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Desenvolvimento Sustentável

Comissão Mundial sobre o Ambiente - 1987
“Desenvolvimento Sustentável é aquele que
satisfaz
presente,

as

necessidades
sem

da

geração

comprometer

as

possibilidades das gerações futuras”.
Gro Brundtland – Primeira Ministra da Noruega

Agricultura Sustentável
O Desenvolvimento Sustentável, na Agricultura,
deve fundamentar-se em manter a capacidade
produtiva dos solos, que continuam sendo o suporte

básico da produção vegetal e animal.
A função básica do solo é mineralizar a vida na
superfície. Todas as fontes minerais provêem do

solo e daí para as formas de vida existentes.

Agricultura Sustentável

Do que depende a capacidade
produtiva dos solos?

1. Conservação do próprio solo
2. Manutenção da sua fertilidade.

Conservação do Solo

Conjunto de práticas que irão manter ou
melhorar a produtividade

Controle da erosão

- plantio em nível
- terraceamento
- cultivo mínimo
-plantio direto
-rotação de culturas

Manutenção da fertilidade
Conjunto de práticas que irão manter ou
melhorar a produtividade

Manutenção da fertilidade – manter frações minerais e
orgânicas disponíveis para a produção.

Manutenção da fertilidade
Quem aduba a floresta?

Reciclagem de nutrientes

Agricultura moderna – alta produção
-O consumo elevado de fertilizantes químicos
proporcionou
aumentos
espetaculares
de
produtividade e produção, nas últimas décadas, em
função das quantidades de NPK aportadas;
-Porem, o uso excessivo destes fertilizantes têm
reduzido as reservas de MO, devido alta extração e
baixa reposição;
- Qdo teor MO < 1% teor de argila = desertificação

Uso continuado de fertilizantes químicos em
solos com baixos teores de MO
- Aumento da salinização do solo;
- Promove a acidificação do solo;
- Altera a textura do solo;
- Altera a capacidade de retenção de água;
- Altera as proporções entre MO e mineral;
- Desequilibra a fauna do solo (micro-organismos)

Uso continuado de fertilizantes químicos em
solos com baixos teores de MO
Acidificação do Solo
• Processo
Magnésio

resultante
e

da

lixiviação

Potássio,

seguido

de

Cálcio,

pela

sua

substituição por Hidrogênio e Alumínio;

• Em solos agrícolas esta reação é acelerada pela
adição de fertilizantes nitrogenados.

Calagem Superficial
• O efeito do aplicação de Calcário na superfície do
solo sem cobertura vegetal, para correção da

acidez, é bastante limitada.
• Sistemas com reciclagem de resíduos orgânicos

vegetais propiciam maior mobilidade de calcário
dolomítico até a profundidade de 60 cm (Oliveira
e Pavan, 1996).

Manutenção da fertilidade

Conjunto de práticas que irão manter ou
melhorar a produtividade

Adição de Matéria Orgânica - Húmus
-Manter a fertilidade do solo exige obter um equilíbrio entre as
perdas de nutrientes, exportados pelos cultivos, e sua
reposição mediante o aporte de fertilizantes inorgânicos (NPK)
e orgânicos (Húmus);
-Nesta questão – aporte de fertilizantes orgânicos – está

um dos pontos críticos no qual deve apoiar-se a produção
agrícola para conservar a fertilidade do solo e, portanto,
permitir o desenvolvimento de uma agricultura sustentável.

Benefícios da MO no solo
B. van Raij (1991) – MO possui estreita relação com a capacidade
do solo em fornecer macro e micronutrientes às plantas. Processos
de mineralização e imobilização orgânica, entre outros, governam a
disponibilidade de nutrientes

1. Físicos
-

MO ou SH agem como agentes cimentantes, aumentando o

diâmetro de agregados e promovendo maior aeração ao solo;
-

Reduzem

argilosos.

plasticidade

e

coesão,

principalmente

em

solos

Benefícios da MO no solo
2. Biológicos – fornecimento de C orgânico – fonte energética
-

Atividade biológica é vital, uma vez que microorganismos atuam

como agentes captadores e disponibilizadores de nutrientes, por
ex.:- fixação de elementos e mineralização de nutrientes;

-

Marques Jr. et al (2005) – verificaram aumento nos níveis

populacionais de bactérias diazotróficas endofíticas (fixadoras de
N), na presença de SH

Benefícios da MO no solo
3. Aumento do volume radicular

-

SH aumentam o fluxo de H+ na região da rizosfera, aumentando,

através de estimulos químicos, o desenvolvimento radicular;

4. Aumento na CTC e CTA - > capacidade p/ disponibilizar
nutrientes na solução do solo e qto > CTC, > poder tampão.

-

Propriedades

coloidais

do

solo

–

importante

papel

na

disponibilização de cátions e ânions.
-

MO – mesmas propriedades coloidais que os minerais de argila;

-

MO – promove ↑ da CTC da ordem de 30% a 40% em solos

argilosos e de 50% a 60% em solos arenosos.

Benefícios da MO no solo
5. Retenção de cátions - lixiviação

-

SH (carga negativa) com cátions (Ca, Mg, K, Fe) – formação de

complexo denominado Humato, muito próximo de quelato;
-

Esta

união

promove

aumento

do

diâmetro

do

elemento,

diminuindo lixiviação. Ligação iônica, facilmente quebrada qdo da
absorção do elemento.

6. Redução fixação P
-

Complexação do P ↔ Fe (atração de cargas do tipo covalente);

-

Formação de Humato entre SH e Fe, neutraliza carga + do Fe –

não ocorre formação do complexo estável, não há fixação

Húmus ou Substâncias Húmicas (SH)

O Húmus ou as Substâncias Húmicas existem no solo, na água e
nos sedimentos como um continuum da transformação do ciclo
de Carbono na Terra;

Húmus ou SH – responsáveis pelas propriedades coloidais da MO
e, portanto, pelos benefícios agrícolas e que representam até 65%
da MO do solo.

Húmus ou Substâncias Húmicas (SH)
Principais substâncias contidas no Húmus
Ácidos Fúlvicos – são aqueles que começam a formar-se nas 1ªs fases
da

degradação

da

MO

na

presença

de

elementos

simplificadores

existentes no solo e as reações de oxidação;
Ácidos Húmicos – são o resultado das sucessivas evoluções da MO e dos

Ácidos Fúlvicos, até alcançarem a perfeita estabilização. Representam o
mais alto grau de humificação ou mineralização da MO;
Huminas – fração insolúvel, pouco modificada devido à sua associação
com a fração mineral do solo e sua natureza predominantemente apolar
(Zech et al, 1997).

Composição média das SH
Composição elementar média das SH (%)
elemento

Ácido Fúlvico

Ácido Húmico

Humina

média

faixa

média

faixa

média

faixa

C

46,20

35,1 - 75,7

55,10

37,2 - 75,76

56,10

48,3 - 61,6

O

45,60

16,9 - 55,8

35,60

7,93 - 56,60

34,70

28,8 - 45,1

H

4,90

0,43 - 7,90

5,00

1,64 - 11,68

5,50

0,42 - 7,30

N

2,50

0,45 - 8,16

3,50

0,50 - 10,54

3,70

2,9 - 6,0

S

1,20

0,10 - 3,60

1,80

0,10 - 8,30

0,40

0,10 - 0,90

H/C

1,30

0,77 - 2,13

1,10

0,08 - 1,85

1,20

0,82 - 1,72

O/C

0,76

0,17 - 1,14

0,50

0,08 -1,20

0,46

0,37 - 0,61

Adaptado de Rice & McCarthy. Org. Geochem, 1991

Comportamento das SH

Substâncias húmicas
Ácidos Fúlvicos

Ácidos Húmicos

Am. claro/Am. escuro

Cinza/Preto

Huminas

-----------------------------aumento da intensidade de coloração------
-----------------------------aumento da massa molecular-----------------
-----------------------------aumento no conteúdo de C--------------------
-----------------------------diminuição do conteúdo de O-----------------
-----------------------------decréscimo na acidez trocável----------------
-----------------------------decréscimo na solubilidade--------------------

Distribuição das frações humificadas e a relação
com a fertilidade do solo
-Conteúdo de MO é controlado pelos fatores de formação do solo - clima,
material de origem, relevo, atividade biológica e o tempo – que
determinam o balanço de C em sistemas naturais;
-Solos cultivados – condições p/ oxidação MO, redução de MO no sistema;
-As diferentes frações de C orgânico extraído do solo apresentam
características químicas, físicas e morfológicas diferenciadas, portanto, a
distribuição das frações (AH, AF) indicam a qualidade da MO;
-Os AH, mais evoluídos e de maior peso molecular aportam ao solo as
principais propriedades químicas. Portanto, assumem um papel importante
como indicador da qualidade da MO;

-Solos com teores altos de AH e relação CAH/CAF maior do 1,0 são os que
apresentam maior fertilidade (Kononova, 1982)

Distribuição das frações humificadas e a relação
com a fertilidade do solo
-A fração orgânica de solos de clima temperado, naturalmente férteis,
apresentam relação CAH/CAF maior do que 1,0. A faixa varia de 0,7 a 2,5;
-A fração orgânica de solos tropicais é dominada pelas Huminas, com
valores da relação CAH/CAF menor do que 1,0. O baixo conteúdo de bases
trocáveis, aliado à intensa mineralização, diminui a intensidade dos
processos de humificação;
Distribuição das frações humificadas em relação
ao C total de alguns solos brasileiros
Tipo de solo
H
AF
AH
AH/AF
% do carbono total
Latossolos
44
17
10
0,59
Argissolos
57
10
4
0,40
Cambissolos
57
10
8
0,80
Neossolos
70
13
11
0,85
Organossolos
43
26
30
1,15
Planossolos
43
8
6
0,75
Plintossolos
53
17
21
1,24
Gleissolos
43
24
18
0,75
Média
51
16
13
0,81

Distribuição das frações humificadas em
alguns dos solos brasileiros
Latossolos da região Amazônica em geral – maior parte do C em solo sob
floresta encontra-se na forma de AF (30%) e Humina (50%). O restante
(20%) distribui-se nas frações alcalino-solúveis (AF + AH ligados) – dinâmica
da floresta, rápida renovação;
Latossolos ferralíticos de clima tropical – dominância dos AF sobre os AH e a
relação AH/AF diminui à medida que aumenta profundidade;
Solos eutróficos, cujo horizonte A é rico em bases trocáveis (Ca+2)
apresentam maior parte constituída pela fração Humina, sendo a fração AH a
dominante das frações alcalino-solúveis;
Latossolos sob Cerrado – Humina (50%) > frações alcalino-solúveis > AF.
Relação AH/AF igual ou inferior a 1,0 – predominância de frações menos
evoluídas, relacionadas à reação ácida do solo;
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico – em diferentes cultivos – fração AF
foi 3 a 4 x maior que a fração AH e fração Humina > 50% do C do solo;

Distribuição das frações humificadas
nos solos brasileiros
Maior parte dos solos do Brasil – horizonte superficiais são
enriquecidos em Humina e AF. Apenas 14% dos solos estudados
apresentam razão AH/AF > 1,0
Distribuição da matéria orgânica humificada nos solos brasileiros é
caracterizada pelo elevado conteúdo da fração insolúvel (Humina),
sendo a maior parte da fração solúvel composta pelos AF;
Nos solos intemperizados, a predominância dos AF pode ser
explicada pela rapidez de transformação dos resíduos orgânicos e
pela sua complexação pelos óxidos de Fe e Al. A longo prazo, a >
quantidade de AF pode resultar em perdas de MO via água de
percolação, tornando o solo menos favorável à ação microbiana,
com conseqüente redução da fertilidade do solo (Silva et al, 2000)

Interações químicas das SH
A maior prevalência dos AF nos solos de reação ácida pode
resultar, em longo prazo, em ambientes menos favoráveis à
atividade microbiana, com redução da fertilidade do solo
(Silva et al, 2000).
De forma geral, os níveis de MO diminuem qdo sistemas
nativos são utilizados p/ cultivo. Alterações na temperatura,
umidade, aeração, absorção e lixiviação, além da destruição
da serrapilheira original, modificam a distribuição e atividade
da fauna do solo, influenciando o tempo de residência do C
armazenado no solo (Sanches, 1976; Cerri et al, 1985);
O baixo conteúdo de bases trocáveis no solo pode
diminuir a intensidade do processo de humificação
(Stevenson, 1994) e com isto espera-se uma menor razão
AH/AF, em solos intemperizados

Manejo de solo e a interação com as SH
Colheita da cana crua – preservação da palhada e adição de vinhaça
em Cambissolo Háplico (Canellas et al, 2003) aumentaram teores de
macro e micronutrientes, em comparação com cana queimada sem
vinhaça. A melhoria dos atributos químicos favoreceu a formação de SH,
aumentando seu teor;
Plantio direto – em Argissolo Vermelho-Amarelo, Ceretta et al. (1997),
observaram na camada superficial:- Humina > AH > AF em comparação
com convencional. Observaram também que o sistema permitiu aumento
de C no solo, com distribuição mais uniforme das frações AH e AF nos
horizontes mais profundos. AH/AF foi sempre superior a 1,0 na superfície;
Compostagem – Aumentos significativos no conteúdo de AH e AF na
superfície do solo (0-20 cm) foram observados por Rosales et al. (1999),
com aplicação de compostos, combinados ou não com fertilizantes
minerais – adição de resíduos orgânicos alteraram a dinâmica da
humificação, em direções variadas.

Formas de adubação orgânica
Aplicação de compostos de origem animal e vegetal
Compostagem
-Processo natural de decomposição dos resíduos de diferentes origens, mediado
por uma infinidade de organismos;
-Tem por objetivo acelerar a estabilização da MO;
- Ocorrem diversas reações bioquímicas, formando, como resultado final – CO2,
calor e MO de alta qualidade p/ uso agrícola;
- Os nutrientes presentes no produto final são liberados de forma lenta e gradual;
- O processo envolve 2 fases – a 1ª denominada bioestabilização, demora
aproximada/e 50 dias, caracterizada pela redução progressiva de temperatura,
após pico de 70º C. A 2ª fase é a de maturação e dura mais ou menos 30 dias;
- No início do processo de compostagem, apresenta < teores de AH e > de AF. À
medida que o processo avança, ocorre inversão, > AH e < AF

Formas de adubação orgânica

Formas de adubação orgânica
Uso de resíduos de animais diretamente no solo
-Esterco suíno ou de frango - é comum p/ agricultores localizados próximo
de granjas;
-Necessita de avaliação constante – análise do perfil do solo e de águas
subterrâneas deve ser feita constantemente, se em gdes quantidades;
-O uso de doses elevadas in natura de resíduos de suínos (entre 20 e 40
m3 há-1) promove a eutrofização do solo, principalmente em relação a P que
teve seu conteúdo aumentado em 6.710% conforme estudo elaborado por
Ceretta et al, 2003;
-Esterco bovino – material mais comumente utilizado. Silva et al, 2004,
observaram a influência deste material sobre o teor de água disponível e
retenção de umidade do solo; Houve também alteração no teor de P no solo;
-Obstáculo – na quantidade e no volume que deve ser transportado;
dependendo da distância entre a fonte e a lavoura, pode não ficar em
conformidade com a racionalidade desejada.

Formas de adubação orgânica
Compostos de lixo urbano e industrial
-Resíduos urbanos, quando não utilizados podem tornar-se poluidores
potenciais,

principalmente

de

corpos

hídricos.

São,

portanto,

uma

necessidade p/ a sociedade;
-Entretanto, Canellas et al, 2001, observaram que aplicação equivalente a 80
ton há-1, de lodo da estação de tratamento de esgoto e composto de lixo
urbano, promoveu aumento no conteúdo de AF, diminuindo relação CAH/CAF;
-A baixa qualidade do material aplicado foi responsável pelo decréscimo na
qualidade da MO humificada;
-Obstáculo – a qualidade do material limita a sua utilização em larga escala

Formas de adubação orgânica
Adubação verde
-Utilização de plantas estabelecidas em rotação, sucessão ou consórcio
com cultivos, sendo os resíduos mantidos em superfície ou
incorporados ao solo;

-Muitas espécies vegetais podem ser utilizadas, principalmente
leguminosas, que possuem a capacidade de formar relações
simbióticas com bactérias, a qual promovem a fixação de N2
atmosférico;
-Espécies leguminosas como feijão-de-porco, amendoim forrageiro e
outras apresentam grande potencial de produção de MO e podem
alterar as características químicas do solo, como pH e teores de Al;
-Os teores de C, N microbiano, N Orgânico, N total e frações de C orgânico do
solo podem ser aumentados quando estas plantas são introduzidas
(Duda et al, 2003).

ADUBAÇÃO VERDE

– Melhora propriedades químicas e físicas do solo;
– Auxilia no controle da erosão;
– Diminuição da incidência de ervas daninhas;
– Controle de pragas do solo;
– Aumento da capacidade de armazenamento de água no
solo;
– Reciclagem de nutrientes percolados;
Fonte: Vitti et al.

ADUBAÇÃO VERDE

Labe-labe

Feijão de porco

Feijão Guandu Anão

ADUBAÇÃO VERDE

Crotalaria juncea

Feijão Guandu Arbóreo

ADUBAÇÃO VERDE

Crotalaria juncea – ruas alternadas

Formas de adubação orgânica
Preservação dos restos culturais
-Utilização de máquinas e implementos agrícolas causam rápido
decréscimo dos estoques da MO dos solos;
-A oxidação da MO e as perdas ocorridas devido a exposição do solo
aos agentes erosivos conduzem ao empobrecimento do mesmo,
tanto no aspecto da fertilidade (CTC), quanto nas propriedades
físicas e biológicas, direta/e correlacionadas com a MO;
-A utilização de grades e arados também favorece o aumento de
concentração de dos AF e Huminas e diminuição de AH, diminuindo
a qualidade da MO do solo (Cunha et al., 2001);
-Preservação dos restos – preparo do solo com pouco ou nenhum
revolvimento e uso de sistemas de cultura com alta adição de
resíduos vegetais. Ex. – plantio direto; manejo do mato em cultivos
perenes.

Manejo de Palhada

• Maior quantidade de resíduos vegetais:
- Maior eficiência no uso dos adubos em função do
maior volume de raízes;
- Diminuição das perdas por erosão e lixiviação;
- Menor compactação do solo.

Manejo do mato

Manejo do mato

Manejo do mato

Manejo do mato
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