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ATRIBUTOS DA MATÉRIA ORGÂNCIA EM ÁREA PREPARADA SEM LISO DE FOGO. 

Afaria Tere:a Primo (los SANTOS', Atuar/cio AIO/ler PARRY 2 : Afaria Regam Ereire MÕLLER 3  

INTRODUÇÃO 

O método da adição de resíduos de plantas ao solo, afeta a taxa de decomposição e o desenvolvimento 
de reservas de matéria orgânica e quando deixados na superficie, os residuos são rapidamente secos, e assim 
tendeni a se decompor mais lentamente do que aqueles que são incorporados. Desta forma, a decomposição de 
resíduos na superfície do solo, poderia resultar numa baixa taxa de mineralização. A disponibilidade de 
nutrientes da biomassa aérea da vegetação, é influenciada pelas práticas de manejo; alta imediatamente após a 
queimada, a disponibilidade é menor no inicio, (liberação corno função da atividade microbiana) aumentando 
com o tempo por um determinado período. - 

Segundo alguns autores a cobertura morta do material triturado/ e ou incorporado ao solo, in fluécia 
diretamente o desenvolvimento das plantas e a atividade microbiana, tendo-se verificado uni aumento 

proporcional nas produções 

MATERIAL E MÉTOI)OS: 

Localização: 

O trabalho foi realizado em área de pequeno agricultor no município de lgrarapé —Açu, nordeste do 
Pará, no período de janeiro a dezenibro de 1998, tini experimento preparado em área com cobertura morta 
(derruba e trituração da capoeira) com o objetivo de avaliar a dinâmica do carbono e ciclo do nitrogônio 

Os tratamentos utilizados foram os seguintes: 

Época 1 — derruba e trituração da capoeira em janeiro, plantio e adubação em fevereiro e a colheita em maio, 
neste período foram realizados e coletas de iva/eh. 

Época 2 - derruba e trituração em fevereiro, plantio e adubaçào em março e colheita em julho. realizados 3 

coletas de viu/eh. 

Época 3 — derruba e trituração em abril, plantio e adubação eia maio e colheita setembro, também realizado 3 

coletas de iva/eh. 

Época 4 — derruba e trituração em junho, plantio e adubação eni julho e colheita em novembro, realizado $ 
co lctas de o? a cli. 

Delineamento Experimental: 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com 4 épocas de plantio e 2 tratamentos de 
adubação e 4 repetições. Os tratamentos foram instalados no campo a cada dois meses, a partir de janeiro, neste 
mesmo intervalo de tempo. foram coletadas as amostras (nio/di). As parcelas foram subdivididas em 

suhparcelas, recebendo cada unia delas uni tipo de adubação: adubação 1, 1 Og/covas de NPK (10-28-20) e a 
adubação 2. 1 Og de NPK (10-28-20) e mais 1 Og/cova de STF. As subparcelas apresentam dimensões de 12,5 x 

23,0 m e foram cultivadas primeiramente com milho mais mandioca (Zc'a marx. L.), variedades 13 R 06. 

Variáveis Analisada 

Foram determinados os teores de carbono e nitrogênio contidos na cobertura morta e a relação C/N. 

Método de Análise: 

Carbono Orgán ico — método da combustão por via únuda, com ácido crõm ico 1 N , que é uma síntese do método 
de Tiuritu, apresentado no III Congresso Internacional de Ciências de Solo. 

Nitrogénio Total — Método M icrokjeldahl. empregando solução digestora de ácido sulfúrico com selénio em pó. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como na analise dos elementos carbono e nitrogênio não houve diferença entre os dois tratamentos de 
adubação estes dados não vão ser apresentados. Sendo mostrado somente as diferentes épocas. 

As modificações provocadas pela mineralização cia matéria organ iça no solo proporcionam uni 
progressivo aumento da percentagem de carbono orgânico, conforme aumento do nivel de matéria orgânica 
aplicada, relação claramente indicada na Figura 1. Em solo do Alabama (E(JA), apontam como principal tttor 
limitante do microrganismo do solo o carbono orgânico, concluindo que o efeito da fertilização sobre eles é 
indireto, atuando nas entradas de carbono no ccossistema (INSAN et ai., 1991). Nesse trabalho também foram 
notados que a relação C microbiano/C orgãnico é maior quando se utiliza adubação verde, os pontos máximos 
encontrado na Figura 1, se deve ao fato deque a cada plantio e colheita é depositado ao solo restos de culturas. 

Quanto ao nitrogênio orgânico, considerado como espécie associada aos compostos organieos 
nitrogenados, tais como proteínas e peptídeos, atninoãcidos, etc. Sendo um dos elementos niais importante no 
metabolismo dci ecossistema. Esta importância deve-se principalmente a sua participação na Ibrmação das 
proteínas, um dos componentes bãsico da hiomassa. 

O que se pode observa na Figura 1, é unia diniinuição de nitrogênio, isto pode se dar em '. trttide da 
ii ineral ização dos microrganismos. 

Na época 1, nos meses de janeiro a maio, quando índice pluviométrico ocorre com maior intensidade na 
região, veri ficou-se unia di ni inu ição do teor de carbono (Figura 1) e consequentemente um a ri me nto gradat 1 vo 
do nitrogênio (Figura 2.) possivelmente associada ao aumento da atividade niierobiana neste período, favorecida 
pela melhoria da umidade do solo e pelo aumento de substrato pela adição do mu/eli. 

O estudo da relação C/N evidencia a predoniinância de compostos orgân icos não ti itrogenados sobre os 
conipostos orgân icos nitrogenados (Figura 3). possível mente rico em material húm iço natural, sendo esta relação 
90 vezes maior, a deconiposição de matéria orgânica adicionada e os processos envolvidos são refletidos na 
relação C/N, indicando que o material da cobertura morta proveniente da capoeira triturada possivelmente 
apresenta tinia decomposição relativaniente lenta. 
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FIGURA 1: Teor de Carbono orgânico da Cobertura Morta. 
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Figura 2: Teor de N trogén io da cobertura morta 
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Figura 3: Relação C/N da Cobertura Morta 

Co N CL USA O: 

-- Quando se deposita a cobertura morta ao solo a maior parte deste carbono é oxidado em um longo período de 
tempo, consequentemente há uni incremento considerável de ri itrogên io em relação ao carbono. 

2 — O qt'e se pode observar em termos de análises qu itu ica, é que nãu houve d ilèrença entre os dois tratamentos 
de adubação ut i izados. 
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