 
pelo não revolvimento do solo são fatores que fazem com que o sistema de plantio direto 
seja altamente benéfico para o aumento da biomassa microbiana do solo.

•	 A diversidade vegetal em sistemas de produção integrada contribui para o aumento da 
sustentabilidade do uso da terra, devido ao cultivo de lavouras, floresta e pastagens, em 
variadas combinações na mesma área. A biomassa microbiana é favorecida pela vegeta-
ção constante, palhada de composição diversificada e dejetos de animais sobre o solo.

•	 O cultivo de forrageiras para finalidade de pastagem, manejadas para manter a qualida-
de do pasto e do solo, apresentam características diferenciadas de culturas anuais, como 
a alta produção de resíduos de parte aérea e radicular em constante deposição. Esse 
fornecimento de carbono ao solo sub e superficialmente, favorece a biomassa microbia-
na do solo por permitir maiores níveis de matéria orgânica em profundidade e proteção 
via cobertura de solo.

•	 O uso de biossólidos residuais, como lodo de esgoto e vinhaça, apresentam efeitos varia-
dos sobre a qualidade do solo, muitas vezes associados à textura e porosidade dos solos. 
A composição do material utilizado é fator ainda mais influenciador nessas situações, 
de forma que cada caso deve ser analisado para um fim específico, pois o comporta-
mento da biomassa microbiana se apresenta bastante mutável, principalmente quan-
do tais resíduos apresentam teores de elementos pesados, os quais são prejudiciais ao 
ambiente.

•	 O uso de agroquímico provoca queda na biomassa microbiana do solo, com poder de 
recuperação relacionado ao tipo de solo, à natureza da molécula e ao tempo desta expos-
ta à degradação.

•	 A prática das queimadas, apesar de ilegais hoje no Brasil, foram, por muito tempo, alter-
nativas para abertura de novas áreas e constantemente usadas na colheita de cana-de-
-açúcar. Mesmo em situações onde o fogo não altera as concentrações de biomassa, sua 
atividade metabólica se apresenta abalada pelo estresse, durante a tentativa de adapta-
ção pós-impacto.
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Introdução
O Brasil ocupa hoje no mundo lugar de destaque na exportação de produtos agropecuários, 

tais como, soja, carne bovina, carne suína, carne de frango. Vale destacar que a carne de frango, 
dentre as demais, apresenta, em toneladas, o maior volume. A cadeia produtiva do frango, nos 
últimos anos, teve crescimento expressivo, tanto em número de aviários, quanto em número de 
agroindústrias. As cooperativas são as mais representativas na cadeia do frango.

O crescimento, ímpar, dos últimos anos, se deve a demanda global por proteína animal de 
custo benefício favorável aos exportadores, isso porque o Brasil apresenta baixo custo de produ-
ção aumentando sua competitividade no mercado externo. Com o aumento dos aviários cresce a 
produção de resíduos (cama de frango, aves mortas, etc), a agroindústria do frango gera, por sua 
vez, quantidades significativas de diversos resíduos como: resíduo de incubatório, lodo de flota-
dor, cinzas, tripas celulósicas, etc. A grande quantidade de resíduos gerados devem passar por 
processos biológicos de estabilização, para a produção de materiais que possam ser descartados 
na natureza ou utilizados como adubo orgânico (Pereira Neto, 1996).

Dependendo do teor de água dos resíduos, eles podem ser processados por biodigestão anae-
róbia (resíduos com muita água), compostagem (resíduos secos ou pastosos) ou vermicomposta-
gem (resíduos secos ou pastosos). Esses tratamentos geram produtos que podem ser utilizados 
como adubo orgânico na agricultura, cada um com características distintas. O efluente de biodi-
gestor é um produto líquido, com propriedades fertilizantes, que permite ao produtor economia 
com a redução ou até eliminação da necessidade de adubo mineral. O composto é um produto 
sólido, que propicia economia na adubação mineral ou até mesmo a sua exclusão. O vermicom-
posto produto sólido, produzido por minhocas, que embora não totalmente estabilizado, muito 
utilizado por diversos produtores, melhora a fertilidade do solo e substitui com vantagens o adubo 
mineral parcialmente ou totalmente.

Existem grandes controvérsias quanto à quantidade desses materiais (composto, vermicom-
posto e efluente de biodigestão anaeróbia) a serem aplicados para as diversas culturas. Durante 
décadas a quantidade desses materiais relatados na literatura era de 30 t ha-1 (Kiehl,1985), porém, 
diversos trabalhos levam em conta a aplicação dos adubos orgânicos baseados na quantidade de 
nitrogênio (N). Este parâmetro ainda hoje é muito utilizado em várias pesquisas, porém já foram 
levantados alguns problemas como a quantidade de fósforo (P) aplicado, as quantidades de ferro 
(Fe) e de manganês que podem ser tóxico aos vegetais. 

Objetiva-se comentar sobre um dos principais processos de reciclagem biológica de resíduos 
sólidos, a compostagem. 
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PRINCIPAL PROCESSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS ORGÂNICOS 
SÓLIDOS

Compostagem
Definição – processo biológico aeróbio de degradação de materiais orgânicos sólidos. Bio-

lógico, pois é desempenhado por micro-organismos aeróbios como fungos, bactérias e actinomi-
cetos, portanto a decomposição é um sistema vivo, necessitando de ar e água. Como os micro-
-organismos têm dimensões diminutas, a dimensão das partículas é de fundamental importância 
para o desempenho favorável do processo. Para que haja um bom desempenho do processo é 
necessário que tenhamos condições que favoreçam a microbiota ativa, para tanto se dispõem o 
material orgânico em camadas (diferentes tipos de materiais) formando leiras. As leiras podem 
ter formas diferentes, principalmente, em função do regime hídrico da região. Em regiões onde 
o período chuvoso é intenso, podem-se utilizar as leiras triangulares, uma vez que esse formato 
reduz a quantidade de água que penetra nas leiras. Em regiões onde existe pouca chuva, as leiras 
podem ter o formato trapezoidal, que permite uma maior infiltração de água na leira. Esses for-
matos são os recomendados, porém nada impede que se utilize um ou outro formato dependendo 
do manejo adotado para as leiras. 

É adotado o sistema de leiras por diversos fatores, dentre eles o favorecimento da aeração 
(revolvimentos), a manutenção de calor e a distribuição da umidade no interior da leira. As dimen-
sões da leira podem ser variáveis, porém existem recomendações de que elas tenham algumas 
medidas padrão, ou seja, 3,0 m de largura x 1,80 m de altura. Esses valores podem ser alterados 
de acordo com a necessidade, por exemplo, quando se revolvem as leiras manualmente a altura 
poderá ser inferior a 1,80 m ou ainda quando temos o revolvimento mecanizado, elas poderão 
ter base e altura maiores. O comprimento da leira pode variar de 1,5 m a 100 m. A adequação 
das medidas das leiras é um fator importante quando se trabalha com a reciclagem de resíduos 
sólidos, principalmente quando se revolve manualmente, uma vez que leiras altas ou compridas 
podem superar a capacidade de trabalho dos operadores. Isso não se aplica quando o revolvi-
mento for mecânico.

A utilização da compostagem, bem como seu sucesso, na reciclagem de resíduos agroindus-
triais é descrito na literatura: Kader et al. (2007) utilizando dejeto de bovino e palha de arroz; 
Bustamante et al. (2008) trabalhando com bagaço de cana de açúcar e dejeto animal; Orrico Junior 
et al. (2009) avaliaram o desempenho da compostagem com a fração sólida de dejetos de suínos; 
Costa et al. (2009) utilizando resíduos do abate de bovinos e suínos, feno de trigo e serragem; 
Bernardi (2011) elaborou leiras de compostagem com os resíduos gerados na cadeia produtiva 
do frango; Carneiro (2012) testou em leiras de compostagem com resíduos agroindustriais como: 
resíduo de incubatório, lodo de flotador, cinza e carvão de caldeira, resíduo de pré-limpeza de 
cereais, fração sólida de dejeto de suíno, fração sólida de resíduos da lavagem de caminhões que 
transportam aves. Esses trabalhos demonstram a importância da compostagem no tratamento 
desses resíduos, principalmente para o Brasil, que gera quantidades significativas desses resíduos.

Aeração (revolvimentos)
É a forma de renovar o ar do interior da leira. Utiliza-se o revolvimento para reduzir a tempe-

ratura das leiras. A aeração das leiras pode ser realizada pela insuflação de ar e pode causar odor 
desagradável. O ar é muito importante para os micro-organismos, a disponibilidade de oxigênio 
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(O2), permite um melhor desempenho metabólico, acelerando o processo. O consumo de oxigênio 
depende da temperatura, da granulometria, da umidade e da composição química dos resíduos 
(Kiehl, 2010).

Carneiro et al. (2012) trabalharam com resíduos agroindustriais, em ambiente protegido e ao 
relento e avaliaram os períodos de revolvimento uma vez, duas vezes e três vezes por semana e a 
interferência no tempo de compostagem. Concluíram que as leiras revolvidas duas vezes no pri-
meiro mês apresentaram as menores perdas de nitrogênio e tempo de compostagem inferior a 90 
dias, quando comparada aos demais tratamentos. Neste trabalho fica evidenciada a importância 
da aeração para a atividade microbiana, que irá interferir no tempo de compostagem.

Temperatura
A temperatura é o principal fator de controle da compostagem, ou seja, é o que melhor moni-

tora a eficiência do processo (Orrico Junior et al., 2009; Bernardi, 2011). É também a indicadora 
da atividade microbiana (Pagans et al., 2006).

Um fator determinante para a redução das perdas de nitrogênio em leiras de compostagem 
é o controle rigoroso da temperatura, pois temperaturas acima de 650C, associada a pH entre 7,5 
a 8,0, favorecem as perdas de nitrogênio pela volatilização de amônia, gerando odores desagradá-
veis (Graves et al., 2000).

A temperatura da leira determina o tipo de micro-organismo que estará agindo em deter-
minada etapa do processo. As fases da temperatura da leira são: mesófila e termófila. Na fase 
mesófila as temperaturas variam de 25º C a 40º C, enquanto na termófila 45º C a 85º C, sendo a 
temperatura ideal e ativa para a leira a faixa que vai de 45º C a 65º C. Como é sabido, temperaturas 
iguais ou superiores a 40º C por determinado período, promovem a desnaturação proteica, o que 
permite, ao produto final (composto), ausência de patógenos e de sementes de plantas daninhas 
(Kiehl, 2010).

Segundo Fiori et al. (2008), a leira de compostagem deverá apresentar temperaturas entre 
40ºC e 60º C do segundo ao quarto dia da montagem da leira, indicando boas condições para a 
decomposição.

A temperatura da leira está relacionada a diversos fatores: relação C/N, granulometria dos 
materiais, aeração e constituição química dos materiais. Dessa forma leira com relação C/N baixa, 
aquece mais rapidamente; materiais com granulometria menor permitem uma elevação rápida 
da temperatura, ao passo que granulometria grosseira, embora permita boa aeração do material, 
perde temperatura para o meio ambiente; a constituição química também influencia o ganho de 
temperatura pela leira, ou seja, materiais lignocelulósicos, de mais difícil decomposição retardam 
o aumento da temperatura, enquanto materiais amiláceos, proteicos e ricos em açúcares decom-
põem mais facilmente, permitindo uma maior proliferação de micro-organismos e consequente 
elevação da temperatura (Graves et al., 2000; Mukthar et al., 2004).

Relação C/N
O carbono (C) é a fonte energética dos micro-organismos, portanto ele é o elemento mais con-

sumido, sendo o responsável pelo crescimento, divisão e consequentemente, aumento da popula-
ção microbiana. O nitrogênio (N) é o elemento que irá compor os amino ácidos e, por conseguinte 
os tecidos microbianos. Os micro-organismos que promovem a decomposição do material orgâ-
nico utilizam C e N na proporção de 30/1, eliminando 2/3 do C na forma de CO2 e imobilizando 
no protoplasma 1/3 do C, os micro-organismos possuem uma relação de 10/1. O N excedente, 
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não imobilizado pelo micro-organismo, pode ser liberado na forma de amônia (NH3), que pode 
recombinar com o C do material orgânico não decomposto e imobilizado no citoplasma dos micro-
-organismos (Kiehl, 1985). 

A compostagem é um processo que perde N, principalmente na forma de NH3, na fase termó-
fíla, tanto maior são as perdas quanto menor for a relação C/N dos materiais (Liang et al., 2006). 
Dessa forma quanto mais equilibrada for a relação C/N, ou seja, deve-se utilizar materiais ricos 
em N e materiais palhosos ricos em C, dessa forma, menores serão as perdas de N e menor será o 
tempo de estabilização do composto (SILVA et al., 2002). A qualidade do C é um fator que influen-
cia diretamente o tempo de compostagem, assim como a qualidade do produto final. Para Orrico 
et al. (2007), a qualidade do C a ser compostado dependerá da maior ou menor facilidade de 
degradação. Bernardi (2015) utilizou resíduos oriundos da cadeia produtiva do frango, associados 
a diferentes fontes de C (resíduos da desfibrilação de algodão, resíduos de poda urbana, serragem, 
bagaço de cana-de-açúcar e capim Napier triturado) e mantendo a mesma relação C/N de 30/1 
em todas as leiras. A autora concluiu que o tempo de compostagem variou de 12 semanas (84 
dias) para o resíduo de algodão, 13 semanas (91dias) para poda urbana, capim Napier e bagaço 
de cana e de 22 semanas (154 dias) para a serragem. Isso demonstra que não só a relação C/N é 
importante, mas também a qualidade do C utilizado ditará o tempo de compostagem, bem como a 
qualidade do produto final.

A Instrução Normativa (IN-23) de 31/08/2005 da Secretaria de Apoio Rural e Cooperati-
vismo do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento determina que o composto deve 
apresentar relação C/N inferior a 18/1 (BRASIL, 2005) . Loureiro et al. (2007) afirmam que a 
relação C/N é tradicionalmente considerada para determinar o grau de maturidade do composto 
e definir sua qualidade agronômica.

Umidade
O controle da água durante a compostagem é um fator primordial para o bom desempenho 

do processo, visto que envolve micro-organismos e a presença de água é de fundamental impor-
tância. O desempenho microbiano depende de quantidades equilibradas de água, ou seja, nem 
falta nem excesso (SILVA et al., 2008). A presença de água no processo de compostagem pode 
afetar de maneira acentuada a temperatura das leiras (COSTA et al., 2009).

A umidade em uma leira de compostagem deverá ser mantida na faixa de 60% a 65% para um 
bom desempenho microbiano. Umidade abaixo de 30% paralisa todo o processo, comprometendo 
a manutenção da vida dos micro-organismos (KIEHL, 2010). A temperatura da leira pode não se 
elevar devido ao excesso de água, uma vez que esta preenche todos os poros e impede a entrada 
de oxigênio. Altas temperaturas acima de 70º C podem inviabilizar a ação microbiana na leira de 
compostagem, primordial para a transformação do material orgânico em composto (BRITO et al., 
2008).

Micro-organismos
São os responsáveis pela degradação dos materiais orgânicos. A compostagem é um processo 

biológico de reciclagem de materiais orgânicos (PAIVA et al., 2012). Fungos, bactérias e actinomi-
cetos são os micro-organismos responsáveis pela decomposição, porém um dos mais eficientes 
e rápidos decompositores são as bactérias, por aparecerem em maior número. Os micro-orga-
nismos produzem enzimas (fungos) lignocelulolíticas capazes de romperem a celulose, lignina e 
hemicelulose. A lignina é um dos materiais mais recalcitrantes, resistente ao ataque microbiano, 
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(INÁCIO; MILLER, 2009). No processo de compostagem, os micro-organismos, principalmente, 
as bactérias termofílicas decompõem os materiais orgânicos para utilizarem os nutrientes que se 
tornam disponíveis para a produção de biomassa microbiana (LIANG et al., 2006).

UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO NA AGRICULTURA
Para a utilização de material orgânico no solo (composto), é de fundamental importância 

que se tenha conhecimento da sua taxa de decomposição e mineralização no solo. Sabe-se que 
para uma boa decomposição e consequente mineralização, a água exerce papel preponderante. 
Durante muitos anos recomendava-se 30 t ha-1 (KIEHL, 1985), independentemente do tipo de 
material orgânico (cru, processado biologicamente), da época do ano, do tipo de solo, e do clima 
da região. Outra fator é a taxa de mineralização que tem sido considerada, independente do mate-
rial orgânico, 50%. Para a aplicação de materiais orgânicos no solo deve-se levar em conta uma 
série de fatores, pois estes podem ser prejudiciais ao homem, aos animais, ao solo e às plantas, 
principalmente se forem aplicados in natura. Logo todo material orgânico, deve passar por uma 
reciclagem prévia (compostagem, biodigestão ou vermicompostagem), antes de ser aplicado no 
solo. Devido aos fatores acima considerados, é muito difícil fazer uma recomendação generalizada 
para todas as regiões brasileiras. Além do mais, os estudos realizados utilizam litterbags que apre-
sentam limitações devido a possíveis contaminações com areia fina, silte, excrementos de insetos 
o que pode levar a uma estimativa errônea da taxa de decomposição, assim como da mineraliza-
ção desses materiais. Levando em conta todas as limitações, quer sejam ambientais, quer sejam 
metodológicas, foi desenvolvido um experimento com cápsulas porosas (velas de filtro), visando 
solucionar esses problemas apresentado pelos litterbags e a avaliação mais precisa da taxa de 
decomposição mineralização, bem como o efeito residual de cinco adubos orgânicos, rotineira-
mente utilizados na região oeste do Paraná.

Pereira (2011) trabalhou com cinco adubos orgânicos: T1 – vermicomposto peletizado (V); T2 
- vermicomposto peletizado + fosfato de Arad (VF); T3 – composto (C); T4 – composto biodinâmico 
(CB) e T5 – cama de frango com três lotes (CF), todos os adubos foram acondicionados em cápsulas 
porosas na quantidade de 20 g cada e foram conduzidos dois experimentos com e sem irrigação 
(Fig 1). As avaliações perda de massa, remanescente e as análises químicas foram realizadas aos 
7, 14, 35, 65 e 100 dias. No experimento sem irrigação as massas secas remanescentes obtidas 
nos 100 dias foram em média: V – 18,44 g; VF – 18,63 g; C - 19,37 g; CB – 19,37 g; CF – 15,56 g. No 
experimento com irrigação foram: V – 18,18 g; VF – 18,35 g; C – 19,28 g; CB – 19,26 g; CF – 15,69 
g. Sendo as taxas anuais estimadas, por equações logarítmicas, as seguintes: V – 13,72; 14,47%; 
VF – 12,27; 13,04%; C – 5,57; 6,33%; CB – 5,57; 6,34% e CF – 43,71; 41,37% sem irrigação e com 
irrigação respectivamente. Baseado nos resultados o autor concluiu: a reposição deve ser anual 
para a CF em ambos os sistemas com e sem irrigação; para V e VF a cada 1,5 anos e para C e CB a 
cada três ou três anos e meio em sistemas com e sem irrigação.

Vale a pena ressaltar que o material in natura, CF foi o que sofreu a maior taxa de decompo-
sição e consequentemente a que mais mineralizou nutrientes, porém algumas ressalvas devem 
ser levadas em conta. Quando utilizamos a CF in natura, pode-se estar colocando no solo e no ar, 
contaminantes como salmonelas e outros micro-organismos prejudiciais ao homem e aos animais, 
por esse motivo mais uma vez alertamos que os materiais orgânicos devem passar por uma reci-
clagem biológica para a eliminação de patógenos.
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Figura 1. Disposição no campo das cápsulas porosas com e sem irrigação, com os palitos 
coloridos identificand o cada tratamento (Pereira, 2011).

Costa (2005) em experimento de adubação orgânica em milho, utilizou esterco de bovinos 
criados em regime de confinamento para a produção de novilhos superprecoces, sendo os trata-
mentos os seguintes: V – vermicomposto; B – efluente de biodigestor; C – composto; E – efluente 
de esterqueira; além dos tratamentos M – adubo mineral e T – testemunha (sem adubo). Para o 
adubo mineral na safra 2002/2003 foi utilizado 616,7 kg ha-1 do formulado 04 – 20 – 10, sendo nos 
demais anos a formulação 08 – 28 – 16 nas seguintes quantidades safra 2003/2004, 375 kg ha-1 e na 
safra 2004/2005 250 kg ha-1. A adubação nitrogenada foi parcelada, sendo no plantio aplicados 20 
a 30 kg ha-1 e em cobertura 80 a 100 kg ha-1. Para os adubos orgânicos líquidos e sólidos utilizou a 
quantidade necessária de matéria seca para atingir 120 kg N ha-1. Foram analisados vários parâme-
tros químicos, fitométricos da cultura do milho, além das avaliações das épocas de silagem de grão 
úmido, silagem de planta inteira e colheita de grãos. Foi também realizada análise de crescimento 
durante todo o período de desenvolvimento das plantas, sendo cinco as coletas e quatro plantas por 
tratamento, as coletas ocorreram a cada 14 dias. As porcentagens de produção relativa a testemunha 
(%T) na terceira safra foram: M – 128,9%; T – 100%; B – 112,1%; V – 117,2%; E – 105,2% e C – 
130,7% dessa forma uma das conclusões é que a adubação com composto e vermicomposto permite 
obter, no terceiro ano, resultados semelhantes a adubação mineral. Para a composição bromatoló-
gica, a adubação mineral proporcionou melhor qualidade nutricional da silagem de planta inteira, 
enquanto para a silagem de grão úmido não houve diferença entre as adubações. 
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Observa-se que para utilização de adubos orgânicos não existe uma unanimidade quanto às 
quantidades a serem aplicadas, pois para cada adubo, para cada região e para época do ano, tem-
-se que determinar essas quantidades, baseadas nas taxas de decomposição e de mineralização dos 
adubos. A grande preocupação na recomendação de adubos orgânicos fica por conta de não causar 
perdas de produtividade ao produtor rural. Baseado nas taxas de decomposição dos adubos orgâ-
nicos testados para a região oeste do Paraná pode-se dizer que a quantidade generalizada de adubo 
orgânico deverá ser de 8 a 10.000 kg ha-1em todos os anos, complementando com adubo mineral. 
Recomenda-se que no primeiro ano essa adubação orgânica seja considerada 30% da adubação 
mineral total para a área, 40% no segundo ano, 50% no terceiro ano e assim por diante. Isso irá 
proporcionar melhorias físicas, químicas e biológicas ao solo e garantir ao produtor boa produção. 
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Introdução 
O conhecimento e a representação da cobertura e uso do solo sempre foram de interesse 

da sociedade e sua origem remonta há vários séculos. Além de caracterizar sistematicamente 
uma área, também subsidia diferentes áreas do conhecimento científico (e.g., geografia, ciências 
ambientais, agronomia, biologia, florestal, dentre outros). O mapeamento da cobertura e uso do 
solo é fundamental para inúmeras ações de planejamento e gestão do ambiente, já que registra 
as peculiaridades de diferentes áreas de interesse. No território brasileiro é possível identificar 
uma série de iniciativas que promovem o mapeamento da cobertura e uso do solo. Dentre elas, 
destacam-se o Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia - PRODES (INPE, 2008), 
o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia - DETER (INPE, 2008), o 
projeto TerraClass (TerraClass, 2011), o Projeto CanaSat (Rudorff, et al., 2010), e o Projeto CafeSat 
(Moreira et al., 2008). 

No Brasil, os esforços pioneiros com o objetivo de identificar e mapear a cobertura e uso 
do solo remete às décadas de 1930 e 1940 (IBGE, 2006). Nesse período, os objetivos consistiam 
na busca de informações sobre o processo de colonização ou o reconhecimento das áreas ainda 
desconhecidas ou pouco descritas. Nas décadas seguintes, nos anos de 1950 e 1960, os esforços 
estavam voltados para contextualizar os processos produtivos existentes, obtidos a partir da iden-
tificação dos padrões espaciais de cobertura e uso do solo. As possibilidades do mapeamento da 
cobertura e uso do solo foram significativamente melhoradas a partir da década de 1970. Houve 
o surgimento das primeiras imagens de satélites, o aprimoramento das ferramentas de proces-
samento digital de imagens e o início da padronização dos procedimentos para mapeamento. 
Independente da localização da área e sua dimensão, o entendimento da cobertura e uso do solo 
é fundamental, visto a geração de subsídios necessários para ações e políticas públicas de uso 
adequado do território.

O mapeamento da cobertura e uso do solo auxilia no entendimento de questões que envolvem o 
ambiente, o clima, o social e o econômico. O mapeamento da cobertura e uso do solo é fundamental 



– 501 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

para visualizar e analisar os fenômenos complexos que ocorrem na superfície terrestre (Burkhard 
et al., 2012). Esta complexidade pode ser exemplificada pelo fato de que a cobertura e uso do solo 
influenciam diretamente na troca de energia que ocorre entre a superfície e a atmosfera (Foley et al., 
2005; Lambin et al., 2003). De acordo com os autores citados, esta relação de abrangência em escala 
local ou regional pode desencadear desequilíbrios nos ecossistemas terrestres, os quais atuam como 
fonte, sumidouro e estoque de carbono. Adicionalmente, podem atuar como retroalimentador de 
dinâmicas atmosféricas que regulam o clima terrestre. Os processos de mudança do uso e da cober-
tura do solo, além da perda de biodiversidade, alteram o albedo terrestre, a composição química da 
atmosfera e os ciclos biogeoquímicos, modificam o balanço energético e influenciam o clima e, por 
isso, fazem parte da agenda das pesquisas globais de meio ambiente (Foley et al., 2005; Lambin et al., 
2003; Laurance et al., 2011; Verburg et al., 2009). Dessa forma, as alterações de uso e cobertura do 
solo podem gerar consequências como: i) mudanças no clima global; ii) redução da biodiversidade; 
iii) alterações nos ciclos biogeoquímicos. Além disto, estas alterações também envolvem questões de 
sustentabilidade socioeconômicas (Fearnside, 2005). 

A atual disponibilidade de diferentes técnicas, metodologias e ferramentas de geotecnologias 
atuam como importantes instrumentos em estudos desse gênero. Especificamente, tem-se o sen-
soriamento remoto, que aliado aos recursos computacionais existentes e aos aplicativos de pro-
cessamento digital de imagens e geoprocessamento contribuem não só para projetos de mapea-
mento, mas também para uma variada gama de aplicações. Os dados de sensoriamento remoto 
tornam-se cada vez mais comuns, sendo possível obtê-los de diferentes formas e gratuitamente. 
Várias plataformas de satélite em operação (por exemplo, Landsat e MODIS) oferecem imagens 
para o mapeamento regional. Estes dados podem ser obtidos com diferentes níveis de processa-
mento, como georreferenciados (Gao et al., 2009; Justice et al., 2002; Tucker et al., 2004) ou com 
correção atmosférica (Masek et al., 2006). No entanto, a variabilidade espacial e temporal do uso 
e da cobertura do solo ainda representam um desafio para mapeamento consistente e preciso 
(Hagen et al., 2012). Nesse sentido, serão abordados alguns conceitos ligados ao tema de uso e 
cobertura do solo e ao tema mapeamento.

Cobertura e uso do solo
Segundo FAO (1995) existem diferenças entre os conceitos de cobertura do solo, uso do 

solo e mudança de uso. A cobertura do solo é entendida como uma caracterização biofísica da 
superfície terrestre. Como exemplo, têm-se as áreas com cobertura por florestas, por arbus-
tos, por gramíneas ou por agricultura, dentre outros. O uso do solo é associado à manipulação 
humana daquela cobertura, ou seja, a função que a terra pode oferecer. Por exemplo, áreas des-
tinadas à conservação ou pecuária. As mudanças de cobertura do solo ocorrem pela conversão 
ou pela modificação. A conversão diz respeito à mudança de um tipo de cobertura para outro 
tipo de cobertura, por exemplo, de floresta para vegetação rasteira ou de floresta para pasto. Já 
a modificação é relacionada a alterações da estrutura ou função como as mudanças na produti-
vidade ou de cultura agrícola.

Diante desta perspectiva, as mudanças de cobertura do solo são provocadas principalmente 
pelas ações antrópicas. Mudanças naturais de cobertura, em geral, estão associadas a eventos 
severos, como tornados ou outros tipos de desastres naturais. As ações antrópicas podem ter cau-
sas diretas e indiretas. As causas diretas estão relacionadas às atividades humanas imediatas, que 
afetam diretamente a cobertura e geralmente acontecem a nível local, como expansão de culturas 
agrícolas e pastagens, corte e extração de madeira, e expansão de infraestrutura. Já as causas indi-
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retas são forças motivadoras que são o gatilho e sustentam as causas diretas, formadas por um 
conjunto de variáveis (social, política, econômica, biofísicas, etc.). Geralmente as causas indiretas 
são o resultado de ações regionais ou até mesmo globais que forçam a ocorrência das ações diretas 
(Lambin et al., 2003).

Mapeamento do uso e cobertura
Para mapear o uso e cobertura do solo de uma determinada região é necessário atribuir a 

cada elemento da imagem (pixel) uma classe ou categoria, por meio do processo de classifica-
ção. Para Lillesand et al. (2008), o objetivo geral dos procedimentos de classificação é categorizar 
todos os pixels de uma determinada região, atribuindo a cada pixel um rótulo que contenha as 
informações associadas a um contexto do mundo real. Entretanto, para realizar a classificação 
propriamente dita são necessários alguns passos, dentre eles a escolha da imagem adequada ao 
tipo de classificação que se deseja. A Figura 1 apresenta a relação entre as escalas temporais e 
espaciais para os mais diversos tipos de dados oriundos de sensoriamento remoto, bem como 
dos principais sensores para cada escala espacial. Especificamente uso e cobertura necessitam de 
imagens com resolução temporal variando na escala anual a decadal e resolução espacial variando 
entre sub-métrica a centenas de metros.

Fonte: Adaptada de Jensen (2007).

Figura 1. Relação entre as escalas espaciais e temporais para as mais variadas aplicações.
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O mapeamento também depende do conhecimento do comportamento dos alvos ao longo do 
espectro. A Figura 2 apresenta o comportamento espectral das principais coberturas terrestres 
no espectro entre 0,4 mm e 2,5 mm. Também estão representadas as bandas de alguns sensores 
permitindo ter uma ideia a respeito de como pode ser a resposta destes alvos ao ser imageado por 
estes sensores.

 

Figura 2. Comportamento espectral de solo, vegetação e de água.

A partir da escolha do sistema sensor e do conhecimento do comportamento dos alvos neste 
sistema, são necessários alguns processamentos prévios (pré-processamento) à classificação. Isto 
significa que as imagens a serem classificadas devem estar livres de ruídos, ter georreferencia-
mento, se necessário, devem passar por correções radiométricas e atmosféricas e em alguns casos 
podem passar por um processo de redução de dimensionalidade, tal como componentes princi-
pais, modelo linear de mistura espectral, índices de vegetação (Jensen, 2007; Moreira, 2005).

A classificação após o pré-processamento das imagens pode ser realizada de diferentes 
maneiras. A mais tradicional é por meio de fotointerpretação. A classificação visual de imagens 
é um processo de extração de informações dos dados da superfície terrestre, com base em suas 
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respostas espectrais. Este procedimento consiste dos seguintes passos: preparo do material a ser 
utilizado, análise do material e a interpretação propriamente dita. Durante a análise do material 
é criada uma chave de interpretação, na qual são representadas as classes a serem mapeadas. 
A chave de interpretação usa os seguintes elementos básicos: i) Tonalidade/Cor; ii) Textura; iii) 
Dimensão; iv) Forma; v) Sombra/Altura; vi) Padrão e; vii) Localização geográfica. Seguindo essa 
chave de interpretação, o interprete determina a classe até que não existam mais elementos a 
serem classificados (Moreira, 2005). 

Há também a classificação digital. Os métodos de classificação digital podem ser agrupados 
em três tipos: Não-supervisionados, Supervisionados e Híbrido. Tradicionalmente a classificação 
de uma imagem segue os seguintes passos: a) extração de feições - transforma a imagem multies-
pectral em uma imagem com áreas onde as características espectrais ou espaciais idênticas são 
agrupadas; b) treinamento - extração dos valores de cinza de pixels utilizados na função de discri-
minação (este processo pode ser automático ou não); c) categorização - consiste em rotular a cada 
pixel a uma categoria temática (Lillesand et al., 2008; Moreira, 2005).

Na abordagem de classificação não-supervisionada o algoritmo de classificação define as 
classes sem a interferência do analista. Desta maneira, não se utiliza conhecimento a priori sobre 
as classes existentes na imagem. Para que o algoritmo separe as classes é necessário que o ana-
lista forneça ao sistema alguns parâmetros (limiares) os quais servirão como critérios de decisão 
no momento de agrupar pixels em classes distintas. Em outras palavras, durante este processo 
são considerados os parâmetros fornecidos pelo analista para definir os agrupamentos dos pixels 
espectralmente semelhantes. Entre os algoritmos que utilizam este método, tem-se o K-Médias e 
o Isoseg (Lillesand et al., 2008; Moreira, 2005). 

Na abordagem de classificação supervisionada é exigido o conhecimento prévio do com-
portamento das classes na imagem que se deseja classificar. Em outras palavras, é necessário o 
conhecimento dos alvos contidos na área. A partir dessas áreas são extraídas amostras de treina-
mento que contém uma representação espectral dos alvos no terreno. Com base nestas amostras, 
o classificador separa e identifica cada classe selecionada utilizando regras estatísticas pré-esta-
belecidas. Entre os métodos de classificação supervisionada, os mais comumente utilizados são 
a classificação por Paralelepípedo e a classificação por Máxima Verossimilhança (Lillesand et al., 
2008; Moreira, 2005).

Na abordagem de classificação híbrida, após a classificação automática, seja ela supervisionada 
ou não, o interprete realiza a edição visual destes resultados, para minimizar os erros de omissão e 
comissão decorrentes do processo automático (Moreira, 2005). Com a finalização do mapeamento, 
resta ainda uma importante etapa: a mensuração dos erros associados ao mapa. Caso o viés e a pre-
cisão do mapa não tenham sido avaliados e comunicados, independentemente do motivo, os mapas 
gerados podem ter pouca ou nenhuma utilidade para inferência científica (McRoberts, 2011).

Considerações finais
A cobertura e o uso do solo têm implicações tanto ambientais, quanto social e econômica, e 

por isso é importante monitorá-las, sendo isto possível por meio de mapeamentos. Para realizar 
um bom mapeamento é importante conhecer a escala, tanto temporal quanto espacial, bem como 
o comportamento espectral dos alvos que serão mapeados. Estes mapas podem ser realizados 
por diversas maneiras, seja por meio de fotointerpretação ou por classificação digital. Por fim, é 
essencial conhecer os erros associados ao mapa, pois possibilita o uso dos mapas para realizar 
inferências estatísticas e assegura ao tomador de decisão uma margem possível de variação.
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Introdução 
A população humana é numerosa e continua crescendo. Pelas estimativas recentes, são mais de 

7 bilhões, mas com uma média global de 2,45 filhos por família, o que pode levar a uma estabilidade 
nesses números. Esta população também é obesa (34%, média mundial), mas continuamos com 
subnutridos (10%), o que sugere uma má gestão na distribuição de alimentos. A espécie humana, 
por necessidade, incompetência ou especulação, explora uma série de recursos naturais para pro-
duzir alimentos. A hipótese de Malthus, sobre o crescimento populacional em taxas geométricas e a 
produção de alimentos em taxas aritméticas, continua a assombrar pesquisadores além de Darwin. 

Para se quebrar, ou pelo menos deixar esta maldição mais distante de nós, investimos em 
tecnologias de produção. E uma destas tecnologias é a utilização de agroquímicos, sendo os her-
bicidas de particular interesse em nosso grupo de pesquisa, o de Microbiologia Ambiental. Esses 
produtos são compostos pelo princípio ativo e mais algumas substâncias adjuvantes. O princípio 
ativo é a molécula com atividade herbicida que, teoricamente, vai interferir com rotas metabólicas 
importantes de ervas daninhas, que são plantas que não produzem alimentos, mas vão competir 
pelos recursos nutricionais em um solo agrícola. Mas, na verdade, os herbicidas também podem 
interferir com rotas metabólicas da cultura agrícola, e as ervas daninhas podem ser selecionadas 
para tolerância à essa molécula ativa. Os adjuvantes, por sua vez, são substâncias que aumentam 
o efeito do herbicida, atuando como surfactantes, para permitir uma melhor absorção dos herbi-
cidas, bactericidas, para eliminar bactérias degradadoras da molécula ativa, entre outras funções. 
Do ponto de vista da estrutura química, as moléculas ativas possuem radicais eletronegativos, que 
normalmente estão envolvidos com reações tipo redox, interferindo com as rotas metabólicas das 
plantas daninhas. São exemplos os herbicidas estudados em nosso laboratório: mesotrione (gru-
pamento SO2 e NO2), 2,4-D (Cl e OH), glifosato (P, N e OH), atrazina (Cl e N), sulfentrazone (O, N, Cl, 
F e SO2), e paraquat (Cl e N). 
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Estas características químicas dos herbicidas também podem interferir com o metabolismo 
de bactérias de solo, endofíticas e epifíticas, e interferir com a produtividade agrícola. Além disso, 
acabamos consumindo herbicidas, mesmo na água potável que tomamos (Vörösmarty et al., 2010). 
Dessa maneira, o objetivo dos nossos estudos é levantar parâmetros para entender os sistemas de 
respostas de microbiotas aos herbicidas, avaliar seus mecanismos de adaptação ao estresse, e 
então propor modelos de descontaminação ambiental, mas, principalmente, repensar o modelo 
atual de manejo na agricultura.

Modelos de estudos de sistemas de respostas
Nossos primeiros modelos de estudos foram isolados bacterianos de solo e água contamina-

dos com herbicidas. Também foi incluído como modelo uma coleção de isolados bacterianos, os 
quais permaneceram em reservatórios de água utilizada na lavagem de embalagens de aproxima-
damente 50 agroquímicos, por um período que variou entre 6 meses (primeira coleta) e 12 meses 
(segunda coleta). Como modelo experimental, este ambiente foi considerado estressante tanto 
pela presença de diferentes substâncias tóxicas quanto pela baixa quantidade de nutrientes.

Como contraponto, foram utilizadas linhagens de Escherichia coli não submetidas à seleção 
ambiental por herbicidas. A linhagem DH5-α dessa espécie bacteriana foi desenvolvida em 
laboratório para ser utilizada em experimentos de tecnologia do DNA recombinante, e portanto 
ela não possui um ambiente natural no qual foi obtida. Já a linhagem K-12, também para uso em 
laboratório, devido às modificações que sofreu, não consegue colonizar o intestino de mamíferos e 
tem baixa capacidade de crescimento no ambiente. Essas linhagens derivadas comercialmente da 
E. coli são modelos de estudo em várias áreas da Ciência e com ampla utilização industrial.

Em uma primeira abordagem nos estudos de sistemas de respostas ao estresse ambiental, 
são analisados os modos de impacto dos herbicidas, já citados anteriormente, sobre esses isola-
dos. Os índices de estresse considerados são: produção de peróxido de hidrogênio, produção de 
malondialdeído (MDA, indica peroxidação lipídica), viabilidade celular e taxa de crescimento. A 
segunda abordagem trabalha nos possíveis sistemas de respostas para tolerar a toxicidade indu-
zida pelos herbicidas, destacando as enzimas antioxidativas: superóxido dismutase (SOD), cata-
lase (CAT), glutationa redutase (GR), glutationa-s-transferase (GST). Uma terceira abordagem tem 
a degradação de herbicidas, tanto do ponto de vista quantitativo quanto o do estudo de rotas de 
degradação, como base metodológica para caracterizar mais uma possível estratégia de adaptação 
à toxicidade produzida por herbicidas. Uma quarta abordagem focaliza uma outra possibilidade 
de adaptação aos herbicidas: mudanças na saturação de lipídeos de membrana, que pode ser uma 
barreira para a entrada de herbicidas, ou da sinalização dessas moléculas como possivelmente 
tóxicas para a célula (Olchanheski et al., 2014).

Índices de toxicidade de herbicidas em bactérias
Herbicidas são tóxicos para bactérias. Nossos trabalhos, em processo de publicação, têm 

mostrado aumentos significativos na produção de peróxido de hidrogênio em tratamentos com 
herbicidas. Foi assim com Pantoea ananatis com mesotrione (Prione et al.), E. coli K-12 com para-
quat, atrazina e 2,4-D (Gravina et al.) e altas doses de glifosato (Santo et al.), Bacillus megaterium 
com sulfentrazone (Paula et al.) e mesotrione (Dobrzanski et al.).

MDA, considerado como um índice de danos em membranas, também indicou a toxicidade 
dos herbicidas nos trabalhos citados acima, e também em E. coli DH5-α com mesotrione (Olcha-
nheski et al., 2014), em Pseudomonas aeruginosa e P. fulva com clomazone e ametrin (Peters et 
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al., 2014), Enterobacter asburiae e E. amnigenus com acetoclor e metolaclor (Martins et al., 2011). 
Entretanto, alguns desses resultados foram contraditórios com a hipótese de MDA associado a 
danos celulares, como Acinetobacter calcoaceticus (Nathane et al., em preparação), que apresenta 
uma diminuição na taxa de MDA ao longo do tratamento com Callisto (herbicida formulado a par-
tir do mesotrione). Uma hipótese alternativa será apresentada na seção “Sistema de respostas: 
mudanças na saturação de lipídeos”. 

De uma maneira geral, os tratamentos com herbicidas diminuíram a viabilidade bacteriana 
nos trabalhos em que isso foi estudado. Contudo, encontramos associações interessantes, como 
em E. coli DH5-α, que apesar de não ter sido selecionada no ambiente ou em processos in vitro, foi 
capaz de degradar mesotrione completamente em 3 horas de incubação, e as taxas de viabilidade 
foram aumentando enquanto o herbicida era degradado. 

A maioria das linhagens utilizadas em nossos trabalhos foram selecionadas para tolerância 
aos agroquímicos. Assim, era esperado se observar o crescimento dessas linhagens em meios de 
cultura contendo os xenobióticos, mesmo que em taxas menores do que nos controles, uma vez 
caracterizado o caráter tóxico dos herbicidas. Novamente, algumas linhagens bacterianas apre-
sentaram maior crescimento na presença de herbicidas. Um caso interessante foi da E. coli K-12 
com os genes das isoformas de CAT, katG, e SOD, sodA, inativadas por mutação. As taxas de cresci-
mento dessa linhagem, em meio contendo 50 X a concentração de glifosato utilizada em práticas 
agrícolas, foram da mesma magnitude do que o crescimento na ausência do herbicida. A linhagem 
selvagem não apresentou crescimento mensurável nessa concentração. Já a mutação em sodA per-
mitiu que a bactéria pudesse crescer em 2,4-D e atrazina em taxas semelhantes ao controle. Esses 
resultados divergentes serão comentados em “Considerações finais”.

Sistema de respostas: enzimas antioxidativas 
Considerando que o modo de atuação de herbicidas, de acordo com suas estruturas químicas 

já mencionadas, seja a indução de estresse oxidativo por meio de reações tipo redox, uma hipó-
tese lógica para diminuir esta toxicidade seria por sistemas antioxidativos. Mesmo considerando 
a hipótese da eliminação da fonte tóxica por meio da degradação, a célula bacteriana precisa estar 
metabolicamente viável para que isso aconteça, portanto, um sistema antioxidativo é esperado 
funcionar antes do início do sistema de degradação. E nossos estudos têm corroborado essa hipó-
tese. Das enzimas estudadas, encontramos uma relação importante entre GST e a degradação de 
mesotrione em diferentes espécies bacterianas. Também foram constatados o funcionamento 
sequencial das enzimas SOD e CAT, e a conjugação em processos redox de GR e GST, em diferentes 
bactérias, com diferentes herbicidas, e também em maiores concentrações desses. Algumas adap-
tações interessantes foram observadas, como o aparecimento de uma isoforma inédita de GR em 
resposta específica ao metolaclor em E. asburiaeI, ou efeitos temporais na expressão de isoenzi-
mas, em estudos com linhagens portando mutações em E. coli K-12. O sistema antioxidante pode 
funcionar de maneiras distintas, mesmo em bactérias pertencentes à mesma espécie, como em 
Bacillus megaterium, provavelmente permitindo adaptações aos ambientes com características 
diferentes, nos quais essas bactérias foram isoladas. 

Sistema de respostas: degradação de herbicidas
Bactérias com um sistema antioxidativo que permite uma tolerância aos herbicidas podem 

apresentar, conforme já mencionado, um conjunto de enzimas capazes de degradar estes xenobió-
ticos. Mesmo tendo sido isolada em ambiente com histórico de aplicação de mesotrione e mantida 
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em cultura sob pressão seletiva pelo herbicida, P. ananatis apresentou taxas de degradação infe-
riores às de E. coli DH5-α, a qual foi obtida sem pressão seletiva. Ainda em relação a E. coli, esta 
bactéria não se mostrou degradadora de glifosato, atrazina, 2,4-D e paraquat, mas apresentou 
tolerância aos mesmos. Os adjuvantes têm efeitos sobre taxas de degradação, como visto para A. 
calcoaceticus, em tratamentos com o herbicida formulado ou somente o princípio ativo, meso-
trione. A questão de utilização de herbicidas como fonte de nutrientes está sendo investigada em 
nosso laboratório. Para se obterem análises mais precisas sobre isso, por exemplo, a quantidade 
de carbono presente na molécula de herbicida precisa ser estequiométrico em relação à glicose, 
fonte deste nutriente em meios de cultura. Para que isso aconteça, quantidades de herbicidas 
deveriam ser mais altas e provavelmente mais tóxicas, dificultando as análises de metabolismo. 
Em outra abordagem, nossos trabalhos com sulfentrazone mostraram que diferentes espécies de 
Bacillus puderam, juntas, degradar 50% dessa molécula em condições in vitro, mas isoladamente, 
nenhuma delas conseguiu mais de 20%. Nesse caso, as menores taxas de degradação individuais 
podem estar associadas com diferentes rotas metabólicas em diferentes bactérias, as quais, asso-
ciadas em consórcios, poderiam aumentar as taxas de degradação do herbicida. Isso pode demons-
trar um modo de ação de microbiotas, e também pode explicar a alta persistência de sulfentrazone 
em solo. Já foi comentado sobre diferentes sistemas antioxidativos em B. megaterium isolados em 
água e solo em tratamentos com mesotrione. Como consequência, foram obtidas diferentes taxas 
de peróxido de hidrogênio e outras espécies reativas de oxigênio, que provavelmente interferi-
ram com o modo de degradação do herbicida, uma vez que o ambiente redox pode interferir com 
o potencial de degradação da molécula (Bhat et al., 2015). Efetivamente, metabólitos diferentes 
foram encontrados para estas linhagens, mesmo sendo filogeneticamente próximas. 

Sistema de respostas: mudanças na saturação de lipídeos 
Como estão na interface entre o ambiente externo e o citoplasma, as membranas plasmáti-

cas possuem uma organização dinâmica ao longo do desenvolvimento celular (Inda et al., 2014). 
Nossos resultados mostraram esse aspecto em relação a mudanças de saturação de lipídeos. Para 
E. coli, A. calcoaceticus, B. megaterium e P. ananatis, foram observadas mudanças nesse padrão 
em resposta ao herbicida mesotrione. Já foram mencionados os dados contraditórios de MDA, 
levando em consideração que esta molécula é indicador de danos celulares. Entretanto, nossos 
dados mostraram que os lipídeos em bactérias sofrem mudanças do tipo saturação-insaturação, 
mesmo durante as fases de crescimento na ausência de herbicidas. Este padrão de saturação é 
alterado na presença desses xenobióticos, o que pode estar correlacionado com mudanças na per-
meabilidade de membranas diante de substâncias tóxicas, caracterizando um sistema de defesa 
celular (Balague et al., 2001). Como a produção de MDA é dependente do estado de saturação de 
lipídeos, as variações encontradas nas taxas podem ser explicadas por essas mudanças em mem-
branas, além da peroxidação lipídica já mencionada. 

Considerações finais
Consideramos o ambiente agrícola como quimicamente estressante, devido ao uso de vários 

herbicidas, com diferentes modos de ação, ao longo de um tempo relativamente curto. Nossos 
estudos têm mostrado que bactérias possuem sistemas de respostas que permitem que estes orga-
nismos possam sobreviver mesmo em tanques de armazenagem de água utilizada em lavagem 
de embalagens de mais de 50 agroquímicos diferentes. Mesmo bactérias não submetidas a este 
nível de estresse, e portando mutações em genes importantes do sistema antioxidativo, possuem 
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mecanismos que permitem o crescimento na presença de herbicidas. Como alguns desses siste-
mas são polimórficos em bactérias, como para SOD e CAT, mutações em genes que codificam para 
uma das isoformas podem aumentar a tolerância a diferentes herbicidas, e ainda manter cópias 
funcionais das isoenzimas para diminuir o estresse oxidativo. Estamos caracterizando esses sis-
temas de respostas como um conjunto de mecanismos de tolerância, não a um herbicida especí-
fico, mas induzido por herbicidas. Sugerimos que esse sistema de respostas, com sua plasticidade 
fenotípica, não dependa de pressão seletiva por herbicidas para manter um sistema de tolerância 
aos mesmos. Assim, essas linhagens apresentam um potencial de sobrevivência em ambientes 
contendo diferentes moléculas tóxicas, sem histórico de seleção prévia. Uma abordagem que esta-
mos iniciando tem demostrado que este sistema, induzido por herbicidas, pode estar relacionado 
também com a resistência a antibióticos. Dessa maneira, o sistema de respostas deve ser amplo, 
englobando diferentes classes de agentes estressantes, ativando, de maneira não específica, meca-
nismos de defesa bacteriana. Os genes responsáveis pela codificação dos componentes desses 
mecanismos podem ser recombinados entre diferentes espécies de bactérias em solo e em outros 
ambientes, gerando impactos na agricultura e talvez até na medicina. Essas hipóteses precisam 
ser melhor dimensionadas, testadas e validadas, para poder auxiliar na elaboração de estratégias 
de manejo em práticas agrícolas, por exemplo. É possível que uma série de componentes bióticos 
e abióticos possam selecionar esse sistema amplo de respostas em várias espécies bacterianas 
ambientais, uma vez que existe amplo fluxo gênico entre elas. Qual o impacto desses sistemas de 
respostas sobre a diversidade e funcionalidade de bactérias de solo em um ambiente agrícola? 
Podemos repensar o manejo de solos do ponto de vista de sistemas de respostas bacterianos? De 
acordo com as hipóteses apresentadas nesse trabalho, acreditamos que essas perguntas sejam 
pertinentes. Assim, estamos iniciando projetos de metagenômica, para poder expandir a lista de 
mecanismos que possam estar envolvidos nesse sistema geral de respostas, envolvendo herbici-
das e antibióticos como agentes estressantes. 
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Introdução
A Mata Atlântica é um dos sete biomas do Brasil constituído por uma ampla faixa longitudinal 

de grandes florestas que abriga diversas espécies animais, vegetais e microrganismos. No Brasil, 
as florestas da Mata Atlântica encontram-se em constante processo de redução da área, apresen-
tando hoje menos de 6% da cobertura original. E sabe-se ainda muito pouco sobre a diversidade 
de fungos filamentosos em áreas de Mata Atlântica, faltam dados sobre a distribuição geográfica, 
as interações ecológicas e a diversidade de fungos nesse bioma. 

Os fungos têm sido utilizados desde a antiguidade no preparo de alimentos e também como 
produtores de fármacos, enzimas de interesse industrial como amilase, inulinase, invertase, pec-
tinase, ácidos orgânicos e outros metabólitos secundários (Ministério do Meio Ambiente, 2005). 
Em função da importância do conhecimento da diversidade da microbiota de solo em diferentes 
regiões para manejo de solos e de pragas, diversos estudos têm sido realizados em biomas brasi-
leiros incluindo a Mata Atlântica (Tauk-Tornisielo et al., 2005). 

Em cultivos agrícolas, é fundamental o conhecimento da dinâmica das comunidades de fun-
gos do solo, em função das transformações que esses micro-organismos promovem, influenciando 
a qualidade dos produtos e a produtividade agrícola. Além disso, a avaliação da diversidade de 
fungos é uma ferramenta importante na busca de uma agricultura sustentável, que permite a 
manutenção da biodiversidade do solo (Carvalho, 2008). Portanto, conhecer a microbiota fúngica 
é importante principalmente para compreensão da biodiversidade brasileira por meio de registro 
de ocorrência e descobrimento de novas espécies resultantes do levantamento taxonômico das 
populações que ali se encontram; bem como investigar o potencial biotecnológico dos fungos na 
produção de bioativos como: proteínas, peptídeos, enzimas, pigmentos, etc. 

Importância dos fungos no solo 
Os fungos tem um papel muito importante na natureza como decompositores, eles são capa-

zes de secretar enzimas que degradam material lignocelulolítico, crescem sobre matéria-orgânica, 
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restos de vegetais e animais, assimilando-os e transformando-os em substâncias mais simples 
para ser absorvida pelos vegetais, permitindo a reciclagem dos elementos da natureza e conse-
quentemente, a manutenção dos ecossistemas (Bononi et al, 1999). A grande maioria das espécies 
de fungos ocorre geralmente no solo, por ser o principal “habitat” natural desses organismos. Os 
solos mais férteis geralmente contêm as maiores quantidades e diversidade de microorganismos, 
e os fungos dominam a microbiota de solo (Dutra et al, 2005). Esses organismos são considerados 
como integrantes à função do solo e essenciais para ciclagem e transporte de nutrientes, são tam-
bém importantes na supressão de doenças causadas por outros micro-organismos, na promoção 
do crescimento de plantas e contribuição para a fertilidade e estrutura do solo (Carvalho, 2012). 

A diversidade microbiana de solos é essencial para o entendimento da distribuição de espé-
cies, do seu papel funcional e para o conhecimento dos recursos genéticos disponíveis (Carvalho, 
2012). Além da importância fundamental para o levantamento taxonômico das populações micro-
bianas que ali se encontram, pode levar ao descobrimento de processos metabólicos utilizados 
por estes organismos que poderão ser importantes para as interações ambientais e em aplicações 
biotecnológicas (Silva, 2011). 

As informações a respeito da quantificação e identificação dos microorganismos são relevantes, 
pois estes dados auxiliam como indicadores do estado do solo para o seu monitoramento e conser-
vação Alguns gêneros de fungos apresentam espécies representativas na maioria dos tipos de solo, 
tais como, a divisão dos Deuteromicetos com gêneros Aspergillus, Penicillium, Epicoccum, Fusarium, 
Trichoderma, Glioastix, Memmoniella e Stachybotrys (Esposito e Azevedo, 2004). O conhecimento da 
diversidade das comunidades de fungos presentes na rizosfera, bem como e entendimento do seu 
papel no ecossistema do solo é importante inclusive para verificar a existência de fungos com função 
de antagonismo contra patógenos de plantas (Dias, 2011). Na agricultura, vêm sendo aplicados no 
controle biológico de insetos-praga e de outros fungos, com a perspectiva de utilização como bioin-
sumo, como é o caso dos fungos micorrízicos. Por outro lado, os fungos também são conhecidos 
pelos danos que ocasionam como patógenos em plantas e animais, produtores de toxinas, e respon-
sáveis pela deterioração de inúmeros produtos (Ministério do Meio Ambiente, 2005).

Diversidade fúngica da Mata Atlântica
O bioma da Mata Atlântica é mundialmente conhecido pelas suas riquezas naturais, caracteri-

zada principalmente por apresentar uma grande variabilidade de habitats devido à diversificação 
geomorfológica. Esse bioma é também considerado como um dos 34 “hot spots”, ou seja, com alta 
representatividade da diversidade biológica global, mas com alto grau de degradação, e, portanto, 
um ecossistema prioritário para conservação (Myers et al., 2000). A grande preocupação reside no 
fato de que a fragmentação de ambientes naturais e a consequente remoção da cobertura vegetal 
têm um forte impacto negativo na microbiota do solo, reduzindo o número de bactérias e fungos 
em sua grande maioria ainda não catalogados. Apesar da abundância de informações sobre flora 
e fauna da Mata Atlântica, pouco se sabe sobre a diversidade microbiana, particularmente do solo, 
onde se estima que 99% das espécies ainda não foram identificadas (Santos et al., 2011). Segundo 
dados do Ministério do Meio Ambiente, os microrganismos compreendem o grupo menos estudado 
em termos de diversidade global de espécies; Estima-se a existencia de 1,5 a 5,1 milhões de espécies 
fúngicas em todo o mundo e cerca de 100.000 espécies têm sido descritas (Hibbett et al., 2011). 

 Levantamento de Fungos da Mata Atlântica do Oeste do Paraná
Na região Oeste do Paraná são encontrados remanescentes do bioma de Mata Atlântica. Den-
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tre algumas áreas de conservação existentes no oeste paranaense, inclui-se o Parque Estadual 
Cabeça do Cachorro, localizado no município de São Pedro do Iguaçu-PR e a Unidade de Conser-
vação Federal sob responsabilidade da Itaipu o Refúgio Biológico Bela Vista – Foz do Iguaçu-PR. 
Essas duas unidades de Conservação foram escolhidas como locais para investigar o potencial 
biotecnológico da micobiota regional até então desconhecida. Assim, um levantamento parcial da 
biodiversidade de fungos filamentosos da região Oeste do Paraná foi realizado através de análise 
dessas duas unidades de conservação, desenvolvido através de projeto em rede Sisbiota. Como 
resultado foi isolado 250 linhagens de fungos, dos quais 47% oriundos de serrapilheira 48% do 
solo e 5% da água (Figura 1). Desses, 79% dos fungos apresentaram crescimento em 28ºC (mesó-
filos) e 21% são termotolerantes (crescimento entre 40º C a 45ºC). 

 
Figura 1. Origem e classificação quanto ao crescimento dos isolados de fungos da Mata Atlântica 

do Oeste do Paraná.

Potencial biotecnológico dos fungos
Os isolados fúngicos foram analisados quanto à capacidade de produzir enzimas xilanase e 

celulase através da formação do halo de degradação em torno da colônia e tiveram sua atividade 
avaliada pelo índice enzimático. Observou-se que 83% dos fungos apresentaram um resultado 
positivo para a produção dessas enzimas, sendo 47% de xilanase e 36% de celulase, (Figura 2). 
Deste total 30% apresentaram resultados positivos tanto para a produção de xilanase quanto para 
celulase, portanto esses resultados demonstram o potencial destes isolados na produção das enzi-
mas lignocelulolíticas capazes de degradar restos de culturas de grãos, bagaços de cana, palhas 
oriundas de atividades agrícolas.

Figura 2- Índice Enzimático das atividades de Celulase e Xilanase dos fungos isolados da Mata 
Atlântica do oeste do Paraná. 



– 516 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

Dentre os fungos isolados da Mata Atlântica do Oeste do Paraná os gêneros Aspergillus, 
Trichoderma, Fusarium e Penicillium evidenciaram em maior número e os mesmos mostraram 
capacidade em degradar resíduos e subprodutos agroindústrias para produção de enzimas de 
interesse biotecnológico. Os fungos filamentosos desses gêneros têm sido constantemente empre-
gados como alvos de interesse biotecnológico principalmente para produção de medicamentos 
(incluindo antibióticos), alimentos, vitaminas e enzimas com aplicação industrial. 
Agradecimentos

Itaipú Binacional; IAP-Toledo; Fundação Araucária; Sistema Nacional de Pesquisa em Biodi-
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Introdução 
O município de Tupãssi localizado na região oeste do Estado do Paraná tem sua economia 

baseada na produção agropecuária. Entre as atividades de destaque na formação do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária está a produção de grãos (soja, milho e trigo), que ocupa 98,75 da área 
destinada a agricultura no município. Nos estabelecimentos rurais que desenvolvem a produção 
de grãos, 86% possuem área inferior a 50 ha. Estes pequenos produtores têm um bom conheci-
mento da sua propriedade, no entanto fazem as adubações sem observar os critérios de variabi-
lidade e desta maneira as áreas são submetidas a procedimentos padrões no uso de corretivos e 
fertilizantes.

 Na necessidade de inovar em ferramentas e procedimentos de produção agrícola, extensio-
nistas da Emater, poder público, agentes de assistência técnica e produtores rurais do município 
de Tupãssi estão introduzindo conceitos da agricultura de precisão como instrumento a ser utili-
zada na pequena propriedade na busca da produção sustentável de grãos.

Objetivo:
Implantação da Agricultura de Precisão na agricultura familiar, universalizando o acesso à 

ferramenta no sistema produtivo de grãos. Segue os seguintes passos:

a) Georreferenciamento de áreas, curvas de nível e carreadores;
b) Coleta estratificada de amostragem de solo utilizando sensoriamento remoto;
c) Elaboração de mapas de fertilidade;
d) Elaboração de mapas de correção;
e) Visualização cartográfica da área corrigida;
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f) Fornecimento ao produtor de um compêndio de informações sobre o nível da fertilidade 
do solo de sua área cultivada.

h) Viabilizar as possibilidades de efetuar as correções indicadas utilizando as políticas públi-
cas disponíveis com PRONAF- Investimento e programa estadual de calcário. 

i) Envolvimento da assistência técnica local para utilização das informações de fertilidade 
disponibilizadas pelo projeto no planejamento programação da utilização de fertilizan-
tes.

Descrição dos procedimentos adotados:
a) Elaboração do Perímetro da Lavoura: Trata-se de uma operação na qual se utiliza o equipa-

mento GPS acoplado ao quadricíclo que percorre o perímetro da área em que será feito o 
trabalho de levantamento da amostragem de solo (Anexos - Figura 01).

b) Identificação das curvas de nível: Feita a identificação do perímetro é repetido o proce-
dimento para a localização georreferenciada das estruturas mecânicas de proteção ao 
escorrimento superficial das águas implantadas na área (Anexos - Figuras 02 e 03).

c) Divisão da área amostral em Grid: Após feitos os levantamentos iniciais, o equipamento 
GPS calcula automaticamente e divide a área em grades cujas células nunca serão supe-
riores a 2,0 hectares. No caso de áreas muito pequenas o grid é reduzido a tal ponto que 
á área passe a conter pelo menos 4 células (Anexos - Figura 04).

d) Amostragem do solo: Em cada grid é feita a coleta de 12 subamostras de solo dentro de 
cada célula do grid, resultando ao final uma amostra composta representativa da célula. 
Para este procedimento segue-se uma metodologia de caminhamento em Z, no qual em 
cada uma das três retas que formam a letra são realizadas 4 coletas, totalizado as 12 su-
bamostras que compõem a amostra composta que representa a célula (Anexos - Figura 
05).

f) Envio das amostras ao Laboratório: Encerrados os procedimentos de campo as amostras 
de solo coletadas são enviadas ao laboratório de análises de solo. As informações soli-
citadas na análise química do solo referem-se à composição química do solo devendo 
trazer informações sobre: pH, CaCl2, Ca, Mg, Al, P, K, H+Al, C, P, MO e S. 

g) Resultado das análises de solo: Os resultados são repassados aos técnicos do Instituto 
Emater em forma de planilha eletrônica com um ordenamento compatível com a exigida 
pelo software utilizado para a interpretação e análise dos dados. O software utilizado 
para a interpretação da análise química do solo foi desenvolvido pela empresa Analisso-
lo Ltda., e possui como características básicas:

•	 Sistema de geração das recomendações da neutralização de acidez do solo através da 
utilização da metodologia por saturação por bases;
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•	 Geração de tabelas informando o resultado teórico final das recomendações;
•	 Importação dos resultados laboratoriais e exportação dos resultados de correção atra-

vés de planilhas em CSV;
•	 Adequação aos produtos corretivos disponíveis na região;
•	 Capacidade de cálculo em grupo de análises ou individualizadas;
•	 Opção de correção do elemento potássio (K) em relação ao total da Capacidade de Troca 

Catiônica (% da CTC);
•	 Sugestão de correção pela qual pode ser utilizada associação de calcários;
•	 Opção de impressão dos laudos de correção;
•	 Informações da correção através de gráficos que permitem impressão e fornecimento 

ao produtor.
h) Elaboração do mapa de fertilidade: Utilização de software para geração de mapas de fer-

tilidade em sistemas de interpolação através das metodologias estatísticas: crigagem, 
inverso da distância e média das amostras. (Anexos - Figura 06)

i) Elaboração do mapa em taxa variável de aplicação: Na elaboração dos mapas de aplicação 
em taxa variável utilizou-se os mesmos critérios da elaboração dos mapas de fertilida-
de, agregado a possibilidade de exportação de mapas de aplicação em formato shape 
file (shp), XML , para serem utilizados pelo equipamento que realizara a aplicação em 
taxa variavel. Para interpretação e recomendação utilizamos software desenvolvido pela 
empresa Analissolo Ltda., o qual possui como características o sistema de geração das 
recomendações da neutralização de acidez do solo através da utilização da metodologia 
por saturação por bases; tabelas informando o resultado teórico final das recomenda-
ções; importação dos resultados laboratoriais e exportação dos resultados de correção 
através de planilhas em csv; adequação aos produtos corretivos disponíveis na região; 
capacidade de cálculo em grupo de análises ou individualizadas; opção de correção do 
elemento potássio (K) em relação ao total da capacidade de troca catiônica (% da CTC); 
sugestão de correção onde podem ser utilizada associação de calcários; opção de im-
pressão dos laudos de correção; informações da correção através de gráficos que permi-
tem impressão e fornecimento ao produtor. (Anexos – Figura 07)

j) Aplicação dos corretivos em taxa variável de aplicação: O projeto disponibiliza ao peque-
no produtor através da AGRITU (Associação de Produtores de Tupassi) um caminhão 
dotado de sistema de que possibilite a correção utilizando corretivos em taxa variável. 
(Anexos – Figura 08)

h) Acompanhamento da produtividade e da fertilidade das propriedades atendidas:
•	 Ano 1- Elaboração do Projeto Agricultura de Precisão, coleta em grid em toda área de 

plantio.
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•	 Ano 3- Definição dos pontos inteligentes dentro das áreas de manejo de fertilidade para 
conferência e monitoramento da fertilidade.

•	 Ano 5 – Repetir a elaboração do projeto Agricultura de Precisão, coleta em grid em toda 
área de plantio.

Resultados
No primeiro ano de funcionamento o Programa beneficiou 257 agricultores familiares na 

coleta de amostras de solo, nos mapas de fertilidade e de aplicação em taxa variável, na discussão 
das informações com o agricultor e entre a assistência técnica nas recomendações em fertilidade 
de solo.

 A introdução da ferramenta da agricultura de precisão traz resultados perceptíveis de melho-
ria da renda dos produtores, especialmente pela racionalização no uso de adubos e corretivos, 
bem como pela segurança na tomada de decisão no momento da aquisição destes insumos.

Outro fator importante é o de que a partir da adoção da agricultura de precisão o produtor 
passa a observar o manejo de solos como integrante do sistema de produção, e não mais como 
uma ação pontual e isolada como era vista em um passado recente.

Anexos

Figura 01. Delineamento georreferenciado do perímetro do Imóvel.
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Figuras 02 e 03. Identificação das curvas de nível e quantificação das áreas por elas representadas.

Figura 04. Divisão da área em Grades de amostragem.
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Figura 05. Equipamento em operação de coleta da amostragem

Figura 06. Elaboração do mapa da fertilidade atual do solo.

 
Figura 07. Mapa de correção da fertilidade do solo.
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Figura 08. Caminhão em operação de aplicação de corretivo em taxa variável.
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Introdução
A sociedade tem reconhecido, de forma crescente, a importância do solo especialmente nas 

áreas econômica e social. O recurso solo é reconhecido, por exemplo como o principal fator res-
ponsável pela produção de alimentos, sendo, portanto, um dos mais importantes senão o mais 
importante fator que contribui para a segurança alimentar. Outro exemplo é o papel que o solo 
exerce no controle da disponibilidade da água, evidenciado pelos atuais problemas de abasteci-
mento doméstico de água e produção de energia. Portanto a preservação do solo é vital para a 
sobrevivência de todos os seres vivos e o seu correto manejo determinará o sucesso de importan-
tes atividades desenvolvidas pelo homem. 

A principal fonte de água para o sistema solo são as precipitações pluviométricas, as quais 
apresentam intensidade variável tanto espacial quanto temporal nas diferentes regiões do terri-
tório paranaense. Na Região Sul, por exemplo, as chuvas são menos intensas em relação as que 
incidem sobre o a Região Sudoeste (Waltrick et al., 2011). Apesar das diferenças no volume, inten-
sidade e variabilidade espacial, a quantidade de chuvas em nosso território pode ser considerada 
elevada em todas as regiões. Mesmo assim, problemas de falta e/ou excesso de água ocorrem com 
frequência. Os reflexos desses extremos são a redução dos volumes nos reservatórios destinados 
ao abastecimento público de água e geração de energia, ocasionando em muitos períodos, uma 
insegurança hídrica. Além disso ocorrem danos provocados pelas enxurradas que degradam o 
solo e promovem enchentes. Assim, a água que chega ao sistema solo através da chuva, ao invés de 
se constituir em uma oportunidade para mitigar os efeitos do déficit hídrico que ocorre em deter-
minados períodos, tem se constituído em fator de prejuízos.

Diante desse quadro, o presente texto tem o propósito de trazer algumas reflexões que espe-
ramos contribuam com os participantes da IV RPCS, quanto a necessidade de adotar medidas que 
levem à preservação dos recursos naturais solo e água.

Esclarecemos que no presente texto o termo bacia hidrográfica significa uma pequenas bacias 
ou seja uma microbacia (bacia de primeira ou segunda ordem, com tamanho média de 5.000 ha).

A microbacia hidrográfica como espaço de manejo do solo e de 
“produção” de Água 

A definição de microbacia hidrográficas pode ser considerada bastante simples. Caracteriza-
-se por ser uma área limitada por divisores topográficos (topos de morros ou elevações), os quais 
separam a água da chuva que se precipitada entre duas microbacias adjacentes. Caracteriza-se 
também por incluir a existência de cabeceiras de drenagem ou nascentes. Por suas características, 
a microbacia é aceita como a unidade geográfica mais apropriada e a que mais se ajusta ao plane-



– 525 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

jamento de ações para a correção de problemas ambientais, fato este reafirmado no texto da lei 
9433 (BRASIL, 1997).

O uso da microbacia, como estratégia de manejo da água e do solo, é justificada por favorecer 
a organização e a participação dos produtores, da comunidade e das instituições governamentais 
e não governamentais. Além disso, facilita a integração entre propriedades rurais, a integração das 
lavouras com o sistema viário, a integração do espaço urbano com o rural e a integração das ações 
de manejo e conservação da água e do solo, com as ações de cunho produtivo. É necessário consi-
derar que o êxito dos esforços que venham a ser desenvolvidos em uma microbacia, em favor da 
sustentabilidade ambiental e principalmente da qualidade do recurso hídrico, dependerá, entre 
outras coisas, da abrangência geográfica das ações, pois a água por estar sempre em movimento 
não pode se recuperar, de maneira eficiente, somente na nascente ou em um segmento do rio. É 
necessário, portanto, levar em consideração a microbacia como um todo e dentro de um enfoque 
sistêmico.

Outro aspecto importante a ser considerado para o uso do espaço geográfico da microbacia 
como ideal para o planejamento e aplicação de ações é que os seus limites são imutáveis dentro 
do horizonte de planejamento humano, o que facilita o acompanhamento das alterações naturais 
ou introduzidas pelo homem na área (Tonello, 2005). Além disso, é na microbacia aonde ocorrem 
o plantio e a colheita de culturas, a criação de animais, a construção de estradas, etc., o que torna 
esta unidade geográfica altamente sensível aos efeitos destas intervenções sobre o solo, a biodi-
versidade e a hidrologia. Por isso, na microbacia há uma relação direta entre o manejo do solo e da 
água e os impactos ambientais decorrentes disso, sendo a água é o indicador seguro dos cuidados 
com que o homem está manejando os recursos naturais.

Os elementos transportados (dissolvidos ou particulados) pelos escoamentos subterrâneos, 
subsuperficiais e superficiais, são controlados por processos geomorfológicos e hidrológicos que 
operam dentro de uma microbacia. Na hidrologia, a microbacia é considerada o sistema no qual 
as precipitações são convertidas em escoamentos, por meio da propagação dos fluxos de massa 
e energia condicionados por diferentes fatores, capazes de retardar ou acelerar tais fluxos. Nesse 
contexto, características do solo como a textura, a estrutura e a presença de gradiente textural, 
associado às condições de relevo, assumem papel fundamental no controle desses fluxos, basica-
mente em função das taxas de infiltração e redistribuição de água no solo. Esses dois processos 
controlam a formação do escoamento superficial, a erosão e o transporte de solutos na superfície. 
Controlam também a disponibilidade de água às plantas, a vazão de base nos rios e a recarga de 
aquíferos em subsuperfície. O de ocupar as terras e manejar o solo adotado pelos agricultores nas 
condições fisiográficas particulares da microbacias controlarão as taxas de infiltração e redistri-
buição de água no solo e, consequentemente, o processo de transformação “chuva-vazão”, que, 
por sua vez, controlará a erosão, a produção de sedimentos e o transporte de solutos (Bertol et al., 
2014).

Um importante aspecto na origem dos fenômenos que comandam a degradação dos solos e 
dos recursos hídricos é o comportamento hidrológico definindo os fluxos de matéria e energia no 
ambiente. Quando tratamos da erosão hídrica, da susceptibilidade das culturas agrícolas às estia-
gens, da transferência de poluentes do solo para os mananciais, entre outros problemas, neces-
sitamos fundamentalmente compreender o movimento da água no interior do solo e sobre ele. 
Assim, nas microbacias em que o solo sofreu processos de degradação que resultaram na redução 
na capacidade de infiltrar água e na condutividade hidráulica, o volume escoado superficialmente 
será maior, provocando erosão e transferência de sedimentos e poluentes para os cursos de água. 
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A água que não infiltrada, é o volume que deixa de ser armazenado no solo para dar suporte ao 
desenvolvimento das plantas, manutenção do nível de base dos rios e recarga dos aquíferos (Ber-
tol et al., 2014). 

Para enfrentar a escassez hídrica, observa-se uma crescente demanda por água dos aquífe-
ros, sem que sejam tomadas medidas eficazes de preservação dos recursos hídricos de superfí-
cie. Uma das estratégias mais eficaz, senão a mais eficaz, para enfrentar os problemas de degra-
dação do solo e que impactam os recursos hídricos, é o manejo desses recursos sob o enfoque 
da microbacia. 

Efeitos do uso e manejo do solo na quantidade e qualidade da água na 
microbacia hidrográfica

O solo tem, dentre outras função, a de receber, reter e propagar água, contribuindo, assim, para 
a disponibilidade no aspecto quantidade. Para exercer plenamente essa função, o solo depende de 
atributos físicos que interferem na infiltração da água, bem como na sua retenção e redistribuição em 
subsuperfície. Um dos principais atributos físicos que interfere na infiltração é a estrutura do solo, 
por estar sujeita sofrer deformação, denominada comunmente de compactação. Quando esta ocorre, 
ocasiona a redução da qualidade física do solo uma vez que reduz o volume da porosidade que mais 
contribui para a infiltração (macroporosidade) e consequente diminuição na quantidade de água dis-
ponível no ambiente solo. O fenômeno da compactação vem sendo tema de debates em praticamente 
todos os eventos relacionados à Ciência do Solo, em razão do seu agravamento principalmente em 
solos ocupados pela atividade pecuária, bem como em solos sob plantio direto incorretamente con-
duzidos. Além da compactação, a falta de cobertura e a reduzida quantidade de fitomassa adicionada 
ao solo nos sistemas produtivos representam um sério problema de degradação. A falta de cobertura 
causa selamento superficial e consequente redução na infiltração e a reduzida adição de biomassa 
influencia no teor de matéria orgânica do solo, a qual interfere fortemente na sua estruturação, afe-
tando as taxas de infiltração, retenção e drenagem de água no solo. A desestruturação física devido 
à compactação, impacto das gotas da chuva e redução no aporte de matéria orgânica aos solos afeta 
diretamente as suas funções nos processos hidrológicos em questão (Bertol et al., 2014).

Do ponto de vista da capacidade do solo em contribuir para a disponibilidade hídrica no 
aspecto quantidade, uma condição de maior infiltração, retenção e movimentação da água no inte-
rior do solo tem comportamento distinto, em relação a uma condição inversa, a qual proporciona 
maior escoamento superficial de água. O primeiro, por ser de fluxo lento, com ordem de grandeza 
de cm/dia, abastece e mantém o nível de base dos rios (vazões mínimas e médias), enquanto o 
segundo, por ser de fluxo rápido, com ordem de grandeza de m/s, transfere rapidamente o fluxo 
de água para os mananciais de superfície, contribuindo para as enxurradas (vazões máximas), 
salientando que essa quantidade de água é perdida do sistema causando danos sociais, ambientais 
e econômicos (Bertol et al., 2014). 

A escassez de água pode ocorrer também pela falta de qualidade do recurso hídrico, uma 
vez que não basta ter água em quantidade se ela não apresenta os padrões de qualidade acei-
táveis para determinado uso ou se o custo de tratamento for extremamente elevado. O excesso 
de escoamento superficial também tem gerado outras consequências como danos nos sistemas 
viários, especialmente nas estradas rurais, bem como as enchentes, cada vez mais frequentes e 
em grandes proporções, as quais têm causado grandes prejuízos, como interrupção dos serviços 
de abastecimento público de água em muitas cidades, desalojamento definitivo ou temporário de 
populações e instalação de epidemias. 
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A erosão hídrica - resultante da força de desagregação do solo pelo impacto das gotas de 
chuva e da energia do escoamento superficial em desagregar o solo e transportar os sedimentos 
(Meyer et al., 1975) – é um dos fatores principais degradação do solo e também de redução da 
disponibilidade de água. Grande parte dos sedimentos transportados pelo escoamento superficial 
é depositada no leito de rios, lagos e represas, reduzindo a sua capacidade de armazenamento, 
bem como a qualidade do recurso hídrico, decorrente dos poluentes associados aos sedimentos e 
dissolvidos na água.

A sustentabilidade ambiental nas microbacias também vem sendo comprometida de forma 
crescente pelos espaços urbanos, quando estes estão presentes, em especial na degradação da 
qualidade da água. Pode-se considerado que muitas das cidades que ocupam espaço nas microba-
cias, comprometem proporcionalmente mais a qualidade da água do que os espaços rurais, sendo 
esse um dos problemas mais discutido nos últimos tempos, nas agendas dos fóruns ambientais 
que ocorrem no Planeta. Isso se deve ao fato de que nestes centros urbanos a poluição se dá de 
forma concentrada pois os poluentes são depositados diretamente nos cursos de água via, por 
exemplo, esgoto doméstico e resíduo de indústria. Essa poluição, embora de mais fácil visualiza-
ção e mais fácil controle, impactam mais do que os poluentes transportados das lavouras para os 
rios, via escoamento superficial, uma vez que esta é uma poluição que se dá de forma difusa.

A concentração de elementos químicos na superfície do solo tem crescido de forma contínua, 
sobretudo naquelas áreas manejadas através do sistema plantio direto. Em não havendo o controle 
do escoamento superficial, ele transportará facilmente substâncias poluidoras para os mananciais 
de superfície. Em decorrência, altas concentrações de nutrientes em águas superficiais vêm cau-
sando problemas não só ambientais, mas também na saúde humana. A excessiva concentração 
de nutrientes na água, principalmente fósforo e nitrogênio, ocasiona um elevado crescimento da 
biota aquática (algas e plantas macrófitas). Esse fenômeno (eutrofização) tem causado problemas 
sérios para o abastecimento doméstico, pois, além de elevar os custos no tratamento da água, 
interfere no odor e gosto, na presença de cianotoxinas e na formação de compostos cancerígenos 
como os trihalometanos (Bertol er al.,2014).

A eutrofização ocasiona ainda restrição ao uso do recurso hídrico para pesca, recreação e 
indústria. O fósforo é considerado o elemento limitante da eutrofização, embora o nitrogênio tam-
bém esteja associado a esse fenômeno, mas devido à dificuldade de controlar a fixação do nitrogênio 
atmosférico pela biota aquática, maior atenção tem sido dada ao fósforo. Além da eutrofização, o 
nitrogênio na forma de nitrato tem sido apontado como elemento cancerígeno, bem como causador 
da doença conhecida como metahemoglobinemia, ou síndrome do bebê azul (Dinnes et al., 2002). 

O carbono também é um elemento que degrada a água pois na forma de carbono orgânico 
solúvel causa problemas de saúde humana devido à formação dos trihalometanos, compostos 
cancerígenos que se forma na fase de cloração, durante o processo de tratamento de água (Kay 
et al., 2009). Além disso, a presença do C nos corpos de água altera a disponibilidade de oxigê-
nio dissolvido, em função da decomposição da matéria orgânica pelos microrganismos aquáticos 
(Timofiecsyk et al., 2012).

Outro grupo de poluentes com grande contribuição do meio rural é o de pesticidas (her-
bicidas, fungicidas, inseticidas, entre outros), os quais reconhecidamente causam problemas 
para a saúde humana. Estes produtos, que têm sido utilizados em larga escala na agricultura, 
quando aplicados no solo ou mesmo nas culturas, podem atingir os mananciais de superfície 
e subsuperfície, de acordo com a dinâmica do poluente no solo e dos processos hidrológicos 
(Bertol er al.,2014).
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Contribuições do uso e manejo do solo para a disponibilidade de água na 
bacia

A água demandada pelas nucleações urbanas, em especial aquelas com elevada população e 
acentuada atividade industrial é suprida pelos mananciais que se encontram nas bacias hidrográ-
ficas, as quais, por sua vez são a resultante do conjunto das microbacias, de um modo geral loca-
lizadas no meio rural. É, portanto, o meio rural, o grande provedor de água para todos os setores 
que necessitam desse recurso. Assim, além de atender aos outros setores, deve ele suprir de água 
as suas próprias necessidades, as quais são bastante elevadas, uma vez que o setor agrícola é o 
maior demandador desse recurso, em relação a outros setores da economia como a indústria e o 
abastecimento público.

Para que o solo cumpra a função de disponibilizar água, ela deve infiltrar e se propagar sub-
superficialmente em direção aos mananciais de forma lenta e controlada. Atendida essa condição, 
haverá menor risco de degradação do solo por erosão hídrica e melhor eficiência na liberação da 
água para plantas e recarga de rios e aquíferos, seja por meio das nascentes ou pelo escoamento 
subterrâneo diretamente para rios e riachos. Pode-se dizer que existe uma relação direta e inversa 
entre a infiltração e o escoamento superficial. Quanto maior a infiltração, menores os problemas 
associados às enchentes e erosão e, consequentemente, maior disponibilidade hídrica para as 
plantas e para a sociedade, nos períodos de estiagem (Sistani et al., 2008). Simplificadamente, a 
infiltração define se a água que precipita será um problema ou uma solução. Maximizar o poten-
cial do solo em infiltrar e propagar o volume precipitado é, então, estratégico para disponibilizar 
água em quantidade e qualidade, tendo em vista também a capacidade de filtro do solo (Larson & 
Pierce, 1994).

A estratégia técnica para aumentar a infiltração da água no solo e, assim, utilizá-lo como 
espaço para armazenar água, pode ser estabelecida por práticas já consagradas. Experiências já 
validadas indicam que as melhores opções para essa estratégia é o aumento do teor de carbono 
na superfície e no interior do solo, via rotação de culturas e cobertura permanente do solo por 
resíduos vegetais e por plantas vivas. Isso ocasionará uma melhoria da qualidade química, física 
e biológica do solo. O sistema de plantio direto, quando conduzido de forma correta, tem se mos-
trado eficaz para esse fim (Bertol et al., 2014). 

A disponibilidade da água em quantidade e qualidade também depende do combate à ero-
são, via controle do escoamento superficial. Dessa forma, reduz-se o transporte de sedimentos 
e poluentes associados para os mananciais, mantendo a capacidade de armazenamento de água 
com qualidade. As práticas para esse controle também são bastante conhecidas e utilizadas. Den-
tre elas, merece destaque o seccionamento das encostas por sistemas de terraceamento (Grie-
beler et al., 2005). Os terraços, especialmente os de retenção e absorção, além de interceptar o 
escoamento superficial, têm o mérito de manter a água no sistema - um benefício importante, 
especialmente nos períodos em que ocorre déficit hídrico. Em relação à qualidade da água, é pre-
ciso também considerar a necessidade de outras medidas, por exemplo, o uso racional de agroquí-
micos no sentido de empregá-los, segundo as reais necessidades, e, assim, reduzir o potencial de 
poluição das águas.

A melhoria tanto da quantidade, como da qualidade da água depende ainda da recuperação, 
proteção e preservação de nascentes, em áreas úmidas e matas ciliares. Essas áreas apresentam 
funções importantíssimas no controle dos fluxos hidrológicos Embora ocupem pequena extensão 
de área na paisagem, governam e disciplinam os fluxos e retêm os elementos poluentes. Salienta-
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-se que, em áreas de uso intensivo e inadequado do solo, tem ocorrido supressão de nascentes e 
ocupação de florestas ciliares e áreas úmidas. A recuperação desses locais é necessário e urgente 
para obter maior disponibilidade hídrica e isto será alcançado com o emprego das práticas conser-
vacionistas e considerando as áreas de influência da nascente.

O planejamento das atividades agrícolas deve incorporar a dinâmica da água na paisagem, 
bem como a análise da capacidade produtiva das terras. Garantir água em quantidade e quali-
dade depende da ocupação das terras, de acordo com capacidade de uso destas. Tal procedimento 
mitiga expressivamente a degradação de solos e, consequentemente, a degradação dos recursos 
hídricos. Áreas impróprias para uso agrícola, sob a ótica do uso racional das terras, devem ser 
ocupadas por florestas, por exemplo, as quais têm uma reconhecida capacidade de proteger tanto 
o solo como a água, pois favorecem a infiltração e contribuem para o controle da erosão hídrica. As 
florestas são reconhecidas por contribuir no abastecimento dos aquíferos quando localizadas nas 
zonas de recarga, por proteger mananciais quando posicionadas nos ambientes ripários e por dar 
maior estabilidade ao solo, minimizando os riscos de deslizamentos (Bertol et al., 2014).

A ocupação das terras segundo a capacidade de uso deve se estender aos solos hidromórfi-
cos, considerando a importância deles para a dinâmica da água. Quando localizados nas regiões 
de altitude, estes são capazes de armazenar grandes volumes de água, que, de forma lenta, ali-
mentam os mananciais. Quando localizados nas zonas ripárias, ajudam na regulação das vazões 
mínimas e máximas, além de contribuírem com a qualidade da água em razão da função de filtro 
que exercem. Diante disso, pode-se inferir que o respeito à capacidade de uso dos solos possibilita 
não apenas definir as áreas para os diferentes usos agrícolas, mas também delimitar as áreas que, 
pelas condições de solo e relevo e clima, devem ser destinadas à proteção e à produção de água 
(Bertol et al., 2014).

Considerações finais
A degradação dos solos e da água compromete a qualidade de vida de todos os cidadãos, uma 

vez que, são recursos naturais indispensáveis à vida. Todavia as medidas para a preservação dos 
mesmos devem ser aplicadas sob um enfoque sistêmico, tendo em vista a estreita interação entre 
solo e água em determinados componentes do ciclo hidrológico. Esta interação governa grande 
parte dos processos de contaminação e de depuração da água, da recarga dos aquíferos e, por con-
sequência, das nascentes, rios e lagos, bem como da degradação do solo via o fenômeno da erosão 
hídrica. Em razão ainda da interação entre solo e água, experiências têm mostrado que os resul-
tados são mais exitosos quando as medidas de conservação desses recursos são aplicadas sob o 
enfoque de microbacia e no todo da sua área. Em assim procedendo tem-se a possibilidade de ao 
mesmo tempo proporcionar segurança alimentar e segurança hídrica a todo o cidadão, mas, para 
tanto, é fundamental considerar a necessidade de desenvolver o conceito de “segurança do solo”.
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Introdução 
Os Campos Gerais, no Estado do Paraná, possuem características próprias dentro da agricul-

tura brasileira. Região pioneira no sistema Plantio Direto apresenta alta tecnificação e rendimen-
tos agropecuários elevados. Um exemplo é a cultura do milho, cujo rendimento médio em uma das 
cooperativas regionais foi de 10,3 Mg ha-1 em 2010/2011 (BATAVO, 2011), enquanto a média para-
naense foi de 6,3 Mg ha-1 e a brasileira de 4,3 Mg ha-1 para o mesmo período (SEAB/DERAL, 2012).
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Visando melhoria nestes valores, novas técnicas podem auxiliar na otimização dos processos 
agrícolas, um exemplo seria o que comercialmente denomina-se agricultura de precisão, a qual 
procura identificar e manejar a variabilidade espacial de solo e culturas. A variabilidade do solo 
e suas interações proporcionam capacidades de suporte diferenciadas e, quando submetidas a 
um mesmo manejo agrícola, resultam em variabilidade de rendimento. O uso desta “tecnologia 
da informação” pode melhorar o processo de tomada de decisão na produção agrícola (MOLIN & 
CASTRO, 2008, ORTEGA & SANTIBÁÑEZ, 2007).

A identificação de zonas de manejo, considerando a intervenção antrópica, mesmo que na 
recente agricultura brasileira passa a ser complexa, sendo regida pela interação das inúmeras variá-
veis de controle e independentes. O primeiro estudo seria a escolha das zonas de manejo (glebas, 
talhões, quadras, piquetes, etc.) no momento de início de exploração de novas áreas agrícolas. Este 
tipo de planejamento normalmente não ocorre, é comum a menor área de exploração agrícola ser 
delimitada fisicamente, divisão fundiária, maciço florestal, estradas (normalmente também sem pla-
nejamentos), entre outros. Estes erros grosseiros servem muitas vezes como justificativa de estudo 
da técnica de agricultura de precisão, gerentes agrícolas relatando economia milagrosa, quando divi-
diram ou realizaram aplicação em taxa variável de áreas antes com 300, 500, 800 ha. 

Tentando evitar o comentado, a delimitação de glebas em sub-áreas ou zonas agronômicas 
de manejo, com base em variáveis de importância, geralmente regionais, para os fatores de rendi-
mento pode ser interessante(MORAL et. al., 2010).

Potenciais e Limites
Considerando o comentado, para o rendimento da cultura do milho nos Campos Gerais, Wei-

rich Neto (2004) e Colet et al. (2007) encontraram como regressora pelo menos uma das variáveis 
de granulometria do solo. O primeiro trabalho, em lavoura comercial, considerou 60 pontos equi-
distantes de 40 m, no segundo trabalho foram acompanhadas 25 lavouras comerciais. Nos dois 
trabalhos, através de análises de regressão múltipla, foram sugeridas como regressoras o con-
teúdo de carbono e pelo menos uma das variáveis de granulometria. A variação de profundidade 
de semeadura apareceu como de importância no primeiro estudo e a população de plantas de 
milho como de importância no segundo estudo. Variáveis químicas do solo e de doenças e pragas 
na planta apareceram para alguns componentes de rendimento analisados.

Nestes trabalhos os autores determinaram a pressão de população ao qual a planta estava 
submetida. Considerou-se pressão de população a área teoricamente disponível para cada planta. 
Matematicamente, isto é metade da distância para a planta antecessora somada com a metade da 
distância com a planta posterior multiplicado pela metade da distância entre linha da planta e linha 
da direita somada à metade da distância entre linha da planta e linha da esquerda. Este valor de área 
“explorada” por uma planta, para melhor entendimento, foi extrapolado para plantas por hectare.

Como síntese de alguns trabalhos, Oyedele e Aina (2006) concluíram que na camada super-
ficial as propriedades físicas foram as mais importantes para o rendimento de massa vegetal, 
enquanto na camada subsuperficial as propriedades químicas foram as que se mostraram mais 
importantes. Estudando o efeito do manejo na distribuição de carbono orgânico no solo, Jaga-
damma e Lal (2010) relataram que o fator mais importante na distribuição do conteúdo de car-
bono foi a argila. Outro fator importante já relatado é a importância da granulometria na dispo-
nibilidade e uso de água pelas culturas (KATERJI et al., 2010). Shahandeh et al. (2010) tentaram 
correlacionar o conteúdo de argila com N na forma de nitrato, porém encontraram correlações 
fracas e temporalmente instáveis.
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Correlações entre variáveis do solo e topográficas com rendimentos de milho foram estuda-
das por Bakhsh et al. (2000) em três glebas. A primeira delas não apresentou nenhuma correlação. 
Um estudo apresentou correlação entre o rendimento e alguma das variáveis que representavam a 
granulometria em todos os anos estudados. Em um terceiro local as variáveis independentes teor 
de areia e teor de argila, apresentaram o maior coeficiente de determinação.

Como forma de validação do comentado, Herrera et al. (2005) realizaram colheitas de milho 
respeitando zonas de manejo delimitadas pelo conteúdo de argila, neste caso não foi realizado 
nenhum manejo diferenciado somente a colheita diferenciada. Foram acompanhadas três lavouras 
comerciais com variabilidade do conteúdo de argila considerada elevada, porém característico para 
a região dos Campos Gerais do Paraná. Em duas delas, denominadas de Gleba Ponta Grossa 1 e Gleba 
Castro, fica evidente a diferença de potencial conforme o conteúdo de argila (Tabelas 1 e 2).

Em área de baixo rendimento de milho devido a clima e solos erodidos (África sub-Saaha-
riana), Sileshi et al. (2010) correlacionaram o rendimento e o conteúdo de argila, obtiveram res-
postas conforme o fertilizante utilizado, porém todas respostas obedeceram curvas de segundo 
grau com ponto de ótimo de rendimento entre 200 e 300 g kg-1 de conteúdo de argila.

As relações mostradas geralmente remetem à correlação da partícula argila com as caracte-
rísticas químicas do solo, talvez por estas (variáveis químicas) serem as mais estudadas e consi-
deradas mais importantes. A pesquisa científica já sabe das correlações físicas e biológicas desta 
partícula, porém na maioria dos casos sem considerar interações.

Objetivando avaliar a correlação do conteúdo de argila do solo e a profundidade de deposição 
de sementes de milho (profundidade de semeadura) em áreas sob Plantio Direto na região dos 
Campos Gerias do Paraná, Weirich Neto et al. (2008) realizaram trabalho em quatro propriedades 
agrícolas. Os pontos para avaliação foram definidos considerando o mapeamento da textura do 
solo, selecionando dez pontos de diferentes conteúdos de argila em cada área. Este variou de 94 
a 489 g kg-1 na área 1; de 222 a 414 g kg-1 na área 2; de 269 a 509 g kg-1 na área 3; e de 368 a 698 
g kg-1 na área 4. A semeadura aconteceu com regulagens sugeridas pelo técnico responsável por 
cada área e não houve alteração das mesmas durante a execução do processo.

 Tabela 1. Comparação de médias dos fatores de rendimento de milho em zonas de manejo deli-
mitadas conforme conteúdo de argila (gleba Ponta Grossa 1).

Intervalos de 
argila 

(g kg-1)

Rendimento de 
grãos 

(g pl-1)

Danos na 
espiga**

Comprimento de 
espiga (cm)

Número de 
grãos por 

espiga

Pressão População
 (pl ha-1)

78,2-180,5  106,2 b*  2,09 b  11,54 b  381,0 b 60493 ab

180,6-279,2 146,9 a  1,47 a 14,57 a 465,8 a  55160 a

279,3-339,0 129,4 a 1,70 ab 13,70 a 444,5 a 64988 b

339,1-420,2 132,1 a 1,63 ab 13,67 a 440,6 a 58792 ab

420,3-519,2  126,7 ab 1,69 ab 13,83 a 463,2 a 62043 ab
* valores seguidos de mesma letra na horizontal não diferem significativamente, conforme teste de Tukey;
significativo P < 0,05; ** escala diagramática variando de zero (sem dano) a dez (dano severo)
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Tabela 3. Comparação de médias dos fatores de re ndimento de milho em zonas de manejo deli-
mitadas conforme conteúdo de argila (gleba de Castro).

Intervalos de argila 
(g kg-1)

Rendimento de 
grãos 

(g pl-1)

Danos na 
espiga**

Comprimento 
de espiga (cm)

Número de 
grãos por 

espiga

Pressão 
População (pl 

ha-1)

202,0 – 366,0  140,04 b* 0,95 a  14,38 b  504,9 b 73367 a

366,1 – 416,9 180,83 a 0,80 a 15,59 a 556,0 a 69451 a

417,0 – 457,4 170,59 a 0,88 a 15,56 a 551,1 a 67655 a

457,5 – 517,4 168,73 a 0,82 a 15,26 a 548,3 a 67877 a
*valores seguidos de mesma letra na horizontal não diferem significativamente, conforme teste de Tukey;
significativo P < 0,05; ** escala diagr.amática variando de zero (sem dano) a dez (dano severo)

Figura 2. Ajuste de regressão linear de media de profundidade de semeadura e conteúdo de 
argila em quatro lavouras comerciais na região dos Campos Gerais

Para a profundidade de semeadura, o CV variou entre 18 e 34%. A análise de regressão para 
profundidade de semeadura em função do teor de argila foi significativa e apresentou coeficien-
tes de determinação (r2) para as áreas 1 e 2 igual a 0,86 e 0,83, respectivamente. O teor médio 
de argila era maior nas áreas 3 e 4, neste caso, a análise de regressão não foi significativa e os 
coeficientes de determinação seriam baixos (Figura 2).
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Na Figura 2 observa-se que a componente argila pode, de várias formas, influenciar no pro-
cesso produtivo agrícola. Conforme representado em áreas com amplitudes maiores de conteúdo 
de argila, uma semeadora em sistema de Plantio Direto deve receber, visando manter profundi-
dade de deposição de semente, diferentes regulagens para abertura de sulco. Uma mesma profun-
didade de semeadura tende a homogeneizar a emergência, melhorar aproveitamento de adubação 
de cobertura, melhorar polinização, entre outros.

Também como forma de validar o já comentado, realizou-se trabalho acompanhando o rendi-
mento da cultura do milho em diferentes zonas de manejo, dimensionadas conforme conteúdo de 
argila. Neste caso, diferente do realizado por Herrera et al. (2005), antes da colheita das espigas 
de milho em lavoura comercial, Weirich Neto et al. (2007) individualizaram a informação de pro-
dutividade e de pressão de população.

No referido trabalho foram escolhidas quatro áreas dentro de uma mesma lavoura comercial, 
tratada pelo produtor como homogênea, estas áreas eram centros de zonas de manejo escolhidas 
conforme conteúdo de argila. A área 1 com conteúdo médio 400 g kg-1 de conteúdo de argila, a 
área 2 com 490 g kg-1, área 3 com 280 g kg-1, área 4 com 140 g kg-1 na profundidade de 0 a 20 cm. 
Como pode ser observado na Figura 3, conforme o aumento da pressão de população ocorre dimi-
nuição do rendimento. Para os pontos com maior conteúdo de argila (Figura 3a e 3b), as pressões 
de população menores tendem a uma maior massa de grãos por planta quando comparados com 
pontos de menores conteúdos de argila (ponto 3 e ponto 4, Figura 3). Porém para as pressões de 
população maiores (acima 70.000 plantas ha -1) houve a tendência de igualdade no rendimento de 
grãos por planta sem relevância para o conteúdo de argila. Este comportamento pode ser expli-
cado por uma interação entre área explorada pelas raízes e a diminuição da diferença da fertili-
dade relativa nessa pequena área a ser explorada pelas raízes, devido à elevada concentração de 
plantas, aqui representada pelos altos valores de pressão de população.

Outro trabalho, também com o objetivo de validar manejo diferenciado conforme conteúdo 
de argila, Weirich Neto et al. (2006) estudaram, em mesma lavoura comercial, o rendimento da 
cultura do trigo conforme doses de nitrogênio em duas zonas de manejo delimitadas conforme 
conteúdo de argila (textura argilosa e média). Conforme Figura 4, para os quatro componentes de 
rendimento estudados houve diferença para fator textura e para o fator nitrogênio. O rendimento 
mostrou-se maior na textura argilosa. O interessante é que para dois componentes de rendimento 
houve interação entre os fatores, onde no caso da textura média a curva que melhor se ajustou foi 
de segundo grau, demostrando a existência de ponto de ótimo, sendo assim haveria uma quanti-
dade limite de nitrogênio a ser aplicada nesta zona de manejo (textura média). Estes resultados 
indicam a possibilidade de manejo diferenciado de nitrogênio.

Os resultados observados justificam pesquisas para diferentes cultivos e condições climá-
ticas. Estudos econômicos também se fazem necessários de maneira a determinar intervalos de 
valores de textura, bem como de manejo, visando a escolha temporal entre zona de manejo e taxa 
variável de aplicação.

Tendo como linha principal a variabilidade especial de atributos de solo e planta, outros tra-
balhos demandados e complementares foram e estão sendo desenvolvidos. A procura de “novas” 
formas de análise, onde o grande número de variáveis e de valores é premissa, levou a análise 
multivariada. Weirich Neto et al. (2006) realizaram análise multivariada para identificar camadas 
com mesmo comportamento quanto à variável resistência do solo à penetração. Está variável é de 
grande importância na agricultura brasileira, porém são comuns trabalhos que não conseguem 
correlacionar tal variável com o rendimento das culturas, sendo que sempre é considerado para a 
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análise a utilização de valores médios de intervalos de frequência escolhidos matematicamente, 
isto é média da resistência de 0-20 cm, 20-40 cm, entre outros. Esta escolha citada não tem cri-
tério agronômico. O trabalho relatado identificou camadas, conforme manejo, de 0-4 cm, de 4-15 
cm, sendo assim realizando a escolha tradicional estaria-se “misturando” camadas. Atualmente 
utiliza-se esta técnica, cujos comportamentos de variáveis de solo podem auxiliar, na identificação 
de zonas de manejo (KUMAR et al., 2012). Utilizando metodologia semelhante, algumas variantes 
de análise multivariada, Delalibera et al. (2012) identificaram zonas de manejo bem como selecio-
naram quais variáveis que merecem atenção ou manejo diferenciado.

Uma das dúvidas frequentes quanto ao estudo de variabilidade espacial é o nível de acurá-
cia que deve ou pode ser utilizado para determinar o espacial da variabilidade. Delalibera et al. 
(2007) dimensionaram incertezas e precisão de receptor de sinais de satélite artificiais do sistema 
GPS (Global Position System) sem correção, instrumentação de baixo custo e facilmente disponível. 
Os autores identificaram tendência espacial do erro, bem como valores escalares variando de 1,28 
a 6,65 m. Estes valores mostram que para um grande número de variáveis pode-se utilizar esta 
instrumentação, pois o erro de amostragem, análise e intervalos de interpretação proporciona-
riam erros maiores quando transformado em alcance métrico.

Figura 3. Massa de grãos por planta de milho conforme pressão de população em quatro 
texturas de solo em mesma gleba (área 1 com 400 g kg-1 de conteúdo de argila, a área 
2 com 490 g kg-1, área 3 com 280 g kg-1 e área 4 com 140 g kg-1 na prof. de 0 a 20 cm)
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Figure 4 . Nitrogênio em trigo em diferentes texturas de mesma gleba (a) altura de planta, (b) 

massa seca de planta, (c) número de espigas e (d) massa seca de grãos.

Considerações Finais
Sendo assim, sugerem-se para a região dos Campos Gerais, antes de adoção pura e simples 

de taxas variáveis de aplicação, estudos para uma melhor divisão de glebas, nesta devendo-se con-
siderar a paisagem bem como seu formato para estes estudos. De posse desta divisão a referida 
gleba poderia ser estudada quanto ao componente de granulometria argila, elegendo-se zonas de 
manejos. Para tais otimizações o uso de receptores de sinal GPS de navegação (baixa acurácia e 
baixo custo) e analises já praticadas são suficientes.
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Introdução 
A demanda por dados e informações sobre solos tem crescido e, provavelmente, irá aumentar 

ainda mais. Muitas das atividades humanas dependem diretamente do sistema solo, sem dúvida a 
agricultura é a principal dessas ações. Em outras áreas é notável o crescimento pela preocupação 
com a cobertura pedológica, seja em estudos de impacto ambiental de grandes obras ou em proje-
tos visando a conservação da paisagem ou na crescente preocupação com o papel do solo no ciclo 
do carbono e seus efeitos nas mudanças climáticas.

Por outro lado, a preparação de mapas de pedológicos, em especial de escalas médias e gran-
des, ainda sofre com baixos investimentos e depende de métodos que envolvem elevados custos 
em termos de recursos humanos, de capital e de custeio.

O mapeamento de solos detalhado e semidetalhado desenvolvido de forma tradicional 
envolve a constituição de equipes para as atividades de campo e de laboratório, estudos preli-
minares sobre o relevo e geologia da área de trabalho, a preparação de mapas preliminares, a 
descrição e coleta de dados em campo, a análise desses dados, a preparação do mapa final e even-
tuais checagens em campo para esclarecer dúvidas. Poucos projetos de mapeamento incluem uma 
atividade de quantificação da acurácia do mapa preparado.

As propostas alternativas do Mapeamento Digital de Solos (MDS) decorrem das caracterís-
ticas de custos elevados e grande duração dos projetos de mapeamento pedológicos tradicionais 
(McBratney et al., 2003). Segundo Mendonça-Santos et al. (2008) o MDS apresenta vantagens em 
relação aos levantamentos tradicionais por serem mais rápidos e econômicos.

Objetivos 
Descrever a abordagem de Mapeamento Digital de Solos para o levantamento pedológico 

sistemático para áreas do estado de São Paulo.
Apresentar os resultados de um estudo desenvolvido pelo Instituto Agronômico de Campinas 

e Embrapa Informática Agropecuária sobre as folhas Dois Córregos (SF-22-Z-B-III-3) (Crivelenti et 
al., 2009) e Botucatu (SF-22-Z-B-VI-3) (Silva et al., 2013), ambas na escala 1:50.000.

Discutir as potencialidades e as restrições da abordagem, seu papel nos processos de levan-
tamento de solos e eventuais linhas de ação para desenvolver propostas melhores.

Mapeamento Digital de Solos 
O MDS envolve a criação de sistemas de informação espacial e o uso de modelos numéricos 

para a inferência das variações espaciais e temporais nos tipos de solos e em suas propriedades, 
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a partir de observações e do conhecimento dos solos e de variáveis ambientais correlacionadas 
(Lagacherie & McBratney, 2007). Lagacherie & Voltz (2000) destacam que dentre as vantagens do 
MDS com base no conhecimento dos padrões regionais está a possibilidade de prever a ocorrência 
de tipos de solos em áreas não mapeadas com uso de informações geradas previamente em áreas 
de referência.

A proposta original de Jenny (1941) é retomada como fundamento do MDS, uma vez que são 
considerados os fatores de formação dos solos material de origem, clima, organismos, relevo e 
tempo. Juntamente com os fatores de formação é destacado o papel do espaço e da variação espa-
cial das propriedades pedológicas.

Nos levantamentos que utilizam o MDS busca-se extrair o máximo do conhecimento existente 
sobre a cobertura pedológica e sua relação com os fatores de formação. A partir desse conheci-
mento áreas previamente não mapeadas podem ser tratadas para a geração de mapas digitais. 
Esse processo demanda que a equipe de mapeamento apresente conhecimento, além da Ciência 
do Solo, em mineração de dados e modelagem espacial e em ciência da geoinformação.

Os mapas resultantes do MDS não estão isentos da checagem em campo e, muitas vezes, dadas 
suas características devem ser considerados uma etapa preliminar na preparação dos levanta-
mentos pedológicos.

Exemplos de aplicações
Crivelenti et al. (2009) produziu um mapa pedológico digital da folha SF-22-Z-B-III-3 (Dois 

Córregos) a partir de variáveis geológicas e geomorfométricas empregando técnicas de mineração 
de dados como árvore de decisão e procedimentos de preparação e análise dos dados em Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG).

As variáveis consideradas apresentaram poder preditivo de classes de solos diferentes, com 
a formação geológica sendo a variável mais importante, seguida, em ordem decrescente de impor-
tância, pela distância diagonal da drenagem, declividade, curvatura em perfil, curvatura em planta 
e área de contribuição da bacia. O mapa gerado apresentou um elevado índice de fragmentação 
das unidades de mapeamento e acurácia moderada.

Empregando uma proposta semelhante Silva et al. (2013), produziu um mapa pedológico da 
folha Botucatu (SF-22-Z-B-VI-3) a partir de variáveis geológicas e do relevo. Os resultados da acu-
raria do mapeamento foram influenciados pela predominância das unidades de mapeamento nos 
dados de treinamento. Unidades com maior frequência espacial, tenderam a gerar maior número 
de regras para decisão e a apresentar melhores resultados no mapa digital.

O método de mineração de dados empregado não é o único disponível, o uso de redes neurais 
tem demonstrado forte potencial para a predição de solos (SIRTOLI et al., 2013).

Questões, desafios e potencial
O desenvolvimento do MDS impõe uma série de questões. A necessidade de mapas de solos 

em escalas grandes e médias é premente sua produção tem sido negligenciada pelo poder público. 
A situação atual é o resultado das ações de pesquisadores em diversas instituições que encampa-
ram programas de mapeamento pedológico, muitas vezes a despeito do pouco incentivo.

Seria o MDS uma solução para a escassez de mapas de solos? Considerado isoladamente é 
pouco provável que essa resposta seja positiva. Como parte da solução, o MDS é um grande apoio 
ao diminuir custos e encurtar prazos de execução dos projetos de mapeamento. Entretanto, o pro-
cesso de mapeamento é embasado no conhecimento pedológico, nas técnicas de análise de dados 
espaciais e no trabalho de campo.
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O potencial de aplicação é muito grande, uma vez que são poucas áreas que podem contar 
com mapas de solos em detalhados em escalas grandes.

Considerações finais
O Mapeamento Digital de Solos abrange um conjunto de técnicas e de procedimentos que 

dependem da ciência do solo, da mineração de dados e da ciência da geoinformação.
Em nenhuma aplicação o MDS pode prescindir dos levantamentos em campo, pois as rela-

ções entre solos e fatores de formação devem ser construídas nos trabalhos na área de estudos. A 
validação do mapa, a determinação de sua acurácia e da qualidade do mapeamento dependem da 
verificação in loco.

A fragmentação das unidades de mapeamento, descrita nos estudos citados, poderia ser 
diminuída com a aplicação de técnicas que envolvem a vizinhança do ponto sendo classificado, 
tais como na modelagem com autômatos celulares. Na construção das regras entre fatores de for-
mação e as classes de solo resultantes, técnicas de análises multicriteriais a partir das opiniões de 
especialistas poderiam ser interessantes.

Novas aplicações visando ao mapeamento de classes hidrológicas de solos ou da distribuição 
espacial de atributos específicos tem grande potencial de aplicação.
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Introdução
O estado do Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho e de soja, cujas produtivi-

dades na safra 2013/14, foram 6.107 e 2950 kg ha-1, respectivamente (Conab, 2015).
A Cooperativa Agrária Agroindustrial está situada na região Centro-Sul do estado, em uma 

altitude média de 800 a 1.200 m e abrange uma área de aproximadamente 115 mil hectares (Agra-
ria, 2013). No verão a cultura do milho ocupa 30% da área cultivada em rotação com a soja (70%), 
enquanto no inverno, a cevada e o trigo se destacam como as principais espécies. Nessa região 
características de solo, clima e, principalmente práticas de manejo, tem sido apontadas como res-
ponsáveis pela obtenção de elevadas produtividades das culturas, cujas médias de milho e soja na 
safra 2013/14, alcançaram 12.230 e 3.748 kg ha-1, respectivamente.

Apesar das altas produtividades de grãos obtidas, tanto na região Centro-Sul como no estado 
do Paraná, não existe um sistema de indicação de fertilizantes englobando as espécies envolvidas 
na rotação, cujo manejo de adubação é baseado em publicações e indicações técnicas isoladas para 
cada cultura (Embrapa, 2011a, b, 2013; Oliveira, 2003), ou ainda são utilizadas as indicações de 
outros estados como do RS e SC (Sociedade..., 2004) e de SP (Raij et al., 1997), que foram desen-
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volvidas em solos e climas distintos.
Em função disso, numa parceria com a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 

conduziu-se por mais de dez anos um programa de pesquisa de campo envolvendo calagem, 
nitrogênio, fósforo e potássio conduzidos em diferentes locais, visando desenvolver um sistema 
de manejo da fertilidade do solo para o sistema de rotação de culturas amplamente utilizado na 
região, com milho, soja, trigo e cevada, em solos sob plantio direto há mais de 30 anos.

Calagem
A indicação de calagem adotada pelo Paraná, semelhantemente à indicação do estado de São 

Paulo (Raij et al., 1997), é calculada em função da porcentagem de saturação por bases (Embrapa, 
2011a, b). O cálculo da necessidade de calcário (NC) é feito utilizando-se a seguinte fórmula:

NC (t ha−1) = [CTC × (V2 − V1) × f] / 100

Onde, 
CTC é a capacidade de troca de cátions em pH 7,0 (cmolc dm-3), obtido pela soma dos teores 
de Ca, Mg, K, Na e H+Al; 
V2 é a porcentagem desejada de saturação por bases; 
V1 é a porcentagem de saturação de bases fo rnecida pela análise do solo;
f é o ajuste do poder relativo de neutralização total (PRNT) do calcário, obtido pela fórmula 
100 / PRNT.

O valor da porcentagem de saturação por bases indicada, bem como o valor considerado 
limite para a aplicação de calcário, varia entre as culturas. Para o trigo, a indicação é de aplicar 
calcário quando a porcentagem de saturação por bases for inferior a 50%, visando atingir 60% 
(Embrapa, 2011b). Para a cultura da soja, a meta é a saturação por bases de 70%, sendo citado o 
valor de 60% como critério de decisão pela calagem (Embrapa, 2011a).

O manejo da acidez do solo tem sido objeto de estudo na região Centro-Sul do Paraná para 
definir critérios de indicação da necessidade de calagem. Uma análise conjunta de cinco experi-
mentos com calagem em solos em plantio direto de longa duração permitiu estabelecer a relação 
entre o rendimento de grãos das culturas e os atributos químicos do solo (Figura 1). Os dois indi-
cadores da acidez utilizados neste estudo para a definição dos critérios de calagem foram o pH em 
CaCl2 e a saturação por bases (V%).

Dentre os principais resultados, as gramíneas cultivadas (milho, cevada, trigo e aveia branca) 
apresentaram menor resposta à calagem, o que pode estar relacionado ao alto teor de matéria 
orgânica nestes solos (>50 g dm-3), que reduz a toxicidade do alumínio, proporcionando alto ren-
dimento das culturas mesmo em condição de baixa fertilidade (Miyazawa et al., 1993; Franchini 
et al., 1999; Vieira et al., 2009). A cultura da soja demonstrou-se mais sensível à acidez do solo, 
apresentando incremento no rendimento relativo de grãos com o aumento do pH do solo resul-
tante da calagem. 

Na análise conjunta de todas as culturas, os critérios de calagem obtidos foram pH do solo em 
CaCl2 de 4,9 e saturação por bases de 60%, considerando-se a camada de 0-20 cm.
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Figura 1. Relação entre o rendimento relativo de grãos e os indicadores de acidez do solo na 

camada de 0-20 cm de profundidade em sistema plantio direto.
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Adubação nitrogenada
Resultados obtidos no programa de pesquisa conduzido por mais de 10 anos foram analisados 

e interpretados visando o desenvolvimento de tecnologia de manejo do nitrogênio (N) para obtenção 
de alto rendimento de milho e adaptada ao uso de plantas de cobertura em plantio direto na região 
Centro-Sul do Paraná. O sistema de indicação de N para o milho foi baseado em três critérios principais: 
expectativa de rendimento da cultura, teor de matéria orgânica do solo e planta de cobertura utilizada. 
A expectativa de rendimento determina a demanda de N pela cultura, enquanto que a matéria orgânica 
e a planta de cobertura (pré-cultura) afetam a disponibilidade de N do solo para o milho. A partir da 
diferença entre demanda e disponibilidade de N, pode-se estimar a quantidade de N a ser aplicada, 
levando-se em consideração a eficiência do adubo nitrogenado. Além da dose de N, o seu manejo envol-
veu a definição da época adequada e a necessidade de parcelamento da aplicação, a eficiência de dife-
rentes fontes de N e a avaliação de critérios adicionais para ajuste da dose a ser utilizada. 

Das doses de N indicadas na Tabela 1, sugere-se que 40 kg ha-1 devam ser aplicados na semea-
dura e o restante em cobertura na forma de ureia, em uma ou duas aplicações. Para populações de 
plantas superiores a 65.000 ha-1 indica-se aplicar mais 10 kg ha-1 N para cada aumento de 5.000 
plantas ha-1.

Tabela 1. Indicação de N para cultura do milho no sistema plantio direto na região Centro-Sul 
do Paraná.

Cultura antecedente 
e teor de MO (g kg-1)

Expectativa de Rendimento de Grãos, t ha-1

6–8 8,1–10 10,1-12 12,1-14
-------------------------------------------- kg ha-1 --------------------------------------------

Gramíneas

<40 100 150 220 300
41-60 60 110 180 260

>60 £40 70 140 220

Consórcio Gramínea-Leguminosa e Nabo Forrageiro
<40 60 110 180 260

41-60 £40 60 130 210
>60 £40 £40 90 180

Leguminosas
<40 £40 60 130 210

41-60 £40 £40 80 160
>60 £40 £40 40 130

/1 Fonte: Adaptado de Fontoura & Bayer, 2009. 

/2 Teor de MO do solo referente à camada de 0-20 cm.

/3 ≤40 kg ha-1 corresponde à indicação de N a ser realizada na semeadura do milho.

/4 Aplicar 20 kg ha-1 de N menos em situações onde a pré-cultura gramínea apresentar baixa produção de biomassa (< 2 t ha-1). Em situações onde 
as pré-culturas consórcio gramínea-leguminosa / nabo ou leguminosa solteira apresentarem baixa produção de biomassa, aplicar doses de N 20 e 
40 kg ha-1 maiores às indicadas na tabela acima, respectivamente.
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Adubação fosfatada e potássica
Estudos do manejo da adubação fosfatada e potássica com fins de indicação de fertilizan-

tes para as culturas em solos em plantio direto de longa duração foram intensificados na região 
Centro-Sul do Paraná desde o ano de 2008, quando três experimentos de calibração de fósforo (P) 
e três experimentos de calibração de potássio (K) foram instalados a campo. Posteriormente, bus-
cando ampliar a qualidade da informação e a indicação de doses de adubação, 44 experimentos 
com doses de P e 44 experimentos com doses de K foram conduzidos durante dois anos agrícolas 
(2011, 2011/12, 2012 e 2012/13), visando avaliar a resposta à adubação das diferentes culturas 
utilizadas na rotação (milho, soja, trigo e cevada).

A análise conjunta dos experimentos demonstrou maior exigência em P e K pelas culturas 
de inverno (trigo e cevada), as quais determinaram o teor crítico de 8,0 mg dm-3 de P e 0,23 cmolc 
dm-3 de K na camada de 0-20 cm, enquanto que para as culturas de verão (milho e soja), os teores 
críticos para esta camada foram de 6 mg dm-3 e 0,15 cmolc dm-3, respectivamente. 

A partir da definição dos teores críticos, obteve-se a divisão da curva de calibração em classes 
de disponibilidade de P e K, bem como na estimativa de adubação para as culturas em cada classe.

A determinação das doses de correção do solo pela necessidade de nutriente a ser adicio-
nado para elevar os teores de P ou K ao teor crítico é a metodologia adotada em grande parte dos 
estudos de recomendação de adubação desenvolvidos no Brasil nos últimos anos (Schlindwein 
e Gianello, 2008; Schlindwein et al., 2011; Embrapa, 2011a, b). Essa metodologia é eficiente na 
estimativa de doses matemáticas de nutriente, como no caso do potássio, sendo assim, é utilizada 
para a indicação de doses de correção de K no estado do Paraná, bem como nesse estudo, para as 
classes de disponibilidade baixa (0 a 0,12 cmolc dm-3) e média (0,12 a 0,23 cmolc dm-3).

No caso da adubação fosfatada, doses de correção de P são ineficientes em solos como os 
Latossolos Brunos da região Centro-Sul do Paraná, visto que para elevar 1 mg dm-3 de P na camada 
de 0-20 cm é necessário adicionar mais de 100 kg ha-1 de P2O5 (Vieira 2010), o que inviabiliza 
economicamente esta prática. Dessa forma, para a indicação de adubação de P para as culturas 
nas classes de disponibilidade baixa (0 a 4 mg dm-3) e média (4 a 8 mg dm-3), utilizou-se doses de 
P que visam a máxima eficiência econômica, através da análise da resposta das culturas às doses 
nos 44 experimentos com P.

A resposta das culturas ao P e K adicionado nas suas distintas classes de disponibilidade no solo 
foi avaliada pelo retorno econômico (R$ ha-1) a partir da aplicação de 50 kg ha-1 de P2O5 nos experi-
mentos de resposta à adubação de P e de K2O nos experimentos de resposta à adubação de K, conside-
rando a situação de preço de grãos médio de 5 anos (Figura 2). Nessa avaliação, os maiores retornos 
econômicos foram observados nas classes de disponibilidade de P baixa e média, como de K na classe 
média, enquanto que a aplicação de 50 kg ha-1 de P2O5 ou K2O nas classes alta e muito alta tendem a ser 
positivas em menos de 50% dos casos, com retorno econômico (R$ ha-1) médio negativo.

As doses de P e K indicadas para solos abaixo do teor crítico dos nutrientes foram maiores 
que as atuais utilizadas no estado do Paraná (Vieira 2014), tanto para a cultura da soja (Embrapa, 
2011a), quanto para milho (Oliveira, 2003). A diferenciação entre as indicações decorre principal-
mente das maiores expectativas de rendimento das culturas e produtividades obtidas na região 
Centro-Sul do Paraná.

O manejo da adubação de P e K nas classes acima do teor crítico tem sido realizado com base 
na adubação de reposição do nutriente. Especificadamente na adubação de K para a cultura da 
soja, resultados negativos de rendimento foram observados com a aplicação de K em solos com 
teores do nutriente acima de 0,23 cmolc dm-3 (classes de disponibilidade alta e muito alta) (Figura 
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1). Neste caso de disponibilidade de K alta ou muito alta, a adubação de reposição para a cultura 
da soja pode ser antecipada e adicionada conjuntamente na adubação das culturas de inverno.
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Figura 2. Retorno líquido da adubação fosfatada e potássica em diferentes teores de P e K 
disponíveis e preços de grãos. Cotação de soja, milho, trigo e cevada de R$ 789, R$ 
355, R$ 522 e R$ 496 t-1. Cotação dos fertilizantes de R$ 1.654 t-1 de P2O5 e R$ 1.258 t-1 
de K2O.

Considerações finais
Os critérios de manejo da fertilidade do solo indicados para a região Centro-Sul do estado 

do Paraná representam a compilação de diversos experimentos conduzidos ao longo dos anos, 
no entanto, qualquer sistema de indicação de fertilizantes necessita ser continuamente avaliado. 
Além disso, há necessidade de identificar as lacunas responsáveis pelas diferenças de produtividade 
observadas dentro de uma mesma região, de forma a maximizar a produtividade das culturas. Isso 
possivelmente passa pelo manejo da fertilidade do solo, mas também pela integração das diversas 
práticas de manejo e pela melhoria em todo o processo produtivo, desde o plantio até a colheita.
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Introdução 
Conhecer a evolução espacial dos sistemas pedológicos no setor agrícola e suas interações 

com os outros elementos da paisagem é um dos desafios da Ciência do Solo. Ruellan (1988) des-
taca que quando se tem como objetivo o estudo dos solos, visando o real “desenvolvimento”, três 
são os pontos essenciais a atingir: 1) conhecer os solos por meio do entendimento de sua ori-
gem, morfologia, constituintes e ambiente de formação; 2) observar e medir sua evolução e seu 
comportamento, em função dos manejos, a fim de impedir sua deterioração e; 3) saber transfe-
rir os conhecimentos, isto é, saber transferir as experiências adquiridas no meio acadêmico para 
outros meios. O estudo do solo para esse fim tem, então, suas bases na busca por respostas para a 
seguinte indagação “Por que e para que estudar o solo”?

Estudos das diversas áreas da Ciência do Solo (Pedologia) têm comprovado que as atividades 
antrópicas, como o desmatamento, a agricultura, a urbanização, a construção de rodovias e repre-
sas, rompem o equilíbrio dos sistemas e interferem na velocidade das alterações morfológicas dos 
horizontes de solos e, por consequência, na distribuição espacial dos tipos de solos na vertente 
e na bacia hidrográfica. A dinâmica da água no solo comanda a velocidade e a intensidade das 
alterações nos atributos morfológicos dos horizontes ao longo da vertente, sob a influência da 
distribuição anual da precipitação, da topografia, da declividade, dos tipos e formas de relevo e das 
vertentes e dos tipos de uso e cobertura. A dinâmica dos fluxos hídricos no solo, portanto, acelera 
ou retarda os processos, as reações físico-químicas e as modificações verticais e laterais dos solos 
que formam os sistemas pedológicos. 
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Desde sua formalização em 1874, as pesquisas em Ciência do Solo, com destaque para aque-
las desenvolvidas a partir da concepção da análise integrada da paisagem, promovem o avanço 
do conhecimento sobre a origem, a dinâmica e a evolução dos solos no perfil, na vertente e na 
paisagem. Conhecer a sua gênese, composição, morfologia e, principalmente, sua distribuição 
espacial tornou-se um requisito básico para as ações planejadas de uso e ocupação na escala das 
microbacias e das vertentes. É importante destacar que no mundo e no Brasil, o estudo dos siste-
mas de solos, na perspectiva da análise integrada da paisagem, se desenvolveu com o auxílio de 
um conjunto de procedimentos da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica (BOCQUIER, 1973; 
BOCQUIER et al. 1974; BOULET et al., 1982; BOULET, 1984,1988; RUELLAN et al., 1989; RUELLAN 
& DOSSO, 1993; SANTOS, 2000; QUEIROZ NETO, 2002). 

Promover a divulgação e a aplicação prática do conhecimento adquirido nos estudos dos sis-
temas de solos, para além da academia, é um trabalho contínuo que exige perseverança, paciência, 
habilidade e dedicação. E este é um dos principais desafios da Ciência do Solo, dos pesquisadores, 
professores e alunos.

Para analisar e compreender a organização e a distribuição dos solos nas microbacias, com 
vistas ao planejamento do uso e ocupação agrícola, os sistemas de solos precisam ser identificados 
e mapeados em detalhe. A partir da relação solo-relevo, é possível então, reconhecer e identificar 
os limites das transições entre as classes de solos que compõem os sistemas pedológicos. Assim é 
possível construir reflexões a respeito das transformações laterais e verticais dos horizontes e da 
evolução dos solos na escala das vertentes e das microbacias, principal objetivo desse trabalho. 
Sob esse aspecto é imprescindível conhecer a topografia, a declividade, os tipos e formas do relevo 
e das vertentes entre outros elementos geoambientais. Como exemplos serão abordados os prin-
cipais sistemas pedológicos das regiões Noroeste e Oeste do estado do Paraná (Figura 1) desen-
volvidos, respectivamente, sobre o arenito Caiuá e os derrames de rochas básicas. A obtenção dos 
dados e informações geoambientais deve ser fundamentada em um conjunto de procedimentos, 
técnicas e ferramentas de geotecnologias, além de levantamentos em campo, com ênfase na rela-
ção solo-relevo e na análise integrada da paisagem. Nesse sentido, dados de geologia, solo, relevo, 
clima, rede de drenagem, uso e ocupação do solo, obtidos por meio da integração do conjunto de 
técnicas de geotecnologias, trabalhos de campo e laboratório, são necessários. Ressalta-se que o 
uso das técnicas de geotecnologias no levantamento de dados e no mapeamento das cartas básicas 
e temáticas facilita a interpretação dos dados geoambientais, além de otimizar o tempo e os custos 
das pesquisas. Também é uma forma prática e eficiente de promover a divulgação e aplicação do 
conhecimento junto à comunidade acadêmica e civil.

A identificação dos limites laterais dos solos 
Conhecer a distribuição e a organização espacial dos solos, da macro à micro escala de aná-

lise, é essencial para a interpretação da dinâmica e evolução dos sistemas pedológicos na paisa-
gem. E o mapeamento é a forma mais eficaz de representação dos limites, dados e informações 
ambientais necessárias ao planejamento do uso e ocupação do solo. 

Assim, a caracterização geoambiental com vistas ao reconhecimento, à identificação e ao 
mapeamento dos solos a partir da relação solo-relevo, via de regra, deve estar pautada na obten-
ção de dados por meio da utilização: a) dos modelos digitais de elevação (MDE) provenientes do 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e; b) das imagens de satélite e Carta Topográfica (escala 
1:50.000). Nesse tipo de abordagem, todos os dados são organizados e manipulados em aplicativo 
de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
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Figura 1 . O Noroeste e Oeste paranaense e as outras mesorregiões do estado do Paraná. 
Localizadas nos Planaltos de Apucarana e Campo Mourão, as microrregiões de 
Cianorte, Paranavaí e Umuarama integram o Noroeste paranaense, enquanto as 
microrregiões de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, integram o oeste do Planalto de 
Guarapuava. Criadas em 1990 pelo IBGE, as mesorregiões agrupam os municípios 
conforme os aspectos físicos, humanos e econômicos. 

A manipulação dos dados permite gerar as cartas básicas (geologia, curvas de nível, rede de 
drenagem, entre outros) e temáticas (hipsometria, declividade, uso e ocupação do solo). A partir 
da análise integrada dos dados geoambientais contidos nas cartas básicas e temáticas é possível 
realizar a identificação aproximada das transições espaciais entre as classes de solos que com-
põem os sistemas pedológicos na vertente e na microbacia. Assim é possível gerar o mapa prelimi-
nar de solo em escala compatível com o nível de detalhe dos dados levantados, tendo em vista que 
os mapeamentos disponibilizados pelos órgãos públicos (ITCG - Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências), por exemplo, estão apresentados em escala de 1:250.000. 

O mapeamento prévio deve, posteriormente, ser aferido e corrigido por meio de incursões 
em campo, tendo a declividade, a topografia e as formas das vertentes como elementos nortea-
dores dos limites e transições espaciais entre as classes de solos. Lançar mão do uso de técnicas 
e análises laboratoriais complementares, como as análises físico-químicas de amostras de solos 
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(EMBRAPA, 1997) para fins de classificação, a partir do segundo nível categórico, assegura a iden-
tificação precisa das classes mapeadas (EMBRAPA, 2013). O resultado é a obtenção do mapa de 
solo na escala desejada e no nível de detalhamento dos produtos gerados (cartas temáticas). Este 
tipo de mapa pode auxiliar, portanto, as ações de uso, ocupação e manejo dos solos. Para isso as 
condições de divulgação e acesso precisam ser criadas e disseminadas.

O relevo nas regiões Noroeste e Oeste do Paraná
As regiões Noroeste e Oeste do estado do Paraná integram o Terceiro Planalto ou Planalto de 

Guarapuava representado pelos grandes derrames de lavas básicas a oeste da escarpa mesozóica. 
É considerada a região fisiográfica paranaense mais simples, tanto por suas formas quanto pelas 
suas estruturas. As formas de relevo foram esculpidas nos extensos derrames vulcânicos do Grupo 
São Bento que compõem a região Oeste do Paraná. Na região Noroeste do Estado, o arenito Caiuá 
recobre a superfície evidenciando um clima árido durante a Era Mesozóica, do Triássico Superior 
até o Cretáceo. As paisagens típicas da região são formadas pelas mesetas estruturais, dando ori-
gem a uma topografia de aspecto tabuliforme com encostas suavisadas, entremeadas em diversas 
áreas por morros com formas suave-onduladas ou onduladas (EMBRAPA, 1984). 

No Terceiro Planalto, a evolução do relevo é comandada pela ação dos rios Ivaí, Piquiri e 
Iguaçú. Estes rios cortam o planalto com seus cursos consequentes condicionados à inclinação das 
rochas vulcânicas para oeste, sudoeste e noroeste. Os Planaltos de Apucarana e Campo Mourão 
são caracterizados por relevo suave ondulado e áreas de mesetas estruturais. No Planalto de Gua-
rapuava as mesetas são mais evidentes e em sucessão devido ao caráter estrutural e tabular dos 
derrames vulcânicos, cujos degraus representam as superfícies entre os sucessivos derrames de 
lavas. A ocorrência de terraços fluviais e várzeas com sedimentação quaternária recente é comum 
em alguns setores dos principais cursos fluviais da região (SANTOS et al. 2006; EMBRAPA, 1984). 

Os sistemas pedológicos na região Noroeste do Paraná
Na região Noroeste do estado do Paraná, os solos se desenvolveram a partir dos arenitos da 

Formação Caiuá e dos sedimentos inconsolidados dos depósitos recentes, extremamente friáveis 
e que sofreram com o impacto da retirada da cobertura vegetal original. O substrato geológico, 
associado ao clima subtropical úmido da região, deu origem a solos bem-desenvolvidos, profun-
dos, de textura média a arenosa (EMBRAPA, 1984). Com a introdução da agricultura, os solos 
apresentaram, progressivamente, problemas relacionados à evolução acelerada da erosão hídrica. 
As erosões lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) desencadearam modificações na morfologia do 
relevo em muitos segmentos da paisagem. As alterações nas formas dos canais fluviais (LELI et al. 
2011; FERNANDEZ & LUZ, 2014; LUZ & FERNANDEZ, 2014), os assoreamentos e as cicatrizes nas 
vertentes (NÓBREGA & CUNHA, 2012), por exemplo, resultam da evolução acelerada de ravinas e 
voçorocas. Segundo Maack (1968), a origem e a evolução desses processos estão associadas, tanto 
à fragilidade natural dos solos, quanto ao uso, ocupação e manejos inadequados. 

Os levantamentos de solos realizados pela EMBRAPA (1984) e os estudos dos sistemas pedo-
lógicos (CUNHA, 1996 e 2002; GASPARETTO, 1999; CALEGARI, 2000; MARTINS, 2000; NAKA-
SHIMA, 2000; ZAGO, 2000; SILVEIRA et al., 2009a, 2009b; TERASSI et al., 2014; CUNHA et al., 2008 
e 2015) permitiram a identificação das classes de solos que compõem os sistemas pedológicos da 
região. O Latossolo Vermelho (LV), o Argissolo Vermelho (PV), o Neossolo Quartzarênico (RQ) e os 
Gleissolos, são as classes de solos que dominam os sistemas pedológicos nas microbacias, apre-
sentando estreita relação com declividade, forma e comprimento das vertentes. 
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Considerando o aspecto geomorfológico da região, marcado por relevo suave ondulado, com 
interflúvios planos a convexos, vertentes longas e retilíneas, vales em “V” ligeiramente encaixados, 
a distribuição espacial dos solos nos sistemas pedológicos pode ser explicada a partir da relação 
com os setores do relevo, a posição topográfica na vertente e na microbacia. Nos setores represen-
tados pelos interflúvios alongados, com topos suave-ondulados, predomina a classe do Latossolo 
Vermelho (LV), profundo, bem-drenado, homogêneo, com textura areia franca a franca-arenosa 
e coloração bruno-avermelhada-escura a vermelho-escura. Essa ordem de solo ocupa os setores 
de topo e alta vertente. Nos setores de média e média-baixa vertente, marcados por rupturas de 
declive convexas, predomina a classe dos Argissolos Vermelhos (PV), de textura areia-franca a 
franca-argilo-arenosa; coloração vermelho-escura. Nos setores de baixa vertente, com formas con-
vexas ou côncavas, os Neossolos Quartzarênicos (RQ), espessos e arenosos, apresentam coloração 
clara, variando de bruno-claro a vermelho-claro-acizentado.

Os resultados dos estudos permitiram realizar algumas reflexões sobre a evolução das modi-
ficações laterais e verticais dos solos nas vertentes e nas microbacias da região. Verifica-se que 
do topo para a base das vertentes, e da nascente à foz das microbacias, os sistemas pedológicos 
encontram-se em diferentes estágios de evolução.

Nos setores de montante das microbacias, representados pelas cabeceiras de drenagem, as 
vertentes normalmente apresentam, do topo para a base, forma convexa-retilínea-côncava e decli-
vidade muito fraca a fraca entre 0 e12% (ROSS, 1990, 1992). A sequência lateral dos solos no 
sistema pedológico, frequentemente, é formada por duas classes: o Latossolo Vermelho nos seg-
mentos de alta e média vertente e o Neossolo Quartzarênico no segmento inferior. A organização 
e a distribuição dos constituintes, a homogeneidade e a boa porosidade dos Latossolos Verme-
lhos, além da declividade (0-12%), favorecem a circulação hídrica vertical nesses seguimentos. No 
segmento inferior da vertente, a transição lateral LV-RQ é marcada pela concentração dos fluxos 
hídricos superficiais e subsuperficiais, principais responsáveis pelas modificações laterais e verti-
cais dos atributos morfológicos e físico-químicos dos horizontes dos solos (MARTINS et al., 2012).

A forma côncava das vertentes nas cabeceiras de drenagem favorece a concentração de água, 
transformando-as em ambientes saturados e favoráveis à óxido-redução. A forte hidromorfia 
indica a presença e a oscilação do lençol d’água próximo à superfície do solo. Assim, uma vez em 
desequilíbrio, os solos desses setores das bacias são submetidos a processos de remobilizações 
e perdas laterais e verticais. Tais processos são acelerados e remontantes, tornando os atributos 
morfológicos dos horizontes muito contrastados na vertente (MARTINS et al., 2012; CUNHA et al., 
2015). O reflexo dessas transformações é o avanço da pedogênese no sentido da arenização e da 
expansão dos Neossolos Quartzarênicos na vertente.

Nos setores de médio-baixo curso das microbacias, as vertentes apresentam formas retilínea-
-convexa ou convexa e canais ligeiramente encaixados. A sequência lateral dos solos no sistema 
pedológico, frequentemente, é formada por Latossolos Vermelhos, Argissolos Vermelhos e Neos-
solos Quartzarênicos (LV-PV-RQ) do topo para a base das vertentes. As transições laterais das 
classes de solos obedecem às modificações na topografia, na declividade, na forma e comprimento 
das vertentes e na dinâmica hídrica acelerada em relação aos setores de cabeceira de drenagem. 
Notadamente, a presença dos Argissolos na microbacia está associada às interações geoambien-
tais ao longo das vertentes, como, por exemplo, à declividade superior a 12%, às vertentes mais 
curtas e convexas e ao aprofundamento do canal de drenagem. A aceleração dos fluxos hídricos 
laterais e as perdas dos constituintes finos favorecem as transformações e a evolução remontante 
dos Neossolos Quartzarênicos em detrimento dos Argissolos nos segmentos de baixa vertente.
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Os estudos sobre a distribuição espacial dos solos na paisagem da região Noroeste evidencia-
ram que, no setor de médio-baixo curso das microbacias, onde o aprofundamento do canal fluvial 
é máximo, o sistema pedológico LV-PV-RQ apresenta modificações morfológicas laterais e verticais 
dos horizontes de solos mais aceleradas, quando comparado com o sistema LV-RQ dos setores a 
montante (cabeceiras). Tais modificações têm relação direta com o comportamento hídrico (MAR-
TINS, 2000; CUNHA et al., 2008, 2015; MARTINS et al., 2012), uma vez que a que a dinâmica hídrica 
lateral e vertical nesse sistema pedológico também é acelerada, sobretudo, no segmento inferior 
da vertente. As variações na intensidade e velocidade dos fluxos promovem as modificações macro 
e micromorfológicas nos horizontes dos solos (MARTINS et al., 2012) e, por sua vez, nos tipos e 
distribuição espacial dos solos na microbacia.

As frentes de transformação lateral e vertical dos solos identificadas nas microbacias per-
mitem interpretar, ainda, que as alterações nos sistemas pedológicos evoluem por meio de pro-
cessos remontantes. Assim, as áreas dominadas pelos Argissolos Vermelhos e pelos Neossolos 
Quartzarênicos avançam de jusante para montante, ocupando os segmentos baixos e médios das 
vertentes, em detrimento das áreas em que dominam os Latossolos Vermelhos, os quais, frequen-
temente, ocupam os segmentos de alta vertente.

Os sistemas pedológicos na região Oeste do Paraná
Na região Oeste do estado do Paraná, os solos se desenvolveram a partir das rochas magmáti-

cas básicas da Formação Serra Geral. O conjunto da estrutura apresenta-se ligeiramente inclinado 
na direção (W) da calha do Rio Paraná, dissecado pela rede de drenagem, cujos principais tribu-
tários seguem no mesmo sentido. O padrão dendrítico da rede de drenagem atua na modelagem 
dos planaltos escalonados, morros e das formas ligeiramente tabulares. O relevo plano a suave 
ondulado-ondulado, a baixa amplitude topográfica regional e os solos (Latossolos e Nitossolos 
Vermelhos), argilosos a muito argilosos, profundos, bem desenvolvidos do ponto de vista pedo-
genético, dominam a paisagem em concordância com o clima Cfa subtropical úmido da região 
(EMBRAPA, 1984). A cobertura vegetal original (Floresta Ombrófila Densa - IBGE, 2012) foi quase 
erradicada durante a colonização da região, iniciada nas décadas de 50 e 60. Atualmente é encon-
trada na forma de matas ciliares remanescentes e alguns fragmentos florestais dispersos, como 
reserva legal e APPs, em áreas de topos e baixa vertente. Os solos são ocupados, predominante-
mente, pelas culturas mecanizadas, sobretudo, soja e milho. Os materiais alóctones e pedogeni-
zados depositados nos setores de jusante das vertentes têm sua origem relacionada à aplicação 
equivocada das técnicas de manejo, uso e ocupação dos solos há mais de seis décadas. Ao longo 
dos principais cursos fluviais, os depósitos aluvionares recentes formam planícies ocupadas com 
diferentes tipos de coberturas: pasto, matas e, ocasionalmente, culturas (DANZER, 2015).

O Serviço Nacional de Levantamento de Solos (SNLS - EMBRAPA, 1984) e os recentes estudos 
de Moresco (2007), Magalhães (2008), Rocha (2011), Bade (2014), Calegari & Marcolin (2014) e 
Danzer (2015) demonstram a preocupação em identificar e analisar a distribuição espacial dos 
solos em diferentes escalas de abordagem, as quais vão da escala da vertente à da microbacia e à 
dos compartimentos geomorfológicos regionais. Os resultados desses estudos identificaram que 
os sistemas pedológicos predominantes nas microbacias da região Oeste do Paraná são forma-
dos, de montante para a jusante da vertente, via de regra, pelas classes dos Latossolos Vermelhos 
(LV), Nitossolos Vermelhos (NV) e associações de Cambissolos (C), Neossolos Regolíticos (RR) e 
Neossolos Litólicos (RL). É importante destacar que distribuição espacial das classes de solos nas 
vertentes, nem sempre está representada, de montante para a jusante, pelos sistemas pedológi-
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cos LV-NV ou NV-LV. As associações de solos rasos ocorrem em diversos segmentos da vertente, 
dependendo da interação da topografia, da declividade, da forma e do comprimento da vertente.

As características do relevo regional, marcado por interflúvios alongados, planos a ligeira-
mente convexos, vertentes retilíneas e vales em “V” pouco encaixados, refletem a distribuição 
espacial dos solos que, assim como na região Noroeste, via de regra, segue um padrão de ocorrên-
cia determinado pela interação entre os elementos da paisagem.

Nos setores representados pelos extensos interflúvios planos a suave-ondulados, pouco dis-
secados (0-6% de declividade) predomina a classe dos Latossolos Vermelhos (LV), profundos, 
bem-drenados, homogêneos, com textura argilosa a muito argilosa e coloração compreendida 
entre o vermelho escuro no horizonte superficial e entre o bruno-avermelhado-escuro e o verme-
lho escuro nos horizontes subsuperficiais. O Nitossolo Vermelho (NV), de textura muito argilosa 
a argilosa é a principal classe de solos dos setores de média e média-baixa vertente, com formas 
convexas e declives de 6-12%. O cultivo agrícola temporário e mecanizado (soja-milho), comu-
mente, domina a área de ocorrência dos Nitossolos e Latossolos Vermelhos. 

E finalmente, nos setores de baixa vertente com rupturas de declive entre 12 >30% e formas 
convexas, os Cambissolos (C) e os solos rasos (RR e RL) representam as classes mais comuns, 
quase sempre, em associação. Essa associação de solos ocorre, também, nos segmentos altos das 
vertentes, em áreas de relevo ondulado a forte ondulado, com topos curtos e rupturas de declives 
moderadas a fortes (>30%) (MAGALHÃES et al., 2012; ROCHA et al., 2012 e 2013; MAGALHÃES, 
2013; DANZER, 2015). 

A dinâmica e a evolução espacial dos solos que integram os sistemas pedológicos nas micro-
bacias da região Oeste é menos perceptível do que na região Noroeste. Entretanto, é notada por 
meio das alterações recentes na morfologia das vertentes, dos canais fluviais (FERNANDEZ et al., 
2010; FERNANDEZ et al., 2013) e, por consequência, dos solos. Assim é possível predizer que 
os sistemas pedológicos LV-NV e NV-LV das microbacias da região Oeste sofrem interferências 
e alterações relacionadas diretamente às condições de uso, ocupação e manejo. As intensidades 
e velocidades das alterações dependem das interações geoambientais, da nascente à foz das 
microbacias (MAGALHAES et al., 2014). 

Em geral, do alto para o baixo curso das microbacias o relevo é plano a suave ondulado, com decli-
ves muito fracos (até 6%), vertentes retilíneas e ou ligeiramente convexadas com extensões variáveis, 
normalmente superiores a 1000m. O sistema pedológico LV-NV é marcado pelo domínio dos Latosso-
los Vermelhos nos segmentos de alta e média vertente, enquanto os Nitossolos Vermelhos ocorrem, 
em geral, nos segmentos médio-baixos, associados às rupturas convexas e curtas. O limite da transição 
lateral LV-NV é marcado por rupturas de declives nem sempre abruptas, mas sob influência da intera-
ção dos fatores geoambientais na microbacia. Danzer (2015) verificou que os limites da transição late-
ral LV-NV são marcados pelas declividades em torno de 6-8%. Acima dessas declividades a ocorrência 
dos Latossolos Vermelhos é restrita. Já a transição lateral dos Nitossolos Vermelhos para os Cambisso-
los e solos rasos acompanham as declividades de 6-12%, aproximadamente. 

As alterações de estrutura e densidade dos horizontes subsuperficiais (B nítico) denunciam 
a mudança dos fluxos laterais nos limites das transições LV-NV. Tanto nos Latossolos como nos 
Nitossolos Vermelhos a compactação dos horizontes subsuperficiais é uma alteração morfológica 
desencadeada pelo intenso uso e manejo agrícola dos solos e seus reflexos na circulação hídrica 
(ROCHA, 2011; MAGALHÃES, 2013; DANZER et al,. 2013). Por outro lado, sob condições adequa-
das de uso e manejo, a organização e a distribuição dos constituintes do solo, a boa porosidade e a 
declividade (0-6%) favorecem os fluxos hídricos verticais.
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Os solos rasos, como os Neossolos Regolíticos e Litólicos e os Cambissolos dominam os seto-
res de declividade média a muito forte (12>30%), relevo ondulado a forte ondulado, sob o uso 
de pastagens e vegetação nativa ou cultivada. Ocupam os segmentos de média e baixa vertente, 
sobretudo, os locais com formas convexas e rupturas de declives mais acentuadas e curtas, acom-
panhando os canais fluviais. Quanto mais curta e acentuada for a ruptura de declive, maior o domí-
nio dos Neossolo Litólicos e Regoliticos em associação com os Cambissolos. Estes últimos ocorrem 
nos segmentos de vertentes menos abruptos e com convexidade menos acentuada. Nas microba-
cias, os setores de ocorrência dos solos rasos são marcados pela maior densidade de drenagem, 
relevo dissecado e vales mais encaixados (DANZER, 2015). 

A participação da classe dos Gleissolos, Organossolos e outras ordens de solos nos sistemas 
pedológicos da região Oeste é pouco representativa em termos regionais. Os Gleissolos e Orga-
nossolos ocupam os setores de baixa vertente, com declives muito fracos a fracos (<12%), como 
as planícies e depósitos aluvionares. Também ocorrem em cabeceiras de drenagem ou em áreas 
deprimidas dos topos planos. Frequentemente estão ocupados com pastagens, piscicultura e/ou 
mata secundária (MAGALHÃES et al., 2014). Além da declividade, os dados morfométricos (forma, 
densidade da rede de drenagem, comprimento dos canais e amplitude topográfica) das micro-
bacias e o espaçamento entre os terraços de contenção do escoamento superficial são, também, 
importantes elementos para a delimitação das transições laterais dos solos.

E para finalizar destaca-se que, na região Oeste, do setor médio ao baixo curso das microba-
cias, o sistema pedológico LV-NV é marcado pelo avanço remontante dos Nitossolos Vermelhos, 
em detrimento dos Latossolos Vermelhos, conforme grau de entalhamento e aprofundamento 
dos canais fluviais, comprimento, declividade e convexidade das vertentes. Assim como na região 
Noroeste, esse padrão de evolução dos sistemas pedológicos está relacionado à dinâmica hídrica e 
à evolução do nível de base dos canais fluviais regionais, em conformidade com os ciclos tropicais 
úmidos do Holoceno e a convexação das vertentes.

Considerações finais
•	 Em ambas as regiões abordadas, as microbacias apresentam, de jusante para montante, 

sistemas pedológicos em diferentes estágios de evolução atribuídos ao ajuste da pedo-
gênese à morfogênese e ao progressivo aprofundamento do nível de base da drenagem 
local e regional;

•	 Os atributos morfológicos dos solos, desenvolvidos sobre os arenitos da Formação Caiuá 
e sobre os Derrames de trapp da Formação Serra Geral, devem ser considerados na 
busca por explicações para as causas das alterações na morfologia recente do relevo 
local regional;

•	 Os estudos sobre as modificações laterais e verticais dos solos têm contribuído para o 
entendimento da dinâmica e evolução dos solos e das paisagens regionais, com base no 
seu comportamento durante o período histórico de uso e manejo;

•	 A declividade constitui o elemento norteador dos limites espaciais entre as classes de 
solos na vertente e na microbacia, permitindo identificar a relação direta dos tipos e 
formas das vertentes com a distribuição dos solos na paisagem; 
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•	 As influências das condições de uso, ocupação e manejo agrícola nas alterações hidro-
lógicas locais e regionais, devem ser consideradas nos estudos dos sistemas pedológi-
cos. Também é válido considerar a influência de outras intervenções humanas, como a 
formação do lago de Itaipu, por exemplo, na consequente mudança no nível de base local 
e regional da rede de drenagem;

•	 O uso das geotecnologias e os produtos gerados (cartas básicas e temáticas) são 
indispensáveis para o entendimento da distribuição dos solos na paisagem e para a 
confecção da carta de solos, agilizando e otimizando os custos e o tempo de realização 
das pesquisas;

•	 A divulgação e a aplicação do conhecimento sobre os sistemas pedológicos junto à 
comunidade acadêmica e civil devem incentivadas e concretizadas por meio de projetos 
de extensão de diversas naturezas.
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Introdução 
A constante ocorrência de insetos pragas é desde muito tempo, um grande, senão o principal 

desafio para a produção da maioria das culturas cultivadas pelo homem, que aliado a tendência de 
produção em sistemas de monocultura, trazem constantes perdas econômicas, nos mais variados 
setores da cadeia produtiva no Brasil e no mundo.

Todos os anos, nos deparamos com novos desafios e com a demanda cada vez maior para a 
busca de alternativas viáveis de produção e cultivo, compatíveis com o consumo de alimentos e 
matéria prima em geral.

No que se refere aos insetos praga, aqueles que vivem abrigados em ambientes crípticos como 
é o caso das pragas de solo, são considerados de difícil controle, e em função da defasagem de estu-
dos relacionados ao conhecimento da bioecologia e métodos de controle destas pragas, seus danos 
em algumas culturas podem se tornar fatores limitantes para a produção. Além disso, poucos são os 
produtos que atuam com eficiência no controle destes insetos, e a ocorrência de inimigos naturais é 
rara, e difícil de ser estudada. Isto ocorre porque, insetos com hábitos crípticos, ficam mais protegi-
dos do ataque de parasitoides, e até mesmo o controle químico é dificultado, pois a ação dos produ-
tos é limitada e na maioria das vezes o resultado insatisfatório (OLIVEIRA et al., 2005).

Nos últimos anos é possível observar um aumento de estudos desenvolvidos no Brasil, 
visando o controle de insetos praga com métodos ambientalmente menos impactantes, como a 
utilização de agentes biológicos e entomopatogênicos. Entretanto, são poucos os grupos de pes-
quisadores que tem se dedicado ao estudo do Controle Biológico de pragas de solo. Isto deve-se 
em parte às dificuldades encontradas para estudar este grupo de insetos, pois muitos passam 
parte ou todo o ciclo de vida subterrâneos, o que dificulta a realização de trabalhos de biologia, 
ecologia e controle.

Pragas de Solo e Controle Biológico
Todos os insetos herbívoros que passam pelo menos uma fase de seu ciclo de vida no solo ali-

mentando-se de raízes ou outras estruturas das plantas, são considerados pragas de solo (Nardi & 
Bento, 2011; Martinelli et al., 2013), e este período que passam abrigados neste ambiente, torna-
-os componentes de uma grande problemática, pois o hábito críptico dificulta e desestimula a 
realização de estudos com estes insetos. Além disso, como ficam abrigados e geralmente atacam o 
sistema radicular das plantas, o diagnóstico dos danos na maioria das vezes se dá em estágio avan-
çado, quando o controle é ineficiente para diminuir os prejuízos na produção (Leite et al., 2011).

Em estudo realizado por Bianco (2011), a respeito da ocorrência de pragas nas culturas da soja, 
milho (verão e safrinha), cerais de inverno (trigo, aveia, triticale e centeio) e feijão no estado do Paraná, 
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as pragas de solo com maior destaque foram a lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), lagartas 
roscas (Agrotis spp. E Spodoptera spp.), vaquinha (Diabrotica speciosa), piolhos de cobra (Diplopodes) 
e corós (Coloptera: Melolonthidae). No entanto, se levadas em consideração outras culturas de menor 
importância econômica, muitas outras pragas poderiam ser adicionadas a esta lista.

Ainda, se extrapolarmos esta lista em âmbito nacional, várias culturas possuem insetos con-
siderados pragas de solo: Café à cigarra-da-raiz-do-cafeeiro (Quesada gigas) e a cochonilha-da-
-raiz-do-cafeeiro (Dysmicoccus texensis); Cana-de-açúcar à cigarrinha-das-raízes (Mahanarva 
spp.), broca-da-cana-de-açúcar (Diatrea saccharalis), coró-da-cana-de-açúcar (Migdolus fryanus) 
e a broca-do-rizoma-da-cana-de-açúcar (Sphenosphorus levis); Soja à coró-da-soja (Phyllophaga 
cuyabana), coró-sulino-da-soja (Demodema brevitarsis), tamanduá-da-soja (Sternechus subsigna-
tus) (Salvadori et al., 2004).

No que se refere ao controle biológico, principalmente com agentes microbianos, há que se 
destacar que embora o solo seja conhecidamente rico em microrganismos, o constante contato 
dos insetos com estes grupos de patógenos leva a uma alta pressão de seleção, e a despeito da 
riqueza e diversidade de patógenos neste ambiente, a grande maioria das pragas que vivem no 
solo é resistente a ação de boa parte destes patógenos (Jackson, 1996; Leite et al., 2011).

Entre os inimigos naturais mais citados ocorrendo em pragas de solo e com conhecido sucesso 
no controle deste grupo de pragas, podemos destacar a ação das bactérias (Bacillus spp. e Serratia 
spp.), fungos (Beauveria spp. e Metharizium spp., entre outros) e nematoides (Steinernema spp. e 
Heterorhabditis spp.) (Jackson, 1999). No entanto, embora seja relativamente fácil encontrarmos 
esses agentes presentes no solo, poucos são os que realmente apresentam potencial para uso em 
programas de Controle Biológico, pois segundo Jackson (1999), um bom entomopatógeno deve 
apresentar duas características bem marcantes para alcançar sucesso no controle de pragas: espe-
cificidade quanto ao espectro de ação e capacidade de persistência no ambiente, definida pelo 
autor como “competência ambiental”.

Entre os organismos estudados para controle biológico, e que podem apresentar eficiência 
no controle de pragas crípticas, estão os nematoides entomopatogênicos (NEPs) (Rhabditida: Stei-
nernematidae e Heterorhabditidae), que destacam-se pela elevada especificidade que possuem 
em atacar artrópodes, além de não serem tóxicos a vertebrados e/ou plantas. Desta maneira, seu 
potencial como agentes de controle biológico de pragas de solo é promissor, mas ainda pouco 
explorado no Brasil.

Nematoides Entomopatogênicos como agentes de Controle de Pragas de 
Solo

Os NEPs tem se mostrado uma alternativa viável para o controle de pragas crípticas, destacando-
-se pela elevada especificidade que possuem em atacar artrópodes, pelo fato de não serem tóxicos a 
vertebrados e/ou plantas, bem como pela capacidade de multiplicação e persistência no ambiente, de 
maneira que seu potencial como agentes de controle biológico de insetos praga de solo é promissor.

Outras vantagens apresentadas por este grupo de patógenos, refere-se a capacidade de resis-
tência a defensivos agrícolas, a ação sinérgica com outros agentes entomopatogênicos, a capaci-
dade de adaptação a novos ambientes, capacidade de difundir-se no ambiente, facilitando o encon-
tro com o inseto praga, podem reproduzir-se sem o concurso de machos, e ao fato de não serem 
nocivos a nenhum outro grupo de animais, incluindo o homem. Além disso, são adaptados ao solo, 
e por consequência, indicados para o controle de insetos com hábitos crípticos que passam pelo 
menos uma faze do seu ciclo de vida no solo (Ferraz, 1998; Ferraz et al., 2008).



– 566 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

O sucesso desse grupo de agentes entomopatogênicos se deve a associação simbiótica com 
bactérias (Photorhabdus e Xenorhabdus), onde o nematoide é responsável pelo deslocamento, 
encontro e penetração no hospedeiro, e uma vez na hemolinfa do inseto, libera as bactérias que 
levam o mesmo a morte por septicemia. O nematoide então, alimenta-se dos tecidos em decom-
posição no interior do cadáver, reproduz, ingere uma pequena quantidade de inóculo da bactéria 
simbiôntica, e em seguida, sai do cadáver em busca de novo hospedeiro (Ferraz et al., 2008).

Estudos com nematoides entomopatogênicos (NEPs) no Brasil ainda são minoria quando 
comparados a outros agentes de controle microbiano, mas mesmo assim, estes evidenciam a sus-
cetibilidade de várias pragas a este grupo de patógenos, dos quais podemos citar: lagarta-do-car-
tucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) (Andaló et al., 2010, 2012), cascudinho-de-aviário (Alphi-
tobius diaperinus) (Alves et al., 2012), mosca-das-frutas (Ceratitis capitata) (Rohde et al., 2010), 
larva alfinete (Diabrotica speciosa) (Santos et a., 2011), lagarta-rosca (Agrotis ípsilon) (Giannasi 
et al., dados não publicados), cochonilhas-da-raiz-da-mandioca (Dysmicoccus spp.) (Guide et al., 
dados não publicados; Zart et al., dados não publicados), entre outros.

Embora os estudos com este grupo de agentes tenha evoluído nos últimos 30 anos no Brasil, 
são poucos os grupos de pesquisa que tem se dedicado ao estudo dos NEPs em nosso país. Ainda se 
conhece um número muito pequeno de isolados brasileiros, e destes a grande maioria permanece 
sem identificação. Entre os isolados já identificados, dois representaram duas novas espécies, suge-
rindo que o Brasil pode conter uma grande diversidade de espécies deste grupo de patógenos que 
tem permanecido desconhecida e não explorada quanto a possiblidade de uso no controle biológico.

NEPs e Correlações com o Solo
Vários tem sido os estudos realizados ao longo das últimas décadas na tentativa de correla-

cionar as preferências dos NEPs com determinados tipos de ambientes e solos em todo o mundo, 
mas muitos deles são contraditórios e inconclusivos (Tarasco et al., 2015; Hominick et al., 1995; 
Hominick & Briscoe, 1990). 

É certo afirmar que não há relatos da ocorrência de NEPs apenas no continente da Antártica 
(Griffin et al., 1990), e que nos continentes europeu e africano, os esternenematídeos são mais 
frequentes quanto a ocorrência, quando comparados com os heterorhabditideos, provavelmente 
porque o número de espécies pertencentes ao gênero Sterinernema é maior (Hominick, 2002).

Quanto ao tipo de solo, os heterorhabditideos em geral são isolados de solos mais arenosos, 
geralmente em regiões costeiras, enquanto que o esteinernematídeos são mais comuns em solos 
com maior teor de argila (Hominick, 2002).

No Brasil, trabalhos de amostragem e isolamento de NEPs foram realizados nos Estados da 
Rondônia, Amazônia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Ferraz et al., 
2008). Dentre os isolados obtidos, contrariando o que ocorre no continente europeu, a grande 
maioria pertence ao gênero Heterorhabditis, e duas novas espécies foram descritas a partir das 
amostras coletadas, sendo uma em cada gênero: Heterorhabditis amazonensis (Rhabditida: Hete-
rorhabditidae) (Andaló et al., 2006) e Steinernema brasiliensis (Nguyen et al., 2010).

Em trabalho realizado por Dolinski et al. (2008) no estado da Rondônia, BR, para amostragem 
e identificação dos isolados obtidos, os autores obtiveram 12,2% de amostras coletadas positivas 
para nematoides entomopatogênicos, sendo a maioria das amostras provenientes de solo arenoso, 
e todos os isolados pertencentes ao gênero Heterorhabditis.

Como dito anteriormente, vários trabalhos tem tentando correlacionar a ocorrência dos NEPs 
com determinados tipos de solo, mas em estudo recente realizado na Itália, sobre ocorrência de 
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NEPs em diferentes ambientes, que contém informações sobre duas décadas de coletas, os autores 
chegaram a conclusões bastante inovadoras quanto a ocorrência dos nematoides entomopatogê-
nicos. Segundo os autores, algumas espécies podem ter distribuição ampla, sendo considerados de 
ocorrência dominante (Heterorhabditis bacteriophora e Steinernema feltiae, por exemplo), e que 
nestes casos, há certa preferência por solos mais arenosos, mas estas espécies ocorrem também 
em solos argilosos. Por outro lado, outras espécies são mais especificas quanto a ocorrência, que 
se dá também quanto ao tipo de solo, mas principalmente quanto ao tipo de vegetação associada 
a determinado ambiente (Tarasco et al., 2015).

Considerações finais 
É evidente que os desafios são muitos no que se refere ao uso de NEPs como agentes de 

Controle Biológico no Brasil. Por outro lado, as oportunidades também são numerosas, sendo este 
um campo amplo, com muitos aspectos a serem explorados por pesquisadores em nosso país.

É preciso em primeiro lugar, conhecer melhor nossos NEPs. Para tanto, estudos prelimina-
res de levantamento de ocorrência são essenciais. Posteriormente, estes novos isolados devem 
ser identificados (através de técnicas moleculares e morfológicas) e sua caracterização quanto às 
áreas de ocorrência, ciclo biológico, especificidade sobre insetos praga devem ser conhecidos. Há 
ainda que se estudar técnicas de produção, para viabilizar a disponibilidade destes agentes para 
a população, uma vez que o Brasil ainda não possui nenhum produto registrado a base NEPs dis-
ponível no mercado.
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Introdução
Qualquer atividade produtiva só se viabiliza se for rentável. Ter alto rendimento ou pro-

dutividade na atividade agrícola não significa que o empreendimento é lucrativo ou rentável. 
Na produção agrícola temos sempre que perseguir a máxima produtividade e rendimentos, por 
uma questão de otimização de área, escala e de suprimento da demanda por alimentos, mas sem 
nunca esquecer da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Na agricultura tropical, o 
fator de produção solo, devido a sua origem e constituição, precisa de elevados aportes de insu-
mos de origem orgânica ou inorgânica, que veiculam condicionadores físicos e químicos, além 
dos nutrientes, necessários para se atingir bons níveis de produtividade. Os fertilizantes minerais 
são destacados nesse contexto em função da sua concentração em nutrientes, oferta no mercado, 
facilidade logística e operacional. Apesar disso, deixa a desejar quando se trata de benefícios físi-
cos e biológicos para o solo, além da alta pegada de carbono resultante da sua cadeia de produ-
ção. Dentre os principais insumos usados na produção agrícola, o fertilizante é o usado em maior 
quantidade e, em média, representa ao redor de 25% dos custos de produção de uma lavoura. 
Depois do investimento em genética, a nutrição das plantas é o ponto de maior atenção para obter 
bons resultados de colheita. Do ponto de vista tecnológico o fertilizante é um dos insumos que 
menos evoluiu nos últimos 60 anos no Brasil, se compararmos com agroquímicos, sementes 
e máquinas. Em nosso país, é um dos segmentos que menos investe em pesquisas visando entre-
gar um produto final mais amigável, apesar do faturamento da indústria brasileira de fertilizantes 
ser 34% superior ao faturamento da indústria de defensivos e faturar pelo menos quatro vezes mais 
que o setor de sementes. Mais recentemente algumas empresas de fertilizantes, indústrias químicas 
e mesmo petroquímica, têm apresentado certas inovações tecnológicas para os fertilizantes. Algumas 
promissoras, mas as vezes de alto custo e sem o benefício esperado, outras viáveis. Também atraí-
dos pelo tamanho desse mercado, aparecem empresas ofertando produtos com apelos quase mila-
grosos, e em muitos casos sem a devida validação científica. Ter fontes e fórmulas de fertilizantes 
com maior tecnologia embarcada para obter maior eficiência e com bom custo-benefício deve 
ser uma busca constante, entretanto isso é apenas parte da equação no que se refere a adubação. 
A base dessa afirmação pode ser vista no programa do IPNI sobre Boas Práticas para o Uso 
Eficiente de Fertilizantes, que aborda o conceito 4C – Fonte Certa, Dose Certa, Local Certo e Época 
Certa. Em síntese, olhando o insumo fertilizante, para se atingir altas produtividades com rentabi-
lidade e manter a sustentabilidade do negócio, faz-se necessário não só uma fonte adequada, mas 
também outros fatores adicionais.
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Fontes Nitrogenadas
As principais fontes de fertilizantes nitrogenados usadas atualmente em nossa agricultura 

são: a uréia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. Cada uma delas apresentam pontos 
fortes e também pontos fracos, que são confrontadas no quadro 1. A fonte de N mais comum e 
usual no Brasil ainda é a uréia, especialmente pela sua maior concentração e menor custo do N.

Quadro 1. Comparação entre pontos fortes e pontos fracos das principais fontes de fertilizantes 
nitrogenados usados na agricultura brasileira.

FONTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Uréia

· Alta concentração de N (45%)

· Alta penetração via foliar

· N mais barato

· Elevado potencial de perda de N-

NH3 por volatilização

· Alta higroscopicidade

· Compatibilidade restrita com 
outros fertilizantes

· Índice salino médio/alto

Sulfato de Amônio

· Média higroscopicidade

· Compatível com diversos 
fertilizantes

· Possui 24% de S na sua 
composição

· Baixo potencial de perda de 
N-NH3 por volatilização

· Índice salino médio

· Baixa concentração de N (21%)

· N mais caro

Nitrato de Amônio

· Alta concentração de N (33%)

· Duas formas químicas de N 
(nítrico e amoniacal)

· Baixo potencial de perda de 
N-NH3 por volatilização

· Higroscopicidade muito alta

· Compatibilidade restrita com 
outros fertilizantes
· Índice salino alto

· Restrições legais

· Riscos de segurança (explosivo)

Entretanto, sob o aspecto da eficiência do N aplicado, ela é a menos eficiente, pois durante 
o processo de transformação do N amídico em amoniacal, há a formação do gás amônia (NH3) 
que está sujeito a elevados índices de perdas, sob algumas condições específicas. Essa fragili-
dade da uréia tem oportunizado o desenvolvimento e a oferta de diversas tecnologias no mer-



– 572 –

IV 
PARANAENSE DE

REUNIÃO 

CIÊNCIA DO SOLO
20 a 22 de 

maio de 2015

Desafios da Ciência do Solo
no Contexto das Diferentes

Agriculturas do Paraná

cado, visando reduzir essas perdas e, tornando a uréia uma fonte ainda mais atraente pelo seu 
conjunto. Faz-se necessário porém dois procedimentos fundamentais na decisão de se buscar a 
fonte mais adequada para o atingimento do melhor resultado técnico e econômico: um diagnós-
tico preciso da situação (clima, solo e cultura) para saber que fonte usar, e ao se optar por uréia 
com tecnologia para redução de volatilização, buscar opções cientificamente validadas, pois o 
mercado oferta uma diversidade de alternativas nem sempre funcionais ou então com relação 
custo-benefício desfavorável.

Fontes Fosfatadas
As fontes mais comuns são mostradas no quadro 2, destacando os seus pontos fortes e fra-

cos. São produtos cujo fósforo possui solubilidade em água de média a alta, sendo esta última 
condição especialmente para o MAP e DAP. Por estarmos em solos tropicais que possuem 
elevado poder de fixação de fósforo, e ainda, pela característica da marcha de absorção 
de fósforo pelas plantas, as fontes de elevada solubilidade podem não ser as mais eficientes para 
atender a demanda das mesmas ao longo do seu ciclo. Por isso tem sido cada vez mais frequente 
o aparecimento de tecnologias para tratamento dos fertilizantes fosfatados visando a máxima 
proximidade entre a curva de disponibilidade do nutriente pelo fertilizante e a curva de demanda 
pelas plantas. Essas tecnologias são baseadas em diferentes princípios, sendo algumas através 
de polímeros de alta densidade de carga que são aplicados sobre os grânulos dos fertilizantes, e 
que irão interagir com agentes fixadores de fósforo (óxidos de ferro e alumínio por exemplo) 
e assim reduzir a fixação deste nutriente. Outras se baseiam em polímeros que criam barreiras 
físicas ao redor do grânulo do fertilizante retardando a penetração da solução do solo no grâ-
nulo e, consequentemente, a disponibilização do nutriente à solução do solo, visando a sincronia 
entre demanda e oferta do nutriente para as plantas. Outras se baseiam em processos específicos 
que ligam substâncias orgânicas com fósforo, resultando em moléculas que disponibilizariam o 
elemento de forma mais gradual para as plantas. São tecnologias que propõem o aumento 
de eficiência na adubação e que podem fazer parte de uma estratégia de sintonia fina para a 
busca de altas produtividades. No entanto, perante a ciência, algumas ainda não são unanimidade 
e precisam ser bem avaliadas, especialmente sob as particularidades das diferentes condições 
de cultivo da nossa agricultura. Além disso, não é raro que essas tecnologias têm relação custo- 
benefício pouco atraente. Uma mudança que vem ocorrendo nos fosfatados de alta concentração 
são as tecnologias de adição de enxofre, seja na forma elementar, na forma de sulfato ou ambas 
combinadas. Essas tecnologias trarão um imenso ganho para a agricultura sob os mais diversos 
aspectos, sejam eles operacionais, de custos, agronômicos, logísticos e ambientais, pois um dos 
poucos apelos para ainda usarmos fosfatados de baixa concentração em nossa agricultura é a 
presença do enxofre na sua composição.

Fontes Potássicas
O cloreto de potássio é a fonte predominante em nossas adubações, sendo o sulfato e nitrato 

de potássio usado minoritariamente em cultivos específicos e de maior valor agregado como 
batata e cultivos protegidos. Em relação ao cloreto de potássio, o relevante é o seu manejo ade-
quado quando da adubação, no sentido de se respeitar as doses máximas seguras devido 
ao seu elevado índice salino. Para isso precisa-se considerar o espaçamento da cultura, equipa-
mento de semeadura e qualidade da mão de obra, condições climáticas locais e textura do solo. 
Outro aspecto que necessita ser desmistificado é o fator coloração do produto. Por uma falta de 
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esclarecimento o produtor normalmente não aceita o cloreto que não seja vermelho ou rosado. 
Algumas fontes de cloreto de potássio são naturalmente brancas em função de sua origem. 
Devido a essa cultura algumas indústrias produtoras acabam tendo que pigmentar o produto com 
óxido de ferro para ser aceito no mercado. Em alguns momentos tem-se oferta de cloreto de 
potássio branco ou de cor mais clara a um preço menor, mas as misturadoras deixam de adquirir 
essa matéria prima por temer a rejeição no campo, e perde-se a oportunidade de reduzir custo 
mantendo a produtividade, visto que o resultado agronômico das fontes é o mesmo.

Quadro 2. Comparação entre pontos fortes e pontos fracos das principais fontes de fertilizantes 
fosfatados usados na agricultura brasileira.

FONTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

MAP

· Alta concentração de P (52% – 
54%)

· Alta compatibilidade com outros 
fertilizantes

· Índice salino médio

· Possui 10% ou mais de N

· Baixa higroscopicidade

· Não possui enxofre

DAP

· Alta concentração de P (46%)

· Índice salino médio

· Possui 18% de N

· Média higroscopicidade

· Compatibilidade limitada com 
outros fertilizantes

· Produto pouco estável

· Não possui enxofre

SUPERFOSFATO TRIPLO

· Alta concentração de P (46%)

· Índice salino baixo

· Boa compatibilidade com a 
maioria dos fertilizantes
· Baixa higroscopicidade

· P mais barato

· Não possui enxofre

MINERAL COMPLEXO
(00-19-00; 00-20-00)

· Possuem enxofre (11% - 12%)

· Alta compatibilidade com outros 
fertilizantes

· Ìndice salino baixo

· Baixa higroscopicidade

· Baixa concentração de P (14% -

20%)

· P mais caro
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Fontes de Micronutrientes
Os micronutrientes via solo são predominantemente aplicados juntamente com os ferti-

lizantes NPK, sejam estes simples, mistos ou complexos. A modalidade predominante ainda é a 
mistura de grânulos, o que em razão da baixa proporção que as fontes de micronutrientes partici-
pam nas fórmulas (em média 3% a 5%) possibilita um alto índice de segregação. Quem busca altas 
produtividades e está fazendo ajuste fino em seus processos, precisa mudar para tecnologias que 
possam aplicar de forma mais homogênea esses microelementos na área. Nos últimos anos dife-
rentes tecnologias surgiram para esse fim e a maioria são bastante aceitáveis tanto sob o aspecto 
de qualidade quanto de custo. Algumas precisam ser aprimoradas, mas as novidades continuam 
aparecendo.

Qualidade dos fertilizantes
O aspecto altamente relevante e mais percebido pelo usuário final dos fertilizantes são as 

suas características físicas. Esta afeta diretamente as operações no campo e tem con-
sequências diretas sobre a distribuição adequada dos nutrientes no solo, semeadura na época 
correta, qualidade da semeadura, desenvolvimento da cultura, produtividade, conservação dos 
equipamentos, custo de mão de obra, segurança do trabalhador, impactos ambientais e sustenta-
bilidade da atividade. As tecnologias que estão chegando ao setor de fertilizantes, e algumas delas 
já citadas anteriormente, poderão promover bons ganhos sob vários aspectos, mas deverão estar 
acompanhadas pela qualidade, especialmente a qualidade física.

Considerações finais
Como vimos, a adequação das fontes de fertilizantes para obtenção de altos rendimentos e 

produtividades é importante, mas ainda é apenas um dos fatores dentro desse tema. Fontes tradi-
cionais de boa qualidade física, bem escolhida e manejada, poderão propiciar excelentes resulta-
dos. As inovações tecnológicas são necessárias e muito bem vindas, mas os produtores, suas coo-
perativas, associações, sindicatos e, especialmente os profissionais da área técnica precisam ter 
informações de qualidade que permitam criar um crivo para selecionar produtos e tecnologias 
que tragam resultados para a atividade agrícola. É necessário questionar muito mais a efetividade 
de certas tecnologias que prometem muito mas resultam em pouco. As empresas de fertilizantes 
precisam investir mais em pesquisas, preferencialmente regionalizadas. A experimentação e a 
pesquisa são fortes instrumentos para a assertividade das escolhas. Estes grupos representa-
tivos precisam se inteirar mais da legislação de fertilizantes que define as regras, critérios 
e padrões que irão nortear as empresas produtoras deste insumo e a atividade dos órgãos de 
fiscalização. Precisam se fazerem representar nas decisões no sentido de pleitear aquilo que é 
adequado para o bom desempenho nas suas atividades.
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A busca de práticas agrícolas que proporcionem altas produtividades com sustentabilidade dos 
agroecossistemas tem recebido atenção crescente, tanto por parte dos pesquisadores como dos agri-
cultores. Em solos agrícolas o manejo adequado é o principal fator a ser considerado quando se busca 
uma agricultura sustentável, uma vez que o sistema de produção interfere de modo significativo nas 
suas propriedades físicas, químicas e biológicas, das quais o equilíbrio compreende o conceito atual 
da qualidade do solo. (DORAN, 1980; DICK, 1994). Embora haja consenso entre pesquisadores e agri-
cultores de que a manutenção/melhoria da qualidade do solo é um elemento chave para a sustenta-
bilidade dos sistemas agrícolas, a avaliação dessa qualidade não é uma tarefa fácil. A multiplicidade 
de fatores químicos, físicos e biológicos que controlam os processos biogeoquímicos e suas variações 
em função do tempo e espaço, aliados à complexidade do solo, estão entre os fatores que dificultam a 
capacidade de acessar a sua qualidade e identificar parâmetros-chave que possam servir como indi-
cadores do seu funcionamento. Por essa razão, um conjunto mínimo de indicadores devem ser utili-
zados nas análises de qualidade do solo (DORAN e PARKIN, 1994), uma vez que nenhum indicador 
individualmente irá descrever e quantificar todos os aspectos da qualidade do solo.

Os micro-organismos do solo, por apresentarem características como abundancia, atividades 
bioquímicas e metabólicas, apresentam sensibilidade para detectar alterações em etapa anterior 
em comparação a outros parâmetros físicos e químicos que ocorrem nesse ambiente em função do 
seu uso e manejo, seja ele mantenedor, melhorador ou degradador da qualidade (SIX et al., 2006). 
A lista de processos em que os micro-organismos atuam é ampla. Alguns deles são tão importantes 
que seria impossível pensar em vida no Planeta Terra caso eles não existissem. A própria formação 
do solo a partir das rochas é um processo que conta com a participação dos micro-organismos. Da 
mesma forma, todos os processos de decomposição de resíduos orgânicos que resultam na ciclagem 
dos nutrientes (ciclos biogeoquímicos) e na formação da matéria orgânica com consequente seques-
tro de carbono também são mediados por micro-organismos. Somem-se a estes a biorremediação 
de poluentes, a degradação de agrotóxicos, a formação das associações micorrizicas entre fungos e 
plantas e a fixação biológica do nitrogênio (FBN) por bactérias, entre outros.

As avaliações da atividade e diversidade microbiana fornecem indicativos sobre a variedade 
e a variabilidade, em termos de número (riqueza) e abundância (equitatividade) de espécies pre-
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sentes em um determinado solo. Quanto maior a diversidade, maior será a estabilidade do ecos-
sistema e a eficiência do uso dos recursos disponíveis pois menor será o gasto de energia para 
sustentar a biomassa ali presente (TÓTOLA e CHAER, 2002). Uma alta diversidade microbiana 
garante a estabilidade do ecossistema, pois ela produz um efeito “tampão” no solo contra estresses 
ambientais naturais ou causados pelo homem.

A respiração microbiana do solo, que representa a oxidação de compostos orgânicos a CO2 
por microrganismos aeróbios, pode ser usada como uma medida da atividade microbiana, sendo 
um indicador sensível da decomposição de resíduos e de distúrbios à comunidade microbiana no 
ecossistema. Em sistemas de uso do solo menos impactantes, como os conservacionistas que man-
tem cobertura morta em superfície, contribuem para manter a atividade biológica em níveis mais 
elevados. Entretanto, a substituição da vegetação nativa reduz a respiração microbiana devido a 
diminuição das entradas de carbono (BINI et a., 2013).

A biomassa microbiana do solo é a parte viva e mais ativa da matéria orgânica do solo, e 
responde de maneira diferenciada aos manejos agrícolas adotados em cada agroecossistema e, 
portanto, pode ser classificada como um bioindicador da qualidade de solo. O estudo da biomassa 
microbiana fornece informações sobre seus aspectos quantitativos, o que permite fazer uma ava-
liação mais adequada da qualidade de um solo (KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010).

O coeficiente metabólico (qCO2) é a razão entre a respiração basal do solo e o carbono da 
biomassa microbiana, e revela a sua eficiência em utilizar o carbono disponível para a biossíntese 
pela proporção entre a produção de CO2 em relação ao C imobilizado na biomassa microbiana.  
Desse modo, quanto menor esse valor, menos C é perdido como CO2 pela respiração, e maior a 
eficiência da comunidade microbiana em manter a sua biomassa. Condições desfavoráveis (por 
exemplo, excesso de metais pesados, limitações de nutrientes, baixo pH) e perturbações (cultivo, 
queimada) reduzem a eficiência microbiana (KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010). Em geral, 
um baixo qCO2 reflete um ambiente estável ou próximo do seu estado de equilíbrio; ao contrário, 
valores elevados são indicativos de ecossistemas submetidos a alguma condição de estresse ou de 
distúrbio (SAKAMOTO; OBO, 1994).

Da mesma forma, as enzimas que ocorrem no solo desempenham papel fundamental atuando 
como catalisadoras de várias reações que resultam na decomposição de resíduos orgânicos, cicla-
gem de nutrientes, formação da matéria orgânica e da estrutura do solo e permitem avaliar dife-
rentes aspectos dos componentes microbiológicos dos solos auxiliando nos estudos sobre o efeito 
de diferentes manejos de solo (BALOTA et al., 2014).

Nos últimos anos, além dos métodos clássicos empregados para avaliar a qualidade biológica 
do solo, o desenvolvimento das técnicas de biologia molecular aumentou a disponibilidade de méto-
dos para a identificação e classificação mais rápida e precisa de micro-organismos, baseado em 
sequências de DNA. A utilização de técnicas de biologia molecular tem revelado a grande diversi-
dade microbiana em muitos ecossistemas e tem auxiliado na organização da sistemática destes seres 
vivos (STRALIOTTO & RUMJANEK, 1999). Diferentes abordagens baseadas em diversidade genética 
através de técnicas baseadas em PCR vêm sendo utilizadas. Dentre essas a investigação de parte 
da sequência do DNA, notadamente o gene 16S rDNA, em bactérias, e 18S rDNA, para fungos, que 
é amplificado por PCR e posteriormente analisado em géis de eletroforese com gradiente desnatu-
rante DGGE, obtendo-se um perfil da comunidade microbiana (KOZDRÓJ & VAN ELSAS, 2001). Outro 
ponto é a utilização de técnicas de sequenciamento do gene codificador da subunidade 16S do RNA 
ribossomal (16S RNAr), ultimamente o mais utilizado em estudos de diversidade, sendo universal-
mente distribuído nos organismos procariotos. Esse gene codifica um RNA funcional, sendo pouco 
afetado por mutações ou transferência horizontal de genes (DAUBIN et al., 2003).
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Todos os procedimentos mencionados anteriormente para a avaliação da biomassa, ativi-
dade e diversidade microbiana permitem avaliar diferentes aspectos do componente microbio-
lógico dos solos e auxiliam nos estudos sobre o efeito de diferentes manejos de solo na micro-
biota. Além da necessidade do constante monitoramento do efeito do uso e manejo do solo, é 
importante destacar que que os micro-organismos do solo são os principais agentes de ciclagem 
de C e nutrientes do solo, além de apresentarem as mais variadas relações ecológicas entre si e 
com a comunidade vegetal.

Um outro aspecto importante e que também deve ser mencionado é que, um único parâme-
tro não é capaz de descrever e quantificar todos os aspectos da qualidade do solo, assim torna-se 
imprescindível a combinação de várias determinações, capaz de refletir as características de um 
solo saudável, através da produtividade biológica, mantendo a qualidade ambiental e promovendo 
a saúde vegetal e animal.
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INFLUÊNCIA DO USO E MANEJO DO 
SOLO SOBRE OS COMPONENTES DE 
SUA CARGA LÍQUIDA SUPERFICIAL 

TOTAL

Antonio Carlos Saraiva da Costa

Agrônomo
Professor Associado III

Mineralogia  e Química do Solo

Responsável:
Laboratório de Química e Mineralogia do Solo – LQMS

Laboratório de Caracterização e Reciclagem de Resíduos – LCRR

Coordenador:
Programa de Pós-Graduação em Agronomia-PGA

Universidade Estadual de Maringá-UEM

• i. Introdução
• ii. Origem das cargas elétricas no solo
• iii. Pontos de Carga Zero no Solo
• iv. Cargas das Partículas vs Manejo do 

Solo
• v. Agradecimentos

http://www.anavidro.com.br/quando-um-raio-atinge-a-areia-arte-em-vidro/

http://www.wonderwhizkids.com/index.php/lightning

i. INTRODUÇÃO

• Solos como sistemas abertos
• Intemperismo versus diagênese
• Solos da região tropical/subtropical 

úmida
• Atributos químicos, físicos e 

mineralógicos dos solos da região 
tropical úmida
– Topossequências
– Climossequências
– Lithossequências
– Cronossequências
– Biossequências

I. INTRODUÇÃO
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I. INTRODUÇÃO

INTEMPERISMO versus DIAGÊNESE

PROCESSO NATURAL DE PERDA DE MATERIAIS E FORMAÇÃO DE 
NOVOS MINERAIS

I. INTRODUÇÃO Brady e Weil (2013), modificado

• Costa e Bigham (2009) I. INTRODUÇÃO

Substâncias húmicas 

I. INTRODUÇÃO
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I. INTRODUÇÃO

SOLOS DA REGIÃO TROPICAL/SUBTROPICAL ÚMIDA
I. Atributos  Físicos
II. Atributos Químicos
III. Atributos Mineralógicos

• Topossequências
• Climossequências
• Lithossequências
• Cronossequências
• Biossequências

SOLOS DA REGIÃO TROPICAL/SUBTROPICAL ÚMIDA

Solo = Solo (C x AB x Re x Ro x T)

I. INTRODUÇÃO http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

• Cargas Permanentes - Potencial Constante

• Cargas Variáveis – Potencial Variável

• Solos com Cargas Variáveis e 
Permanentes 

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Cargas Permanentes
i. A carga permanente estrutural (σo) é o número de moles de carga
por quilograma criada devido a substituição isomórfica nos minerais

do solo.

ii. Ocorrem com dois grupos principais de minerais do solo: 

Filossilicatos 2:1 (substituição isomórfica) 

Óxidos de Manganês (vancâncias de cátions na estrutura)

Onde: σ0 - Carga estrutural permanente;
x - Carga da folha (s); e
Mr - Massa molecular relativa.

Para os filossilicatos do tipo 2:1 é possível calcular a s cargas 
permanentes a partir de sua análise química total:

o, molc kg-1 = - (x / Mr) x 10-3
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II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

DENTRE OS DIFERENTES SILICATOS  E 
ALUMINOSSILICATOS EXISTENTES, OS 

FILOSSILICATOS SÃO OS ÚNICOS QUE ATRIBUEM 
CARGAS ELÉTRICAS AO SOLO

FILOSSILICATOS SÃO MINERAIS FORMADOS POR 
FOLHAS (T=Si/Al, O=Al/Mg) UNIDAS POR LIGAÇÕES 

COVALENTES ENTRE OXIGÊNIOS

Schulze (2002)

Schulze (2002)

Principais componentes dos minerais dos solos e as 
possibilidades de substituição isomórfica

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Folhas Octahedrais

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Schulze (2002)
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Folha Tetrahedral

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Schulze (2002)

Silicatos de Solos:
Filossilictos

1:1
2:1

2:1:1

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Schulze (2002)

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Schulze (2002)

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Schulze (2002)
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Tabela. Composição química e carga característica de 
minerais de argila (Filossilicatos) representativos. 
 
Mineral Fórmula Química Carga por unidade de meia 

Cela Unitária 
Carga 

Estrutural 
  Tetraedral Octaedral cmolc kg-1 

2:1 Dioctaedral 
Pirofilita Al2Si4O10(OH)2 0 0 0 
Montmorillonita (Na,Ca)0,3(Al1,7Mg0,3)Si4O10(OH)2·n(H2O) 0 -0,3 92 
Beidelita Na0.5Al2(Si3.5Al0.5)O10(OH)2·n(H2O) -0,5 0 135 
Nontronita Na0.5Fe3+

2(Si3,5Al0,5)O10(OH)2·n(H2O) -0,5 0 117 
Muscovita KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 -1 0 237 

2:1 Trioctaedral 
Talco Mg3Si4O10(OH)2 0 0 0 
Hectorita Na0,3(Mg2,7Li0,3)Si4O10(OH)2 0 -0,3 89 
Saponita Ca0,15(Mg,Fe2+)3(Si3,7Al0,3)O10(OH)2·4(H2O) -0,3 0 87 
Vermiculita Mg0,31(Si3,15 Al0,85)(Mg2,69Fe3+

0,23 Fe2+
0,08) O10(OH)2 -0,85 +0,23 157 

Flogopita KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2 -1,0 0 240 
1:1 Dioctaedral 

Caulinita Al2Si2O5(OH)4 0 0 0 
     

1:1 Trioctaedral 
Serpentina KMg3(Si3Al)O10(F,OH)2 0 0 0 
 

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

CARGAS VARIÁVEIS OU 
CARGAS DEPENDENTES DO pH

i. Arestas quebradas  de quaisquer minerais do solo 
associadas aos grupos funcionais superficiais:

Silanol         []SiOH
Aluminol []-AlOH
Ferrol   [] FeOH

ii. Grupos funcionais superficiais da matéria orgânica

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Grupos Funcionais Superficiais
Coloides Inorgânicos

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO
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Distribuição de cargas positivas, negativas e 
neutras do GF FERROL

Cornell e Schwertmann (1996)
II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO Azevedo e Torrado, 2009

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Efeito do pH (4,0 a 11,0) sobre a distribuição das cargas positivas 
e negativas doo grupamento Ferrol ([]-FeOHo) na superfície de 
um óxido de ferro associado a predominância de capacidade de 

retenção de ânions (CTA), ponto de carga zero (pHPCZ) e 
capacidade de troca catiônica (CTC). 

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO
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Grupos Funcionais Superficiais
Colóides Orgânicos

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Substâncias húmicas 

I. INTRODUÇÃO

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

HUMINA?
Sposito (1989). 

Grupos funcionais importantes do húmus
do solo

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO



22/05/2015

9

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

Harden e  Harris (1953). II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO
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Michen e  Graule (2010) 

II. ORIGEM DAS CARGAS ELÉTRICAS NO SOLO

iii. PONTOS DE CARGA ZERO
MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS  AO REDOR 

DAS PARTÍCULAS 

O modelo de Gouy-Chapman

iii. PONTOS DE CARGA ZERO

Carga Líquida Superficial Intrínsica (in)
in = o + H ...1

Carga Líquida Superficial de Stern (S)

S = EI + EE ...2

Carga Líquida de Íons Adsorvidos (q)

q = S + d ...3

• Carga Líquida Total das Partículas (p) 
p = in   +  S ...4

A garantia de neutralidade do solo 
(partículas mais solução do solo) em termos 
de cargas elétricas é garantido pela equação:

p + d = 0 ...5

Uma outra forma de escrever a equação 5 
seria:

o + H + q = 0 ...6

A equação 6 possui 3 variáveis que
podem ser medidas independentemente
tornando possível a avaliação de sua
auto-consistência.
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A carga líquida total (σP ) das 
partículas no solo pode ser

definida pela equação: 

σP = σo + σH + σEI + σEE

• σP = Carga líquida total das partículas 
do solo

• σO = Carga líquida estrutural 
permanente das partículas do solo;

• σH = Carga líquida protônica das 
partículas do solo;

• σIS = Carga líquida dos complexo de 
esfera interna das partículas do solo;

• σOS = Carga líquida dos complexos de 
esfera externa das partículas do solo.

• Observe que σO é virtualmente negativa 
enquanto as demais cargas podem 
assumir valores negativos, positivos e 
nulos.

METODOLOGIAS PARA MEDIDA DAS 
DIFERENTES CARGAS LÍQUIDAS

σO Determinação da quantidade de Césio
adsorvido por CEE nos minerais de argila 2:1.

σH  Titulação potenciométrica do solo e
medida da quantidade de H+ e OH-
adsorvida.

q = σEI + σEE + σD  Determinação da
quantidade de Li+ e Cl- adsorvida em
diferentes condições de pH e força iônica

Chorover e Sposito (1995)

PONTOS DE CARGA ZERO-PCZ

São valores de pH em que uma das carga 
líquidas superficiais do solo torna-se zero em 
condições definidas de T, P, e ni da solução.

Três definições padrões são reconhecidas.

-----------------------------------------------------
Símbolo Nome                   Definição
---------------------------------------------------------------------
P.C.Z. Ponto de Carga Zero P = 0
P.C.L.P.Z.   Ponto de Carga Líquida Protônica  Zero H = 0
P.C.L.Z.      Ponto de Carga Líquida Zero               q = 0
-----------------------------------------------------------------------
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O valor de PONTO DE CARGA ZERO é aquele onde a carga 
líquida total da partícula desaparece (σp = 0).

Isto ocorre quando:

i. As partículas não movem quando um campo elétrico é
aplicado (MOBILIDADE ELETROFORÉTICA ZERO)

ii. As partículas iniciam o processo de sedimentação em uma
suspensão de partículas (AVALIAÇÃO DA FLOCULAÇÃO)

No PCZ:

i. Não há movimentação de íons adsorvidos

ii. Há aumento das forças entre partículas produzindo
efeitos coagulantes

iii. Influencia na formação de agregados

iv. Influencia na retenção de ions contra a lixiviação.

http://www.pedologiafacil.com.br/enquetes/enq38.php

O PCLZ é o valor de pH no qual a CARGA LÍQUIDA
ADSORVIDA DE ESPÉCIES IÔNICAS (cátions e ânions) 

são iguais.

No PCLZ: q+ = q-

No PCLZ : q = 0

Ponto de carga líquida protônica zero (PCLPZ) e ponto de carga líquida 
zero (PCLZ) para um Latossolo (Sposito, 2008).

i. No PCLZ há ions móveis (σOS, σD), enquanto no PCZ não (σP=0). 

ii. No PCLZ pode ocorrer lixiviação de nutrientes e não no PCZ.
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• O Ponto de CARGA LÍQUIDA PROTÔNICA 
ZERO (H) é o valor de pH no qual a 

carga líquida de prótons adsorvida (H+ -
OH- = 0) é nula. 

• A melhor forma de determinar este valor 
é utilizando a equação 6:

• o + H + q  = 0 ...6

Determinando H quando q = 0 (PCLZ) e 
medindo o de forma que:

H = - o ...7
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UM EXEMPLO 
DEMONSTRATIVO

Cunha et al. (2014).

Cunha et al. (2014).

IV. CARGAS DAS PARTÍCULAS 
VERSUS 

MANEJO DO SOLO

1. Calagem (Ca2+, Mg2+, H4SiO4)
2. Adubação mineral (N, P, K, micro?)
3. Matéria orgânica (C, N, O, P, S, Resíduos etc.) 
4. Ciclagem mineral pela atividade biológica
5. Irrigação/Fertiirrigação
6. Atividade vulcânica e deposição eólica
7. Rochagem

8. E a mais importante de todas?
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CALAGEM PARA ELEVAÇÃO DO PH E ADIÇÃO DE SÍLICA AO SOLO
Ciclagem de sílica promovida pela atividade biológica em uma área de 

floresta tropical úmida. A largura das setas indica proporção relativa de 
sílica movimentando-se no sistema.

PLANTIO DIRETO   ROTAÇÃO DE CULTURAS

Relação entre CTC do solo medida por 
extração por NH4C2H3O2 e carbono 

orgânico do solo.

Sposito (2008)

Capacidade de troca catiônica e teor de carbono 
dos perfis de Latossolos Vermelho-amarelos (LVA), 

Latossolos Vermelho-escuros (LVE), Latossolos
Roxos (LR) e Latossolos Brunos (LB).(Costa et al., 

1999). 

y = 4.46x + 3.10
R2 = 0.91
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Eliminação das cargas positivas da superfície dos óxidos pela formação 
de CEI com grupos funcionais carboxílicos do HUMUS do solo.

ADIÇÃO DE NUTRIENTES  : N, P, K, 
MICRO?

Resíduos...
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Meurer (2014)

http://www.pedologiafacil.com.br/enquetes/enq38.php
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REJUVENESCIMENTO DOS SOLOS !

8. 
POR ÚLTIMO.  

O MAIS IMPORTANTE DE 
TODOS.

Sabe o quê?

SEM EROSÃO !!!
Aos meus alunos de Graduação e Pós-
graduação

CNPq
Projeto 312033/2013-3
Projeto 485221/2012-8

Fundação Araucária/CNPq
PRONEX Protocolo 24732-2012.

AGRADECIMENTOS
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Manejo Integrado de Solos e Aguas 



Etapas  do Projeto de Agricultura de Precisão

1. Perímetro e Malha Amostral “ Grid “

2. Amostragem do Solo

3. Análises de Solo

4. Organização e Processamento dos dados

5. Mapas de Fertilidade

6. Mapas de Correção em taxa variável

7. Aplicação em taxa variável

8. Monitoramento da produtividade



Perímetro e Malha Amostral “ Grid “  



/

Amostragem do Solo



Análises de Solo



Banco de Dados de Análises de Solo



Organização e Processamento dos dados

PARAMETROS TECNICOS 

P (Fósforo) 9mg/dm³

K na CTC 3 – 4%

V% 70% À 75%

Ca na CTC 50 – 60%

Mg na CTC 10 – 15%

Ca/Mg. 3 à 5

Ca/K 12 à 17

Mg/K 2 à 5

(Ca + Mg)/ K 13 à 20

S (Enxofre) 5 – 10mg/dm³



Diagnóstico da fertilidade dos grids nos talhões 



Calibração da adubação e fertilidade nos grids



Calibração da adubação e da fertilidade nos grids



Tabela  : Recomendação



Programa Farm Works

2755 h a



Programa Farm Works: foto



Programa Farm Works: Grid 



Programa Farm Works: curva 



Mapas de correção  

Insumos  / corretivos Intervalo 
Kg/ha

Aplicação 
mínima Kg/ha

Calcário Calcítico 200 500

Calcário  Dolomítico 200 500

Fósforo 
Supersimples

40 50

Cloreto de Potássio 40 50



Potássio na CTC

K % 

antes
K % 

depois



Saturação de Bases na CTC

Saturação - antes Saturação - depois



Situação após a calagem



Mapas de Aplicação

K P



Aplicação em taxa variável



Desafios – Uniformidade na distribuição



 Gerenciamento e administração do programa

 Plano de Trabalho AGRITU / Prefeitura

 Dois Estagiários Cursando Agronomia.

 Um motorista de caminhão.

 Duração 2013/2016

Organização do Projeto



a) Elaboração do Mapas de Fertilidade e de aplicação em taxa variável 
Àrea da Propriedade 

(Alq)

Valor cobrado no 

mercado ( R$ )

Valor cobrado no 

Programa  ( R$ )

Apoio

1  a 5 Alq R$ 121,00 R$ 25,00 80%

5 a 10 Alq R$ 121,00 R$ 35,00 71%

10 a 20 Alq R$ 121,00 R$ 45,00 63%

< 20 Alq R$ 121,00 R$ 50,00 59%

Ex: Propriedade com  5 Alq.  Mapa de taxa de aplicação Variável   R$       121,00
Ex: Propriedade com 10 Alq.  Mapa de taxa de aplicação Variável  R$       360,00
Ex: Propriedade com 20 Alq. Mapa de taxa de aplicação Variável  R$        968,00
Ex: Propriedade       > 30 Alq. Mapa de taxa de aplicação Variável  R$     2.178,00

Toneladas Valor cobrado no 

mercado ( R$ )

Valor cobrado no 

Programa  ( R$ )

Apoio

1  a 9 Ton 200,00 R$ 100,00 50%

10 a 19 Ton 298,00 R$ 150,00 50%

b) Aplicação em taxa variável 

Apoio do Programa

















Resultados 2014
• 2755 há                   Mapas de fertilidade

• 256                            Propriedades com o Mapa Realizado;

• 10,76 há 4,44 Alq   Propriedade média

• 1590                         Análises de solo realizadas;

• 79                              Propriedades com a correção realizada;

• 952 há                      Corrigidos;

• 1677 Ton                  Aplicadas em taxa variavel;

• 174 cargas                Aplicadas em taxa variavel;

• 9,64 Ton/Carga.    Carga média



Carlos Pereira Alves
Lr Nº 10-A  Com 1,95 Alq                           

•Produtividade média anterior             = 140 sc/ Alq   

•Produtividade safra 2014/2015          = 190 sc/Alq

•Aumento de produtividade  (35%)      =   50 sc/Alq

• Aumento de produção 1,95Alq x 50  = 97,50 sc

Insumos utilizados Ton Custo / un
R$

Custo
Total R$

Calcario Calcítico 2,80 106,00 296,80

Calcário Dolomitico 7,03 80,00 562,40

Supersimples 1,35 800,00 1080,00

Esterco de Frango Aplicado 11,7 115,00 1.345,50

Aplicação dos Corretivos 250,00

Projeto  A. P. 1,95 25,00 48,75

TOTAL 3.583,45

Custo em sacas de Soja
63 sc

PRONAF 4 Anos
Custo anual de 15,70sc

Custo por Alq 8/sc



Luis Aparecido Miolo
• Área   =  19,23 há ou 7,94alq

Custo em sc de soja:
197sc

PRONAF 4 /anos
Custo anual 49 sc/Ano

6,17 sa/Alq/Ano

Insumos utilizados Ton Custo / 
un
R$

Custo
Total R$

Calcario Calcítico 63 106,00 6.678,00

Cloreto de Potássio 1,4 1.150,71 1.611,00

Supersimples 2,8 676,48 1895,00

Aplicação dos Corretivos 800,00

Projeto  A. P. 7,94 Alq 35,00 280,00

TOTAL 11.264,00

•Produtividade média anterior         = 130 sc/ Alq   

•Produtividade safra 2014/2015       = 160 sc/Alq

•Aumento de produtividade  (23%)   =   30 sc/Alq

• Aumento de produção 7,94 Alq x 30 = 238



...muito obrigado 

Egº Agrº Enio Bragagnolo

Téc. Agr. Antônio Mariussi

Téc. Agr.Roque Antoniazzi

Estagiário Egº Agrº Marlon Depieri

Estagiário Egº Agrº Joao Bragagnolo

eniobragagnolo@emater.pr.gov.br

Instituto EMATER Tupãssi – F. (44) 3544 2239



O Programa “Tupãssi fazendo 

agricultura de precisão” é uma parceria 

dos Poderes Municipais e Estadual, 

com os produtores e suas organizações 

visando garantir às propriedades de 

Agricultura Familiar o acesso a esta 

mais  importante ferramenta. O 

programa integra-se as demais ações 

de Assistência Técnica e Extensão 

Rural para a consolidação de uma 

agricultura produtiva e sustentável.







Resultados 
• 307                            Propriedades com o Mapa Realizado;

• 10 há  =  4,5 Alq     Propriedade média

• 2190                         Análises de solo realizadas;

• 132                           Propriedades com a correção realizada;

• 1624 há                   Corrigidos;

• 2234 Ton                 Aplicadas em taxa variavel;

• 263 cargas              Aplicadas em taxa variavel;



GEOTECNOLOGIAS APLICADAS A MUDANÇA 

NA PAISAGEM E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Haroldo Virgilio

IV Reunião Paranaense de Ciência de Solo

Cascavel, 21 de maio de 2015.



Principais causas de mudança da paisagem e da 

ocupação do solo
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 Mudança de origen natural;

 Processos geomorfológico e ecológicos (erosão do solo, estágios de sucessão  da 

vegetação, etc.);

 Variabilidade climática interanual;

 Alterações de origem antrópica (desmatamento, urbanização, etc)

 Entre outras...

(Lambin e Strahler, 1994)



Tipos de Mudanças



Processo Geomorfológico: erosão/assoreamento 
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11-02-1984

http://landsat.usgs.gov/gallery_view.php?

Atchafalaya  Delta - Luisiana - EUA

Golfo do México



Processo Geomorfológico: erosão/assoreamento 
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http://landsat.usgs.gov/gallery_view.php?

10-02-2014

Golfo do México

Atchafalaya  Delta - Luisiana - EUA



Variabilidade climática interanual

Rio Paraguay
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14-04-2014 19-07-2014

http://landsat.usgs.gov/gallery_view.php?



Alteração de origem antrópica

Reservatório da UHE ITAIPU

Se
n
so

ri
am

e
n
to

 R
e
m

o
to

04-10-1982 22-10-1982 28-12-1982

Acervo de imagens Landsat

http://glovis.usgs.gov/



O desmatamento da Amazônia Legal, estimada pelo projeto PRODES (INPE, 2014), foi de 407.511

km2, no período de 1988 a 2014.
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Desmatamento
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UHE de Promissão, rio Tiete



02/09/2014
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UHE de Promissão, rio Tiete



Mudança da Paisagem Agrícola  vs Qualidade de água

UHE de Promissão, rio Tiete
24/01/2015
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19/08/201302/07/2013

Mudança da Paisagem Agrícola  vs Sedimento

Reservatório da UHE ITAIPU
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GEOTECNOLOGIAS

“Conjunto de técnicas e tecnologias que tem como função coletar, 

processar, analisar e oferecer informações com referência geográfica”
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Sensoriamento Remoto Orbital

Ferreia, 2012 – LAPIG – UFG

http://pt.slideshare.net/saepr/nit-monitoramento-satelitrio-e-gesto-territorial
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Kirk, 1996

Sensoriamento Remoto
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as Técnica de detecção de mudança

Análise Visual

T1 T2



Técnica de detecção de mudança

Classificação de imagem
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Técnica de detecção de mudança

Índice de Vegetação (razão de bandas, segmentação, etc)
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Antunes e Esquerdo, 2009

Perfil temporal do NDVI e Precipitação – Oeste do Paraná – 2007/2008



Limitações Tecnológicas

Satélite Landsat-8
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Como isolar do fluxo de radiação detectado pelo sensor apenas do objeto de 

interesse (água, solo, vegetação etc.) e como modelar os efeitos de misturas 

espectrais que ocorrem entre os componentes opticamente ativos (COAs).

Limitações Metodológicas

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agroclima.com.br/noticias/112839/semeadura-da-soja-inicia-em-rondonia-e-programa-da-embrapa-fortalece-acoes&ei=qsZdVc7ONsqlgwSZ1YHgDg&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNH9svE4C_PN0opOs-7WBfovGN8msQ&ust=1432295451361941
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-e-manejo/livros-e-informativos/embrapa-lanca-livro-sobre-macrophomina-phaseolina-em-soja.html&ei=TchdVaOrM4_IsQTdxYGICA&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNF15AYotKOkr1XTBRgtexcyJB4F4g&ust=1432295886607979


Constelação de Satélite RapidEye

Número de satélites em orbita: 5 

Revisita nadir: 5,5 dias

Revisita off-nadir: diária

Resolução espacial ~ 5 metros

Banda Red Edge (690-730 nm)

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mat.ucm.es/deptos/as/&ei=hvJcVaukFIqwsATkxYCQBw&bvm=bv.93756505,d.cWc&psig=AFQjCNE-c-DO5oepAvKjjQkO9Acm8djJRw&ust=1432241132501181


Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) 

Autonomia 45 min (cond normais)

Alcance 3 km (raio)

Resistência Vento 7 m/s

Tipo de decolagem Lançamento Manual

Tipo de pouso Circular e Linear

Altura de Voo 130 a 500 metros

Tipo de asa Asa Removível

Peso pronto para decolagem 0,65 kg

Dimensões 96cm x 20cm x 45cm

Material Espuma EPP

Resolução máxima (GSD) 4 cm\pixel

Resolução mínima (GSD) 30 cm\pixel

G
e
o

te
cn

o
lo

gi
as



G
e
o

te
cn

o
lo

gi
as Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)



G
e
o

te
cn

o
lo

gi
as

http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/

Aplicação WebGIS

Monitoramento de Focos de Queimada
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http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas/

Aplicação WebGIS

Monitoramento de Focos de Queimada



Aplicação WebGIS
Acervo Landsat – Google Earth Engine
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earthengine.google.org

Região de Quedas do Iguaçu,

Laranjeiras do Sul e

Rio Bonito do Iguaçu



Aplicação WebGIS

Série Temporal de índice de Vegetação / Precipitação
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https://www.dsr.inpe.br/laf/series/



https://www.dsr.inpe.br/laf/series/
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Série Temporal de índice de Vegetação / Precipitação



https://www.dsr.inpe.br/laf/series/
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Série Temporal de índice de Vegetação / Precipitação



Aplicação WebGIS

Sistema de Observação e Monitoramento da Agricultura no Brasil 

http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/somabrasil/



Aplicação WebGIS

SIG@Livre – ITAIPU

AÇÕES PARA:

 Conservação dos solos;

 Proteção das matas ciliares 

 Sistema viário rural;

 Saneamento rural;

 Correção de passivos ambientais;

 Impactos sobre o reservatório;

 Incentivar os usos múltiplos das águas.
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2. Diagnóstico técnico agronômico

1. Seleção da bacia hidrográfica

Etapas  para  execução das atividades no  SIG@Livre
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3. Acompanhamento da Obra e Medição com GPS

Etapas  para  execução das atividades no  SIG@Livre
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4. Processos Administrativos de Controle

Registro das obras realizadas

Documentação para desembolso 

financeiro

Etapas  para  execução das atividades no  SIG@Livre
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5. Acompanhamento da evolução do Convênio

Etapas  para  execução das atividades no  SIG@Livre
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Acervo fotográfico

Sistema Foto Gallery
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Aplicação WebGIS

Portal de Mapas ITAIPU

Seleção das Ações do Programa Gestão por 

Bacias Hidrográficas (visão BP3)
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Detalhe da camada “Conservação de Solos”
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Portal de Mapas ITAIPU
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Portal de Mapas ITAIPU



Celulares

Tablets

Computador

Aplicativo GIS para dispositivos portáteis (APP)
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Previsão de entrega para Julho/2015

 Consultar as ações da ITAIPU e dos Municípios na região da BP3,

relacionadas ao Programa Cultivando Água Boa;

 Cadastrar ações relacionadas as questões ambientais da região

 Disponível para os sistemas operacionais Android e IOS

Aplicativo GIS para dispositivos portáteis (APP)
G

e
o

te
cn

o
lo
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as



Considerações Finais

 Domínio Espaço vs Tempo do fenômeno de interesse;

 Periodicidade coleta de dados para monitoramento;

 Utilizar conjunto de geotecnologias para monitoramento do

fenômeno de interesse;

 Utilização de tecnologia SIG e WebGis na gestão da base de dados,

visualização, consulta, análise, etc.



OBRIGADO!!!

haroldo@itaipu.gov.br



João Alfredo Braida

braida@uffs.edu.br

Importância do C orgânico
para as propriedades físicas

do solo



De que propriedades físicas estamos 
falando?

Densidade do Solo? Densidade de Partícula?
Porosidade? Consistência? Estrutura? Textura? Cor?

Considerar os processos físicos importantes para 
agricultura ...
Fluxo de água no solo
Fluxo de calor no solo
Fluxo de gases no solo
Resistência à penetração das raízes
Capacidade do solo suportar cargas ... 



Kaiser, 2010.



Compartimento Função Principal

A. Biomassa Vegetal Viva Reciclagem de nutrientes, proteção do solo contra 
os agentes da erosão, produção de fibras e 
alimentos.

B. Resíduos Vegetais,
raízes e exsudatos

Fonte alimento para a biota do solo, proteção do 
solo contra os agentes erosivos, fonte de 
nutrientes às plantas.

C. Matéria Orgânica não protegida

1. Biomassa Microbiana Decomposição dos resíduos orgânicos, agregação 
temporária e fonte de nutrientes.

2. Matéria Orgânica 
lábil (> 50 mm)

Fonte de energia aos microorganismos, agregação 
temporária, CTC e fonte de nutrientes às plantas.

D. Matéria Orgânica Protegida < 50 mm)

1. Proteção estrutural Agregação permanente e CTC

2. Proteção coloidal Agregação permanente e CTC

Fonte : Adaptado de Mielniczuk (2008).



Biomassa vegetal viva e resíduos orgânicos na 
superfície do solo:

 Redução da energia de agentes erosivos: vento, chuva e 
enxurrada;

 Redução da incidência da energia solar;

 Redução da energia de compactação exercida por máquinas 
e animais;





Roveder e Eltz, 2008.

• Erosão eólica



Braida & Cassol, 1999.

• Erosão hídrica



Schäfer et al., 2001.



Schaefer et al., 2002.



Braida et al., 2006.

• Energia de compactação



Braida et al., 2006.



Hilbig et al., 2007.



Gasparin et al., 2005.

•Temperatura e umidade do solo



Resende et al., 2005.



Raízes e resíduos incorporados ...



Barbosa & Lima, 2013.

• Resistência ao cisalhamento



Zhang et al., 2010.



De Baets et al., 2008.



• Infiltração de água no solo

Nicoloso et al., 2008.



Abreu, Reichert & Reinert, 2004.



Matéria Orgânica do Solo:

 elevado número de cargas superficiais – CTC = 400 a 
1.400 cmolc kg-1 (Canellas et al., 1999);

 Elevada área superficial específica – ASE = 800 a 900 
m2 g-1 (Meurer et al., 2000);

 natureza molecular e coloidal (forças de van der Waals).



A MOS atua na agregação do solo:

 ligante orgânico, fortalecendo as ligações nos pontos de
contato existentes entre as partículas minerais;

1. aumenta da força de adsorção dos íons e das moléculas de
água nos pontos de contato;

2. aumenta a força de retenção de água no solo e,
conseqüentemente, reduz o raio da curvatura dos meniscos
formados entre as partículas.

 estabelece pontos de contatos adicionais entre as partículas
minerais, inclusive em locais onde as mesmas estão “distantes”
(pontos em que a distância entre as partículas minerais é
suficiente para impedir o estabelecimento de ligações diretas
entre elas);





Com adição 
de MOS



Salton et al.,2008.



Neves, Feller e Kouakoua., 2006.



Wendling et al., 2005.



MOS e os parâmetros do Ensaio de Cisalhamento Direto:
Coesão e Atrito



Ekwue, 1990.



Zhang; Horn & Hallett (2005)



Braida et al., 2007a.



Lebert & Horn, 1991.

Agregação e envoltória de Cisalhamento Direto:



Braida et al., 2007b.



(a) solo;
(b) agreg. < 0,25 mm;
(c) agreg. 0,25 a 0,50 mm;
(d) agreg. 0,50 a 1,00 mm;
(e) agreg. 1,00 e 2,00 mm;
(f) agreg. 2,00 e 4,00 mm.

Braida et al., 2007b.



Braida et al., 2006.

MOS e os parâmetros do Ensaio de Compactação do Solo:



Braida et al., 2006.



Braida et al., 2006.
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MOS e os parâmetros do Ensaio de Compressibilidade:



Pressão de pré-compressão - p



Mentges, 2010.



Pressão de pré-compressão - p



MOS – maior teor de água em 
uma mesma tensão

MOS – maior tensão para um 
mesmo teor de água

Mosaddeghi et al., 2003.



Umidade gravimétrica - Ug (g g-1)
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Figura 12. Pressão de pré-consolidação como função da umidade gravimétrica 
de um Nitossolo Vermelho distrófico, para diferentes classes de teor de 
carbono orgânico (CO) e de densidade do solo (Ds): a) Ds < 1,06 Mg m-3 e 
b) Ds > 1,06 Mg m-3. Braida , 2004.
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Índice de compressibilidade - Cc



Braida et al., 2010.



Zhang; Horn & Hallett, 2005.



Braida et al., 2008.

Elasticidade do solo



Zhang; Horn & Hallett, 2005.



Zhang; Horn & Hallett, 2005.



Streck et al., 2008.

MOS e retenção de água no solo



Beutler et al., 2002.



Giarola, Silva e Imhoff, 2002.



Giarola, Silva e Imhoff, 2002.



Vogelmann, 2014.

Hidrofobicidade do solo



Vogelmann, 2014.



Matéria Orgânica é panacéia para todos
os problemas de solo?

Elevar o teor de C Orgânico do solo resulta:

1. em maior quantidade de água disponível às plantas?
2. em maior capacidade de infiltração de água no solo?
3. em maior resistência à compactação?
4. em menor resistência à penetração de raízes?
5. em menor ocorrência de erosão?
6. ....

Afinal, solo com maior teor de C Orgânico é solo com maior
qualidade física?!



Figura 1. Modelo teórico das mudanças no teor de carbono orgânico do solo, quando o
mesmo é submetido à mudanças no sistema de uso e manejo (DC = variação do
teor de carbono).

Fonte: Braida & Reinert, 2015.



Campo Nativo

Prof. Ds COT 
m Mg m-3 g kg-1

0,00 - 0,05 1,29 26,87

0,05 - 0,10 1,26 22,13

0,10 - 0,20 1,24 20,40

0,20 - 0,30 1,22 18,70

Plantio Direto – PD R2

Prof. Ds COT 
M Mg m-3 g kg-1

0,00 - 0,05 1,34 28,43

0,05 - 0,10 1,36 21,25

0,10 - 0,20 1,35 18,82

0,20 - 0,30 1,29 16,81

Campos, 2006.



Solo 1 – Vitorino, PR Solo 2 – Pato Branco, PR

Mata Lav. em PD Mata Lav. em PD

Ds
(Mg m -3)

MOS
(g kg-1)

Ds
(Mg m -3)

MOS
(g kg-1)

Ds
(Mg m -3)

MOS
(g kg-1)

Ds
(Mg m -3)

MOS
(g kg-1)

0,0 - 0,05 0,67 73,7 0,95 63,4 0,63 93,8 1,13 57,6

0,05 - 0,1 0,83 52,3 1,26 42,9 0,85 67,0 1,28 46,9

0,1 - 0,15 0,93 48,7 1,28 43,3 0,87 46,9 1,27 37,5

0,15 - 0,2 0,98 43,8 1,22 38,9 0,95 53,6 1,29 33,5

0,2 - 0,3 1,03 41,6 1,14 33,1 0,87 40,2 1,20 20,1

0,3 - 0,4 1,05 38,0 1,03 29,5 0,86 40,2 1,12 26,8

0,4 - 0,5 1,09 32,2 1,06 24,6 0,87 26,8 1,04 28,1

Adaptado de Carneiro et al., 2009.



Braida, 2004.



Acúmulo de MOS em 
condições naturais: 
cargas pouco 
frequentes, intensas 
ou abrangentes e/ou 
quantidade sem 
excesso de cargas e 
com raízes em 
profusão:

 Redução da Ds
 Aumento da PT
 Aumento da MaP
 Agregados
granulares, pequenos e
fortes

Acúmulo de MOS em 
lavouras: cargas 

frequentes, intensas 
e abrangentes e 
raízes sazonais:

Em PD - Ds alta, 
agregados grandes, 

densos, resistentes e 
próximos entre si 

(Chaney et al., 1985)

Em PC – Ds alta, 
agregados pequenos, 

densos e próximos 
entre si.



Os resultados aqui apresentados são promissores, porém indicam que, mesmo em
solos enriquecidos com matéria orgânica, as ações mais eficientes para evitar os
danos às propriedades físicas do solo são:

reduzir a carga aplicada por máquinas, quer seja reduzindo o peso das mesmas
ou ampliando a área de contato dos pneus com o solo;

reduzir a carga animal;

evitar o tráfego de máquinas e animais nos períodos que o solo está com
excesso de umidade;

controlar o tráfego de máquinas, com vistas a reduzir a área trafegada;

manter o solo coberto com densa cobertura morta;

adotar sistema de rotação de culturas, que inclua plantas com propriedades
descompactadoras, inclusive nos períodos de entressafra;

adotar práticas mecânicas de controle da erosão;

reduzir o revolvimento do solo;

...



Obrigado!!
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Aplicação de corretivos e 

fertilizantes em taxas variáveis 
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Aplicação de corretivos e fertilizantes em taxas variáveis 

é uma prática que faz parte de um contexto mais amplo 

relacionado ao termo “Agricultura de Precisão”, que tem 

origem na variabilidade espacial e temporal presente nas 

lavouras. 

Contextualização 
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Milho (kg ha-1) 
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Café 
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Citros 
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Cana 
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Uma definição simples para AP: 

é gerenciar o sistema de produção considerando a 
variabilidade espacial e temporal das lavouras... 
 
...e tirar proveito (econômico e ambiental) dessas 
desuniformidades... 
 
...sempre que elas forem relevantes. 
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“Agricultura de Precisão” 
 

• Variabilidade espacial 
 

 Investigação e mapeamento  
 

- Ferramentas de amostragem, sensores e SIG 

 

 Gestão 
 

- Aplicações em taxas variáveis 
 

• Tecnologias relacionadas ao GNSS 
- Sistemas de direcionamento, telemetria,  controle de 

tráfego, controle automático de sessões, etc...  
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 Otimizar (reduzir?) o uso de insumos 
 

 Aumentar a produtividade 
 

 Melhorar a qualidade do produto 
 

 Melhorar a qualidade de operações 
 

 Aumentar a lucratividade 
 

 Minimizar impactos ambientais  

Objetivos 
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• Década de 1980 – Europa / EUA 

 

• Sinal GPS – em torno de 1990 

 

• Monitor de produtividade – 1990 (Europa); 1991 

(EUA) 

 

• Eventos científicos e comerciais -  se intensificam 

ao longo da década de 1990 

 

• Sinal de GPS livre – 2000 

 

Histórico (Mundo) 
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1995 - Primeiras colhedoras com monitor de produtividade 

1995 - Barras de luzes em aviões agrícolas 

1996 - Seminário de AP – na USP/ESALQ 

1998 - Primeiros prestadores de serviços 

1999 - Disciplinas de graduação 

2001 - Equipamento nacional para doses variáveis 

2001/2002 - Primeiras consultorias 

2003 – Sistemas de direção automática (em cana-de-açúcar) 

2004 - Congresso Brasileiro de AP 

2012 - Comissão de AP no Ministério da Agricultura 

Histórico (Brasil) 
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 Gerenciamento da correção e adubação  do solo 

via aplicação em taxas variáveis, basicamente de 

calcário, potássio, fósforo e gesso 

 Com base em amostragem georreferenciada    

(“em grade”) 

Como se pratica AP no Brasil: 

Considerando apenas a 

variabilidade presente no solo! 
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Variabilidade dos teores de fósforo no solo de uma lavoura 
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Linsley & Bauer (1929) 
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O planejamento da 

amostragem – a grade 

amostral 

Linsley & Bauer (1929) 
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Os dados 

mapeados 

A legenda 
Linsley & Bauer (1929) 
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A legenda 

O mapa de dados 

interpolados – 

isolinhas 

Linsley & Bauer (1929) 



                                      
                                                        Prof.  J. P. Molin 

A legenda 

O mapa de dados 

interpolados – 

isolinhas “coloridas” 

Linsley & Bauer (1929) 
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Outros estudos de casos 

Linsley & Bauer (1929) 
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O próximo registro do uso de 

amostragem georreferenciada para a 

geração de mapas interpolados de 

teores de atributos químicos do solo 

(usando geoestatística) é de 1988, pelo 

Prof. David Mulla, Minneapolis. 



                                      
                                                        Prof.  J. P. Molin 

Recursos para um bom diagnóstico 

Amostragem georreferrenciada 
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Métodos de Amostragem 

Sem conhecimento prévio da área 

• Amostragem em grade 

– por ponto 
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Célula 

amostral 

Amostragem em grade por ponto 

Pontos normalmente gerados a partir de uma grade regular 
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Amostragem em grade por ponto 

Raio (2 a 5 m) 
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Métodos de Amostragem 

Com mínimo conhecimento prévio da área 

• Amostragem em grade 

– por ponto 
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Ex.: amostragem por pontos guiados pela 

variabilidade identificada por algum fator 

(produtividades, biomassa via imagens de satélites, 

condutividade elétrica) 
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Métodos de Amostragem 

Sem conhecimento prévio da área 

• Amostragem em grade 

– por ponto 

– por célula 
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Célula 

amostral 

Célula 

amostral 

.  .  .  

.  . 

.  .   . 

.  . 
.  .      . 

.  .      

. 

Amostragem por célula 
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GIMENEZ, 2012 
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Métodos de Amostragem 

Sem conhecimento prévio da área 

• Amostragem em grade 

– por ponto 

– por célula 

Com conhecimento prévio pleno da área 

• Amostragem por unidades de gestão (UGD) 
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Unidades de gestão diferenciada (“zonas de manejo”) são 

áreas delimitadas como de mínima variabilidade dos 

fatores utilizados para lhes definir, dentro de um talhão.  

 

Mínima variabilidade dentro das UGDs 

Diferenças (variabilidade) entre UGDs 

 

Os indicadores podem ser únicos ou, preferencialmente, 

compostos: 

 

• produtividades 

• vigor das culturas (biomassa) a partir de imagens 

• condutividade elétrica do solo 

• relevo 

• pedologia 

• conhecimento do agricultor 
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Exemplo de determinação: mapas de produtividade de milho normalizados: 2002, 2003 e 2006 

UGD 

0 a 40% da média 

40 a 85% da média 

85 a 105% da média 

105 a 150% da média 

+ 150% da média 

Produtividades normalizadas em torno da média anual 
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1 

4 

2 

3 

Unidades de gestão diferenciada em função das produtividades médias 

normalizadas: 

1, 2 e 3 – alta produtividade 

4 – baixa produtividade 
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Alta produtividade 

Baixa produtividade 
Demanda por nutriente 

Demanda por nutriente 

Excesso 

TAXA FIXA 

Transição 

ALTO POTENCIAL BAIXO POTENCIAL 

Falta 
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Alta produtividade 

Baixa produtividade 
Demanda por nutriente 

TAXA VARIÁVEL 

Demanda por nutriente 

ALTO POTENCIAL BAIXO POTENCIAL 

Transição 

Aumento de produtividade 

Manutenção de produtividade 
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A visão de J. v. Liebig 

„... . One day (it was around 1850) Liebig said: 

Brock, H.: Justus von Liebig. Braunschweig: Vieweg Verlagsgesellschaft 1999, p. 148, own translation 

The farmer will be able to assess the exact 

yield during harvest like a bookkeeper is doing 

in a well controlled factory; then by simple 

calculations he could determine highly precise 

all substances which he has to replace in each 

field, also by amount, to restore the fertility  

(85). 

 “Agricultura de Precisão – balanço no nível talhão! 

Auernhammer (2010) 

Um dia (em torno de 1850) Liebig disse: 

 

Será possivel ao agricultor obter a produtividade 

exata nas colheitas da mesma forma que um 

contador faz em uma fábrica bem controlada; 

assim, com cálculos simples ele poderá 

determinar com precisão todas as substâncias 

que tem que repor em cada talhão, com 

quantidades exatas, para reestabelecer a 

fertilidade.   
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soja0708
1000 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 3600
3600 - 4000
4000 - 4800
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Média: 4818.74kg/ha 

Milho safrinha08
500 - 3500
3500 - 4000
4000 - 4500
4500 - 5000
5000 - 6000
6000 - 7200
7200 - 9000

(6621 kg/ha x 5 kg)/1000 = 33,1 kg/ha (K2O) 
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K2O Expotacao Soja
37.5 - 57
57 - 64.6

64.6 - 69.3
69.3 - 81



                                      
                                                        Prof.  J. P. Molin 

K2O Exportaao Milho
1 - 6.5
6.5 - 16.9
16.9 - 23
23 - 27.2
27.2 - 49.9
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Min.: 50.0 Kg./ha. 

Max.: 140.1 Kg./ha. 

Média: 92.6 Kg./ha. 

Total : 39408.88 Kg. 

KCl_Cobertura

50 - 68.5
68.5 - 83.6

83.6 - 93.7

93.7 - 102.8
102.8 - 140.1

Recomendação para aplicação de 

KCl com base na exportação do 

milho e da soja 
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Perspectivas para se evoluir 

Como melhorar e ao mesmo tempo 

acelerar o processo de obtenção 

de um diagnóstico confiável? 
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www.soilcaresresearch.com 

Kenia, Africa 

Espectrometria MID 

RaioX 

Eletroquímicos 
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Sensoriamento e Sensores 

• Em AP, quais são os alvos? 

– Solo 

– Plantas 

– Produto (qualidade) 

• Quais são as formas? 

– Sensoriamento remoto 
• Sem contato com o alvo 

– Sensoriamento direto 
• Contato físico com o alvo 

Uma terminologia recente: 

sensores proximais 

(“proximal sensors”) 

A função do sensoriamento: produzir diagnósticos da 

variabilidade espacial de fatores de produção, mesmo que de 

forma indireta, porém em alta densidade. 
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Sensoriamento e Sensores 
de solo de planta 

Mede-se algum parâmetro físico/químico 

que indiretamente relaciona-se à um 

parâmetro agronômico de interesse. 
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“Sensores de solo em tempo real são necessários para expandir os conceitos de 

agricultura de precisão e precisam ser confiáveis, de rápida leitura e resposta, simples, 

baratos e com boa repetibilidade” 

ADAMSHUK, V.I., 2007 

Sensores de solo 



                                      
                                                        Prof.  J. P. Molin 

Automação das análises químicas de solo diretamente 

em campo 

ADAMSHUK, V.I., 2008 
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Conjunto sensor de pH 

A haste amostradora desce 

até o solo 

A amostra de solo é 

empurrada contra dois 

eletrodos de pH que 

fazem a leitura 

Os dados são então georreferenciados 
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Condutividade Elétrica do Solo 

ALLRED, B et al., (2008) 
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Sensor por contato 

VerisThecnologie 
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Condutividade 

elétrica do solo por 

contato 

Trabalho realizado 

em 2002 no Paraná 
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1,0 12,0 

EC (mS m-1) 

2003 

2004 

10,0 28,0 

Soil moisture (%) 

EC (mS m-1) 

15,0 40,0 

Clay (%) 

Soil moisture (%) Clay content (%) 

Field 1 

(0 to 0.3 m) 

CE do solo por contato e relação com água do solo, 

textura e variabilidade temporal - Trabalho realizado 

em SP e PR, em 2003 e 2004 

MOLIN & FAULIN, 2011 
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1 14 

EC (mS m-1) 

10 14 

Soil moisture (%) 
20 28 

Clay (%) 

Field 2 

6 23 CE (mSm-1) 

Clay content (%) Soil moisture (%) 

2003 

2004 

EC (mS m-1) 

(0 to 0.3 m) 

MOLIN & FAULIN, 2011 
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 Moisture level Clay level 

 Field Year r2 F r2 F 

EC 

1 
2003 0.77 * 0.73 * 
2004 0.74 * 0.72 * 

2 
2003 0.04 * 0.00 * 
2004 0.09 * 0.00 ns 

 

Regression analyses between EC and soil moisture and clay levels 

* F test, significant at p<0.01; ns = F test, non-significant (p>0.01) 

MOLIN & FAULIN, 2013 
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Espectrorradiometria de campo 

CHRISTY, 2007 
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sensor 

vis-NIR - 2007 

Ferramentas de análise dos dados: 

 

- Análise de componentes principais 

 

- Agrupamento com lógica fuzzy 

 

- calibração para a propriedade 

específica 

- limpeza de dados 

- regressões parciais 

- validação cruzada 

Equipamento 

VerisThecnologie 

Espectrorradiometria de campo 
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vis-NIR 

VerisThecnologie 

Espectrorradimetro 
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PROF. SHIBUSAWA 

Espectrorradiometria 

de campo 
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Equipamentos para as intervenções 
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AP só é 

vantajosa 

onde as 

lavouras 

são 

manchadas 
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Distribuidor a Lanço 

Atuadores 
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Receptor 
GNSS 

Controlador 

Atuadores 
• Altura da comporta 

delimitadora (pistão 
hidráulico ou motor 
elétrico) 

• Velocidade da esteira 
dosadora (motor hidráulico) 

 

Recomendações 
(sensor ou mapa) 

Sensores 
acessórios 

O que é um controlador de taxa variável? 
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Resultado da aplicação a lanço desuniforme de potássio 

em solo arenoso com baixos teores de K (FMT 2006) 
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Calcario - 3,75 m/s 

As máquinas e a 

aplicação a lanço 



www.agriculturadeprecisao.org.br 

José P. Molin 

ESALQ/USP 

jpmolin@usp.br 

Aplicação de corretivos e 

fertilizantes em taxas variáveis 

Obrigado! 



Eng. Agr. Dr. Júlio Cesar Salton
Embrapa Agropecuária Oeste

Painel I: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR O C DO SOLO



Nível atual

Perda de MOS (carbono) do 
solo e desagregação do solo

Reduzido aporte de C
Produção insuficiente de plantas, (grãos, 

fibras,...) palha, raízes

Auto-organização

Novo nível 

Energia dissipada –
perdida por erosão e 
degradação do soloPerda de 

qualidade e 
capacidade 
produtiva



Nível atual

Auto-organização

Novo nível 

Acúmulo de MOS 
(carbono) no solo e maior 

agregação do solo

Aporte de C
Plantas, Produtos (grãos, 

fibras,...) Palha, Raízes



Situação de equilíbrio
Taxa de entrada de C = taxa de saída de C

Degradação do solo

Situação de desequilíbrio
Taxa de entrada de C < taxa de saída de C

Taxa de 
decomposição e 
perdas por erosão

Aporte de carbono 
(palha, raízes, 
exudatos, dejetos,...)



Modelo conceitual do sistema de produção agropecuário (iLPF) e a dinâmica do carbono (Salton, 
2005)



Uso de cultivos consorciados – milho safrinha+ 
forrageiras



Cultivo 
consorciado

(milho + forrageira)

Produção 
de grãos

Produção 
de palha e 

raízes

Estrutura 
física

do solo

Atividade 
biológica 
do solo

Decomposição

Reciclagem e 
liberação de 
nutrientes

$$$$     
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Alteração no teor de 
carbono do solo, após o 
cultivo de forrageiras 
perenes no período da 
entressafra, em consórcio 
com milho, safra 2007/08.



Matéria Orgânica do Solo

Matéria orgânica 
particulada (MOP )           

> 53mm

Matéria orgânica 
associada aos minerais 

(MOM) < 53mm

Fração lábil, curto prazo, afetada 
pelas culturas e sistemas de 

manejo

Fração humificada, pouco 
lábil, longo prazo 
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Alteração no teor de Carbono na matéria orgânica particulada do solo, após o 
cultivo de forrageiras perenes no período da entressafra em consórcio com 
milho, em São Gabriel do Oeste, safra 2007/08.
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Alteração no teor de carbono na matéria orgânica particulada do solo, após o 
cultivo de forrageiras perenes no período da entressafra, em São Gabriel do 
Oeste, safra 2006/07.



•Situação original: solo argiloso - 80 % argila, com compactação decorrente de PC
•Sistema de produção: sucessão soja/milho safrinha em PD
•Prática inserida: consórcio do milho safrinha com braquiária e pastejo por 
bovinos após a colheita do milho
• monitoramento: safras  2010, 2011 e  2012 









1
 m

Braquiárias: excelente opção para 
melhoria da qualidade do solo, 
especialmente pelo ótimo sistema 
radicular...

Brachiaria ruziziensis





Fazenda São Mateus, Três Lagoas, MS
Neossolo quartzarênico
9% argila
2008

Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS
Latossolo Vermelho distroférrico
65% argila
1995

Embrapa Agropecuária Oeste, Ponta Porã, MS
Latossolo Vermelho distroférrico
40% argila
2009



•Situação original: solo argiloso - 65 % argila com PC por 20 anos
•Sistema de produção: PC monocultivo, SPD, iLP e Pastagem Permanente
•Início: 1995/96 
•Local: Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS



•Rendimento de grãos e carne 

•Produção de palha

•Custos

•Ocorrência de pragas, doenças, plantas 

daninhas,...

•Alterações em atributos do solo

•Físicos

•Agregados

•Compactação

•Infiltração da água

•Químicos

•Carbono

•Nutrientes 

•Acidez,... 

•Biológicos

•Atividade

•Fauna

•Nematóides 

• outras avaliações...

 
 

Sistema 
de 

manejo 

1
9

9
5

 

1
9

9
5

/9
6

 

1
9

9
6

 

1
9

9
6

/9
7

 

1
9

9
7

 

1
9

9
7

/9
8

 

1
9

9
8

 

1
9

9
8

/9
9

 

1
9

9
9

 

1
9

9
9

/0
0

 

2
0

0
0

 

2
0

0
0

/0
1

 

2
0

0
1

 

2
0

0
1

/0
2

 

2
0

0
2

 

2
0

0
2

/0
3

 

2
0

0
3

 

2
0

0
3

/0
4

 

2
0

0
4

 

2
0

0
4

/0
5

 

2
0

0
5

 

2
0

0
5

/0
6

 

2
0

0
6

 

2
0

0
6

/0
7

 

2
0

0
7

 

2
0

0
7

/0
8

 

2
0

0
8

 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

0
9

 

2
0

0
9

/1
0

 

2
0

1
0

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
1

 

2
0

1
1

/1
2

 

2
0

1
2

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
3

 

2
0

1
3

/1
4

 

2
0

1
4

 

2
0

1
4

/1
5

 

PC M S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S A S 

 SPD a M S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S 

 SPD b M M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S 

 SPD c M S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M A S T S N M 

 ILP a M S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumb 

 ILP b M B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S A B. decumbens S A S 

PP Brachiaria decumbens 

 
 
 



Minerais < 0,053 mm (argila,silte) 

+

MOM

microagregados < 0,25 mm +

minerais (areia) +

MOP livre (raízes, hifas, 

resíduos orgânicos,...)

MOP livre + 

Agregados > 0,25mm +

MOP oclusa 

macroagregado > 

1,0 mm

macroagregado > 

2,0 mm

MOP 

livre

A

B

C

D

MOM 

oclusa
MOP 

oclusa

MOM

Minerais < 0,053 mm (argila,silte) 

+

MOM

microagregados < 0,25 mm +

minerais (areia) +

MOP livre (raízes, hifas, 

resíduos orgânicos,...)

MOP livre + 

Agregados > 0,25mm +

MOP oclusa 

macroagregado > 

1,0 mm

macroagregado > 

2,0 mm

MOP 
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Minerais < 0,053 mm (argila,silte) 

+

MOM

microagregados < 0,25 mm +

minerais (areia) +

MOP livre (raízes, hifas, 

resíduos orgânicos,...)

MOP livre + 

Agregados > 0,25mm +

MOP oclusa 

macroagregado > 

1,0 mm

macroagregado > 

2,0 mm

MOP 

livre

A

B

C

D

MOM 

oclusa
MOP 

oclusa

macroagregado > 

2,0 mm

MOP 

livre

A

B

C

D

MOM 

oclusa
MOP 

oclusa

MOM

Esquema ilustrando o processo de formação de macro-

agregados constituídos por partículas minerais e matéria 

orgânica em diferentes posições, classificada como MOP 

livre (matéria orgânica particulada livre), MOP oclusa 

(matéria orgânica particulada oclusa), MOM (matéria 

orgânica associada aos minerais). As letras indicam a 

maior suscetibilidade ao ataque pelos microrganismos 

decompositores, sendo o sítio A o mais suscetível e D o 

menos suscetível (A>B>C>D ), Salton, 2005.



Atributo
Sistemas

SC SPD ILP PP VN

Tamanho médio dos agregados – DMP (mm) 2.19 3.18 4.12 4.93

Índice de estabilidade de agregados 0.72 0.77 0.91 0.97

Salton J.C., Mielniczuk J., Bayer C., Boeni M., Conceição P. C., Fabrício A.C., Macedo 

M.C.M., Broch D.L. (2008) Agregação e estabilidade de agregados do solo em sistemas 

agropecuários em Mato Grosso do Sul. Revista Brasileira de Ciência do Solo 32, 11-21.

Distribuição espacial do DMP após 14 anos de uso de 
sistemas de manejo (1995 to 2008)

Atributos físicos do solo



Soares, 2011

Tamanho médio de agregados estáveis, Dourados, 2011.



PC

SPD

ILP

1996 1998 2001

Escala 1:5000

< 15 g kg-1

15 a 25 g kg-1

25 a 35 g kg-1

35 a 45 g kg-1

45 a 55 g kg-1

> 55 g kg-1

< 15 g kg-1

15 a 25 g kg-1

25 a 35 g kg-1

35 a 45 g kg-1

45 a 55 g kg-1

> 55 g kg-1

< 15 g kg-1

15 a 25 g kg-1

25 a 35 g kg-1

35 a 45 g kg-1

45 a 55 g kg-1

> 55 g kg-1

< 15 g kg-1

15 a 25 g kg-1

25 a 35 g kg-1

35 a 45 g kg-1

45 a 55 g kg-1

> 55 g kg-1

Matéria orgânica do solo - 0 a 5 cm

PC

SPD

ILP

PC

SPD

ILP

96 97 98 99 00 01

PC S S S S S S
SPD S S S S S S
ILP a S S P P S S
ILP  b P P S S P P



Teor 
de 
Matéria 
Orgânica 
do 
Solo



PC SPD a SPD b SPD c ILP a ILP b PP

C
O

T
 (

g
 k

g
-1

)

0

5

10

15

20

25

30

< 2 mm

> 2 mm

35,3% 51,9% 48,5% 63,4% 60,6% 69,2%55,6%

64,7% 48,1% 51,5% 36,6% 39,4% 30,8%44,4%

Distribuição relativa dos teores de carbono orgânico total (COT) em classes de tamanho de 
agregados de um Latossolo Vermelho distroférrico submetido a sistemas de manejo do solo 
em, em Dourados, MS. (PC: preparo convencional, SPD: Sistema Plantio Direto, ILP: 
integração lavoura-pecuária e PP: pastagem permanente). (Souza, R. A.C.   2013).



PC SPD a SPD b SPD c ILP a ILP b PP

C
-M

O
P

 (
g
 k

g
-1

)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

< 2 mm

> 2 mm

32,3% 44,8% 34,9% 59,3% 60,3% 66,3%48,9%

67,7% 55,2% 65,1% 40,7% 39,7% 33,7%51,1%

Teores de carbono na fração particulada da matéria orgânica do solo (C-
MOP) em agregados de um Latossolo Vermelho distroférrico submetido a 
diferentes sistemas de manejo, em Dourados, MS. (PC: preparo 
convencional, SPD: Sistema Plantio Direto, ILP: integração lavoura-pecuária 
e PP: pastagem permanente). (Souza, R. A.C.   2013).



Teor de 
C-MOP no 

perfil do 
solo, 

Dourados, 
2011 



Atributo
Sistemas

Ref
SC SPD ILP PP NV

Carbono da biomassa microbiana do solo (µg C g-1) 320.4 421.0 507.9 542.0 965.1
Borges et al.

(2009)

Respiração basal (µg C-CO2 g-1 solo dia-1) 14.1 22.4 24.3 24.6 53.2
Quociente metabólico- qCO2 (µg C-CO2 µg-1 C-BMS h-1) 17.3 24.7 23.5 22.7 22.4
Quociente microbiano - qMIC (%) 2.0 2.1 2.3 2.4 2.4

Densidade da macrofauna invertebrada do solo 
(ind m-2)

279 1102 1261 3715 Silva et al. (2008)

662 1144 3349
Aquino et al.

(2008)

Diversidade da macrofauna (nº de grupos)
6 11 15 19 Silva et al. (2011)

9 19 15 15 21 Silva et al. (2006)

Abundancia do nematoide Rotylenchulus reniformis
(nº ind 300 cm-3)

3424 24 4 0 0
Sereia et al.

(2007)

Atributos biológicos do solo

Interação com atributos físicos e 
químicos do solo

indicador de qualidade 

do solo



Portillo et al,  no prelo

Quantidade remanescente (%) após 51 dias da aplicação, em solos incubados a 28°C e umidade 
correspondente a 75% da capacidade de campo, em diferentes sistemas de manejo do solo.  
Dourados, MS, 2013.



Distribuição do sistema radicular da cultura da 
soja sob sistemas de manejo safra 2009/10. 

Dourados,MS

ILPSPDPC

Soares, 2011



Variável
Sistema

SC SPD ILP

Produtividade da soja em anos com boa distribuição de 
chuvas – 2006/07 (kg ha-1)

3875 3981 3910

Produtividade da soja em anos com má distribuição de chuvas 
– 2010/11  (kg ha-1)

1642 2882 2866

SC - 2739 kg/ha ILP - 3282 kg/ha

Efeitos dos sistemas de manejo na maturação e produtividade da soja (cv BRS133) semeada em 
19/11/2001, imagem de 19/03/2002

25 dias sem chuvas

Produção de grãos



Zanatta J.A., Salton J.C., Bayer C., Tomazi M. , Colman I. (2011)

Emissões durante a safra de soja 2009/10  (kg EqCO2/ha) SC SPD ILP

N2O 275,0 235,0 224,0

CH4 -21,2 -14,2 -10,2

CO2 0,0 -385,0 -1229,0

Balanço total GEE 253,8 -164,4 -1015,3





 Situação original: solo arenoso (9% de argila), pastagem em 
degradação

 Sistema de produção: pecuária
 Prática inserida: Sistema de integração lavoura-pecuária (Sistema São 

Mateus)
 Monitoramento: desde 2008



Sistema São Mateus

Soja em
plantio
direto

Soja em
plantio
direto

Soja em
plantio
direto

Pastagem

Pastagem

Pastagem

Correção
química do 

solo

Adequação 
física do solo

Pastagem degradada

Fase de adequação do solo

Pastagem

Pastagem

Fase 
produção

iLP

Sistema São Mateus
Tecnologias validadas com sucesso na Fazenda São Mateus desde 2008/09



Sistema São Mateus

Soja em
plantio
direto

Soja em
plantio
direto

Soja em
plantio
direto

Pastagem

Pastagem

Pastagem

Correção
química do 

solo

Adequação 
física do solo

Pastagem degradada

Fase de adequação do solo

Pastagem

Pastagem

Fase 
produção

iLP

Etapa diferencial dos demais sistemas de recuperação



3,9
4,2

3,5

2,6

4,0
3,4

PC ILP Pasto ref

Tamanho médio dos agregados (mm)



Fazenda São Mateus
Selvíria,MS
2012









•Situação original: solo textura média
•Sistemas de produção: PC, SPD, iLP e iLPF
•monitoramento: safras  2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14,... 



Ponta Porã,MS
40% de argila

650 m
implantação em 2009



Sistema de integração lavoura – pecuária - floresta



Sistema iLPF
Soja/milho + pastagem de Xaraés
Renques de eucalipto espaçados 12,5 e 25 m
Imagem de 20/11/2013





Soja após milho safrinha
13/2/2012

Safra 2011/12
Ponta Porã, MS

Soja sobre palhada de B. 
brizantha cv. Xaraés

Soja após B. brizantha
cv. Xaraés (2 anos)

13/2/2012



Sistema Convencional
Soja/milho safrinha

Sistema Plantio Direto
Soja/milho safrinha + B. ruziziensis

Sistema iLP
Soja/milho safrinha + Xaraés

84,3 sc/ha 92,2 sc/ha 107,9 sc/ha

Sistema iLPF 12,5 m
Soja/milho safrinha+ Xaraés

Sistema iLPF 25 m
Soja/milho safrinha+ Xaraés

35,9 sc/ha 73,1 sc/ha







URT Ponta Porã, dano da geada, 31/07/2013





A Embrapa tem o prazer de convidá-lo a participar do Congresso 
Mundial sobre Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(WCCLF) e do 3º Simpósio Internacional sobre Sistemas de Integração 
Lavoura-Pecuária (ICLS3), que acontecerão em Brasília, entre os dias 
12 e 17 de julho de 2015.



Grato pela atenção!

julio.salton@embrapa.br
http://www.cpao.embrapa.br

mailto:julio.salton@embrapa.br
http://www.cpao.embrapa.br/


LEONARDO J. C. SANTOS





SOCIOLOGIA

AGRONOMIA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

GEOLOGIA



Observador

(Pesquisador)





Fonte: IBGE (2007)





MICROMORFOLOGIA 

DE SOLOS



LATOSSOLO ARGISSOLO

SANTOS, 1995



KERTZMAN, 2000



PONTO PARA REFLEXÃO

O QUE APROXIMA E O QUE DISTANCIA A AGRONOMIA E A  

GEOGRAFIA NO QUE SE REFERE AO ESTUDO DOS SOLOS?



Davis 1850 - 1934

1848 - 1903

Penck 1850 - 1934

GEOMORFOLOGIA

PEDOLOGIA



PEDOLOGIA PÓS-

DOKUCHAEV NO BRASIL E 

NO MUNDO



CATENA

MORFOPEDOLOGIA

COBERTURA PEDOLÓGICA



SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES 

GEOMÓRFICAS 

CLASSES DE SOLOS AGRUPADAS EM FUNÇÃO DE 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

SEMELHANTES 
GRUPOS DE UNIDADES GEOMÓRFICAS 

GERADAS POR TABULAÇÃO CRUZADA 

PEDOMETRIA











EM RESUMO, O QUE NOS APROXIMA? GEOMORFOLOGIA  E O ENSINO 

DOS SOLOS



ESTUDO DE CASO: NOROESTE DO PARANÁ















14/03/2007 Gazeta do Povo



LATOSSOLO

ARGISSOLO

GLEISSOLO

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO









LATOSSOLO

ARGISSOLO



ARGISSOLO

LATOSSOLO



- A AÇÃO MORFOTECTÔNICA CONTROLA E ORIENTA A ORGANIZAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, O RELEVO E OS SISTEMAS

PEDOLÓGICOS (LATOSSOLO-ARGISSOLO)

- AS TAXAS DE EROSÃO SÃO MAIORES AO SUL DO RIO IVAÍ

MORFOTECTÔNICA          RELEVO           SOLO        RELEVO

HIPÓTESES
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DATAÇÃO COSMOGÊNICA BERILO 10











O desenvolvimento na

superfície dos mecanismos

de lessivagem e hidrólise

desmobilizaria as argilas

que seriam depositadas, em

parte, nesse horizonte de

subsuperfície, criando o

horizonte Bt



APARENTEMENTE O SISTEMA PEDOLÓGICO LATOSSOLO-ARGISSOLO ESTÁ MAIS

PRÓXIMO DA ESTABILIDADE NA MARGEM SUL EM RELAÇÃO A MARGEM NORTE

A REDE DE DRENAGEM NO NOROESTE DO PARANÁ APRESENTA MORFOLOGIA

TÍPICA DE REORGANIZAÇÃO FLUVIAL. O SETOR SUL DO RIO IVAÍ APRESENTA

MAIOR NÚMERO DE RIOS EM DESEQUILÍBRIO

OS RESULTADOS MOSTRAM MAIOR TAXA DE DENUDAÇÃO NO SETOR NOSUL

AONDE PREDOMINAM OS ARGISSOLOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Vulnerabilidade Geoambiental do Paraná

Santos et al., (2007)

Revista Brasileira de Geociências

ARGISSOLOS SÃO REMONTANTES E MAIS SUSCETÍVEIS AO

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS



OBRIGADO PELA  ATENÇO

santos.ufpr@gmail.com



Prof. Dr. Leopoldo S. Matsumoto

L  A  B 





QUAL O MAIOR 

PATRIMÔNIO DO 

HOMEM?





SOLO

QUÍMICA FÍSICA

BIOLÓGICA







Estimativa de área total de plantio 2015

57 milhões de hectares



Rotação

Sucessão



É a aptidão de um determinado sistema que lhe permite recuperar
o equilíbrio depois de ter sofrido uma perturbação, ou seja,

capacidade de restauração de um sistema (Holling, 1970).





Definição

Solo “Microbiano” é um corpo organizado que contém

provavelmente maior número de indivíduos e maior

diversidade que qualquer outro habitat ou ecossistema. Os

organismos desempenham funções essenciais para o

funcionamento do ecossistema, promovendo a ciclagem e

fluxo de vários nutrientes essenciais, influenciando na

fertilidade do solo, na formação da estrutura e manutenção

dos agregados do solo.
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Presença de micro-organismos nas várias profundidades do solo

Profundidade (cm)
Umidade

(%)

Mat. Orgânica

(%)

Bactérias

(x 106)/g
Fungos

(m/g)
aeróbias anaeróbias

0 – 10 18,2 4,4 24 2,7 280

10 – 20 10,0 1,5 3,1 0,4 43

20 – 40 11,5 0,5 1,9 0,4 0

40 – 60 13,5 0,6 0,9 0,04 0

60 – 80 7,9 0,4 0,7 0,03 0

80 – 100 5,3 0,4 0,15 0,01 0

Fonte: Lindegreen & Jensen, 1973





Biomassa Microbiana nos solos

Principal fonte de enzimas no solo

Responsável por toda a atividade biológica

Catalisa transformações bioquímicas 

Representam fonte e dreno de carbono 

Troca de nutrientes entre a atmosfera e o     
ecossistema solo-planta



• Maior diversidade genética

Complexidade Biológica

• Positiva e negativa

Garante relações diversas

• Impede a ação de efeitos externas

Limita explosão populacional

EQUILÍBRIO BIOLÓGICO DE UM ECOSSITEMA

“Solos com comunidade diversa de organismos se recuperam melhor do stress”



BIOINDICADORES

Agente estressor

Nível de degradação ambiental

Solo

Água

Ar

SUSTENTABILIDADE

Monitoramento ambiental

Organismos naturais

Ações mitigadoras

abiótico

biótico

Sensíveis ao meio

Condições

Presença

Abundância

determina o

mede

são

são

atuam no

Indicam qualidade de

Avaliam o

Levam a

pode ser



BIOINDICADORES

Agente estressor

Estado de normalidade

Equilíbrio

Resiliência

Nível de degradação ambiental

Solo

Água

Ar

SUSTENTABILIDADE

Planejamento

Recuperação do ambiente

Monitoramento ambiental

Organismos naturais

Ações mitigadoras

abiótico

biótico

Sensíveis ao meio

Ações antrópicas

Condições

Presença

Abundância

altera o
Necessita de

objetiva

visa

determina o

mede

remedia
são

são atuam no

Indicam qualidade de

Avaliam o

Influi na capacidade deLevam a

pode ser

é uma mudança no

afetam

Precede o



APLICAÇÕES PRÁTICAS

 Influência da ILPF sobre a atividade enzimática

 Monitoramento de matas ciliares (atividade microbiana)

 Influência do uso de adubos verdes

 Influência dos diferentes manejos

 Monitoramento do resíduo sólido lançado no solo

 Aplicação de dejetos em sistema de plantio direto e convencional

 Influência da dose de N em Pastagem

 Diversidade microbiana em ILPF

 Efeito de planta invasora



TIPOS DE BIOINDICADORES

Carbono da Biomassa Microbiana

 Respiração Basal

Quociente metabólico (qCO2)

Quociente microbiano (qMIC)

Considerada a parte viva e mais ativa da matéria orgânica. E, esta constituída por fungos,

bactérias e actinomicetos que atuam em processos que vão desde a formação do solo até a

decomposição de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes, biorremediação entre outros.

É o índice utlizado para fornecer indicações sobre a qualidade da matéria orgânica, sendo

expresso pela relação entre C da biomassa microbiana e o C orgânico total.

A quantidade de CO2 liberada pela respiração dos micro-organismos, método utilizado para

avaliar a atividade metabólica.
É o índice que expressa a taxa de respiração por unidade de biomassa microbiana

ATIVIDADE MICROBIANA



1Col: aveia, 28 
dias de plantio; 
2Col: 7 dias após 
calcário; 
3Col: 30 dias após 
cama de aviário;
4Col: 90 dias após 
cama de aviário e 
7 dias pós-
herbicida; 
5Col: 122 dias pós 
cama de aviário e 
15 dias após o 
plantio;
6Col: 151 dias pós 
cama de aviário e 
R2
7Col: 207 dias pós 
cama de aviário e 
o milho (R4-R5)

INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂNICA SOBRE OS ATRIBUTOS 

MICROBIOLÓGICOS DO SOLO NA PRODUÇÃO DE MILHO SILAGEM



AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MICROBIANA EM DIFERENTES 

SISTEMAS DE ROTAÇÃO

Coleta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Área 1
Aveia

P
Soja

P
V1 V3 R1 R2 R3 V4 R2 R4

Área 2
Milho

P
Milho

P
V3 V5 R1 R2 R3 V2 R1 R3

Área 3
Milho

P
Soja

P
V3 V5 R1 R2 R3 V4 R2 R4

Data 10/05/2012 14/06/2012 05/07/2012 01/08/2012 30/08/2012 19/10/2012 18/12/2012 22/01/2013 05/03/2013 19/04/2013
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Aveia
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P
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Milho

P
Soja

P
V3 V5 R1 R2 R3 V4 R2 R4

Data 10/05/2012 14/06/2012 05/07/2012 01/08/2012 30/08/2012 19/10/2012 18/12/2012 22/01/2013 05/03/2013 19/04/2013



Rotação
CBM

(mg Kg-1)
qMIC

(%)

RBS

(mg de C-CO2 Kg-1 h-1)

qCO2

(RBS/CBM)

MILHO/AVEIA/SOJA 183.94 ab 1.19 a 0.42 a 2.83 a

SOJA/MILHO/MILHO 198.20 a 1.08 b 0.40 a 2.44 b

SOJA/MILHO/SOJA 176.03 b 1.02 b 0.35 b 2.78 ab

•Quadro 2. Média dos atributos microbiológicos do solo em diferentes rotações de cultura no período 

analisado, carbono da biomassa microbiana (CBM), quociente microbiano (qMIC), respiração basal 

do solo (RBS) e quociente metabólico (qCO2).





TIPOS DE BIOINDICADORES

 Biomassa Microbiana

 Respiração Basal

Quociente metabólico (qCO2)

Quociente microbiano (qMIC)

Grupos funcionais de micro-organismos

ATIVIDADE MICROBIANA

ATIVIDADE FUNCIONAL DOS MICRO-ORGANISMOS



Grupos Funcionais de Micro-
organismos

 População de Bactérias Heterotróficas

 População de Fungos Totais

 População de Celulolíticos

 População de Proteolíticos

 População de Amilolíticos

 População de Fixadores de Nitrogênio Livre

 População de Solubilizadores de Fosfato

 População de Pseudomonas fluorescens

 População de Actinomicetos

 Entre outros
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Heliocarpus americanus - Pioneira

Lithraea molleoides – Secundária Inicial

Poecilanthe parviflora – Secundária tardia
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“A interface solo-planta é constantemente

influenciada pelo desenvolvimento da planta,

especialmente em função da sua atividade

fotossintética que altera o conteúdo de hidratos de

carbono das raízes e seus exsudatos, influenciando

na dinâmica das interações na rizosfera” (Matsumoto

et al., 2005).



TIPOS DE BIOINDICADORES

 Biomassa Microbiana

 Respiração Basal

Quociente metabólico (qCO2)

Quociente microbiano (qMIC)

Grupos funcionais de micro-organismos

 PCR/DGGE

ATIVIDADE MICROBIANA

ATIVIDADE FUNCIONAL DOS MICRO-ORGANISMOS

DIVERSIDADE MICROBIANA



BIOLOGIA 

MOLECULAR

34

DGGE

Eleforese de Géis de 

Gradiente Desnaturante

Diversidade dos micro-organismos
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DESAFIOS

 Quais são os desafios do uso:

 Quando realizar a coleta

 Qual o parâmetro de referência

 A mata é referência para área de agricultura

 Metodologia de análise (titulometria/colorimetria)



DESAFIOS

Disponibilizar ao produtor

Quando realizar as coletas

Qual o parâmetro de referência (Variáveis 

ambientais)

Metodologia de análise 

(titulometria/colorimetria) – Padronização





OBRIGADO

leopoldo@uenp.edu.br

(43) 3542-8058

(43) 9613-1420

(43) 9195-3602
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Construção da fertilidade 
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Pressupostos básicos

 Sistema plantio direto

 Calagem é prática consagrada e indispensável 

para a produtividade dos cultivos

 Não é possível substituir calcário por gesso. 

Ambos atuam em partes diferentes do solo e se 

complementam



CONCEITO DE PLANTIO DIRETO

É um sistema de exploração agropecuário

que envolve diversificação de espécies, via

rotação de culturas, as quais são

estabelecidas na lavoura mediante a

mobilização do solo exclusivamente na

linha de semeadura, mantendo-se os

resíduos vegetais das culturas anteriores

na superfície do solo.

(Denardin & Kochhann, 1997)



Baixo teor de 
M.O.

Baixo acúmulo de 
palha

> exigência N

Restabelecimento 
da BM

Rearranjo da 
estrutura

Início acúmulo de 
M.O.

Início de acúmulo 
de palha

Início de acúmulo 
de P

Imobil. N  Min.

Reagregação 

 Acúmulo de MO

 Acúmulo de palha

 Aumento da CTC

 Ciclagem de 

nutrientes

 Imobil. N  Min.

> Ciclagem de 
nutrientes

Elevado acúmulo 
de palha

< exigência N e P

Fluxo contínuo de 
C e N

Início Transição       Consolidação  Manutenção

0-5 5-10 10-20 > 20

Tempo SPD (anos) Fonte: Sá (1994)



Carbono:

 Principal componente da matéria orgânica e que

está mais diretamente relacionado com a qualidade

do solo (Mielniczuk, 1999).

QUALIDADE DO SOLO é a capacidade do solo

funcionar, dentro dos limites de um ecossistema

natural, sustentando a produtividade biológica,

mantendo ou melhorando a qualidade ambiental e

promovendo a sanidade animal e vegetal (Doran &

Parkin, 1994).



Estabilidade da

estrutura do solo

Maior resistência 

a desagregação

Maior infiltração 

e retenção de 

água

 erosão hídrica

Física do Solo

Capacidade de reter

cátions (CTC)

Capacidade de

complexar elementos

tóxicos como o Al

Química do Solo

 biomassa

microbiana

Inativação comp.

xenobióticos

Melhoria da

qualidade da

água

Biologia do Solo

Papel da MO nas propriedades do solo



 Redução no uso de insumos;

 Maior proteção do solo e da água;

 Sequestro do carbono atmosférico;

 Aumento da biodiversidade dos 
agroecossistemas.

Fatores-chave para atingir a 
sustentabilidade (FAO, 2010):



 A proposta da palestra é correção do perfil
do solo. Alguém é contra corrigir o perfil até
1 m de profundidade?

 Até que ponto a acidez subsuperficial do
solo representa uma limitação permanente
para a produtividade dos cultivos?

 O calcário, aplicado na superfície no SPD,
poderá contornar o problema?

 O gesso é esta alternativa?

Questões





RECOMENDAÇÃO DE CALAGEM

DEFINIÇÃO DA DOSE

 Índices de tomada de decisão

pH

Al trocável

Saturação por bases

 Índices de recomendação da dose:

Índice SMP

Al x fator

Fórmula  = Saturação por bases a atingir



ÍNDICES DE TOMADA DE DECISÃO

Questionáveis

SITUAÇÕES:

 pH BAIXO (<5,5) e 

Al TROCÁVEL ALTO (> 1 cmol
c

kg
-1

)

 pH BAIXO e Al TROCÁVEL BAIXO



TOXIDEZ  DE  ALUMÍNIO

1. pH  BAIXO E ALUMÍNIO TROCÁVEL ALTO

COMPLEXAÇÃO DE ALUMÍNIO NA SOLUÇÃO DO SOLO

Ligantes orgânicos simples

Ácidos fúlvicos

COMPLEXAÇÃO DE Al-ÁCIDOS FÚLVICOS

   Manejo do solo  

Splo Época  Convencional   Plantio direto  

  UF MD UF MD 

  ------------------------------- % -------------------------------- 

      

LVA 1 13 15 46 56 

  25 74 68 92 

      

LVD 1 34 28 61 63 

      

Média  24 39 58 70 
 

UF = Ultrafiltragem; MD = Membrana de diálise
(SALET, 1998)

↑ 2x



TOXIDEZ  DE  ALUMÍNIO

2. pH  BAIXO E ALUMÍNIO TROCÁVEL BAIXO

COMPLEXAÇÃO DE ALUMÍNIO NA SUPERFÍCIE

Adsorção específica / complexos de esfera interna

EVIDÊNCIA: Diminuição do Al trocável (KCl 1 mol dm
-3

) com o 

aumento da matéria orgânica em solo (PE) com mesmo pH , 

decorrente de diferentes sistemas de culturas após 15 anos no 

SPD.  (R
2

= 0,86).

(SALET, 1998)

COMPROVAÇÃO: extração após queima da MO

uso de extrator mais forte (CuCl
2
)

ALUMÍNIO DESLOCADO COM KCl 1 M

Manejo  Solo  

  LVA (8 anos)   LVD (11 anos)  

 pH Al pH Al 

  - cmolc kg
-1

 -  - cmolc kg
-1

 - 

     

Plantio direto 5,0 0,44 4,9 1,80 

     

Convencional 5,0 0,92 5,0 2,10 

 



TOXIDEZ  DE  ALUMÍNIO NO SPD

BIO-ENSAIO: SOJA – Solução do solo

COMPRIMENTO RADICULAR vs MANEJO



SALET et al. (1999)

ESPÉCIES E ATIVIDADE (Soil Solution) vs. MANEJO DO SOLO

ALUMÍNIO NA SOLUÇÃO

Espécie Manejo do solo

Atividade Convencional Plantio direto

-------------------------- % --------------------------

Al
3+

4,0 2,5

AlOH
2+

1,6 1,6

Al(OH)
2

+

42 25

Al(OH)
3

1,3 0,7

Al(OH)
4+

< 0,1 < 0,1

AlSO
4

-

0,6 0,2

AlH
2
PO

4

2+

< 0,1 < 0,1

Al – Ligante org. 49 70

Atividade do Al 1,0 x 10
-5

1,0 x 10
-6



Aplicação de alumínio em solos com diferentes 
níveis de MO (Cassol et al., 2008)

Efeitos sobre o Al trocável e a saturação por alumínio

Doses de Al
+3

, cmol
(c)

 dm
-3

0,0 0,5 1,0 2,0 4,0

A
lu

m
ín

io
 n

o
 s

o
lo

 (
c
m

o
l (c

) 
d
m

-3
)

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

MO Alta

Média 0,00 
ns

MO Baixa

Y= 0,034 + 0,132X - 0,024X
2
   r

2
=0,96   P=0,01

Doses de Al
+3

, cmol
(c)

 dm
-3

0,0 0,5 1,0 2,0 4,0

S
a

tu
ra

ç
ã

o
 d

e
 A

lu
m

ín
io

 (
%

)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
MO Alta 

MO Baixa 

Média 0,00 
ns

Y= 0,1867 + 2,1529X - 0,2282X
2
    r

2
 = 0,96    p = 0,0308

Baixa MO

Alta MO

Baixa MO

Alta MO



Teores de Al trocável (KCl) e não trocável 
após calagem em Latossolo sob PD 

(Zambrosi et al., 2007)

 Latossolo Vermelho distrófico textura argilosa,    

Ponta Grossa, PR

 COT (0-20 cm): 31 g dm-3

 Tratamentos (avaliação 58 meses após):

T1 = Testemunha sem calagem

T2 = 4,5 t ha-1 em superfície, em 3 aplicações anuais

T3 = 4,5 t ha-1 em superfície

T4 = 4,5 t ha-1 incorporadas a 20 cm



Profund. Tratamento pH-CaCl2 Al troc. Al não troc.

cm mmolc kg-1

0 - 5 T1

T2

T3

T4

4,6 c

5,9 a

5,9 a

5,3 b

1,4

0,0

0,0

0,0

37,3 a

19,2 b

18,7 b

21,7 b

5 - 10 T1

T2

T3

T4

4,3 c

4,7 b

4,9 b

5,1 a

4,7 a

1,1 b

1,0 b

0,4 c

36,9 a

34,3 a

31,9 ab

25,9 b

10 - 20 T1

T2

T3

T4

4,2 c

4,3 b

4,3 b

4,8 a

6,6 a

4,2 b

4,8 b

1,1 c

42,5 a

37,9 ab

32,5 bc

29,0 c

Fonte: adaptado de Zambrosi et al. (2007) - Bragantia



“Sendo o Al não trocável a forma predominante

desse cátion, em áreas de PD com elevados

teores de MO, práticas de manejo que

favoreçam a decomposição da MO, como o

revolvimento do solo, podem liberar para as

plantas parte do Al complexado.

Com a oxidação da MO, ocorre passagem de

formas de Al fortemente complexadas para

formas mais reativas, aumentando a [Al] na SS

(Mendonça, 1995)”.

Zambrosi et al. (2007)



CALAGEM SUPERFICIAL

vs

ALTERAÇÕES NA SUBSUPERFÍCIE

OCORREM RAPIDAMENTE

DIVERSOS MECANISMOS

(Tipo de solo, clima, tempo de adoção do 

sistema, sistema de rotação de culturas, 

próprio calcário)



Alterações em 
parâmetros de acidez, 
em profundidades, após 
calagem em superfície 
no SPD. Pontos são 
médias de 5 
amostragens entre 1993 
e 1998.

Caires et al. (2000)



Profund. Tratamentos pH-CaCl2 H+Al Ca2+ Mg2+

m mmolc dm-3

0 – 0,05 Sem calcário 4,8 82,0 47 19

Calcário na superfície 5,9 43,9 71 35

0,05 – 0,10 Sem calcário 4,6 94,1 31 16

Calcário na superfície 5,1 71,0 42 22

0,10 – 0,20 Sem calcário 4,6 94,3 21 15

Calcário na superfície 4,7 87,5 24 19

0,20 - 0,40 Sem calcário 4,5 90,8 16 18

Calcário na superfície 4,7 83,4 22 16

0,40 - 0,60 Sem calcário 4,6 88,2 15 14

Calcário na superfície 4,7 77,3 19 15

0,60 – 0,80 Sem calcário 4,7 77,9 13 15

Calcário na superfície 4,8 69,3 13 16

Alterações em parâmetros de acidez, em profundidades, 46 após calagem em 

superfície no SPD. Dose de calcário = 4,5 t/ha
Fonte: adaptado de Caires et al. (2004)



Efeito da aplicação de calcário comum (PRNT 70%) sobre a V% na camada de 0-20cm, 

ao longo de 8 anos, e no perfil do solo após 1, 4 e 8 anos do experimento

Fonte: Fontoura et al. (2002) – Boletim Técnico FAPA



Conclusões – Fontoura et al. (2002)

A aplicação superficial de calcário corrigiu a acidez, não 
apenas na camada superficial (até 20 cm), mas sim até 
60 cm de profundidade; 

Na camada de 0-60 cm houve aumento de 0,2 unidade 
de pH e 15% na saturação por bases, após um ano da 
calagem;

Ao longo dos 8 anos do experimento se verificou efeito 
da calagem corrigindo a acidez do solo na camada de 
0-60 cm.



Frente de alcalinização ocorre de duas formas:

1. Descida física do calcário:

 porosidade contínua (canais) deixada pela expansão 
radicular e pela atividade biológica

mobilização que ocorre na linha de semeadura

2. Descida dos produtos da dissolução do  calcário:

 decomposição dos resíduos vegetais (compostos   
orgânicos hidrossolúveis)

 adição de ânions (nitrato, sulfato, cloreto)

 decomposição dos resíduos

 fertilizantes



Quantidade recuperada de calcário 
 

Período após a 
aplicação do calcário 

 
Água percolada(1) Filtro(2) Total 

dia g por coluna  

7 1,03 2,80   3,83 
14 0,10 0,29   0,39 
21 0,07 0,17   0,24 
28 0,05 0,15   0,20 

Total(1) 1,25 3,41   4,66 

Fração (%)(2) 2,93 7,93 10,86 

 

Quantidade de calcário, recuperada semanalmente, 24 h após 
cada aplicação de 400 mL (35 mm de lâmina) de água por coluna 

FONTE: Amaral et al. (2004) – R. Bras. Ci. Solo

Estudo realizado em colunas de PVC com 12 cm de diâmetro e 22 cm de altura, utilizando 
apenas as partículas mais finas do calcário (0,105-0,053 mm). Dose = 12 t/ha
Filtro de papel Whatman nº 42 inserido na extremidade inferior das colunas.
(1) Soma das quantidades determinadas em cada uma das três repetições. 
(2) Em relação à quantidade total aplicada nas três colunas (42,9 g). 

Deslocamento mecânico de partículas de calcário

25%



E

Produção acumulada de grãos em função da calagem
na superfície em sistema plantio direto

Produção acumulada de grãos de culturas em rotação no período de 1993 a 2003.
Rotação: soja, milho, soja, trigo, soja, triticale, soja, soja, soja, milho, soja, soja e trigo. 
**: P < 0,01 e *: P < 0,05 

MET = 3,8 t ha-1

MEE = 3,3 t ha-1
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A
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D
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 (
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h
a

-1
)

0 2 4 6
23,0

24,0

25,0

CALCÁRIO (t ha-1)

y = 23,12 + 0,97x – 0,13x²
R² = 0,93**

5 anos

Fonte: Caires et al. (2000)

CALCÁRIO (t ha-1)

0 2 4 6
45.0

50.0

55.0

y = 47,30 + 2,43x – 0,29x²
R² = 0,99*

MET = 4,2 t ha-1

MEE = 4,0 t ha-1

10 anos

Fonte: Caires et al. (2005)



Miyazawa et al. (2005) – calcário aplicado em 

13/09/99 na superfície do solo, nas seguintes 

doses: 0, 25, 50, 75 e 100% do H+Al original

Características químicas e físicas do solo original:

pH-CaCl2 H+Al          Al          Ca          Mg          K          C       Argila

----------------- cmol/kg --------------------- ------ g/kg ------

4,2 9,7          1,61        0,87        0,38       0,18       30,6       430



Rendimento de soja e trigo – safra 2004

Calcário Soja Trigo

(% H+Al)       Produção (Kg/ha)          RR (%)      Produção (Kg/ha)       RR (%)

0 2111 100 881 100

25 3374 160 1653 188

50 3331 158 1690 192

75 2838 134 1945 221

100 3531 167 1844 209

V% na camada de 0-10 cm, na 

dose de 25% de calcário = 22%



Rendimento acumulado de grãos

22971 23325 23586 23649 23388
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2 safras de soja + 1 safra de trigo + 2 safras de milho

Resultados ensaio com calagem (Cassol et al.)

UTFPR / Pato Branco



1º aval. 

(fev/06)

7º aval. 

(mai/09)

10º aval. 

(dez/10)

pH – CaCl2 4,7 4,7 4,4

V% 48 40 31

Tratamento 
Testemunha (0-20cm)



Depoimento de produtor de Mariópolis, pr:
12 de maio de 2015

pH-CaCl2 = 5,0
Al3+ = 0,0 cmolc dm-3

Ca2+ = 4,9 cmolc dm-3

Mg2+ = 2,0 cmolc dm-3

V = 55%

Rendimento de soja (safra 2014/15) = 185 
sc/alq = 76,4 sc/ha

Rendimento de soja (safrinha) = 135 sc/alq = 
55,8 sc/ha



Em áreas no SPD consolidado 

(bem conduzido), com teores de 

MO acima de 4%, utilizar, como 

critério de calagem (tomada de 

decisão), o valor de V% entre 50-

60% e pH-CaCl2 entre 4,9-5,5.



Recomendações da literatura

Caires et al. (2000): “elevar a saturação por bases para 
65%, na camada de 0-20 cm. Calagem só deve ser 
recomendada para solos com pH-CaCl2 < 5,6 e V% < 
65%, na camada de 0-5 cm”.

Nolla & Anghinoni (2006): “os critérios de calagem para 
soja no SPD consolidado são: pH-H2O 5,5 e saturação 
por bases 62% (na camada de 0-10 cm ou 0-15 cm)”.

Nicolodi et al. (2008): “o critério para recomendação de 
calagem, para amostras coletadas de 0-10 cm ou 0-20 
cm, é: saturação por alumínio 5%, pH-H2O 5,5 e 
saturação por bases 65%”.

Fontoura et al. (2011): “critério de calagem (0-20 cm): 
pH-CaCl2 4,9 e saturação por bases 60%”. 



Outra corrente ...

Aplicar doses maiores, com saturação por bases 
para 100%, porque o efeito da calagem em 
profundidade é proporcional a dose aplicada



Concentração de potássio no tecido foliar de milho em função da relação Ca2++Mg2+/K+

no solo, na profundidade de 0-20 cm ( = 0-5 cm, = 5-10 cm e  = 10-20 cm), em

sistema plantio direto. *: P < 0,05 e **: P < 0,01. 

FONTE: Caires et al. (2004) - R. Bras. Ci. Solo
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Efeito da aplicação de doses de calcário na superfície sobre 

a absorção de Zn e Mn pela soja (safra 1996/97). 

Fonte: Caires et al. (2000)



Deficiência de Mn em soja

Fotos: Edivan José Possamai, Emater





Calcário e gesso são dois produtos muito diferentes. 

A calagem atua na camada mais superficial do solo e o gesso 

atua em profundidade.

A calagem é sempre mais importante e não há possibilidade 

de substituição

Calcário x Gesso

CALCÁRIO GESSO

Eleva o pH Raramente aumenta o pH

Neutraliza o Al tóxico Reduz o efeito tóxico do Al no 

subsolo

Fornece Ca e Mg Fornece Ca e S

Aumenta P e Mo

Reduz micronutrientes Pode suprir Zn, Cu e B

Não afeta facilmente o subsolo Promove lixiviação de Mg e K 

quando mal manejado



Efeito do gesso, após 43 meses, sobre o teor de S-SO4
2- do solo, 

extraído pelo acetato de amônio 0,5 M em ácido acético 0,25M
Fonte: Caires et al. (2004)



Coeficiente de variação (%) para S, em amostras do programa de 
controle de qualidade – 2011. Resultados de 9 laboratórios.
Fonte: CELA-PR
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Nesse mesmo trabalho (Caires et al., 2004), a 
aplicação de gesso, após 43 meses:

 Não apresentou efeito sobre o pH do solo;

 Houve aumento linear de Ca2+ trocável, conforme as 
doses de gesso, até 80 cm de profundidade;

 O gesso promoveu lixiviação de Mg2+ trocável até 20 
cm de profundidade;

 Os teores de K+ trocável não foram influenciados pelas 
doses de gesso;

 Não houve efeito do gesso sobre parâmetros do 
sistema radicular do milho, pelo fato dos teores de Ca2+

e de Al3+ não serem limitantes.



Dose

t ha-1

1993/94 1995/96

kg ha-1

CALCÁRIO

0

2

4

6

2.757 a

2.680 a

2.954 a

2.789 a

3.355 a

3.273 a

3.342 a

3.286 a

GESSO

0

4

8

12

2.874 a

2.721 a

2.821 a

2.764 a

3.412 a

3.286 ab

3.324 ab

3.234 b

Resposta da soja a doses de calcário e gesso na 

superfície, em dois cultivos, num LVEd sob SPD. 

Caires et al. (1998)



Profundidade (cm) pH-CaCl2 C (g dm-3) V(%)

0 – 20 4,5 19 32

20 – 40 4,4 18 32

40 – 60 4,4 16 34

Análise química do solo, antes do início do 

experimento. Caires et al. (1998)



Produção de milho, com doses de gesso, na ausência (o) e 
presença (▀) de calcário.
Fonte: Caires et al. (2004)
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Produtividade de milho, 2ª safra 2009/10, em função da gessagem. 
LVA, 500 g kg-1 de argila e ácido abaixo de 20 cm. Milho semeado no 
início de março e a chuva acabou em abril.
Fonte: Fundação MT



Produtividade de milho (safra 2011/12), em função da gessagem. 
Latossolo Bruno, + 700 g kg-1, Guarapuava, PR.
Fonte: Vicensi (2015)



Produtividade de trigo (safra 2012), em função da gessagem. 
Latossolo Bruno, + 700 g kg-1, Guarapuava, PR. Déficit hídrico em 
agosto.
Fonte: Vicensi (2015)



Produtividade de soja (safra 2012/13), em função da gessagem. 
Latossolo Bruno, + 700 g kg-1, Guarapuava, PR.
Fonte: Vicensi (2015)



Produtividade de soja (safra 2014/15), em função da gessagem. 
Fonte: Minato – dissertação de mestrado em andamento



É muito bom corrigir o perfil do solo até 1 m 
de profundidade, mas o que estamos fazendo 
com nossa camada superficial?



Principais problemas do plantio 
direto no Sul do Brasil

 Pouca ou ausência de rotação de culturas;

 Baixa cobertura de solo pela palhada:

efeitos climáticos

sistema de produção

 Revolvimento periódico do solo;

 Excesso de calagem e uso de cama de aviário 
sem critérios técnicos;

 Eliminação dos terraços.



I. ROTAÇÃO DE CULTURAS ???

Década de 1960/70/80: trigo / soja

Atual: o que mudou ???????



Fonte: Viola et al. (2013) – experimento conduzido em P.Branco, PR

1. Efeitos climáticos

T1/2

MILHO

II. COBERTURA DO SOLO ???



2. falta de planejamento de cultivos
Itapejara D’Oeste, 01/ago/2012



10 cm 20 cm

40 cm30 cm

Fonte: Cassol (2003)

3. Sistema de produção: integração lavoura-pecuária



Compactação superficial na altura de 10 cm

Foto: Cassol (2003)



III. MÍNIMO REVOLVIMENTO DO SOLO ??

1. Gradagem do solo



2. Falhas no manejo
Pato Branco, PR – 21/jul/2012



IV. EXCESSO DE CALAGEM / CAMA DE 
AVIÁRIO
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Fertilidade do solo após 5 meses da aplicação de cama de 

aviário, UTFPR, Pato Branco – Cassol et al. (2012) - Fertbio



V. RETIRADA DOS TERRAÇOS



Apesar de termos a base do 
“plantio direto” e dominarmos 
a tecnologia, manejamos MAL 

os nossos solos.

•Baixa cobertura de solo

•Pouca ou ausência de rotação de culturas

•Retirada indiscriminada dos terraços

• Excesso de calagem

CONCLUSÃO



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Sudoeste do Paraná, 
inverno/2007

CONSEQUÊNCIAS



Sudoeste do Paraná, 
primavera/2009



Pato Branco, PR, abril de 2010

Fotos: IAPAR, Alceu L. Assmann



RS, BR 386, 
abril/2011



Itapejara D’Oeste

Passando rio Vitorino

Nov/2012

Fotos: MAPA, Diego Gheller



Pato Branco, 
junho/14





Considerações Finais

 Resgatar o verdadeiro sistema plantio direto 
que consagrou o Estado do PR como modelo 
para o país;

Palha na 
superfície

Raiz crescendo e 
se decompondo

Porosidade 
contínua

Diversidade e 
vida no solo

Matéria 
orgânica



 Com um SPD bem conduzido, a calagem
aplicada em superfície promove melhorias,
principalmente na camada superficial, mas
também na subsuperfície;

 O gesso pode trazer bons resultados em solos
deficientes em S e Ca e com altos teores de Al
em subsuperfície, especialmente para cultivo de
gramíneas e em anos de déficit hídrico.

 Tão importante quanto pensar na fertilidade
do solo ao longo do perfil é manejar o solo de
forma adequada desde a superfície. Isto nunca
pode sair das nossas mentes.



UTFPR

Luís César Cassol

0xx 46 3220-2542 ou 0xx46 9972-4269

cassol@utfpr.edu.br

Muito obrigado



Biorremediação

como estratégia 

para diminuição do

efeito residual de 

herbicidas

Prof. Dr. Marcos Pileggi



7 Bilhões 



39% em 2014



11% 





Herbicidas e Agricultura







Mesotrione



2,4-D



Glifosato



Atrazina



Paraquat



Sulfentrazone



Impacto no Ambiente











Peróxido





Viabilidade



Crescimento





HPLC - Massas



FTIR





Peróxido mesotrione Pantoea 

ananatis



MDA mesotrione Pantoea ananatis



MDA mesotrione Acinetobacter

calcoaceticus

To be continued





Viabilidade mesotrione  Escherichia coli
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Degradação mesotrione E. coli



E. coli

wt ΔsodA

ΔsodB



Crescimento glifosato E. coli K-12

katG

wt

To be continued



GST mesotrione Pantoea ananatis 

(E. coli)



P. ananatis mesotrione

SOD

CAT



GST e GR



Pseudomonas aeruginosa e P. fulva



Cada isoforma atua de maneira 
PARTICULAR

Padrão de danos  fase de 
crescimento

sodB o meio da fase exponencial 
sodA no fim desta fase

diferentes fatores transcricionais

E. coli







Linhagem Horário Área Coeficiente de 

variação (%)

Concentração 

(mM)

Exatidão 

(%)

Degradação 

(%)

0 h 1312715 4,97 0,036 99,2

Bacillus sp. 

CCT 7729

3 h 657268 4,91 0,016 90,6 50,3

14 h 227848 3,66 0,003 51,2 90,6

Bacillus sp. 

CCT 7730

3 h 842190 0,31 0,022 94,5 37,5

14 h 309005 4,22 0,006 66,3 84,8



• Metabólitos da degradação do 

mesotrione

Plotagem de espectros de massas encontrados a partir de ensaios LC-MS/MS de amostras retiradas após 24 h de 
crescimento das linhagens Bacillus sp. CCT 7729 e Bacillus sp. CCT 7730 em MMM.
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P. ananatis



2H2O

O2
-

SOD
O2 + H2O2

Peroxidases

+ Fluida

CAT

Mesotrione entra  na célula 

com maior facilidade

Peroxidação

lipídica
+ Saturada

Metabólitos do

mesotrione

2H2O

O2
- O2 + H2O2

Peroxidases

CAT

Peroxidação lipídica

SOD

MMM

Níveis 

Basais

Bacillus megaterium

CCT 7729
3 h 14 h



2H2O

O2
-

SOD
O2 + H2O2

Peroxidases

Defesa

+ Saturada

CAT

Mesotrione demora mais 

para entrar na célula

+ Fluida

Metabólitos do

mesotrione

2H2O

H2O2

Peroxidases

CAT

Peroxidação

lipídica

SOD

MMM

Peroxidação

lipídica

Níveis 
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Reação de Fenton

O2
- + Fe3+

 O2 + Fe2+

H2O2 + Fe2+
 OH- + OH•

Bacillus megaterium

CCT 7730
3 h                                    14 h
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Metabolização é menor



A. calcoaceticus



Plasticidade





Metagenômica



Biofiltros





















EDUCAÇÃO?

• Temos professores preparados?

• Qual é a percepção sobre microrganismos no 

cotidiano?

• É preciso novas propostas





Obrigado

• mpileggi@onda.com.br

• mpileggi@uepg.br

• marcos.pileggi@pq.cnpq.br 

Apoio CNPq

Universal

Ciência sem Fronteirtas



Tupãssi Fazendo Agricultura de Precisão
Monitoramento da Fertilidade do Solo 

Eng. Agr. Dr., Nelson Harger
Coordenador Estadual - Emater



BOAS PRÁTICAS NO MANEJO DA FERTILIDADE



Foto: Enio Bragagnolo

FERRAMENTA DE MONITORAMENTO  



307 propriedades

2190 pontos.

RESULTADOS 
Tupãssi Fazendo Agricultura de Precisão



RESULTADOS - CTC 





RESULTADOS - MATÉRIA ORGÂNICA  





RESULTADOS - NECESSIDADE DE CALCÁRIO  









77,4 %





RESULTADOS - POTÁSSIO   





45,7% - Correção 20,9% - Supressão34,3% - Man



RESULTADOS - FÓSFORO   







RESULTADOS - ENXOFRE 





www.sbcs-nepar.org.br

www.facebook.com/sbcspr

Associe-se à SBCS/NEPAR
www.sbcs.org.br

OBRIGADO
nelsonharger@emater.pr.gov.br

http://www.facebook.com/sbcspr
http://www.sbcs.org.br/


MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Oromar João Bertol 

Instituto EMATER

Coordenador do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias.

Coordenador do Grupo Temático Gestão de solo e Água - Campanha Plante seu Futuro. 

oromar@emater.pr.gov.br – (41) 32502256
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Paraná 2

Paranapanema 4
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Baia

Paraná 1
Paranapanema 1Paranapanema 2

Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator)
Datum Horizontal: SAD-69 (South American Datum)
Meridiano Central: 51°W - Fuso 22

0 50.00025.000

Meters

1:2.300.000


Escala:

Divisão do Paraná em microbacias (6.180) 3.000 a 5.000 ha (60 a 100 agricultores)

Fonte: Instituto EMATER

Manejo de bacias hidrográficas 

(pequenas bacias - microbacia)

Microbacia (4.100 ha) 

Lajeado Bem-te-vi 

Maripá/PR 



Enfoque no manejo e conservação da água e do solo

MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Escoamento

superficial

Escoamento      

subuperficial
Vale

Confluência

Rio 2ª ordem

Rio Principal

Rio 1ª ordem

Interflúvio

Fonte: ttps://www.google.com.br/search?q=Microbacia+hidrogr



Microbacia (4.100 ha) 

Lajeado Bem-te-vi 

Maripá/PR 
Fonte: Instituto EMATER

o todo é mais importante 

do que as partes 

(Capra,1982)



Paulo Cesar Waltrik et al. (2010)

Precipitações pluviométricas 

intensidade variável no 

espaço

1394

965

614 631

843

512

380
331

754

1173

741

933

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Mês

E
ro

s
iv

id
a
d

e
 

M
J
 m

m
h

a-1
h

m
-1

m
ê
s

-1

Paulo Cesar Waltrik et al. (2010)

Precipitações pluviométricas 

intensidade variável no tempo



Condição da 

superfície

• Ocupação;

• Manejo

Condutividade

Hidráulica

Condição interna

• textura

• estrutura

Participação do solo nos componentes do ciclo hidrológico 

Fonte://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/aguas-subterraneas/ciclo-hidrologico

Velocidade (rápido ou lento)  e volume do fluxo

• abastecimento e manutenção do nível de base dos rios 

(vazões mínimas e máximas);

• enchentes;

• recarga dos aquíferos



Rio Melissa - PR

Fonte: Instituto EMATER
Fonte: Instituto EMATER

O uso e manejo do solo controlarão a infiltração e a propagação da água no 

solo e, em decorrência, o processo de transformação da chuva em vazão

Dependente de atributos físicos: textura - estrutura (sujeita a deformação)

• em superfície (encrostamento)   

Funções do solo (disponibilidade hídrica): receber, reter e propagar água 

Fonte: Instituto EMATER
Fonte: EMATER - RS

Considerar os excesso e os déficit hídricos que estão ocorrendo 

• internamente (compactação)



Fonte: Luís César Cassol

UTFPR – Pato Branco

Região Sudoeste

Erosão entresulcos (desagregação)

Erosão em sulcos (desagregação e transporte)

Manejo de bacias hidrográficas (água e solo)

Efeitos escala – hidrologia da encosta

• Classe de solo (topossequência)

• Umidade do solo

• Ocupação do solo

• Sistema de produção

• Sistema de manejo do solo{Ação

antrópica

• Comprimento da encosta

• Forma da encosta

• Declividade da encosta

Relevo {

Seletividade do processo erosivo



Fonte: Instituto EMATER

Região de Cascavel



Fonte: Instituto EMATER

Região Guarapuava



Fonte: Instituto EMATER

Região Noroeste



Fonte: Instituto EMATER

Região Norte



Fonte: Instituto EMATER

Região dos Campos Gerais



Fonte: Instituto EMATER

Região Sudoeste

Fonte: IAPAR

Fonte: Instituto EMATER



Região Sdoeste

Fonte: Instituto EMATER

Ordenamento do uso do solo da bacia 

segundo a aptidão das terras:

Efeitos escala

Recomposição de APP e ARL

• produção agrícola

• proteção da água e “produção” de água

demanda crescente por água dos aquíferos

Região Noroeste

Fonte: Instituto EMATER

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=Perfil



Fonte: Instituto EMATER

Região de Cascavel

} Deslocamento e perda de 

elementos minerais

Efeito escala

• Escoamento de água

• Transporte de sedimentos

• P, Ca, Mg, Cu

• K, N-NH4

• N-NO3, N-NO2

Escassez de água – pode ocorrer também pela falta de qualidade do recurso hídrico

saúde pública (humana e animal) 

Funções do solo: receber, reter e liberar elementos minerais

Forma de deslocamento:

• dissolvido – por superfície e por lixiviação (efeito de curto prazo) 

• particulado – por superfície

Carbono? Agricultura de precisão ?

}
deslocamento (nível de reatividade)

• por superfície 

• por subsuperfície

Sistema de manejo do solo e de adubação



O dimensionamento das prática estruturais tem relação com a qualidade 

das práticas não estruturais

Manejo e conservação do solo e da água – Ação sistêmica

1. Infiltração e condutividade hidráulica 

Sistema de Plantio Direto (qualidade); sistemas integrados de produção (ILPF)

Considerar os eventos extremos (excesso) e os déficit hídricos

2. Controle do escoamento superficial  Rugosidade superficial:

• resíduos em superfície; 

• operações em nível;

• práticas estruturais (terraceamento e adequação das estradas rurais)

3. Ocupação do solo de acordo com a aptidão:

• Produção agrícola;

• Produção e proteção de água 

A restrição hídrica em uma bacia, pelo efeito de uma estiagem, terá maior ou menor 

retardamento em razão do manejo do solo, da água e da ocupação do solo



Fonte: Instituto EMATER

O enfoque deve ser sistêmico 

Controle de todas as fases da erosão hídrica 

Operações em nível

Fonte: Instituto EMATER Fonte: Franchini et al.  (2009)

A qualidade da água

Qualidade do solo

(Função esponja) 

Práticas não estruturais combinadas com práticas estruturais.

Manejo de bacias hidrográficas 

efeito escala



Município de Corbélia

Microbacia Rio Rancho Mundo

Área: 5.917 ha

Intervenções  apenas em segmentos da 

bacia não garantem  a eficácia das 

medidas para a melhoria do solo e dos 

recurso hídrico (qualidade e 

“quantidade”). O conceito de ação 

sistêmica deverá abranger também o 

aspecto geográfica.

Manejo e conservação  do solo e da água – Ação sistêmica



2. Conhecimento das tecnologias de produção;

3. Conhecimento das tecnologias de conservação.

• Conservar o solo não 

gera renda;

• Proteger é responsabilidade 

do estado

O conhecimento deve ser a base da ação

1. Conhecimento do meio físico e do meio social;

Paulo Cesar Waltrik et al. (2010)

Manejo e conservação do solo e da água – Ação sistêmica



Fonte: Instituto EMATERFonte: Instituto EMATER

Fonte: Instituto EMATER

Manejo de bacias hidrográfica – ações sócio-ambientais 

As políticas públicas devem ser participativas e descentralizadas

Políticas públicas de estado

Fonte: Instituto EMATER

Fonte: Instituto EMATER

Fonte: Instituto EMATER

Organização social da comunidade

• Práticas estruturais

• Recuperação ambiental

• Empreendimentos comunitários

1. Instituições públicas;

2. Instituições de pesquisa e ensino;

3. Instituições demandadoras de água;

4. Instituições que representam os agricultores;

5. Sociedade local (Municípalidade);



Considerações finais

1. O uso da microbacia, como estratégia de manejo da água e do solo, favorece a 

organização e a participação da comunidade rural e instituições - facilita a integração 

entre propriedades rurais e entre estas e o sistema viário, via o emprego de práticas 

conservacionistas, especialmente as de caráter estrutural. Favorece ainda a integração 

do espaço urbano com o rural. 

2. Os limites da microbacia, por serem imutáveis dentro do horizonte de planejamento 

humano, favorecem o acompanhamento das alterações naturais ou introduzidas pelo 

homem. 

3. As ações de manejo e conservação dos solos e da água devem ser aplicadas de forma 

sistêmicas, integrando tecnologias de conservação com tecnologias de produção;

4. O dimensionamento das práticas estruturais (terraceamento) tem relação com a 

qualidade das práticas não estruturais;

5. Há a necessidade de garantir a produção de alimentos, no entanto, o papel  do solo e da 

água nesse processo impõe a necessidade de promover medidas de proteção desses 

recursos naturais, ou seja, garantir a  segurança do solo e a segurança hídrica.

Obrigado!                   



O NEPAR está também na internet. 

Visitem o nosso site e a nossa página no facebook!

www.sbcs-nepar.org.br     www.facebook.com/sbcspr

Associe-se à SBCS/NEPAR
www.sbcs.org.br



Biodiversidade do solo e serviços de 
ecossistema

Impacto da aplicação de resíduos orgânicos

Prof. Osmar Klauberg F.
Dr. em Microbiologia e Bioquímica do Solo
CAV-UDESC, osmar.klauberg@udesc.br

Prof. Dilmar Baretta

Dr. em Ciência do Solo
CEO-UDESC Prof. José Paulo de Sousa

Dr. Ecologia
Universidade de Coimbra – Portugal

Prof. Dr. Pedro Antunes

Dr. Ecologia
Universidade de Algoma - Canadá

mailto:Osmar.klauberg@udesc.br


Biodiversidade do solo e serviços de 
ecossistema

1. Diversidade da biota do solo e serviços de 
ecossistemas: abordagem baseada em 
diversidade funcional e “traits” funcionais

2. Uso de resíduos orgânicos e diversidade da 
biota do solo: existem riscos ecológicos?



Bens dos ecossistemas

Alimentos

Fibras

Biocombustíveis

Funções dos ecossistemas

Decomposição

Dinâmica da MOS

Ciclagem e captura de nutrientes

Manutenção da estrutura do solo

Regulação biológica de populações

Serviços dos 

ecossistemas
Funções dos ecossistemas

Suprimento e qualidade 

da água

Controle de erosão

Regulação  da 

composição 

atmosférica e do clima

Atenuação da poluição 

e degradação

Controle de pragas e 

doenças

Conservação da 

biodiversidade

Manutenção da estrutura do solo

Ciclagem de nutrientes

Manutenção da estrutura do solo

Dinâmica da MOS

Decomposição

Ciclagem de nutrientes

Regulação biológica de populações

Provisão de habitat

Regulação biológica de populações

Biota do solo
Funções de ecossistemas 

agregadas

1. Transformações do C

2. Ciclagem de nutrientes

3. Manutenção da estrutura 

do solo

4. Regulação biológica de 

populações

Cadeia trófica microbiana

- Microflora

- Fungos

- Bacterias

- Microfauna

- Protozoários

- Nematóides

Transformadores da liteira

- Mesofauna

- Enquitreídeos

- Microartrópodes

- Macrofanua

- Minhocas

- Macroartrópodes

Biota rizosférica/ Transform. 

da liteira

- Fixadores de N

- Micorrizas

- Microrg. de vida livre

- Patógenos microbianos

- Microherbívoros

Engenheiros de ecossistema

- Raízes

- Macrofauna

- Minhocas

- Macroartrópodes

- Fungos

Biocontroladores

- Predadores

- Microherbivoros

- Hiper (parasitas)

- Patógenos microbiano

Atividade da biota x Bens & Serviços 

dos Ecossistemas 

Brussard, 2012



Investigação da diversidade do solo

Abordagem taxonômica (descrição e quantificação)

- Microbiota: PLFA, DGGE, qPCR, Sequenciamento 

- Espécies de FMAs – Biota –SC – LIMITAÇÕES?

- Macrofauna/mesofauna: armadilhas, extração do solo, 

morfotipagem, taxonomia (taxons, famílias, gênero, 

espécie)



Riqueza de táxons da

Macrofauna do Solo no

Planalto Catarinense

Dados: Biota – SC, 

2011/2012

Inverno

verão



Frequência de Ocorrência 

dos táxons das 

Macrofauna do Solo no 

Planalto Catarinense

Dados: Biota – SC, 

2011/2012

Minhocas



Análise de componentes principais da macrofauna

PD e ILP

PA, RE, FN
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Riqueza de Morfotipos de Colêmbolos em 

PD e ILP 
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Abordagem funcional (quantificar a função no ecossistema)

- Aspectos funcionais: Biolog® e Multiresp®

- Quantificação de genes funcionais (Nif, nirS, nirK, nosZ, norB, narG) 

- Fungos micorrízicos arbusculares (“traits” morfológicos e fisiológicos) 

– predição de como a estrutura da comunidade afeta o 

funcionamento do ecossistema.

Investigação da diversidade do solo

Identificar quais as espécies presentes e sua abundância relativa

num sistema quantifica suas funções de ecossistema?



Como as variações nos 

“traits” dos fungos 

micorrízicos afetam a 

dinâmica do C, a ciclagem 

de nutrientes no solo, a 

produtividade vegetal? 



Relações Diversidade-Função

Quais são os efeitos da diversidade em funções como

produtividade primária, decomposição e ciclagem de nutrientes?

Duas teorias contraditórias aplicadas a biota do solo:

1. Redundância funcional é comum no solo.

Qual a função da riqueza de espécies da microbiota?

2. A complementariedade entre organismos do solo promove os 

processo nos ecossistemas



RIQUEZA DE ESPÉCIES E FUNCIONAMENTO DE 

ECOSSISTEMAS - RELAÇÕES POSITIVAS 

Relações lineares: espécies com caraterísticas únicas. Efeito aditivo.

Relações Assintóticas (redundante): espécies compartilham de caraterísticas comuns 

(redundância funcional).

Relações Idiossincráticas: caracteristicas morfológicas podem ser comuns, mas, 

“fitness” diferenciados. Interações bióticas (facilitação, neutralidade, inibição)

Nielsen, et al, 2011, Brussard, 2012, 



Heemsbergen et al., 2004. Science

Hipótese de “Complementariedade de 

Nicho“ – Dissimilaridade Funcional

A - Respiration

B – Mass lossNº de espécies (riqueza) sem efeitos significantes - alta

variação depende da composição de espécies –

algumas especies mais influentes que outras.

Efeitos significativos derivados do aumento da

dissimilaridade funcional



Tendência de olhar em um nivel trófico…mas

Evidências crescentes que o tipo, a variação, e especialmente a 

abundância relativa de “traits” funcionais  exercem controle sobre 

diferentes funções – associações multiplas entre “traits” e SE ao 

longo de diferentes niveis tróficos.

Por exemplo:

“Traits’ associados à plantas e organimos do solo tem íntima 

associação com o C e a ciclagem de nutrientes (via efeitos no 

sequestro de C e decomposição), herbivoria e produtividade.



*Lavorel & Garnier 2002

Tipos de “traits”

Response 

traits

Aumentam o desempenho das 

espécies – respostas a mudanças

ambientais.

Effect

traits

Impacto das espécies – populações

- comunidades no funcionamento

dos ecossistemas (Fitness).

 Tamanho

 Dispersão

 Tolerância a condições 

abioticas

 Specialização em 

recursos alimentares

Impacto na: 

 Decomposição da MO

 Retenção água

 Controle pragas e 

doenças

 Polinização…



Biodiversidade do solo

(conjunto de “traits”)

Diversidade de “traits” 

filtrados

Filtros      ambientais

Funcionamento dos 

Ecossistemas

Morfologia, Fisilogia e       comportamento dos organismos

Serviços dos 

Ecossistemas

Filtros ambientais determinam a diversidade de “traits”



Colonização micorrízica total x Regime de chuvas - 9 isolados de FMAs

(“response traits” – por espécie)

(comparação de médias pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade)

Indiferente
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Experimentos manipulativos no campo ou usando
abordagens de semi-campo (p.ex., mesocosmos)
para melhor entender as relações.

Ao invés de focar nos atributos ecológicos das
espécies podemos medir diretamente seus efeitos
nos processos.

Experimentos manipulativos com a comunidade 
do solo



Extração de TMEs à campo

Experimentos manipulativos com a comunidade do solo



(Knacker et  al., 2004)

Mesocosmo – Terrestrial model ecosystem (TME)



Garrafas 

com 

Lixiviados

Luva protetora

Tranparente

Carrros móveis com TMEs

Experimentos manipulativos com a comunidade do solo



Estrutura de 

Ecossistema

Medidas finais Potenciais

Funções de 

Ecossistema

Resíduos quimicos

- solo, lixiviado, planta

Nutrientes

- solo, lixiviado

Organismos do Solo

- nematóides

- artrópodes

- enquitreídeos

- minhocas

- microrganismos

Plantas

- biomassa

Decomposição MO

Atividade alimentar 

Diversidade Microb.,

biomassa, actividade

- enzimas

- respiração

- diversidade molecular

- Genes funcionais

- etc…

Experimentos manipulativos com a comunidade do solo



Relação entre diversidade funcional e prestação de serviços

(Dissimilaridade funcional) – Plantio Direto

Experimentos em mesocosmos (TMEs)

Interações

Minhocas Colêmbolos FMAs

1- Epígeas

2- Endógeas

3- Epígeas + Endógeas

1- Epígeos

2- Edáficos

3- Hemiedáficos

4- Epíg. + Edáf. + Hemi.

1- Acaulosporaceae

2- Glomeraceae

3- Gigasporaceae

4- Acau. + Glom. + Gigas.

Minhocas

+

Colêmbolos

Minhocas

+

FMAs

Colêmbolos

+

FMAs

Minhocas

+

Colêmbolos

+

FMAs
15 trats. X 4 rep. + 12 controles = 72 TMEs



Experimentos em mesocosmos (TMEs)

Resistência e resiliência de comunidades de FMAs e

sua prestação de serviços de ecossistemas em

sistemas de plantio direto (PD) e integração lavoura –

pecuária (ILP) sob diferentes regimes de chuvas.

• 3 regimes de chuvas;

1 - Precipitação baixa (seca): 70 ml/ dia 

2 - Precipitação normal: 115 ml/ dia

3 - Precipitação alta: 350 ml/ dia

• 36 mesocosmos de ILP e 36 de PD;

• Milho (Zea Mays);





0 – 10 cm 10 – 20 cm 20 cm - final

Análises diversas

Estabilidade de agregados

Mesofauna

0 – 10 cm



Riqueza e abundância da Fauna:

- Macrofauna (grupos, gêneros, espécies)

- Mesofauna (grupos, gêneros, espécies)

Enquitreídeos

Morfotipagem de colêmbolos

Microbiológicos:

- Diversidade de FMAs – solo e raizes

- PLFA (estrutura da comunidade de fungos e batérias)

- DGGE (diversidade genética)

Variáveis de diversidade



N-dinâmica:

- Nmic

- Nitrif. Potencial

- Asparaginase

- Gf nitrif./desnitrificação

- N03 , NH4

Decomposição e C-dinâmica:

- Emissão de CO2 (mineralização)

- Litter bags (perdda de biomassa)

- Bait lâmina

- Enzimas (DHA, β-Glu, Celulose)

- Cmic

- Corg

- Frações da MO

- C. solúvel e particulado

Variáveis de Processos

P-Ciclagem:

- Fosfatases

- P org e inorgAgregação e fluxo de água:

- Estab. Agregados

- Resist. penetração

- Lixiviação

- Umidade/ retenção água

- Glomalina

Caract. químicas e físicas.



Qual o impacto da aplicação de dejeto

suíno líquido na diversidade estrutural e

funcional em solos com Integração

Lavoura Pecuária?

Abordagem de análise de risco ecológica.
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Ensaios Laboratoriais
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EC50 para colêmbolos:

- Cambissolo 15,3 m3 ha-1 (IC: 14,3 – 16,4 m3 ha-1)

- Nitossolo 15,8 m3 ha-1 (IC: 12,7 – 19,0 m3 ha-1)

EC50 para minhocas:

- Cambissolo 100,9 m3 ha-1 (IC: 68,4– 133,4 m3 ha-1)

- Nitossolo não foi possível calcular

EC50 para enquitreídeos:

- Cambissolo 17,7 m3 ha-1 (IC: 10,8 – 24,5 m3 ha-1)

- Nitossolo 45,0 m3 ha-1 (IC: 30,2 – 59,9 m3 ha-1)

Ensaios Laboratoriais



Adição continuada de DLS

1. A continuidade de aplicação DLS altera a diversidade

estrutural e functional da fauna do solo?

2. Existem efeitos sobre o provisionamento de SE?

3. O TMEs pode ser utilizados na previsão de impactos

da adição de DLS?

TMEs x Ensaios padronizados ISO



Etapa 2 
Material e Métodos• Coletados 72 TMEs;

• 2 solos (Cambissolo e Nitossolo)

• 3 aplicações de DLS e água

• 25 dias

• Simulação de chuva

• Coleta de lixiviado
20 m3 ha-1

50 m3 ha-1

150 m3 ha-1

Água e dejeto



Etapa 2 
Material e Métodos• Luz 8:16 h;

• 22 oC.

150 m3 ha-

1

Sala experimental



Etapa 2 

Controle

Água

Dejeto

Tempo 3Tempo 1 Tempo 2



Fauna do Solo – 25 dias  1 ADLS
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Fauna do Solo – 50 dias 2 ADLS
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Fauna do Solo  – 75 dias 3 ADLS 
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Morfotipos de Colêmbolos
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Número de Enquitreídeos

*Diferença estatística significativa (p<0,05) pelo teste de Dunnett. (┬) Desvio padrão (n = 5)
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• 38 TMEs;

• Solos similares;

• Com e sem histórico de DLS

Fatorial

2 solos x 3 doses x 4 

repetições

+ 8 ctrl

Adaptação da fauna edáfica ao DLS



• 40 TMEs;

• Duas áreas;

• 3 aplicações de DLS;

• Espaçamento de 28

dias;

• Simulação de chuva;

• Coleta de lixiviado

Fatorial

1 solo x 3 tempos x 3 

doses x 4 repetições

+ 4 ctrl

Controle

EC 10

EC 50

50 m3 ha-1



Algumas considerações!

- Nós só podemos predizer os efeitos das mudanças da 

composição da comunidade nos processos/serviços se a 

dissimilaridade funcional das espécies é conhecida 

- Perceber quais características das espécies que 

determinam seu papel funcional.

- Saber como as espécies contribuem para as interações 

múltiplas permitirá saber quais os efeitos da perda ou 

introdução de espécies (invasoras, OGMs)

- Predizer mudanças na estabilidade dos ecossistemas em 

função da funcionalidade.

-



Richard D. Bardgett & Wim H. van der Putten (Nature 515, 2014)

Quanto de Biodiversidade podemos perder?
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Cascavel - 2015

Variabilidade espacial de solo
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O mais comum na Agricultura?

- Rendimento ?         

- kg ha-1.

Dimensionar o rendimento

Estudar a variabilidade espacial deste

Alguns casos?

- $$$$$$ (lucro);

- açúcar por tonelada de cana;

- proteína na cevada;

- tamanho, cor da maçã. 
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diferença de altura Ipê-roxo (1 ano)      

Klein et al. (2006)
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milho 2001

soja 2002

soja 2003

Fonte: Agco Brasil
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Não é ciência, porém é complexo  

- Sistema de localização 

- Caracterização das variáveis

- Análise espacial - matemática

- Dimensionar as variáveis

- Análise espacial – variável+localização
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Variáveis???
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- Conhecer causas e variabilidade das causas  

- muitas causas são conhecidas; 

- variáveis bloqueadas, poucas interações; 

- aspecto regional, (média?);

- sistema solo-planta-atmosfera. 

- valor econômico da causa; 

Boa agricultura:

identificar, caracterizar e manejar os fatores 

limitantes, no tempo e no espaço.

(adaptado de Marques Junior e Corá, 1998)
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- Duas componentes   

- Componente sistemática; 

- fatores de formação; 

- função da paisagem;

- manejo.

- Componente casual

- erro de manejo;

- erro experimental.

solo é heterogêneo  - origem

- meio

- manejo
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- Variabilidade pelo manejo   

- Importante condicionador   

- principal ação na superfície

- solos homogêneos pode ser a maior fonte de 

variabilidade   

- mais tempo de manejo, maior variabilidade, 

plantio direto maior variabilidade
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rotor dentado, semeadora de precisão, na linha
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Distribuição fitomassa de soja na colheita

fósforo                                       potássio

Orlando e Fey (2005)
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- Amostragem do solo   

- tradicional ao acaso por regionalizado  

- método estatístico  (geoestatística)   

- Erro experimental   

- gleba, talhão, área????   



Laboratório de

Mecanização

Agrícola

(Lama)

Universidade

Estadual de

Ponta Grossa

(UEPG)

lama1@uepg.br



Laboratório de

Mecanização

Agrícola

(Lama)

Universidade

Estadual de

Ponta Grossa

(UEPG)

lama1@uepg.br



Laboratório de

Mecanização

Agrícola

(Lama)

Universidade

Estadual de

Ponta Grossa

(UEPG)

lama1@uepg.br

- grid de amostragem   

Fonte: Agco Brasil
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10 ha, +138 kg K2O e -175 kg P2O5
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Lagarta do Cartucho (S. frugiperda)
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- Dois “ataques”; 

- classificação do solo; 

- posição deste solo na paisagem.
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- Darlymple et al. (1968)
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- Troeh (1965) 
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- Classificação do solo   

- contempla vários características e atributos   

-prof. solum, textura, elementos em 

prof., etc.  

- condutividade elétrica e hidráulica, 

compactação, etc. 

- possibilita algumas considerações sobre    

propriedades e processos de alteração   
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Fonte: Mulla et al. (2001)
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- Classificação do solo   

- unidade de mapeamento   

-para agricultura de precisão no máximo 

1:6.000
Robert (1993)

- escala de mapeamento   

- métrica da unidade – 0,24 cm2

- 1 cm – 6.000 cm ou 60 metros

- 0,24 cm x 1 cm – 0,24 cm2

- 0,24 x 6.000 = 1.500 cm – 15 metros

- 1 x 6.000 = 6.000 cm – 60 metros
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- criar/usar padrão comercial(científico/tecnológico)  

para “classificar solo+manejo”?  
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Visual Soil Assessment

T. Graham Shepherd, Nutri-Link Ltd

g.shepherd@nutrilink.net.nz
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Variáveis???
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Um primeiro momento 

fertilidade química x rendimento

custos soja, MS (Embrapa)
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Rendimento - características químicas do solo

- características físicas do solo

- atributos do solo (porosidade)

- propriedades (condutividade)

- processo de alteração

- competição (doenças, pragas, etc.)

- …

- variáveis climáticas

primeiro ataque   - química do solo 

- baixa correlação

considerar regionalização – estudo de caso
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-Modelos matemáticos   

- vários, clima temperado;              

- exemplo CERES - milho 
(Jones e Kiniry,1993)
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- Mulla e Shepers (1997)

- disponibilidade de água

-Han et al. (1996), Jaynes et al.  (1995), 

Khakural et al. (1996), Corá et al. (1996), etc.

- propriedades físicas

- Marques Junior et al. (1997), Pereira et al. 

(1996), etc.

- Pequenas variações na pedoforma,  

determinam zonas de delimitação.

- Lindstron et al. (1995), etc.

- atributos da paisagem
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- Drummond et al. (1985)

- coeficientes baixos, clima

- Moulin et al. (1997)

- pH e rendimento de trigo

- Miller et al. (1988)

- profundidade de solo e rendimento 

de trigo

- Verhagen et al. (1995)

- solo e clima(precipitação)

- Sadler et al. (1998)

- solo 1:1200 e milho (5 anos)
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- Langdale e Shrader (1997)

- profundidade do solo e milho 

(prof. devido a erosão)

- Stein et al. (1997)

- gradiente top. e rendimento de milheto

- Swan et al. (1987)

- profundidade de solo, em anos com 

problemas hídricos 

- Ndiaye e Yost (1989)

- variabilidade de potássio e milho

- Singh et al. (1992)

- índice de plasticidade, melhor que 

textura
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Exemplo - campos gerais, 38 propriedades

- milho, plantio direto

- física, química, pragas, plantas, etc.

- rendimento

Regressão múltipla  - matéria orgânica

- conteúdo de argila

- população de plantas

- CV da prof. semeadura

- química - 20-40 cm
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Exemplo - uma propriedade, 60 pontos

- milho, plantio direto

- física, química, pragas, plantas, etc.

- rendimento

Regressão múltipla  - matéria orgânica

- conteúdo de argila

- problema na espiga

- população de plantas

- prof. Semeadura

- prof. Horiz. A

- potássio e fósforo
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Intervalos de 
argila  

(g kg-1) 

Rendimento de 
grãos  

(g pl-1) 

Danos 
na 

espiga** 

Comprimento 
de espiga 

(cm) 

Número 
de grãos 

por espiga 

Pressão 
População 

 (pl ha-1) 

78,2-180,5   106,2  b*   2,09  b  11,54  b  381,0  b 60493 ab 

180,6-279,2 146,9 a   1,47 a 14,57 a 465,8 a  55160 a 

279,3-339,0 129,4 a 1,70 ab 13,70 a 444,5 a 64988  b 

339,1-420,2 132,1 a 1,63 ab 13,67 a 440,6 a 58792 ab 

420,3-519,2   126,7 ab 1,69 ab 13,83 a 463,2 a 62043 ab 

 

 

Intervalos de 
argila (g kg-1) 

Rendimento 
de grãos  

(g pl-1) 

Danos na 
espiga** 

Compriment
o de espiga 

(cm) 

Número de 
grãos por 

espiga 

Pressão 
População 

(pl ha-1) 

202,0 – 366,0   140,04  b* 0,95 a   14,38  b   504,9  b 73367 a 

366,1 – 416,9 180,83 a 0,80 a 15,59 a 556,0 a 69451 a 

417,0 – 457,4 170,59 a 0,88 a 15,56 a 551,1 a 67655 a 

457,5 – 517,4 168,73 a 0,82 a 15,26 a 548,3 a 67877 a 

 

argila x milho
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R
2
 = 0,5467
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Análises matemática???
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- Dendograma valores - HCA
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Variáveis de solo

Zonas de manejo
1 2 3 4 5

M CV M CV M CV M CV M CV

areia (g kg-1) 317.2 11 268.9 13 363.7 12 303.3 7 441.2 11

silte (g kg-1) 203.4 14 216.9 23 169.7 23 183.3 5 167.7 18

argila (g kg-1) 479.4 6 514.3 5 466.7 12 513.3 4 391.1 9

P.H.A (cm) 20.0 7 17.9 14 19.1 18 19.2 8 18.4 12

P.T.H.A (cm) 43.6 20 40.4 18 51.4 19 32.3 32 33.5 17

Cota (mm) 517.2 49 256.7 52 993.0 32 738.2 41 1450 21

gradiente topográfico (%) 2.0 184 -2.0 410 0.1 7127 -3.2 495 0.7 1134

pH 5.5 7 5.4 5 5.4 6 4.9 5 5.4 6

HAl (cmolc dm-3) 4.6 20 5.1 13 4.9 20 7.4 16 5.2 19

CaMg (cmolc dm-3) 8.7 11 8.0 7 8.3 7 6.4 15 7.1 13

Ca (cmolc dm-3) 5.6 9 4.7 8 5 10 3.9 16 4.3 14

K (cmolc dm-3) 0.27 43 0.10 16 0.15 21 0.25 38 0.25 46

P (mg dm-3) 6.8 27 3.7 17 4.7 18 5.7 48 7.4 36

C (g dm-3) 22.5 9 23.0 9 20.6 9 20.3 4 19.7 7

CTC (cmolc dm-3) 13.8 4 13.2 3 13.3 7 14.1 4 12.6 8

V % 66.6 10 61.3 7 63.5 8 47.7 15 58.7 11

Ca Mg-1 1.7 9 1.5 12 1.5 10 1.5 10 1.6 11

base K 40.4 53 78.6 19 57.1 25 28.3 40 33.6 44
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Prof. Fator1 Fator2 Fator3 Fator4 Fator5 Comunalidade

0_10 0,040 0,006 -0,927 0,106 0,173 0,903
10_20 0,121 -0,080 -0,963 0,078 0,006 0,955

40-50 0,207 -0,493 -0,800 0,089 -0,115 0,947

50-60 0,309 -0,589 -0,688 0,061 -0,157 0,944

60-70 0,414 -0,679 -0,550 0,060 -0,190 0,974

70-80 0,471 -0,745 -0,387 0,099 -0,208 0,979

140-150 0,541 -0,628 -0,206 0,502 0,017 0,981

150-160 0,560 -0,528 -0,210 0,587 -0,009 0,981

160-170 0,601 -0,444 -0,217 0,620 -0,036 0,991

170-180 0,644 -0,401 -0,188 0,611 -0,056 0,987

280-290 0,844 -0,333 -0,143 0,266 -0,251 0,978

290-300 0,820 -0,349 -0,155 0,280 -0,264 0,966

Variância 11,724 8,087 5,906 3,119 0,443 29,279

%Var 0,391 0,270 0,197 0,104 0,015 0,976

Cone index layers (multivariate analysis) 
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SIGs???
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Ponto 1

Gradiente 0-3%

Comprimento de Rampa – 301 metros

Condições boas
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Gradiente >21%

Comprimento de Rampa – 70 metros

Condições: degradada 
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localização???



Laboratório de

Mecanização

Agrícola

(Lama)

Universidade

Estadual de

Ponta Grossa

(UEPG)

lama1@uepg.br

RECEPTOR SEM CORREÇÃO DIFERENCIAL

125,96º

170,82º

57,55º

6,65m

2,33m

4,49m

N/90º

169,23º

269,32º

90,71º

1,28m

5,56m

3,42m
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Área 4 (8,73 ha)

 

Área 5 (7,52 ha)

Área 6 (3,01 ha) Área 8 (5,22 ha)

Calda Ideal(L) % contr. manual % contr. automático

Área 1 218 +27,1 +16,1

Área 2 194 +26,8 +4,6

Área 3 162 +36,8 +8,6

Área 4 786 +34,3 +11,8

Área 5 461 +40,0 +13,8

......

Área 8 478 +37,4 +30,6
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operação de semeadura tempo de manobra (s)

c/ piloto automático 27,1 a

manual 52,9 b

Comprimento linha tempo passada +2 manobras economia

(m) piloto automático manual %

50 90,2 141,8 36,4

100 126,2 177,8 29,0

...

800 630,2 681,8 7,6
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erros experimentais???
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variação massa adubo 

entre linhas (%)

antes safra 

2006

safra 

2007

... safra 

2010

< 5 zero 12 18 23

5 a 10 9 22 23 24

...

30 a 40 26 12 10 7

>40 32 zero zero zero

30 propriedades e 64 semeadoras   

plantas  20 DAE

meta 75.000

safra 

2006

safra 

2007

... safra 

2009

safra 

2010

% lavouras

< 60.000 13 11 zero zero

60.000 a 65.000 39 19 2 zero

...

70.000 a 75.000 19 34 28 66

>75.000 06 10 14 23
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Equipe, colaborador???
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MAPEAMENTO DIGITAL DE SOLOS: GEOTECNOLOGIAS 

PARA A AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM CIÊNCIA DO 

SOLO

Prof. Dr. Samuel Fernando Adami

Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Painel VII: Solo, Ambiente e as Novas Tecnologias

IV Reunião Paranaense de Ciência do Solo – Cascavel/PR – 20 a 22 de maio de 2015



Método tradicional:

Levantamento Pedológico Semidetalhado –

Experiência em São Paulo

Mapeamento Digital de Solos: Geotecnologias para a Ampliação do Conhecimento em Ciência do Solo

Painel VII: Solo, Ambiente e as Novas Tecnologias

IV Reunião Paranaense de Ciência do Solo – Cascavel/PR – 20 a 22 de maio de 2015

• Escala padronizada – 1:100.000

• Nível – Semidetalhado

• Total de folhas para recobrir o estado – 118

• Produzidas e publicadas – 14 (15% da área)

• Cada quadrícula 1:100.000 abrange área de ~ 2.800 

Km².



Mapeamento Digital de Solos: Geotecnologias para a Ampliação do Conhecimento em Ciência do Solo
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IV Reunião Paranaense de Ciência do Solo – Cascavel/PR – 20 a 22 de maio de 2015

Método tradicional:

Levantamento Pedológico Semidetalhado –

Experiência em São Paulo

• ~ 400 pontos amostrados

• Laboratório: física + química

• Deslocamento e diárias

• Técnicos e auxiliares

• Tempo (dedicação intensiva ~ 2 anos)
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Método tradicional:

Questões

• Validação

• Custos envolvidos

• Demanda por levantamentos pedológicos

• Recursos humanos treinados

• Questões institucionais
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Mapeamento Digital de Solos (MDS):

Jenny (1941)

s = f (cl, o, r, p, t, · · ·)

cl – climate

o – organisms

r – topography

p – parent material

t – time
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Mapeamento Digital de Solos (MDS)

• Criação de sistemas espaciais de informação de 

solos, utilizando modelos numéricos para a inferência 

das variações espaciais dos tipos de solos, a partir de 

observações e conhecimento dos solos e de variáveis 

ambientais correlacionadas.
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Mapeamento Digital de Solos (MDS):

Resultados obtidos
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MDS: Resultados obtidos

• Variáveis
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MDS: Resultados obtidos

Métodos:

• Treinamento em área já mapeada;

• Simplificação da legenda;

• Coleta de dados;

• Mineração de dados (árvore de classificação);

• Tradução das regras em declarações de 

modelagem cartográfica;

• Avaliação dos resultados.
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MDS: Resultados obtidos
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MDS: Resultados obtidos
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• Variáveis

MDS: Resultados obtidos
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MDS: Resultados obtidos
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Considerações Finais

Seria o MDS uma solução para a escassez de mapas de solos?

Considerado isoladamente é pouco provável que essa resposta seja positiva.

Como parte da solução, o MDS é um grande apoio ao diminuir custos e encurtar prazos de execução 

dos projetos de mapeamento.

O processo de mapeamento depende:

do conhecimento pedológico

das técnicas de análise de dados espaciais

do trabalho de campo

O potencial de aplicação é muito grande, uma vez que são poucas áreas que podem contar com mapas 

de solos em detalhados em escalas grandes.
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Considerações Finais

Fragmentação das unidades de mapeamento, descrita nos estudos citados:

poderia ser diminuída com a aplicação de técnicas que envolvem a vizinhança

tais como na modelagem com autômatos celulares.

Regras entre fatores de formação:

técnicas de análises multicriteriais a partir das opiniões de especialistas.

Novas aplicações visando ao mapeamento de classes hidrológicas de solos ou da distribuição espacial 

de atributos específicos tem grande potencial de aplicação.
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CONTROLE BIOLÓGICO 

DE PRAGAS DE SOLO
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INSETOS PRAGAS  DESAFIO PARA A 

PRODUÇÃO



PRAGAS DE SOLO

 Inseto é considerado praga 

de solo

Quando passa pelo menos

uma fase de seu ciclo de

vida no solo, alimentando-

se de raízes ou outras

estruturas das plantas!



PRAGAS DE SOLO

Pragas de solo = ambientes 

crípticos

 Defasagem de informações

 Pouco conhecimento ecologia

 Biologia

 Métodos de Controle



PRAGAS DE SOLO

 Poucos produtos agem com 

eficiência

 Dificuldade em conhecer inimigos 

naturais

 Hábito críptico  Protegidos do 

ataque de parasitoides

 Controle químico é dificultado

 Ação de produtos é limitada

 Resultado é insatisfatório



PRAGAS DE SOLO DAS PRINCIPAIS 

CULTURAS

 Milho  Soja 

Agrotis ipsilon Elasmopalpus lignosellus

Phyllophaga cuyabana Dilobodeus sp.



PRAGAS DE SOLO DAS PRINCIPAIS 

CULTURAS

 Trigo  Café 

Phyllophaga triticophaga

Quesada gigas Quesada sodalis



PRAGAS DE SOLO DAS PRINCIPAIS 

CULTURAS

 Cana-de-açúcar

Diatrea sacharalis Migdolus fryanus Mahanarva spp.



INIMIGOS NATURAIS DAS PRAGAS 

DE SOLO

 Predadores - Carabidae

 Parasitoides?



O solo é um ambiente rico 

em MOs

 Porém poucos MOs tem potencial 

para uso como agentes de controle 

de pragas de solo.

Especificidade quanto ao espectro de 

ação e capacidade de persistência no 

ambiente = Competência Ambiental 

(Jackson, 1999).

 Porque não usá-los como agentes 

de controle????



INIMIGOS NATURAIS DAS PRAGAS 

DE SOLO

 Bactérias

 Bacillus spp.

 Serratia spp.



INIMIGOS NATURAIS DAS PRAGAS 

DE SOLO

 Fungos

 Beauveria bassiana

 Metharizium anisopliae



INIMIGOS NATURAIS DAS PRAGAS 

DE SOLO

 Nematoides

 Steinernema spp.

 Heterorhabditis spp.



NEMATOIDES ENTOMOPATOGÊNICOS

 Especificiade

 Não são tóxicos a organismos não alvo

 Podem ser usados no MIP

 Possuem ação sinergista com outros agentes (B.t., por exemplo)

 Boa capacidade de adaptação e de disseminação 

 Podem reproduzir partenogeneticamente

 Causam índices elevados de mortalidade em alguns casos

 Necessitam de umidade elevada para serem eficientes

 Mais adequados para insetos subterrâneos



 Sucesso  associação 

simbiótica com bactérias

NEMATOIDES 

ENTOMOPATOGÊNICOS



Steinernema x Heterorhabditis

 1ª geração  ♀ e ♂

 Associação com bactérias

Xenorhabdus nematophilus

 1ª geração  somente ♀

 Associação com bactérias 

Photorhabdus luminescens



TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO BRASIL

 Pragas de frutíferas

 Conatrachelus psidii

 Cosmopolites sordidus

 Moscas das frutas

 Outras

 Spodoptera frugiperda

 Alphitobius diaperinus

 Agrotis ípsilon

 Diabrotica speciosa

 Pragas da cana-de-açúcar

 Cigarrinhas da cana-de-açucar

 Sphenophorus levis

 Migdolus fryanus

 Praga do cafeeiro

 Hypothenemus hampei

 Dysmicoccus texensis

 Quesada gigas

 Pragas da mandioca

 Dysmicoccus sp.

 Dysmicoccus brevipes

 Migdolus fryanus



NEPs e o “bicho-da-goiaba”

 Conotrachelus psidii

 Ataca a fruta verde

 Praga chave na cultura da goiaba, ao lado das
moscas das frutas, do psilídeo, do besouro amarelo,
da vaquinha verde e do percevejo.

 Ação da postura da fêmea ao deixar seu ovo.



COCHONILHA-DA-RAIZ-DO-CAFEEIRO

 Dysmicoccus texensis

 Sucesso de controle no laboratório, casa-de-vegetação e campo

 Importância de espécies nativas

 Desenvolvimento de formulações e técnicas de aplicação

 Alves et al. (2009);



Controle do Cascudinho de Aviário (Alphitobius diaperinus)

Alves et al., 2005;
Alves et al., 2012;



CONTROLE DA BROCA-DA-ERVA-MATE

(Hedipates betulinus)



Mosca-das-frutas (Ceratitis capitata)

Rohde et al., 2010;



Larva Alfinete (Diabrotica speciosa)
Santos et al., 2011;



Lagarta-do-Cartucho-do-milho

Spodoptera frugiperda

Andaló et al., 2010;



NEPS E CORRELAÇÕES COM O SOLONEPS E CORRELAÇÕES COM O SOLO



NEPS E CORRELAÇÕES COM O SOLO

Hominick & Briscoe (1990); Hominick et al. (1995); Hominick

(2002)  NEPs e solo

Heterorhabditideos  zonas costeiras

Esteinernematídeos solos com mais argila



NEPS E CORRELAÇÕES COM O SOLO

Steinernema spp.

Não há correlações

RO

AM

MG

SP

RJ

RS Maioria dos isolados é Heterorhabditis!!!

Duas novas espécies: H. amazonenses e S. brasiliensis



• Curran & Heng (1992) 

• Técnicas corretas - melhores resultados

• Centrifugação, inseto-isca e funil de Baerman



ISOLAMENTO DE NEPS DO SOLO –

INSETO ISCA



Distribuição Geográfica

-Heterorhabditis x Steinernema

- Downes & Griffim (1996)

- Stack et al. (2000)

- Steinernema - zonas temperadas

- Heterorhabditis - zonas tropicais

- Fatores de dispersão



Distribuição GeralS. kraussei

S. glaseri

S. feltiae

S. carpocapsae

H. bacteriophora

H. indica

H. megidis



- Muitas espécies permanecem sem descrição;

- Maior número de steinernematídeos que heterorhabditídeos;

- Variação genética de Heterorhabditis é menor que a dos

steinernematídeos;

- Baixa capacidade de dispersão – populações adaptadas a

nichos específicos;

- Adaptações são na maioria das vezes, específicas.

-Algumas espécies tem maior capacidade de dispersão;

- Atividades humanas dificultam o estudo de dispersão...



Preferência por Habitats

- Ainda não é possível fazer correlações ao nível de gênero;

- Habitats x hospedeiros?

- Preferência por determinados hospedeiros;

- Coexistência. 



É POSSÍVEL CORRELACIONAR 

OCORRÊNCIA COM O SOLO?!

 Distribuição ampla (dominante) ou 

específicas!

Especificidade pode se 

dar em função do solo, 

mas principalmente 

quanto ao tipo de 

cobertura vegetal!

Tarasco et al., (2015)



ENTÃO A ESPECIFICIDADE É EM 

FUNÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 

OU DAS PRAGAS QUE ATACAM 

AQUELA CULTURA?



Dúvidas e referencias: vivialves@uenp.edu.br

Crédito Imagens: www.google.com

http://www.google.com/


OBRIGADA!!!É preciso acreditar 

que um mundo 

melhor é possível.

Que podemos fazer 

a diferença para 

que isso aconteça.

E que nossa 

existência aqui não 

é em vão!

Faça a sua parte!
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