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RESUMO 

 

Face às crescentes contribuições antrópicas para a mudança climática global, 

a comunidade científica debruça-se sobre alternativas para reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa, como o óxido nitroso e o metano, nas atividades 

humanas, dentre as quais a agricultura e a produção de alimentos. A 

agricultura orgânica mostra-se como uma alternativa de agricultura menos 

intensiva, produzindo alimentos sem a utilização de defensivos sintéticos, 

buscando aproximar os sistemas agrícolas dos sistemas naturais. Contudo, 

não existe consenso científico se há ou não uma contribuição positiva da 

agricultura orgânica na mitigação ou na redução das emissões de GEE. O 

objetivo geral deste trabalho foi avaliar os fluxos de N2O e CH4 em cultivos 

orgânicos, nos quais foram utilizados o extrato da alga Kappaphycus alvarezii 

para bioestimulação vegetal, em um Latossolo Vermelho, localizado em Paty 

do Alferes, sul do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. A avaliação ocorreu sob 

práticas de manejo correntemente adotadas por grande parte da agricultura 

familiar no Brasil, como os policultivos rotacionados, os manejos não-

conservacionistas, o uso de esterco bovino e de torta de mamona e a 

incorporação de resíduos vegetais no solo. Foram avaliados parâmetros 

químicos e físicos do solo, a composição do extrato de algas utilizado, 

medições de fluxo dos GEE através da técnica da câmara estática e de 

cromatografia gasosa, e medidas simples de rendimento agronômico para as 

culturas adotadas nos experimentos. Os resultados apontam que, nas 

condições estudadas, o extrato de algas gera emissões escalonadas menores 

de N2O que as outras fontes de N utilizadas e apresenta influência na dinâmica 

do CH4 na interface solo-atmosfera, com potencial para ser utilizado largamente 

como insumo de nutrição vegetal em sistemas orgânicos de produção.   

 

Palavras-chave: Gases do efeito estufa. Fertilizantes orgânicos. Kappaphycus 

alvarezii. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Given the increasing anthropogenic contributions to global climate change, the 

scientific community focuses on alternatives to reduce the emission of 

greenhouse gases, such as nitrous oxide and methane, in human activities, like 

as agriculture and food production. Organic farming is presented as a less 

intensive agriculture alternative, producing food without contamination by 

synthetic pesticides, aiming to approximate agricultural systems of natural 

systems. However, there is no scientific consensus if organic farming has a 

positive contribution in mitigation or reducing greenhouse gas emissions. The 

aim of this study was to evaluate the N2O and CH4 fluxes in an organic farming 

production, in which was utilized Kappaphycus alvarezii seaweed extract to 

biostimulation in an Oxisol, located in Paty do Alferes, south of the State of Rio 

de Janeiro, Brazil. The evaluation took place under management practices 

currently adopted by most of family farming in Brazil, such as rotationed 

polycultures, non-conservative managements, the use of manure and castor 

cake and the incorporation of crop residues in the soil. We evaluated physical 

and chemical parameters of the soil, composition of the seaweed extract used, 

GHG fluxes measurements through static chamber technique and gas 

chromatography and simple measurements of agronomic yield for cultures 

adopted in the experiments. The results indicated that, in the studied conditions, 

the seaweed extract generates lower yield-scaled N2O emissions than the other 

N sources used and has some influence in the dynamics of CH4 in the soil-

atmosphere interface, with potential to be used widely as plant nutrition source 

in organic agriculture.  

 

Keywords: Greenhouse Gases. Organic fertilizers. Kappaphycus alvarezii. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos relacionados aos gases de efeito estufa tem obtido destaque na 

comunidade científica mundial nas últimas décadas, pois as mudanças 

climáticas constituem o maior desafio ambiental do século XXI, segundo 

conclusões e dados do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) em 

seu documento Fifth Assessment Report (AR-5), de 2014.  

Todas as atividades produtivas, sejam industriais ou agrícolas, possuem 

impactos ambientais relacionados à emissão de GEE, alterando os ciclos 

biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio e estes por sua vez, influenciando a 

complexa dinâmica climática. No caso da agricultura, sua intensificação tornou-

a cada vez mais dependente de combustíveis fósseis e de produtos químicos 

sintéticos e, consequentemente, com maior impacto ambiental.  

Em resposta à isso, surgem tendências e práticas que buscam 

harmonizar a agricultura com os sistemas naturais, a fim de reduzir os impactos 

ambientais. Dentre diversas denominações e práticas para tal fim, encontra-se 

a agricultura orgânica, cuja premissa principal envolve a minimização da 

utilização de produtos químicos sintéticos para correção dos solos e a 

eliminação do uso dos agrotóxicos. Dentro destas premissas, a agricultura 

orgânica é uma prática menos intensiva que visa aproximar os sistemas 

agrícolas dos sistemas naturais no que tange a ciclagem de nutrientes.  

Muitos estudos lançam luzes sobre as contribuições da agricultura e da 

pecuária para o efeito estufa, através do balanço de GEE. As emissões 

oriundas da agricultura resultam principalmente do emprego de fertilizantes e 

da mineralização do nitrogênio no solo, do cultivo de arroz irrigado em várzeas, 

da queima de cana-de-açúcar e do emprego do maquinário agrícola movido a 

combustíveis fósseis. As emissões geradas pela pecuária resultam 

principalmente do processo digestivo do gado de corte, que libera metano para 

a atmosfera (BANCO MUNDIAL, 2010). O manejo dos solos agrícolas induz a 

formação de N2O (um gás com potencial estufa 296 vezes maior que o CO2) e 

de CH4 (com potencial estufa 25 vezes maior que o CO2) que correspondem a 

cerca de 40% das emissões globais diretas de GEE pela agricultura (SKINNER 
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et al., 2013, p. 553). Contudo, são poucos estudos que avaliam estas 

contribuições (positivas ou negativas) na agricultura orgânica de solos tropicais.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou 

em 2010 o Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), oferecendo crédito e 

incentivos para empreendimentos rurais que adotassem práticas como o 

plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio e a integração lavoura-pecuária, 

dentre outras (MAPA, 2012, p. 176). A agricultura orgânica não foi posta no rol 

destas práticas por ausência de dados que comparasse suas emissões com as 

da agricultura convencional, ainda que muitos das linhas de ação do Plano 

ABC sejam práticas usuais em unidade de produção orgânica. O Plano foi 

posteriormente revisto e atualmente também oferece crédito para 

empreendimentos da agricultura orgânica. 

Na intenção de suplantar a necessidade de insumos sintéticos na 

agricultura orgânica, uma gama não muito extensa de produtos e processos 

naturais se apresenta (BRASIL, 2011), com diferentes possibilidades de 

aplicações e diferentes rendimentos. Dentre elas, a utilização de extrato de 

algas marinhas cultivadas, como uma opção para nutrição vegetal e incremento 

da produtividade dos cultivos. Ao longo do desenvolvimento da agricultura, 

produtores rurais de regiões costeiras em todo o mundo tem utilizado algas e 

resíduos de pescado em seus campos (BROWN, 2004). 

O ciclo de cultivo de (macro) algas marinhas são atividades 

consideradas de baixo impacto ambiental e com potencial de produzir efeitos 

benéficos (ZEMKE-WHITE; SMITH, 2006), como o próprio sequestro de 

carbono durante o crescimento da biomassa algal. Outro benefício de seu 

cultivo seria a remoção de N das águas costeiras poluídas pelo lançamento de 

esgoto, pela lixiviação de solos agrícolas ou aporte atmosférico. Neste sentido, 

a obtenção de extratos de algas, com vistas à sua aplicação como insumo 

bioestimulante e de nutrição vegetal, pode também ser avaliada sob a ótica do 

efeito estufa, se há ou não alguma contribuição para a emissão de GEE em 

solos cultivados.  
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar e comparar os fluxos de N2O e CH4, na interface solo-atmosfera, de 

um solo cultivado sob os princípios da agricultura orgânica, no qual é aplicado 

um bioestimulante vegetal, produzido a partir de macroalgas marinhas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar e comparar os fluxos de N2O e CH4 em cultivos orgânicos 

rotacionados de vegetais, com diferentes tratamentos para nutrição vegetal 

(esterco bovino e torta de mamona); 

- Determinar os fluxos de N2O e CH4 em cultivos orgânicos rotacionados de 

vegetais, nos quais o bioestimulante vegetal tenha sido aplicado isoladamente 

ou adicionalmente a outros insumos para fertilidade; 

- Comparar o rendimento agronômico (através de medidas de peso e de 

número de frutos) entre os diferentes tratamentos. 

 

2.3 HIPÓTESES 

- A aplicação do bioestimulante vegetal (extrato da alga Kappaphycus alvarezii) 

em culturas vegetais, por via foliar, aumenta o rendimento agronômico das 

culturas sem aumentar significativamente as emissões de N2O no solo 

cultivado, em comparação com uma área na qual ele não é aplicado;  

- A aplicação do bioestimulante vegetal não influencia significativamente a 

dinâmica dos fluxos de CH4 do solo cultivado. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 O CICLO BIOGEOQUÍMICO DO CARBONO 

 

O ciclo biogeoquímico do carbono pode ser subdividido em um ciclo 

“rápido” e outro ciclo que se conclui apenas em escala de tempo geológico. 

Ambos envolvem formas orgânicas e inorgânicas do carbono nos 

compartimentos ambientais. Os fluxos naturais no domínio rápido do ciclo do 

carbono compreendem as trocas entre os solos e a atmosfera, os oceanos e a 

atmosfera, e, de forma minoritária, entre os solos e os oceanos.  

A forma inorgânica do carbono na atmosfera, o dióxido de carbono 

(CO2), é fixada pelas plantas, que se valem da energia solar para transformá-lo 

em matéria orgânica, no processo denominado fotossíntese. Glicose, celulose, 

carboidratos, proteínas, gorduras são todas formas de matéria orgânica, ou 

carbono reduzido. Em última instância, todas essas classes de substâncias 

derivam dos processos fotossintéticos (HOUGHTON, 2005, p. 473). 

Contudo, a matéria orgânica é oxidada no processo inverso da 

respiração, que garante energia para o crescimento e manutenção metabólica 

dos organismos vivos de todos os níveis tróficos. A matéria orgânica também 

pode ser oxidada através da combustão ou da decomposição dos organismos 

vivos. A reação simplificada que comanda esses processos pode ser 

visualizada abaixo: 

C6H12O6 + 6 O2  ↔ 6 CO2 + 6 H2O + energia           (Eq. 1) 

Esta troca cíclica, que envolve primordialmente o CO2, é a que ocorre 

entre os solos e a atmosfera, e envolve, segundo Houghton (2005, p. 477-478) 

cerca de 120 Pg de carbono por ano e, no estado estacionário, o fluxo de 

carbono é aproximadamente igual a zero. 

Segundo Odum (2012, p. 140), em nível global, os ciclos do dióxido de 

carbono e hidrológico são provavelmente os dois ciclos biogeoquímicos mais 
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importantes para a humanidade e são caracterizados por pools atmosféricos 

pequenos, porém muito ativos.  

 

3.1.1 Fotossíntese e produtividade primária líquida  (NPP) 

 

A fotossíntese é o principal mecanismo de transferência do carbono da 

atmosfera (sob a forma de CO2) para o solo e para os oceanos. E neste 

sentido, as plantas terrestres e marinhas são as protagonistas do ciclo 

biogeoquímico do carbono entre estes compartimentos. 

Os primeiros estudos sobre a fotossíntese, que etmologicamente 

significa “síntese pela luz” são antigos e datam do século XVIII. Em 1941, Niel1 

propõe uma equação genérica para representar o processo: 

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2                        (Eq. 2) 

A reação ocorre na presença de luz. A energia total do sol que 

representa os 100% é perdida de várias maneiras, chegando somente 5% para 

a produção de carboidrato. Dos 100% da energia solar total, 60% são ondas 

não absorvíveis, sendo que 8% se perde por reflexão e transmissão, mais 8 % 

por dissipação de calor e no metabolismo da planta são gastos 19%, restando 

somente 5% para ser convertido em carboidrato. A luz na clorofila excita a 

molécula aceptora de elétrons tendo propriedades redox dos estados bases e 

excitados da clorofila do centro de reação (TAIZ; ZEIGER, 2002, p. 2-10). 

Na fotossíntese, a planta usa a energia do sol para oxidar a água e, 

assim, produzir oxigênio, e para reduzir o CO2, produzindo compostos 

orgânicos, principalmente açúcares. A glicose produzida pelo processo de 

fotossíntese é posteriormente usada tanto pelas plantas quanto pelos animais 

como fonte de energia. A queima da glicose consome oxigênio e produz 

dióxido de carbono, água e libera energia, esta última proveniente da ruptura 
                                                           

1
 VAN NIEL, C. B. The bacterial photosyntheses and their importance for the general problem of 

photosynthesis. Advances in Enzymology, v. 1, p. 263-328, 1941. 
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gradual de ligações químicas das moléculas dos compostos orgânicos, sendo o 

processo denominado respiração celular, que se realiza dentro das células, nas 

mitocôndrias (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005; FERRARO, 2012). A respiração 

celular é representada estequiometricamente como o oposto da fotossíntese, 

consumindo O2 e liberando CO2, através da mesma reação simplificada citada 

acima. Biologicamente, os dois processos são complementares e a respiração 

celular tem um objetivo metabólico, que é a obtenção de energia. 

Durante a maior parte (mas não todo) do tempo geológico, uma fração 

muito pequena, porém significativa da matéria orgânica produzida é 

incompletamente decomposta em sedimentos anaeróbios (anóxicos) ou é 

totalmente enterrada ou fossilizada, sem nunca ser respirada ou decomposta. 

Este superávit de produção orgânica, em relação à respiração, é considerado 

uma das principais razões para o decréscimo de CO2 e o aumento no teor de 

oxigênio na atmosfera até os níveis elevados dos tempos geológicos recentes 

(ODUM, 2012, p. 19).  

Segundo Chapin e Eviner (2005, p. 215) a Produção Primária Líquida 

(Net Primary Production – NPP) é a quantidade de carbono e energia que entra 

nos ecossistemas. De forma básica, é o balanço entre o carbono ganho pela 

fotossíntese e o carbono lançado para fora pela respiração das plantas. A 

receita básica para a NPP é simplesmente uma função dos recursos requeridos 

para que a fotossíntese ocorra (luz, CO2, nutrientes e água), juntamente com os 

fatores ambientais que influenciam a taxa à qual estes ingredientes são 

combinados. Ainda de acordo com Chapin e Eviner (2005, p. 221), quando o 

CO2 é o único fator limitante à fotossíntese, o ganho de carbono pela 

fotossíntese aumenta de forma linear com o aumento da concentração de CO2. 

Sem dúvidas, o aumento global continuado da concentração de CO2 

atmosférico pode causar um aumento generalizado no ganho de carbono pelos 

ecossistemas. O incremento da fotossíntese por longos períodos, contudo, é 

incerto.  
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3.1.2 Solos: fontes e sumidouros de carbono da atmo sfera 

 

O solo consiste de variados compostos orgânicos e minerais e uma 

ampla variedade de organismos vivos tem participação fundamental em 

qualquer tipo de solo. Segundo Bashkin (2005, p. 87-88), o solo envolve 

atividade biológicas interrelacionadas de vários grupos de organismos vivos, 

divididos em plantas superiores (com produção fotossintética), mesofauna 

edáfica (destinadas à destruição das plantas decompostas) e microorganismos, 

que promovem uma profunda transformação dos produtos de decomposição 

das plantas à CO2, H2O e outros compostos orgânicos simples.  

Bashkin (2005, p. 90) destaca que no contexto dos ciclos 

biogeoquímicos, o solo é um sistema aberto com entradas e saídas de vários 

macroelementos, como C, N, Ca, Mg, Si, P e K, sendo um regulador da 

migração geoquímica e biogeoquímica. 

O estoque de carbono nos solos ocorre sob duas formas – o carbono 

orgânico (COS) e o carbono inorgânico. A matéria orgânica do solo (MOS) 

compreende a soma de todas as substâncias orgânicas do solo (LAL, 2000) e 

consiste de uma vasta mistura de resíduos de plantas e animais em diferentes 

estágios de decomposição, substâncias sintetizadas ou decompostas por rotas 

microbiológicas e a constituição de organismos vivos e seus produtos de 

metabolismo.  

Em seu estado natural ou não perturbado, o solo constitui um grande 

reservatório de carbono orgânico. A extensão deste reservatório depende da 

temperatura (maiores reservas em climas frios do que em climas quentes), 

umidade (maiores reservas em solos úmidos e fracamente drenados do que 

em solos secos e bem drenados), estrutura (maior em solos bem agregados do 

que em solos pobremente agregados) e textura (maiores em solos de textura 

fina do que em solos de textura grossa) (LAL, 2000). 
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A presença das plantas e o processo fotossintético representam a 

principal entrada de carbono nos solos, o que constitui naturalmente o solo 

como um sumidouro de carbono da atmosfera.  

As perdas de carbono do solo mais óbvias que constituem fontes de 

carbono para a atmosfera são o desmatamento e a queima de biomassa. Além 

disso, a maioria dos solos perde de um terço a metade da reserva de COS 

depois de convertidos de áreas naturais para sistemas agrícolas. Essa perda é 

acentuada quando a entrada de carbono orgânico é pequena no sistema 

agrícola. Houghton (1999) estimou que a conversão de solos para uso agrícola, 

de 1850 a 1990 foi responsável pela emissão de 124 Pg de carbono, o que 

corresponde a metade do que foi emitido pela queima de combustíveis fósseis 

no período. A Figura 1 ilustra de forma básica os processos que levam a perda 

de SOC.  

 

          Figura 1 - Dinâmica da matéria orgânica no solo.  
          Fonte: Adaptado de LAL, 2000. 

 

Recuperar áreas através de reflorestamento e adotar práticas que 

visem eliminar ou reduzir os impactos dos processos citados na Figura 1 são 

as estratégias para que os solos mantenham-se predominantemente como 

sumidouros do carbono atmosférico. 
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3.1.3 Metanogênese e metanotrofismo 

 

O metano é produzido pela decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica promovida por bactérias metanogênicas nos solos. Essa matéria 

orgânica é primariamente decomposta por microorganismos aeróbios e depois 

atacada por bactérias não-metanogênicas, formando compostos mais simples, 

como celulose, aminoácidos, açúcares e gorduras. Por sua vez, esses 

compostos são quebrados em pequenas cadeias orgânicas, que formam os 

substratos para as bactérias metanogênicas (EMBRAPA, 2001). Os processos 

biológicos em ambientes anóxicos são considerados a principal fonte biogênica 

do metano atmosférico (HOUGHTON et al., 2001; SERRANO-SILVA et al., 

2014) e são produzidos pelas já citadas bactérias metanogênicas, que 

pertencem ao domínio Archaea. Entretanto, vários autores já reportaram 

produção de metano por ambientes aeróbios (VON FISCHER; HEDIN, 2007; 

SERRANO-SILVA et al., 2014).  

Em condições naturais, áreas inundadas periodicamente ou submersas 

constituem as maiores fontes de emissão de metano. As características da 

vegetação, em áreas inundadas, controlam a produção do metano uma vez 

que fornecem substrato para a metanogênese, via material em decomposição e 

exudatos das raízes, e também servem de conduto para trocas gasosas 

(EMBRAPA, 2001). 

 Steaudler et al. (1989) colocam que tanto as bactérias produtoras de 

metano (metanogênicas) quanto as oxidantes (incluem metanotróficas e 

nitrificantes) são difundidas no solo e estão presentes na mesma área. Porém, 

as metanogênicas por serem anaeróbias obrigatórias, ocupam horizontes mais 

profundos ou úmidos dos solos, e as oxidantes ocupam a superfície por serem 

aeróbias obrigatórias. O resultado líquido desses processos bacteriológicos 

antagônicos (produção em microambiente anaeróbio e oxidação em 

microambiente aeróbio) é que determina a ocorrência da emissão ou consumo 

de metano nos solos (EMBRAPA, 2001).  
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 A produção de metano é um processo em quatro etapas, no qual 

diversos grupos de microorganismos estão envolvidos: i) hidrólise de 

macromoléculas e polímeros; ii) acidogênese; iii) acetogenese e iv) 

metanogênese pelas archaea, algumas usando o acetato como substrato, 

enquanto outras usando CO2, H2, formiato ou composto metilados (LE MER; 

ROGER, 2001; CHANDRA; TAKEUCHI; HASEGAWA, 2012; SERRANO-SILVA 

et al., 2014). A taxa da metanogênese depende de quão rapidamente o 

hidrogênio e ou o acetato são fornecidos por outros organismos.  

 Mecanismos possíveis para a emissão de CH4 do solo pela atmosfera 

incluem a difusão ou a dissolução de CH4 ao longo do gradiente de 

concentração no solo, a emissão de bolhas de ar contendo metano (ebulição) e 

o transporte via estrutura vasculares das plantas de ambientes inundados. A 

difusão é particularmente importante nas camadas mais profundas do solo, 

onde a produção de CH4 é alta, enquanto a oxidação deste gás ocorre nas 

camadas superficiais. Contudo a difusão é lenta, ao ser comparada com os 

outros dois mecanismos de transporte. Já a ebulição acontece quando a 

produção de CH4 é alta. As bolhas de ar formadas emigram até a superfície, e 

como este processo acontece rapidamente, a oxidação do CH4 nestas 

situações passa a ser ausente ou negligenciável (SERRANO-SILVA et al., 

2014). 

 

3.1.4 Fatores de controle das emissões e absorção d e CH4 do solo para a 

atmosfera  

 

Os principais fatores que controlam a produção de CH4 no solo são as 

condições anaeróbias e o potencial redox, a disponibilidade de substrato 

(concentração e tipo de matéria orgânica), a temperatura, características do 

solo (difusão, retenção de água, pH e salinidade) e da vegetação, o tipo de uso 

do solo (florestas ou áreas de agricultura ou pecuária) e concentrações 

elevadas de CO2. Limitações em nitrogênio e fósforo não são frequentemente 
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observadas na metanogênese. Já ambientes anaeróbios ricos em sulfatos 

inibem a atividade das bactérias metanogênicas (DALAL et al., 2008).  

 Ambientes anaeróbios ou aeróbios são os que permitem a existência de 

comunidades metanogênicas ou metanotróficas. Em ambientes em que 

existem altas temperaturas e altas concentrações de CO2 a metanogênese é 

favorecida em detrimento da oxidação do CH4, devido à diminuição do potencial 

redox e do aumento de possíveis substratos de carbono, o que também pode 

ser um fator estimulado pela adição de matéria orgânica no solo 

(especialmente palha de arroz e outros materiais celulósicos). Fontes orgânicas 

compostadas (como o esterco) tem menor efeito na produção de metano 

(DALAL et al., 2008).   

 Populações de organismos metanotróficos são também afetadas por um 

grande número de fatores ambientais, notadamente a umidade do solo, o pH, 

características físicas do solo, o tipo e a concentração das fontes de nitrogênio 

e variações na concentração do próprio metano e do O2 (HANSON; HANSON, 

1996; SERRANO-SILVA et al., 2014). Além disso, estudos conduzidos em 

diversos ecossistemas tem indicado que o consumo de CH4 é reduzido em 

concentrações elevadas de CO2, com mecanismos ainda pouco compreendidos 

(PHILIPS; WHALEN; SCHLESINGER, 2001; DUBBS; WHALEN, 2010; 

SERRANO-SILVA et al., 2014).  

 O conteúdo de água no solo é um fator crítico para a oxidação do CH4 

(fluxo positivo de CH4 da atmosfera para o solo). Em geral, a oxidação do CH4 

decresce quando o conteúdo de água no solo aumenta (WERNER et al., 2006; 

SERRANO-SILVA et al., 2014, p. 298) e isso pode ser devido a baixa 

solubilidade e difusão de O2 e CH4 nos poros do solo preenchidos por água. 

Esta condição está relacionada às características físicas do solo, como a 

textura e o grau de compactação. Altas taxas de oxidação de CH4 foram 

encontradas em um solo arenoso do que em um solo argiloso, o que é 

coerente com a ideia de que a difusividade é maior quando o tamanho dos 

poros aumenta (BOECKX; CLEEMPUT; VILLARALVO, 1997; SERRANO-

SILVA et al., 2014). 
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 A amplitude de pH ótimo para a atividade metanotrófica nos solos é 

ampla, no entanto as taxas de oxidação de CH4 mais altas tem sido 

encontradas em solos com pH próximo a 7,0 (MOSIER; DELGADO, 1997; 

SERRANO-SILVA et al., 2014). Com relação as formas de nitrogênio no solo, 

amônio e metano competem pelo oxigênio para usá-lo como receptor de 

elétrons, já que são similares em tamanho e estrutura. A presença de íons 

amônio no solo (pela adição de fertilizantes a base de amônio) é considerada 

como inibidora da oxidação do CH4. Já o nitrato, conforme reportado por 

Hutsch et al. (1994), não tem efeito significativo sobre a oxidação do CH4 

(SERRANO-SILVA et al., 2014). 

 

3.2 O CICLO BIOGEOQUÍMICO DO NITROGÊNIO 

 

De forma similar ao ciclo do carbono, os processos biológicos são os 

reguladores principais do ciclo do nitrogênio. Os fluxos naturais no ciclo do 

nitrogênio compreendem as trocas entre os solos e atmosfera, os oceanos e a 

atmosfera, e entre os solos e os oceanos e envolvem a biota de forma decisiva.   

A principal via de entrada do nitrogênio nos reservatórios se dá através 

da fixação biológica do nitrogênio (FBN), que é um processo catalítico-

enzimático de redução da molécula do nitrogênio em amônia (NH3), amônio 

(NH4
+) e várias formas orgânicas de nitrogênio (BASHKIN, 2002, p. 113). 

Através da disponibilização destas espécies nos solos e ambientes aquáticos 

para assimilação pelas plantas e através das teias alimentares, o nitrogênio se 

dissemina por toda a biosfera. A Figura 2 apresenta a sequência de processos 

bioquímicos do nitrogênio.  
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         N2 (ou N2O) 

  NH3 / NH4
+     NO2

- / NO3
- 

       Nitrogênio Orgânico 

1 – Fixação do nitrogênio; 2 – Assimilação de amônia; 3 – Nitrificação; 4 – Assimilação redutora 

de nitrato; 5 – Amonificação; 6 – Desnitrificação, 

Figura 2 - Sequência de reações químicas do ciclo do nitrogênio.  
Fonte: Adaptado de BASHKIN, 2002. 

 

De acordo com Galloway (2005, p. 563), o nitrogênio é transferido do 

solo para a atmosfera por processos de baixa e alta temperatura. O processo 

de alta temperatura refere-se, basicamente, a combustão da biomassa. Os 

processos de baixa temperatura são a volatilização dos gases dos solos, 

gerados primariamente como resultado da atividade microbiana (nitrificação, 

desnitrificação e amonificação). A entrada de formas de nitrogênio da 

atmosfera para os solos pode se dar também por fenômenos atmosféricos 

como a chuva, neve e granizo, ou pela deposição direta de gases e aerosóis, 

em fluxos muito pequenos.  

De forma geral, a entrada de nitrogênio reativo na biota dos solos e no 

ambiente aquático através da FBN e de outras vias minoritárias é compensada 

pelas perdas de nitrogênio reativo através da desnitrificação, que devolve o N2 

para a atmosfera (IPCC, 2013, p. 475). 

 As Figuras 3, 4 e 5 demonstram a ciclagem contemporânea do 

nitrogênio sob três diferentes abordagens – a dinâmica do N2 (principal forma 

do nitrogênio atmosférico), das formas reativas de nitrogênio (Nr) e do N2O, cujo 

detalhamento dos processos envolvidos serão discutidos nos próximos tópicos 

deste trabalho.  
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Figura 3 - Nitrogênio molecular (N2) no ciclo biogeoquímico do nitrogênio.  
Fonte: IPCC, 2013. 

 

Figura 4 - Formas reativas de nitrogênio (exceto N2O) no ciclo biogeoquímico do nitrogênio.  
Fonte: IPCC, 2013. 
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Figura 5- O N2O no ciclo biogeoquímico do nitrogênio.  
Fonte: IPCC, 2013. 
 

3.2.1 Fixação biológica de nitrogênio (FBN)  

 

Um vasto número de microorganismos simbióticos e não-simbióticos, 

bactérias e algas, possui habilidade para fixar nitrogênio. Contudo, as espécies 

simbióticas são mais significativas, no aspecto quantitativo. Há duas principais 

limitações para a FBN. A primeira delas diz respeito a quantia de energia 

requerida para romper a tripla ligação do N2, o que exige um sistema catalítico 

altamente desenvolvido de alguns organismos. A segunda limitação está 

relacionada com as condições estritamente anaeróbias quando se tratam de 

processos redutores. Ou seja, apenas organismos que vivem nessas condições 
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ou que possam criá-las, tem capacidade para fixar nitrogênio (BASHKIN, 2002, 

p. 113). 

Nos ecossistemas terrestres, bactérias simbióticas do gênero 

Rhizobium, que são encontradas nas raízes de muitas plantas leguminosas, 

desempenham o mais importante papel na fixação do nitrogênio. 

 

3.2.2 Solos: fontes e sumidouros de nitrogênio da a tmosfera 

 

O nitrogênio destaca-se de outros elementos químicos por seu intenso 

dinamismo no solo e pela grande demanda nas plantas terrestres. Essa 

dinâmica é complexa, devido a sua grande mobilidade e pelas diversas 

reações pelas quais passa, mediadas por microorganismos. Além da 

movimentação em profundidade no solo, sobretudo na forma nítrica, o 

nitrogênio pode transformar-se em formas gasosas, resultando em perdas por 

volatilização (FURTINI NETO et al., 2001, p. 125). 

A atividade microbiana e os fatores abióticos são responsáveis pela 

eficiência da ciclagem do nitrogênio, especialmente onde a disponibilidade do 

nitrogênio é limitada. As transformações do nitrogênio no solo são 

significativamente mais altas em solos agrícolas com grande disponibilidade de 

substratos orgânicos do que em solos com baixa disponibilidade de substratos 

(MUÑOZ et al., 2010).  

A entrada do nitrogênio no solo se dá majoritariamente via FBN. A 

devolução do nitrogênio do solo para a atmosfera pela desnitrificação é feita 

através do nitrogênio molecular (N2), sua forma mais estável. Contudo, algumas 

condições ambientais podem favorecer que a desnitrificação tenha como 

produto formas reativas do nitrogênio, o NO ou o N2O. 

A desnitrificação microbiana ocorre quando o nitrato está presente em 

microsítios anaeróbicos, onde a demanda por O2 supera o fornecimento, sob 

saturação por água ou quando a demanda por O2 é muito elevada. A produção 
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de NO e N2O depende de condições estruturais dos microporos, conteúdo de 

água no solo, disponibilidade de carbono e nitrogênio, temperatura, com 

grande variabilidade sazonal e espacial (MUÑOZ et al., 2010).    

Devido ao armazenamento do nitrogênio fixado naturalmente via FBN 

na biosfera, a desnitrificação (em termos de N2) predomina em relação a FBN 

natural (não induzida), conforme indicam as setas pretas da Figura 3, tornando 

o solo como uma fonte de nitrogênio para a atmosfera. Contudo, a FBN 

induzida pelo cultivo de leguminosas, em simbiose com bactérias fixadoras, e 

outras interferências antrópicas tornam evidente o predomínio da absorção de 

nitrogênio molecular da atmosfera para o solo. Em termos das formas reativas 

de nitrogênio, a deposição atmosférica no solo supera a devolução natural do 

nitrogênio do solo para a atmosfera (Figura 4). Porém, também devido aos 

processos antrópicos, o solo constitui-se como fonte de nitrogênio reativo para 

a atmosfera (setas pretas e vermelhas nas Figuras 4 e 5). 

Os solos podem temporariamente agir como sumidouros de N2O. Este 

consumo dependerá da redução do N2O para N2, da facilidade com que o N2O 

se difunde dentro do perfil do solo e de sua dissolução na água do solo. De 

acordo com Chapuis-Lairdy et al. (2007), como normalmente a produção de 

N2O excede largamente o consumo (ou o “armazenamento” deste gás no solo), 

a maioria dos estudos relacionado a este gás negligencia a possibilidade de 

consumo deste gás. O artigo desta autora e de seus colaboradores discute as 

várias possibilidades em que possam existir fluxos de N2O da atmosfera para o 

solo e revisa estudos com dados que suportem estas hipóteses. 

O predomínio de condições redutoras no solo, devido a redução 

crescente na concentração de oxigênio, promove mudança no metabolismo 

microbiano, passando de aeróbico para anaeróbico. Se o metabolismo for 

aeróbico, o receptor de elétrons é o oxigênio, que é reduzido à água. Na 

ausência crescente de oxigênio, outras substâncias ou íons - nitrato, sulfato e 

metais - passarão a ser os receptores de elétrons, sofrendo redução. Pequenos 

decréscimos na concentração de oxigênio promovem a redução do nitrato - 

prontamente disponível às plantas - para formas gasosas, que são perdidas por 

volatilização. Esta redução do nitrato em solos inundados, compactados ou até 
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mesmo solos aerados com anaerobiose localizada, representa uma das 

principais formas de perda do nitrogênio do sistema solo (FURTINI NETO et al., 

2001, p. 23-24). 

 

3.2.3 Nitrificação e desnitrificação 

 

A nitrificação, definida como a oxidação biológica do amônio (NH4
+) a 

nitrato (NO3
-), é conduzida predominantemente por bactérias quimioautotróficas 

que obtêm energia da oxidação do NH4
+ a nitrito (NO2

-) e do NO2
- a NO3

- para 

transformar dióxido de carbono (CO2) em matéria orgânica (GUIMARÃES; 

MELLO, 2008). Os nitratos são a forma prevalecente de nitrogênio nos solos e 

corpos d’água aeróbios. A nitrificação consiste de dois estágios conjugados, 

nos quais ambos produzem rendimento de energia, sendo a primeira etapa é a 

oxidação do íon amônio à nitrito e a segunda etapa, a subsequente oxidação 

do nitrito em nitrato: 

NH4
+ + 3/2 O2 → NO2

- + H2O + 2H+  (subproduto: N2O)        (Eq. 3) 

NO2
- + ½ O2 → NO3

-             (Eq. 4) 

O primeiro estágio dessa reação é conduzido geralmente por bactéria do 

gênero Nitrosomonas e o segundo estágio por bactérias do gênero Nitrobacter, 

ambas autotróficas, ou seja, que utilizam o CO2 e obtém energia da oxidação 

da amônia. O papel das bactérias heterotróficas (que utilizam compostos 

orgânicos em vez do CO2) é menos significativo do ponto de vista quantitativo, 

entretanto estas bactérias também podem realizar a nitrificação (BASHKIN, 

2002, p. 114). A bioquímica de produção de N2O via nitrificação ainda não é 

bem esclarecida, embora vários mecanismos tenham sido propostos. Na etapa 

da nitrificação em que o NH4
+ é oxidado a NO2

- a hidroxilamina (NH2OH) se 

forma como produto intermediário e o N2O pode se formar a partir de sua 

decomposição (GUIMARÃES; MELLO, 2008). 
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Duas vias diferentes podem ser investigadas para os nitratos nos 

ecossistemas terrestres e aquáticos – a assimilação redutora de nitrato e a 

desnitrificação.  

A assimilação redutora de nitrato é, simultaneamente, a redução do 

nitrato e a absorção de nitrogênio pela biomassa de qualquer organismo. Este 

processo pode predominar quando há uma pequena disponibilidade de 

nitrogênio reduzido, que é uma condição típica em solos aeróbios e em águas 

superficiais. A maioria das plantas pode assimilar tanto formas reduzidas 

quanto oxidadas de nitrogênio, ainda que haja algum gasto de energia na 

primeira redução de nitratos (BASHKIN, 2002, p. 114).  

A desnitrificação é a redução dos nitratos para qualquer espécie 

gasosa do nitrogênio, geralmente N2 e parcialmente o N2O, sendo o único 

processo no ciclo biogeoquímico do nitrogênio que decompõe os compostos 

fixados de volta a atmosfera sob a forma de N2. Na maioria das condições 

prevalece o N2 como produto final da reação. Entretanto, sob condições de 

reações ácidas no solo, sob acidificação dos ecossistemas terrestres e 

aquáticos, a formação do óxido nitroso pode ser preferencial. As bactérias 

usam o nitrato como um terminal receptor de elétrons (oxidante) na ausência 

de oxigênio (O2), ou seja, em condições de solos ou corpos d’água anaeróbios. 

O processo como um todo é tanto a oxidação de um composto orgânico quanto 

a redução do nitrato, o que leva a um rendimento de energia para as bactérias 

anaeróbias facultativas. Estes tipos bacterianos podem utilizar o nitrato como 

agente oxidante. Os produtos intermediários da nitrificação são o nitrito (NO2
-), 

óxido de nitrogênio (NO) e óxido nitroso (N2O). A proporção de N2 : N2O na 

desnitrificação é motivo de interesse nas pesquisas ambientais (BASHKIN, 

2002, p. 115). 

A desnitrificação ocorre em ambiente estritamente anaeróbio. As 

bactérias desnitrificadoras oxidam substâncias orgânicas (fontes de energia) e 

utilizam os íons NO3
- ou NO2

- como receptores de elétrons, que são reduzidos 

às formas gasosas de N2O ou nitrogênio diatômico (N2), como exemplificado 

pela redução do NO2
- a N2O: 
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CH2O + 2NO2
- + 2H+ → CO2 + N2O + 2H2O            (Eq. 5) 

A desnitrificação pode tanto produzir quanto consumir N2O. Nesse último 

caso ele é utilizado como receptor de elétrons e reduzido a N2: 

CH2O + 2N2O → CO2 + 2N2 + H2O             (Eq. 6) 

 

3.2.4 Fatores de controle das emissões de N 2O do solo para a atmosfera 

  

Os principais processos relacionados com as emissões de N2O pelo solo 

são a nitrificação e a desnitrificação. Ambos os processos são 

fundamentalmente controlados pela natureza e disponibilidade do substrato 

(NH4
+, NO3

- e carbono lábil) e pela disponibilidade de O2 (BAYER et al., 2014). 

Todos os fatores abióticos do solo que influenciam estes fatores principais, 

influenciam diretamente as emissões de N2O. Dentre esses fatores podem ser 

citados as características físicas e químicas do solo (composição, teor de 

matéria orgânica, agregação das partículas, textura, porosidade, pH, presença 

de substâncias inibidoras), temperatura, teor de umidade no solo e os usos e 

manejos do solo (BARRETO, 2009; SCHELSINGER; BERNHARDT; 2013). 

Devido a esta variedade de fatores de controle, que frequentemente se 

retroalimentam, a variabilidade dos fluxos de N2O é muito grande, temporal e 

espacialmente.  

Onde a disponibilidade de nitrogênio é baixa, os fluxos de N2O são 

também limitados (WICK et al., 2005). Em ambientes naturais, as chuvas 

podem aportar formas de nitrogênio (nitrato, amônio e uréia) a partir da 

lavagem do dossel das florestas, fornecendo substrato para bactérias 

nitrificantes e desnitrificantes no solo (RODRIGUES; MELLO, 2012). Em 

ambientes agrícolas cultivados ou pastagens, os aportes de nitrogênio ocorrem 

por fertilização para nutrição de culturas vegetais, por diferentes fontes 

(minerais ou orgânicas). Assim como as doses, épocas e formas de aplicação, 

as fontes de fertilizantes nitrogenados afetam significativamente nas emissões 

de N2O do solo (LIMA, 2013). Fracetto et al. (2011), em estudo a fim de 
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verificarem as emissões de N2O com diferentes fontes de N (sulfato de amônio, 

nitrato de amônio, ureia, ureia encapsulada com cobre e boro e ureia com 

inibidor de urease), observaram maiores emissões nos tratamentos com nitrato 

de amônio, ureia e ureia encapsulada. As menores emissões foram observadas 

nos tratamentos com sulfato de amônio e ureia com inibidor de urease.  

A oferta de carbono orgânico também controla parcialmente a produção 

de N2O no solo, pela ação de microrganismos desnitrificadores que usam 

formas prontamente lábeis de carbono (como a glicose, por exemplo) como 

substrato na produção de N2O (CARMO et al., 2005). O carbono lábil também 

exerce influência no status de O2 no solo, por servir como fonte energética para 

populações de microrganismos heterotróficos envolvidos na decomposição 

aeróbia da matéria orgânica do solo (ELMI et al., 2003;  CARMO et al., 2005). 

De acordo com levantamento realizado por Zanatta (2009), as maiores 

emissões de N2O estariam mais relacionadas com solos com alto teor de 

matéria orgânica (Organossolos) (RIGON, 2013). Nos solos tropicais, a rápida 

mineralização da matéria orgânica, estimulada pela umidade e temperaturas 

elevadas, oferece condições favoráveis à produção microbiológica do N2O 

quando comparada aos solos das regiões de clima temperado (RODRIGUES; 

MELLO, 2012). O efeito observado de diferentes níveis de matéria orgânica no 

perfil do solo é provavelmente causado pelo carbono orgânico facilmente 

degradável, utilizado como fonte energética para a desnitrificação, o qual 

promove a atividade microbiana, resultando em maior consumo de oxigênio e 

conseqüentemente favorecimento das condições anaeróbias (RUSSOW; 

SICHE; NEUE, 2007). 

A composição do ar do solo varia com relação à profundidade, 

mudanças estacionais (épocas do ano) e com o manejo do solo. Estas 

variações afetam essencialmente os conteúdos de O2 e CO2, e estão 

influenciadas pela quantidade de espaço poroso que o solo possui e pela 

intensidade das reações bioquímicas que se apresentam. Por exemplo, nos 

períodos de maior atividade biológica (primavera e outono) o O2 diminui e o 

CO2 aumenta (BLAYA; GARCÍA, 2003). 
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Nos solos com pouca drenagem, uma alta proporção da porosidade fica 

saturada de água (EPSA). Por exemplo, depois de chuvas fortes, o volume 

ocupado pelo ar é menor do que 10% do total do solo (uma porcentagem ≤ 10 

é considerado insuficiente para funções de vida), impedindo a renovação do ar. 

Isto resulta na diminuição do O2 no solo, enquanto que o O2 remanescente é 

consumido pela respiração das raízes, pelos metabolismos dos 

microrganismos aeróbicos (como os nitrificantes) e pelos processos químicos 

de oxidação (BLAYA; GARCÍA, 2003). 

O tipo de solo influencia a difusão dos gases, a compressibilidade das 

partículas, a lixiviação dos nitratos e a mineralização do nitrogênio orgânico 

(BALL; SCOTT; PARKER, 1999; JANTALIA et al., 2008; BAYER et. al., 2015). 

Como exemplo, nos latossolos, a fração argila é composta principalmente de 

caulinita, óxidos de ferro (goethita e hematita) e óxidos de alumínio (gibsita), 

que são excelentes agregantes (MADARI et al., 2007). A agregação do solo 

contribui à preservação da matéria orgânica do solo (MOS), por proteção física 

dentro das suas estruturas, onde há menos difusão de oxigênio e percolação 

de água, limitando a taxa de oxidação microbiana da matéria orgânica do solo 

e a remoção dos produtos desta oxidação (ADU; OADES2, 1978 apud 

BARRETO, 2009; BALABANE; PLANTE, 2004). Os agregados maiores 

possuem sítios anaeróbicos rodeados de uma linha aeróbica com alto potencial 

da taxa de nitrificação (HOFFMANN et al., 2007; BARRETO, 2009) e podem 

simultaneamente promover um microhabitat para microorganismos 

heterotróficos, facultativos e obrigatoriamente aeróbicos como os 

desnitrificantes, dependendo do substrato disponível e da difusão de O2 nas 

células microbianas (BARRETO, 2009).  

A textura do solo, as características de drenagem e o conteúdo de 

carbono orgânico influenciam a desnitrificação influenciando o teor de água e 

de oxigênio no solo. Em solos de textura fina e solos com drenagem ineficiente, 

condições anaeróbias que favorecem a desnitrificação são mais facilmente 

                                                           

2
 ADU, J. K.; OADES, J. M. Utilisation of Organic Materials in Soil Aggregates by Bacteria and 

Fungi. Soil Biology and Biochemistry , Amsterdam, v. 10, p. 117-122, 1978. 
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alcançadas e mantidas por períodos mais longos do que nos solos de textura 

grossa e bem drenados (BOUWMAN; DRECHT; HOEK, 2005). As emissões de 

N2O aumentam proporcionalmente com a temperatura do solo (MOSIER et al., 

1992a; CHAPIN; MATSON; MOONEY, 2002).  

Com a ocorrência de precipitações, ocorre um aumento na umidade do 

solo, proporcionando condições favoráveis à atividade dos microrganismos 

heterotróficos, os quais irão oxidar mais intensamente os compostos orgânicos 

lábeis no solo. No entanto, dependendo da intensidade das precipitações, a 

água da chuva pode provocar a saturação do solo, onde os macroporos do solo 

ficam ocupados pela água, que expulsa os gases do seu interior, conduzindo a 

uma redução na disponibilidade de O2 no meio. Durante o estabelecimento 

dessas condições é favorecida a produção de N2O via processos de nitrificação 

e desnitrificação, sendo que a produção de N2O via nitrificação pode ocorrer em 

condições em que o espaço poroso ocupado por água (EPSA) encontra-se 

entre 30 e 60%. Já a produção de N2O via desnitrificação ocorre em valores de 

EPSA acima de 60% (AULAKH; DORAN; MOSIER, 1992; MORO, 2012). As 

mudanças na umidade do solo alteram a facilidade de transporte difusivo de O2 

no solo, causando transições entre as condições aeróbicas e anaeróbicas, que 

ocorrem no perfil do solo. Estas transições podem causar acúmulo de N2O na 

fase úmida do solo sob condições anaeróbicas devido à difusão em água ser 

muito lenta. Ao retornar a condição aeróbica, o N2O volatiliza, criando rápidos 

eventos de difusão durante o ressecamento inicial do solo. As variações 

desses eventos podem ser causadas por fortes correntes de água e outros 

solutos, resultando em um aumento nas emissões de N2O nos locais onde a 

água e os solutos estão acumulados (GRANT; PATTEY, 2003; BARRETO, 

2009). Quanto mais úmido o solo, mais lento é o fluxo de calor, pois o calor 

específico da água é maior do que o dos minerais do solo. Solos arenosos, por 

terem menor capacidade calorífica, menor condutividade térmica e menor 

resfriamento por evaporação, se aquecem mais do que solos argilosos em uma 

tarde de verão (EPAMIG, 2009).  

O N2O é um intermediário que, dependendo das condições ambientais 

(baixo pH do solo ou facilidade de escape difusivo em solos com altas 
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porosidades livres de água), poderá ser o produto final (CAVIGELLI; 

ROBERTSON, 2000; VELDKAMP; KELLER; NUÑEZ, 1998; BARRETO, 2009). 

O baixo pH no solo é freqüentemente associado com baixa nitrificação; em 

solos ácidos a oxidação microbiológica de NH4
+ a NO3

- é mínima. O incremento 

da acidez do solo apresenta os seguintes mecanismos que podem afetar os 

processos de nitrificação e desnitrificação, modulando a emissão de N2O: i) 

Diminuição da taxa de decomposição de matéria orgânica e por tanto redução 

da disponibilidade de N para a produção de N2O; ii) Redução da disponibilidade 

de molibdênio o que inibe a sínteses de NO3
- redutase;  iii) Inibição da N2O 

redutase, resultando em maior produção de N2O que N2 durante a 

desnitrificação; iv) Solubilização de alumínio ou manganês, o que pode causar 

efeitos fitotóxicos (WEIER; GUILAM3, 1986 apud GUARÍN, 2010, p. 31). 

 

3.3 AGRICULTURA ORGÂNICA E USO DO SOLO PARA A PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

3.3.1 Uso do solo – agricultura e produção de alime ntos 

 

A agricultura é uma das mais antigas atividades humanas. A obtenção 

de alimentos, na evolução humana, deixou de ser quase que puramente 

extrativista para se transformar em um conjunto de técnicas que permitisse 

planejar as dietas de acordo com sua conveniência e estocar alimentos. Mais 

adiante na história, a atividade foi completamente tecnificada, escalonada e 

industrializada. 

Até meados do século XVIII, a produção de alimentos dependia de 

práticas aprimoradas empiricamente ao longo de séculos, como a rotação de 

culturas com períodos de pousio, o uso de leguminosas para incremento da 

fertilidade (lentilhas, alfafa), a incorporação de resíduos de colheita, o uso do 
                                                           

3
 WEIER, K. L.; GILLAM, J. W. Effect of Acidity on Nitrogen Mineralization and Nitrification in 

Atlantic Coastal Plain Soils. Soil Science Society American Journal , Washington, v. 5, p. 
1210-1214, set-out 1986. 
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fogo para controle de pragas e doenças, e a integração com a criação de 

animais para a tração, cujo esterco ajudava a reciclar os nutrientes obtidos pelo 

pastejo dos animais (VELDE; BARRÉ, 2010).  

A partir do final do século XIX, o avanço da pesquisa científica 

intensificou a agricultura. A fertilidade dos solos passou a ser mantida ou 

incrementada a partir de fontes externas ou artificiais (minérios, processos 

industriais), a tração animal foi substituída por veículos motorizados, o controle 

de pragas passou a ser realizado exclusivamente por venenos sintéticos e 

houve uma especialização generalizada na agricultura (VELDE; BARRÉ, 2010). 

Segundo Galloway (2005), no fim do século XIX, havia uma 

preocupação generalizada na comunidade científica de que não haveria 

nitrogênio disponível em quantidades suficientes para a produção de alimentos, 

face a população mundial em crescimento. O processo de Haber-Bosch foi 

desenvolvido justamente para o propósito de fornecer nitrogênio reativo aos 

solos, capturando nitrogênio atmosférico e convertendo-o em amônia.  

Os mecanismos que permitiam a ciclagem de nutrientes e a 

manutenção da fertilidade nos antigos sistemas agrícolas não ofereciam 

respostas em tempo suficiente para o novo padrão de produção de alimentos, 

dentro da chamada Revolução Verde. A despeito do aumento da produtividade 

dos solos, os resultados da adoção do padrão tecnológico da Revolução Verde 

nas áreas ambientais e sociais começaram a aparecer: degradação dos solos, 

desmatamentos, erosão genética, perda da biodiversidade, contaminação da 

água e solos, contaminação do agricultor e dos alimentos, aparecimento de 

novas pragas, surgimento de pragas resistentes, aumento de custos de 

produção e diminuição da eficiência energética (KAMIYAMA, 2009). 

Atualmente, a agropecuária contribui com cerca de 35% do total das 

emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Em termos de gases, a 

agropecuária brasileira contribui com 78% do total das emissões antrópicas de 

CH4 e 93% das emissões antrópicas de N2O no país (MCTI, 2013). 
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3.3.2 Agricultura orgânica e agricultura convencion al 

 

Em meados do século XX, surgiram como contrapontos à agricultura 

moderna convencional (altamente mecanizada, escalonada e fortemente 

dependente de insumos externos), visões alternativas à este modelo, como a 

agricultura biodinâmica (Steiner - Alemanha - 1924), a agricultura orgânica 

(Howard - Inglaterra - 1925/30), a agricultura biológica (Müller - Suíça - 1930) e 

a agricultura natural (Okada - Japão - 1935), todas elas agriculturas de base 

ecológica (BIANCHINI; MEDAETS, 2013). 

A agricultura orgânica pode ser definida como um sistema de produção 

ecologicamente equilibrado e estável e, na prática, as várias correntes de 

agricultura que se contrapõem à agricultura convencional seguem os princípios 

da agroecologia (DAROLT, 2015). A agroecologia é o termo mais geral neste 

âmbito, que envolve todas as práticas que visam aproximar os sistemas 

agrícolas dos sistemas naturais. 

A legislação brasileira sobre o assunto surgiu em 2003, através da Lei 

10.831. A conceituação de sistemas orgânicos de produção agropecuária e a 

abrangência dada neste instrumento legal é bastante satisfatória como base de 

entendimento e harmonização: 

Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo 

aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a 

otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades 

rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 

maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 

de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 

métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso 

de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 

geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase 

do processo de produção, processamento, armazenamento, 

distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente.  
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A referida Lei também estabelece como finalidades dos sistemas 

orgânicos de produção a preservação da diversidade biológica dos 

ecossistemas naturais, a recomposição ou incremento da diversidade biológica 

dos ecossistemas modificados em que se insere o sistema de produção e a 

reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego 

de recursos não-renováveis. A Lei 10.831/2003 ainda coloca todas as 

diferentes terminologias relacionadas a agricultura de base ecológica como 

sinônimos (biodinâmico, biológico, orgânico, agroecológico, de permacultura).    

Definições similares são adotadas por outros países na conceituação 

legal para agricultura orgânica. Nos EUA, por exemplo, define-se um sistema 

orgânico de produção como aquele capaz de integrar práticas que possibilitem 

incrementar a ciclagem de recursos, promover adequado balanço ecológico e 

conservar a biodiversidade (BROWN, 2004). 

O estudo Organic farming enhances soil fertility and biodiversity, 

realizado por diversos pesquisadores e publicado pela FiBL na Suíça, 

conduzido ao longo de 21 anos (1978-1999), realizou importantes constatações 

ao comparar os sistemas orgânicos de produção com a agricultura 

convencional. Dentre elas, destacam-se: 

- a verificação de que o aporte de nutrientes (N, P, K) nos sistemas orgânicos foi de 34 
a 51% menor do que nos sistemas convencionais, o que significa que o rendimento 
da cultura foi apenas 20% inferior ao longo de um período de 21 anos, indicando uma 
produção eficiente. Nos sistemas orgânicos, a energia necessária para produzir uma 
unidade de matéria seca da cultura foi de 20 a 56% menor do que no convencional e, 
correspondentemente, 36-53% mais baixo por unidade de área de terra; 

- as colheitas de cereais sob manejo orgânico na Europa equivaleram a valores entre 
60 a 70% das colheitas do manejo convencional, enquanto que os rendimentos de 
pastagens equivaleram a faixa de 70 a 100%. Os lucros de fazendas orgânicas na 
Europa são semelhantes aos de fazendas convencionais comparáveis; 

- Nas parcelas experimentais, os solos sob manejo orgânico apresentaram uma maior 
atividade biológica que os solos manejados convencionalmente. Em contraste, os 
parâmetros físicos e químicos do solo mostraram diferenças menos acentuadas; 

- A biomassa microbiana do solo aumentou nos solos orgânicos. Nestes solos, a 
desidrogenase, a protease, e as atividades da fosfatase foram maiores do que nos 
sistemas convencionais, o que indica uma atividade microbiana global mais elevada e 
uma maior capacidade para clivar proteínas e fósforo orgânico. O fluxo de fósforo 
através da biomassa microbiana foi mais rápido em solos orgânicos e mais fósforo 
estava preso na biomassa microbiana. Evidentemente, nutrientes nos sistemas 
orgânicos são menos dissolvidos na solução do solo e os processos de 
transformação microbiana podem contribuir para fornecimento do fósforo nas plantas; 
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- A biomassa e a abundância de minhocas foram maiores por um fator de 1,3 a 3,2 nas 
parcelas orgânicas, em comparação com as convencionais. 

 

3.3.3 Fertilidade dos solos e dinâmica dos nutrient es 

 

A fertilidade do solo como disciplina, em sua definição mais simples, 

estuda a capacidade dos solos em suprir nutrientes às plantas (FURTINI NETO 

et al., 2001, p. 8). 

Por causa das diferentes funções que cada nutriente executa nas 

plantas, a quantidade relativa requerida de cada nutriente e a resposta das 

plantas a sua limitação varia. Os macronutrientes primários são os nutrientes 

necessários em grandes quantidades e são os limitantes mais comuns no 

crescimento das plantas. Estes incluem o nitrogênio, o fósforo e o potássio. 

Macronutrientes secundários incluem cálcio, magnésio e enxofre (CHAPIN; 

EVINER, 2005, p. 230). A Tabela 1 apresenta os nutrientes (macro e 

micronutrientes) necessários para as plantas. 

Dois processos são fundamentais na disponibilidade de nutrientes para 

os solos: a decomposição da matéria orgânica e a mineralização. A 

decomposição, em geral, refere-se à quebra da matéria orgânica como um todo 

em pequenos componentes físicos e químicos. A mineralização é um termo 

muito mais específico que se refere ao processo que lança os elementos em 

formas inorgânicas simples, como dióxido de carbono, nitrato, amônio, 

ortofosfato, etc. (BASHKIN, 2005, p. 89). Ainda segundo este mesmo autor, 

microorganismos do solo lançam enzimas extracelulares que catalisam as 

reações de mineralização e degradam a matéria orgânica. Durante o curso 

desta decomposição, compostos do húmus do solo são sintetizados. A matéria 

orgânica do solo desempenha o papel mais importante na formação do húmus 

do solo, que age como uma importante fonte de nitrogênio e outros nutrientes.  

A matéria orgânica é uma importante fonte de micronutrientes. Mas 

muito mais relevante que isto é o papel de certos radicais orgânicos em 

aumentar a solubilidade e transporte dos micronutrientes catiônicos (Fe, Mn, 
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Zn, Cu) até as raízes. Portanto, mesmo em solos alcalinos, os micronutrientes 

catiônicos podem estar presentes em adequada disponibilidade, desde que 

complexados ou quelados em formas orgânicas. Uma vez na superfície das 

raízes, sistemas enzimáticos específicos quebram a ligação entre o 

micronutriente e o radical orgânico promovendo a absorção apenas do 

micronutriente (FURTINI NETO et al., 2001, p. 220). A incorporação de material 

orgânico ao solo, principalmente naqueles arenosos e com baixo teor de 

matéria orgânica, pode aumentar a aquisição de micronutrientes pelas plantas 

(FURTINI NETO et al., 2001, p. 211). Na dinâmica dos nutrientes, diversos 

processos químicos, físicos e biológicos ocorrem na interação entre vegetal e o 

solo, conforme ilustra a Figura 6. 

 

 

Figura 6 –  Dinâmica dos nutrientes no solo.  
Fonte: MAGDOFF; LANYON; LIEBHARDT, 1997.  

 

Incrementar a mineralização e a desorção a partir da matéria-orgânica 

e dos minerais, além de reduzir a imobilização, adsorção e precipitação, bem 

como a lixiviação, erosão e perdas gasosas, promove uma maior 

disponibilidade de nutrientes para as plantas. Adicionar nutrientes em formas 

prontamente disponíveis (ou que sejam facilmente transformadas para formas 
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disponíveis) também incrementa a fertilidade no curto prazo (MAGDOFF; 

LANYON; LIEBHARDT, 1997).  

 

Tabela 1 – Nutrientes requeridos pelas plantas e su as funções 

Nutriente Papel do nutriente na planta 

Macronutrientes Requeridos pela planta em grandes quantidades 

Nitrogênio Componente de proteínas, enzimas, fosfolipídeos e ácidos nucléicos 

Fósforo 
Componente de proteínas, coenzimas, ácidos nucléicos, óleos, 
fosfolipídeos, açúcares e amido. Crítico para a transferência de 
energia. 

Potássio 
Componente de proteínas. Papel na prevenção de doenças, 
fotossíntese, transporte de íons, regulação osmótica, catálise 
enzimática. 

Cálcio 
Componente das paredes celulares. Regula a estrutura e a 
permeabilidade das membranas e o crescimento das raízes. Papel na 
catálise enzimática. 

Magnésio Componente da clorofila. Ativação enzimática. 

Enxofre 
Componentes das proteínas e da maioria das enzimas. Papel na 
ativação enzimática e resistência às baixas temperaturas.  

Micronutrientes Requeridos pela planta em pequenas quantidades 

Boro Papel na translocação de açúcares e no metabolismo de carboidratos.  

Cloro Papel nas reações fotossintéticas, regulação osmótica. 

Cobre Componente de algumas enzimas. Papel de catalisador.   

Ferro Papel na síntese da clorofila, enzimas, transferência de oxigênio. 

Manganês Ativação enzimática, papel na formação da clorofila.  

Molibdênio Papel na fixação de N, enzimas NO3, adsorção de Fe. 

Zinco Ativação enzimática, regulação do consumo de açúcares. 

Nutrientes benéficos 

Requeridos por certos grupos de plantas ou por plantas em certas 
condições ambientais.  

Alumínio 

Cobalto 

Iodo 

Níquel 

Selênio 

Silício 

Sódio 

Vanádio 

Fonte: Adaptado de CHAPIN; EVINER, 2005. 
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3.3.4 Fertilizantes convencionais, fertilizantes orgânico s, biofertilizantes e 

bioestimulantes 

 

Em termos de aspectos legais, no Brasil, o decreto 4.954 de 2004 define 

fertilizantes em diferentes classes. Como definição geral, é uma substância 

mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes 

de plantas.  

Como as deficiências mais comuns nos solos são de nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K), daí a fórmula básica dos fertilizantes convencionais 

ser NPK, no qual se indica o percentual de nitrogênio como N elementar, o teor 

percentual de fósforo como pentóxido de fósforo, P2O5, e o conteúdo percentual 

de potássio na forma de óxido de potássio, K2O (BNDES, 2006). Os fertilizantes 

convencionais usam como base o nitrogênio do ar (obtido através do processo 

Haber-Bosch) e fontes minerais.  

 Os fertilizantes orgânicos simples são definidos pelo decreto 4.954/2004 

como um produto natural de origem vegetal ou animal, contendo um ou mais 

nutrientes de plantas. Já a definição para biofertilizantes é como segue: 

produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias 

agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das 

plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, sem ter em conta o seu valor 

hormonal ou estimulante. 

Segundo Furtini Neto et al. (2001, p. 116), dada a importância da matéria 

orgânica para o solo, a fertilização orgânica extrapola os limites da fertilização, 

tornando-se adicionalmente uma importante prática de uso sustentado do solo. 

Além de ser uma fonte completa de nutrientes para as plantas, os fertilizantes 

orgânicos fornecem matéria orgânica ao solo, que, notadamente, para os solos 

mais arenosos ou com argila de baixa atividade, representa melhorias em 

atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Isto é, exercem um efeito 

condicionador de solo. 
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Os fertilizantes convencionais (de origem mineral) e orgânicos 

apresentam diferenças quanto às suas características, conforme explanado na 

Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Características de fertilizantes convenc ionais e fertilizantes 
orgânicos 

Características Fertilizantes convencionais Fertili zantes Orgânicos 

Fonte dos Nutrientes Nitrogênio do ar e minerais do solo Esterco animal e resíduos de 
colheita 

Concentração dos Nutrientes Alta Baixa 

Disponibilidade dos Nutrientes Imediata Variável 

Qualidade Determinável e consistente Frequentemente inconsistente 

Fonte: Adaptado de BNDES, 2006. 

Não existe na legislação brasileira uma definição para bioestimulantes. 

Estes são descritos por Russo e Berlyn (1990) como produtos não nutricionais, 

que podem reduzir o uso de fertilizantes e aumentar a produção e a resistência 

aos estresses causados por temperatura e déficit hídrico. Os componentes 

principais de bioestimulantes comercialmente disponíveis podem envolver 

materiais húmicos, hormônios de crescimento de plantas, vitaminas e vários 

outros elementos (TANAKA et al., 2003). 

 

3.3.5 Aspectos de fisiologia vegetal 

 

A germinação de sementes vegetais depende de muitos fatores. Três 

fatores externos especialmente importantes são água, oxigênio e temperatura. 

A germinação não ocorre até que a semente absorva a quantidade necessária 

de água para as atividades metabólicas. As enzimas presentes na semente são 

então ativadas e novas são sintetizadas para digestão e utilização das reservas 

nutritivas, acumuladas nas células durante a maturação da semente. As 

mesmas células que inicialmente sintetizaram enormes quantidades de 

material de reserva agora revertem completamente seus processos 

metabólicos e digerem o material armazenado. O crescimento subsequente 
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requer um suprimento contínuo de água e nutrientes (RAVEN, 2013, p. 987-

988). 

Quando a germinação ocorre, a primeira estrutura a emergir da maioria 

das sementes é a raíz, que possibilita o desenvolvimento da plântula, servindo 

para ancorá-la no solo e absorver água. À medida que essa primeira raiz, 

chamada de raiz primária, continua a crescer ela desenvolve ramificações, ou 

raízes laterais. Essas raízes, por sua vez, dão origem a raízes laterais 

adicionais. Deste modo desenvolve-se um sistema de raízes muito ramificado 

(RAVEN, 2013, p. 991). O cálcio é o nutriente mais importante no crescimento 

de raízes. O reduzido crescimento de raízes em solos ácidos, devido 

principalmente ao excesso de alumínio e/ou deficiência de cálcio, representa 

um dos principais fatores limitantes ao crescimento de plantas nestas 

condições (FURTINI NETO et al., 2001, p. 67-70). 

A maneira pela qual o sistema caulinar emerge da semente durante a 

germinação varia entre diferentes grupos de plantas. Durante a germinação e 

consequente crescimento da plântula (embrião vegetal já desenvolvido), os 

nutrientes armazenados nos cotilédones (primeiras folhas que emergem do 

embrião) são digeridos e os produtos transportados às zonas de crescimento 

da jovem planta. Neste momento, a plântula se estabelece, não dependendo 

mais do material armazenado na semente para sua nutrição. A planta agora é 

um organismo fotossintetizante e a fase de plântula se encerra. O período 

compreendido entre a germinação e o estabelecimento da plântula como um 

organismo independente constitui a fase mais crucial da vida do vegetal, já que 

nesse período a planta é mais vulnerável a danos por um amplo grupo de 

pragas e fungos, e o estresse hídrico pode, muito rapidamente, mostrar-se fatal 

(RAVEN, 2013, p. 992-995). 

Plantas com alta produtividade de nutrientes crescem rapidamente e tem 

altas taxas fotossintéticas, que estão associadas com folhas finas, uma alta 

área foliar específica e uma alta concentração de nitrogênio nos tecidos. Por 

outro lado, um longo tempo de residência dos nutrientes é alcançado 

principalmente através de baixas taxas de substituição de folhas e raízes 

(CHAPIN; EVINER, 2005, p. 230). 
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Em uma planta em crescimento é mantido um balanço entre a área da 

superfície disponível para a produção de alimentos (superfície fotossintetizante) 

e a área da superfície disponível para a absorção de água e de íons minerais. 

Nas plântulas, a superfície total de absorção de água e íons minerais é bem 

maior que a superfície fotossintetizante. Entretanto, à medida que a planta 

envelhece, esta relação decresce gradualmente. Se houver dano ao sistema 

radicular que reduza a superfície de absorção o crescimento do sistema 

caulinar é reduzido, pela falta de água, íons minerais e hormônios produzidos 

pela raiz. Por sua vez, uma redução no sistema caulinar também limita o 

crescimento do sistema radicular, devido à redução de carboidratos e 

hormônios produzidos pelo caule para a raiz (RAVEN, 2013, p. 1040). 

A denominação “sistema caulinar” serve não apenas para designar o 

caule e suas folhas, mas também para expressar sua íntima associação física 

e de desenvolvimento. Os primórdios foliares originam-se a partir de grupos de 

células fundadoras, na região periférica do ápice do sistema caulinar. A folha 

se separa normalmente do caule por um processo de abscisão. Em cada nó, 

um ou mais traços foliares divergem do caule e entram na folha ou folhas 

daquele nó. As folhas tem crescimento determinado (duração relativamente 

curta); já o ápice do sistema caulinar, que origina folhas, pode apresentar 

crescimento ilimitado (RAVEN, 2013, p. 1146-1147). 

Segundo Chapin e Eviner (2005, p. 230), há pelo menos duas formas 

pelas quais uma planta pode maximizar a biomassa ganha por unidade de 

nutriente – uma alta produtividade de nutriente (isto é, uma alta e instantânea 

absorção de carbono por unidade de nutriente) ou por um longo tempo de 

residência (isto é, o tempo médio que um nutriente permanece na planta).  

Nas plantas superiores, a regulação e coordenação do metabolismo, o 

crescimento e a morfogênese frequentemente dependem de sinais químicos de 

uma parte da planta à outra. Estes “sinalizadores” são chamados hormônios 

(ou no caso vegetal, fitohormônios) e tem efeito profundos no desenvolvimento 

vegetal em concentrações infimamente baixas. Basicamente, seis conjuntos de 

hormônios regulam o desenvolvimento vegetal: auxinas, citocininas, 
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giberelinas, etileno, ácido abscísico e brassinoesteróides (TAIZ; ZEIGER, 2002, 

p. 423). A Tabela 3 apresenta estas classes de hormônios e seus efeitos. 

 

Tabela 3 – Principais classes de fitohormônios e se us efeitos  

Hormônios Natureza Química 
Local de 

Biossíntese 
Transporte Efeitos 

Auxinas O ácido indol 3-acético (AIA) é 
a principal auxina de ocorrência 

natural. Possivelmente 
sintetizado por vias 

dependentes e independentes 
de triptofano 

Principalmente 
nos meristemas 

dos ápices 
caulinares, 
primórdios 

foliares e folhas 
jovens e nas 
sementes em 

desenvolvimento 

A auxina é 
transportada 

tanto de modo 
polar 

(unidirecional) 
quanto de modo 

não polar 

Dominância apical, respostas 
trópicas; diferenciação dos tecidos 
vasculares; promoção da atividade 
cambial; indução de raízes 
adventícias em estacas; inibição da 
abscisão de folhas e frutos; 
estimulação da síntese de etileno; 
inibição ou promoção (abacaxi) da 
floração; estimulação do 
desenvolvimento dos frutos. 

Citocininas 

As citocininas são derivados da 
N-6 adenina, compostos de 

fenil ureia. A zeatina é a 
citocinina mais comum nas 

plantas 

Principalmente 
no ápice das 

raízes 

As citocininas são 
transportadas no 
xilema, das raízes 

aos brotos 

Promoção da divisão celular; 
promoção da formação de gemas 
em culturas de tecidos; atraso da 
senescência foliar; a aplicação de 
citocininas pode causar a liberação 
de gemas laterais da dominância 
apical e pode aumentar o 
desenvolvimento radicular em 
condições áridas. 

Etileno 

O gás etileno é sintetizado a 
partir da metionina. Trata-se do 

único hidrocarboneto com 
efeito pronunciado nas plantas 

Na maioria dos 
tecidos em 
resposta ao 
estresse, 

particularmente 
em tecidos em 
processo de 

senescência ou 
amadurecimento 

O etileno, um gás, 
move-se por 

difusão a partir de 
seu local de 

síntese 

Amadurecimento dos frutos 
(particularmente em frutos 
climatéricos, como maças, bananas 
e abacates); senescência das folhas 
e flores; abscisão de folhas e frutos.  

Ácido abscísico 

O ácido abscísico é sintetizado a 
partir do intermediário 

carotenóide. O termo é um 
nome impróprio, visto que o 

hormônio tem pouco efeito na 
abscisão 

Nas folhas 
maduras e nas 

raízes, 
particularmente 
em resposta ao 
stress hídrico. 

Pode ser 
sintetizado nas 

sementes 

O ácido abscísico 
é exportado pelas 
folhas pelo floema 
e das raízes pelo 

xilema 

Fechamento dos estômatos; indução 
do transporte de fotoassimilados das 
folhas para as sementes em 
desenvolvimento; indução da 
síntese de proteínas de reservas nas 
sementes; embriogênese; pode 
afetar a indução e a manutenção da 
dormência nas sementes e gemas 
de certas espécies. 

Giberelinas  

O ácido giberélico (GA3), um 
produto de fungos, é o mais 
amplamente produzido. As 

giberelinas são sintetizadas pela 
via dos terpenoides 

Nos tecidos 
jovens do 

sistema caulinar 
e sementes em 

desenvolvimento. 
Não se sabe ao 

certo se sua 
síntese também 
ocorre nas raízes 

As giberelinas 
provavelmente 

são transportadas 
no xilema e no 

floema 

Hiperalongamento do caule por 
estimular a divisão e o alongamento 
das células, produzindo plantas 
altas, em oposição ao nanismo; 
indução da germinação de 
sementes; estimulação da floração 
em plantas de dia longo e bienais; 
regulação da produção de enzimas 
das sementes em cereais. 

 

Fonte: Adaptado de RAVEN, 2013. 
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3.4 CULTIVO DE ALGAS E EXTRATO DE ALGA COMO BIOESTIMULANTE 

As algas são organismos fotossintéticos, que variam de uni a 

pluricelulares e cujos órgãos de reprodução não são envolvidos por camadas 

de células estéreis. A ampla diversidade de organismos inclui formas 

procarióticas (ausência de membrana envolvendo o núcleo e organelas 

celulares), representadas pelas cianobactérias, bem como formas eucarióticas 

(com membranas envolvendo o núcleo e organelas celulares), estas últimas 

englobando protistas autotróficos e heterotróficos e organismos multicelulares 

(BICUDO; MENEZES, 2010). As micro e macroalgas constituem parte da 

extensa biota encontrada nos ambientes marinhos.  

Devido ao equilíbrio químico do carbono inorgânico na água do mar, 

apenas uma pequena fração do CO2 absorvido pela água não se dissocia em 

íons. Algumas espécies de macroalgas tem capacidade de absorver 

diretamente o íon HCO3
-, através de uma enzima intracelular, a anidrase 

carbônica (CA). Dentro das células, o HCO3
- é convertido cataliticamente à CO2 

(GAO; MCKINLEY, 1994), o que lhe permitir conduzir a fotossíntese.   

Segundo Duarte, Middelburg e Caraco (2005), embora os habitats 

dessa vegetação marinha sejam conhecidos por sua importância maior para a 

sustentação da biodiversidade marinha, eles são negligenciados das presentes 

contabilizações no ciclo oceânico global do carbono. Esse negligenciamento é 

uma possível consequência da extensão limitada da vegetação marinha, a qual 

cobre apenas cerca de 2% da superfície do oceano. A visão de que a extensão 

reduzida da vegetação marinha relativamente ao tamanho do oceano a torna 

irrelevante para os ciclos globais pode ser, entretanto, desafiada (SMITH, 1981; 

DUARTE; MIDDELBURG; CARACO, 2005).  

O estudo conduzido por Duarte, Middelburg e Caraco (2005), com o 

objetivo de avaliar o papel da vegetação marinha no ciclo oceânico do carbono 

apontou uma estimativa de emissões decorrentes da respiração de 5,31 Pg C 

a-1, face a uma estimativa de absorção de 8,70 Pg C a-1 em escala global, 

decorrentes da produção primária bruta, rendendo um balanço positivo de 3,34 

Pg C a-1, em que macroalgas e ervas marinhas tem uma contribuição 
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predominante neste superávit. A incerteza dessa estimativa está relacionada 

fortemente com a incerteza nas estimativas da extensão dos habitats das 

vegetações costeiras. 

De acordo com Chung et al. (2013), embora as florestas e leitos de 

algas sejam importantes na ciclagem do carbono, eles tem recebido pequena 

consideração dentro do contexto do sequestro de carbono, já que não possuem 

substratos sedimentares que acumulam e retém grandes quantidades de 

carbono nos sedimentos. Em vez disso, sua biomassa rica em carbono é 

incorporada nas cadeias alimentares, por organismos que variam de animais 

herbívoros a bactérias da zona pelágica e do fundo do mar.  

 

3.4.1 Cultivo da alga Kappaphycus alvarezii 

 

 O gênero Kappaphycus pertence à Divisão Rhodophyta, Classe 

Florideophycea, Ordem Gigartinales e Família Solieriaceace. É uma espécie 

perene, com alternância de três gerações no seu histórico de vida: esporofítica, 

gametofítica e carposporofítica. Ocorre principalmente em áreas de recife de 

coral da região do Indo-Pacífico e Ilhas do Sudeste Asiático. Habitam 

geralmente áreas rasas e são bem adaptadas a altos níveis de iluminação em 

ambientes com mais de 200 dias ensolarados ao ano. A espécie foi introduzida 

no Brasil experimentalmente em 1995, no Instituto de Pesca da Secretaria 

Estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (HAYASHI, 2007). 

Condições ideais de cultivo para a Kappaphycus alvarezii envolvem 

salinidade maior que 30%0, boa movimentação das águas (mas sem ondas 

grandes), água clara, temperatura entre 25 e 30º C e fundo arenoso (FACCINI, 

2007). Para seu desenvolvimento, concentrações de amônio e nitrato em torno 

de 1 a 2 µmol e de fósforo de 0,5 a 1,0 µmol são suficientes (HAYASHI, 2007).  

 A propagação da Kappaphycus alvarezii é um processo de caráter 

contínuo baseado na sua multiplicação vegetativa através de ciclos sucessivos 

de cultivo por 40 a 60 dias (HAYASHI, 2007). Usualmente, as algas desta 

espécie são cultivadas em sistemas de suportes flutuantes, conforme ilustrado 

na Figura 7. As plantas são amarradas a redes ou cordas, que por sua vez são 
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presas a balsas flutuantes. Estas redes de fios de nylon tem 30 cm de abertura 

de malha. Uma parte da biomassa coletada é sempre replantada nas cordas de 

cultivo, pois a manutenção das populações cultivadas é feita somente por 

reprodução assexuada (brotamento) (FACCINI, 2007). A Figura 8 mostra uma 

fotografia de uma balsa de cultivo implantada em ambiente marinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática dos suportes flutuantes para cultivo de algas.  
Fonte: FACCINI, 2007. 
 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Cultivo da alga Kappaphycus alvarezii.  
Fonte: O autor. 
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3.4.2 Atuação de extratos de algas como bioestimula ntes 

 

Os bioestimulantes são componentes que produzem resposta ao 

crescimento das plantas através da melhoria da tolerância aos estresses 

abióticos. Muitos dos efeitos destes produtos são baseados na sua habilidade 

de influenciar a atividade hormonal das plantas. Os fitohormônios são 

mensageiros químicos que regulam o desenvolvimento das plantas pelo 

crescimento de raízes e parte aérea, além de regularem as respostas do 

ambiente onde elas se encontram (LONG, 2006; LIBERA, 2010). Os 

reguladores de crescimento e micronutrientes aplicados como bioestimulantes 

tem por função fornecer substâncias análogas aos fitohôrmonios produzidos 

pelas plantas (auxinas, citocininas e giberelinas), e ativar rotas metabólicas 

importantes nos processos de divisão, aumento no volume e diferenciação 

celular (TAIZ; ZEIGER, 2002, 364). 

Extratos de algas são ricos em micronutrientes e frequentemente 

apresentam substâncias precursoras de auxinas, citocininas e/ou giberelinas. 

Adicionalmente, eles podem conter compostos quelantes como o manitol, que 

pode incrementar a disponibilidade de micronutrientes no solo (WELLS et al., 

2003). Zodape e colaboradores reportam a composição do extrato da alga 

Kappaphycus alvarezii, conforme apresentado na Tabela 4. 

A aplicação de extratos de algas como bioestimulantes tem sido uma 

prática rapidamente difundida na horticultura. Diversos trabalhos reportam a 

eficácia de extrato de algas em muitas culturas, incluindo culturas florestais, 

flores e grãos (ZODAPE et al., 2008). Como exemplo, o trabalho de Fernandes 

e Silva (2011), concluiu que extrato da alga Ascophyllum nodosum aplicado a 

cafezais no Cerrado Mineiro, promoveu aumento de 37 a 70% na produtividade 

da lavoura, após 2 anos de experimento. Os trabalhos de Zodape e 

colaboradores, realizados na década de 2000, reportam resultados positivos do 

uso de extratos da alga Kappaphycus alvarezii nas culturas de quiabo e trigo 

na Índia. 

 



57 

Tabela 4 – Composição média do extrato da alga Kappaphycus 
alvarezii 

Nitrogênio (%) 0,45 a 0,70 

Fósforo (%) 0,007 a 0,01 

Potássio (%) 1,60 a 2,10 

Matéria Orgânica (%) 1,05 a 1,40 

Sódio (%) 0,45 a 0,70 

Cálcio (%) 0,04 a 0,06 

Magnésio (%) 0,06 a 0,07 

Manganês (ppm) 6 a 9 

Ferro (ppm)  100 a 160 

Cobre (PPM) 7 a 11 

Zinco (ppm)  19 a 25 

Cobalto (PPM)  2 a 5 

Molibdênio (ppm) 2 

Sulfatos (%) 1,06 a 1,20 

Cloretos (%) 2,36 a 2,70 

Ácidos indolo-acéticos (ppm) 25,14 

Cinetinas (ppm)  8,50 

Zeatinas (PPM)  20,10 

Giberelinas (ppm) 27,11 

Fonte: ZODAPE et al., 2009.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

4.1.1 Caracterização da área de estudo – Paty do Alferes – RJ 

 

 Paty do Alferes situa-se entre a latitude 22° 15' e 22º 28 S e a longitude 

43° 12' e 43º 30 W e está localizada no Estado do Rio de Janeiro. É um 

município da mesorregião metropolitana do Rio de Janeiro, microrregião de 

Vassouras, com altitude média de 610 m, na bacia do rio Paraíba do Sul. 

 A vegetação natural foi praticamente eliminada durante os vários ciclos 

de exploração agrícola. Apenas alguns fragmentos do bioma Mata Atlântica 

ainda estão preservados (EMBRAPA, 2001).  

A estação meteorológica mais próxima fica localizada no distrito de 

Avelar, dentro do Campo Experimental da Pesagro (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro), cerca de 14 km distante do Sítio do 

Silêncio, local onde este estudo foi desenvolvido. 

 A temperatura média anual em Avelar é 20,7 ºC, variando de 24,0 ºC em 

fevereiro a 16,5 ºC em julho. As temperaturas máxima e mínima variam de 38,4 

ºC a 1,1 ºC, respectivamente. A evapotranspiração potencial anual é 1.070 mm, 

variando de 135 mm (janeiro) para 45 mm (julho). A precipitação média anual 

acumulada é 1.163 mm. O trimestre chuvoso é novembro/dezembro/janeiro 

com acumulado de 575 mm, e o mais seco é junho/julho/agosto com 

acumulado de 74,7 mm. O clima, de acordo com a classificação de Köppen, 

insere-se dentro do tipo Cw, onde a média do mês mais frio é <18ºC e o 

período mais seco ocorre nos três meses de inverno com precipitação 

acumulada <60 mm (EMBRAPA, 2001). 

 As Figura 9 e 10 apresentam a série histórica (1971-2001) de 

precipitação e temperatura mensais, respectivamente, em Avelar. 
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   Figura 9 –  Série histórica 1971-2001 de precipitação (mm) em Avelar, Paty do Alferes – RJ.  
   Fonte: PESAGRO 

 

 

   Figura 10 –  Série histórica 1971-2001 de temperatura média (°C), em Avelar, Paty do Alferes      
   - RJ. Fonte: PESAGRO 
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4.1.2 Sítio do Silêncio – Paty do Alferes – RJ 

 

O local estudado em Paty do Alferes foi o Sítio do Silêncio, propriedade 

de Markus Wolfjdunkell Budzynkz e de Vera Martins, localizado a 5 km do 

centro de Paty do Alferes. O sítio possui área total de 4,8 ha (Figura 11). O 

Sítio do Silêncio é uma área de agricultura orgânica destinada a subsistência e 

comercialização, com produtos certificados pelo Sistema Participativo de 

Garantia da Qualidade conduzido pela ABIO (Associação de Agricultores 

Biológicos do Estado do Rio de Janeiro), de acordo com os termos da Lei 

10.831/2003, Decreto 6.323/2007 e demais regulamentos técnicos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A atividade 

principal do Sítio do Silêncio, contudo, é a apicultura e a meliponicultura, 

atividades também certificadas e de acordo com os princípios de cultivo 

orgânico.  

 

Figura 11 – Vista aérea do Sítio do Silêncio, Paty do Alferes – RJ.  
Fonte: Google Earth. 
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 No Sítio do Silêncio, foi destinada uma área total de 1.200 m2 (0,12 ha) 

dividida em fragmentos retangulares (que neste estudo chamaremos de 

canteiros) para a realização de 3 experimentos de cultivo, conforme 

esquematizado na Figura 9. Até 1991, esta área produzia tomates, por manejo 

convencional. Desde então, passou a ser manejada por práticas de agricultura 

orgânica. Foram implantados até o ano de 2004, cultivos de abóbora, aipim, 

cebola, batata doce, feijão, girassol, feijão guandu, inhame, milho, sorgo e 

taioba e no entorno foram desenvolvidas atividades apícolas. Uma invasão de 

animais de criação destruiu as glebas e a área ficou cerca de 3 anos em 

pousio, e desde então se encontrava nesta condição (Figura 12).       

De acordo com informações obtidas na última versão disponível do 

Mapa de Solos Brasileiros, do IBGE, o solo da área de estudo é do tipo 

Latossolo Vermelho. Os Latossolos Vermelhos são solos minerais, nos quais a 

sílica e as bases trocáveis (em particular Ca, Mg e K) são removidas do 

sistema, levando ao enriquecimento com óxidos de ferro e alumínio. Para o uso 

agrícola, apresenta como limitação a elevada susceptibilidade a erosão. Os 

maiores teores de óxidos de ferro que apresentam intensificam a baixa 

disponibilidade de fósforo no solo, já que parte do elemento adicionado por 

meio de fertilizantes é fortemente adsorvidos pelos minerais da fração argila 

(EMBRAPA, 2013). 
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Figura 12 – Área de estudo antes da implantação dos experimentos.  
Fonte: O autor.  

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS EMPREGADOS NO ESTUDO 

 

4.2.1 Divisão das áreas de cultivo e estabeleciment o dos experimentos 

 

A fim de obter dados para a confirmação das hipóteses levantadas neste 

estudo, foram estabelecidos 3 experimentos, cuja denominação passará a ser 

“Experimento 1”, “Experimento 2” e “Experimento 3” ao longo deste texto.  

 O Experimento 1 consistiu em avaliar os fluxos de N2O e CH4 em uma 

área cultivada com práticas e insumos usuais da agricultura orgânica (uso de 

esterco bovino e torta de mamona) e avaliar, paralelamente, os fluxos destes 

gases em uma outra área na qual fosse aplicado o extrato da alga 

Kappaphycus alvarezii, substituindo os insumos utilizados na primeira. A área 

cultivada com práticas e insumos usuais na agricultura orgânica foi 

denominada “área fertilizada 1” e a área na qual foi aplicado o extrato de alga 

foi denominada “área de aplicação 1”.  
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 O Experimento 2 avaliou os fluxos de N2O e CH4 em uma área cultivada 

com esterco e torta de mamona e avaliou, paralelamente, o fluxo destes gases 

em outra área na qual o extrato da alga Kappaphycus alvarezii fosse utilizado 

de forma adicional a estes insumos, como estimulante de crescimento vegetal. 

A área cultivada com esterco e torta de mamona foi denominada “área 

fertilizada 2” e a área na qual o extrato de alga foi utilizado com bioestimulante 

foi denominada “área de aplicação 2”.  

 O Experimento 3 avaliou os fluxos de N2O e CH4 simultaneamente em 

três condições – um canteiro com esterco e torta de mamona, outro canteiro 

usando apenas extrato de alga e por fim, um canteiro com o solo preparado 

sem a adição de nenhum insumo como fonte de nutrientes. Os canteiros foram 

denominados como “área fertilizada 3”, “área de aplicação 3” e “área controle 

3”, respectivamente.  

 Os experimentos 1, 2 e 3 aconteceram em diferentes períodos do ano. O 

Experimento 1 foi realizado de junho a agosto de 2015; o Experimento 2 foi 

realizado de agosto a outubro de 2015 e o Experimento 3 foi realizado de 

fevereiro a abril de 2016.  

 Para o Experimento 1, foram destinados 6 canteiros. 3 canteiros foram 

destinados para a Área Fertilizada 1 e outros 3 canteiros para a Área de 

Aplicação 1.  

 Para o Experimento 2, foi destinado 1 canteiro para a Área Fertilizada 2 

e 1 canteiro para a Área de Aplicação 2, imediatamente ao lado do primeiro. 

Nenhum destes canteiros havia sido utilizado como parte do Experimento 1.  

 Para o Experimento 3, foi destinado 1 canteiro para a Área Controle 3, 1 

canteiro para Área de Aplicação 3 e 1 canteiro para Área Fertilizada 3. Os 3 

canteiros localizavam-se um ao lado do outro. Estes canteiros já haviam sido 

utilizados no Experimento 1, para a Área de Aplicação 1, nos meses de junho a 

agosto de 2015.  

  Os canteiros possuíam formas retangulares, de dimensões 14 m x 

1,5 m, com entrelinhas de 0,5 m (Figura 13).  
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  Figura 13 – Representação esquemática da área de estudo.  

 

A Figura 14 mostra uma fotografia dos canteiros já estabelecidos com os 

cultivos e a Figura 15 ilustra os Experimentos 1, 2 e 3 e sua distribuição na 

área de estudo.  
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Figura 14 – Fotografia dos canteiros da Área Fertilizada 1 (AF 1), Experimento 1.  
       Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Divisão dos canteiros nos Experimentos 1, 2 e 3 

Figura 15 – Representação esquemática dos canteiros e tratamentos utilizados nos 3 
experimentos destinados à avaliar os fluxos de N2O e CH4 na interface solo-atmosfera, no 
Sítio do Silêncio, Paty do Alferes (RJ).  

 

 

 

Jun – Ago/2015 

Ago – Out/2015 

Fev – Abr/2016 
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4.2.2 Preparo da área de cultivo 

 

 O preparo dos canteiros seguiu as seguintes etapas – corte da 

braquiária, capina (roçagem), reviramento e levantamento do solo, delimitação 

dos canteiros e incorporação da biomassa residual do corte nos canteiros. As 

etapas de preparo ocorreram ao longo do mês de maio e serviram igualmente 

aos Experimentos 1 e 2. 

 O corte da braquiária (identificada pelo proprietário como sendo 

majoritariamente “capim-marmelada”) e de outras vegetações espontâneas que 

existiam na área foi feito através de máquina de corte motorizada, própria para 

este fim, conforme ilustra a Figura 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Corte da vegetação para implantação dos experimentos.  
Fonte: O autor.  

 

 A capina foi realizada manualmente, através de enxada, visando retirar 

as raízes da vegetação cortada. Não foi utilizada nenhuma metodologia de 

capina química (com herbicidas) ou uso de fogo, em consonância com os 
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princípios da agricultura orgânica. O reviramento e o levantamento do solo 

também foram feitos manualmente, com enxadas, sem utilização de 

maquinários. Os resíduos do corte da vegetação foram mantidos sob o solo e 

na medida em que o solo ia sendo levantado e revirado com a enxada, a 

biomassa residual era posta no local e recoberta com o solo revirado. A 

incorporação da biomassa residual proveniente do corte da braquiária e da 

vegetação espontânea foi realizada em toda a área e para o estabelecimento 

de todos os canteiros nos 3 experimentos. 

 

4.2.3 Métodos de cultivo, culturas e insumos utiliz ados 

 

 As respectivas áreas dos Experimentos 1, 2 e 3 receberam o mesmo 

manejo em relação ao material de propagação utilizado, ao método de 

irrigação, controle de pragas e forma de colheita.  

As sementes e mudas foram obtidas dos mesmos fornecedores. Foram 

obtidas sementes e mudas orgânicas para as culturas de alface, ervilha, agrião, 

cebolinha e manjericão. As sementes e mudas orgânicas foram adquiridas da 

produtora Rumi Katsumoto de Almeida, em Petrópolis – RJ. Para algumas 

culturas, não foi possível obter sementes orgânicas adaptadas ao local de 

plantio. Nestes casos foram usadas sementes convencionais, adquiridas de um 

estabelecimento comercial agropecuário localizado no município. A grande 

diversidade de culturas adotada buscou retratar a realidade da agricultura 

orgânica familiar de pequena escala no Brasil e a prática adotada no Sítio do 

Silêncio.  A Tabela 5 mostra quais culturas foram plantadas nos três 

experimentos. 
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Tabela 5 – Culturas utilizadas nos experimentos no Sítio do Silêncio 

  Culturas Período 

Experimento 

1 

Área Fertilizada 1 (esterco bovino + 
torta de mamona) 

Ábóbora ; Couve ; Ervilha ; 
Agrião ; Alface ; Pepino ; 
Cebolinha ; Manjericão 

Junho a Agosto 2015 
Área Aplicação 1 (extrato 
Kappaphycus alvarezii) 

Experimento 

2 

 
Área Fertilizada 2 (esterco bovino + 

torta de mamona) 
Abóbora ; Beterraba Agosto a Outubro 

2015 Área Aplicação 2 (esterco bovino + 
torta de mamona + extrato 

Kappaphycus alvarezii) 

Experimento 

3 

 
Área Fertilizada 3 (esterco bovino + 

torta de mamona) 

Abóbora ; Ervilha; Beterraba Fevereiro a Abril 
2016 

 
Área de Aplicação 3 (extrato 

Kappaphycus alvarezii) 

 
Área Controle 3 (solo sem insumos) 

 

A irrigação foi realizada através de molhamento manual, com regadores, 

ou mangueira com aspersor, controlada manualmente. Esta metodologia foi 

adotada devido a extensão dos canteiros, a pequena quantia de plantas 

cultivadas e para evitar desperdícios. Os molhamentos seguiram-se a cada 2 

dias. Quando ocorriam chuvas, os molhamentos se realizavam em intervalos 

maiores. Como a frequência dos molhamentos e a quantia de água usada 

apresentavam variações, não foi possível com esta metodologia estimar a 

quantia de água que o solo recebeu durante os experimentos.  

O Experimento 3 foi realizado no período de verão e nesta época os 

molhamentos ocorreram apenas esporadicamente, baseado na ocorrência das 

chuvas ao longo da semana.  

O controle de pragas e de ataque de animais foi feito através da adoção 

de métodos mecânicos e manuais, incluindo a proteção das áreas cultivadas 

com telas metálicas, a retirada manual de ervas daninhas e a eliminação de 

formigas, quando surgiram. Para ocasiões em que surgiram patologias nas 
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folhas ou em outras partes aéreas das plantas, nenhuma providência foi 

adotada.  

As colheitas foram realizadas também manualmente, com técnica 

específica para cada vegetal e no respectivo período apropriado.  

 Para os Experimentos 1, 2 e 3, as áreas foram manejadas com práticas 

correntes utilizadas no Sítio do Silêncio – plantio convencional (com aragem e 

revolvimento do solo), incorporação de biomassa vegetal residual ao solo, 

fertilização do solo com esterco bovino fermentado e torta de mamona, 

policultivo em faixas (plantio de duas ou mais espécies simultaneamente em 

diferentes faixas, amplas o suficientes para permitir cultivo independente, mas 

estreito o suficiente para que haja interação agronômica entre as espécies), 

segundo esquema proposto por Andrews e Kassaw (1976). 

 Nos experimentos, em todas as áreas fertilizadas (AF 1, AF 2 e AF 3) 

utilizou-se a combinação esterco bovino + torta de mamona. A torta de 

mamona é um produto sólido obtido a partir do processo de extração do óleo 

das semente de mamona (Ricinus comunnis), que possui excelentes 

propriedades químicas para uso na agricultura, tendo destaque o alto teor de 

nitrogênio (SEVERINO et al., 2004). Além de ser uma excelente fonte de 

nitrogênio, sua liberação não é tão rápida quanto a dos fertilizantes químicos, 

nem tão lenta quanto a do esterco animal (EMBRAPA, 2005). O quadro 

apresentado na Tabela 6 apresenta teores médios de sua composição. 

A torta de mamona foi aplicada diretamente, em forma sólida, nas covas 

que receberam as sementes ou mudas. A quantidade aplicada foi cerca de 100 

g para cada cova. A Tabela 7 detalha as quantias de torta de mamona 

utilizadas nos Experimentos 1, 2 e 3. 
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Tabela 6 – Composição Média da Torta de Mamona  

Macronutrientes (%) 

Nitrogênio (N) 4 a 6 

Fósforo (P2O5) 0,7 a 2,0 

Potássio (K2O) 1,0 a 2,0 

Cálcio (Ca) 0,5 a 1,8 

Magnésio (Mg) 0,5 a 0,9 

Micronutrientes (ppm) 

Zinco (Zn) 100 a 141 

Cobre (Cu) 70 a 80 

Manganês (Mn) 55 a 400 

Ferro (Fe) 1.000 a 1.400 

Boro (B) 80 a 100 

Outras características 

Umidade 10% 

pH 6,0 

Matéria Orgânica 92% 

Relação C/N 6:1 a 10:1 

Fonte: EMBRAPA, 2003. 
 

Tabela 7 – Insumos de fertilização aplicados nos Ex perimentos 1, 2 e 3 

Experimento Insumo Quantidade Data Proporção  

1
a
 

Esterco 604,8 kg 01/junho/15 1440 kg N ha-1 

Torta de 
mamona 9,0 kg 14/junho/15 70 kg N ha-1 

2
b
 

Esterco 403,2 kg 06/agosto/15 1440 kg N ha-1 

Torta de 
mamona 6,0 kg 15/agosto/15 70 kg N ha-1 

3
c 

Esterco 201,6 kg 15/fevereiro/16 1440 kg N ha-1 

Torta de 
mamona 3,0 kg 20/fevereiro/16 70 kg N ha-1 

a – No Experimento 1, foi utilizada a torta de mamona e esterco em três canteiros (AF 1) 
b – No experimento 2, a quantidade de esterco e torta de mamona foi dividida entre AF 2 e AA 2, sendo a metade do 
valor aplicado em cada um.  
C – No experimento 3, a torta de mamona e o esterco foram aplicados em um único canteiro (AF 3) 

 



71 

Nas áreas em que foi utilizado esterco, este era esterco bovino 

fermentado, obtido de uma propriedade próxima ao Sítio do Silêncio. Os 

estercos são produtos da fermentação do conjunto das fezes e urina dos 

animais e das camas usadas. As camas geralmente são feitas de palhas de 

cereais ou capins, representando cerca de 1/8 do peso final do esterco. Uma 

tonelada deste, é pois, constituída de 875 kg de dejeções e 125 kg de camas. 

Apresenta uma relação de C/N de 21, e composição média estimada em 32% 

em peso de carbono e 1,5% de nitrogênio total (CETEM, 2006).  

O esterco foi espalhado diretamente nos canteiros por sobre a biomassa 

vegetal da capina, de uma única vez, sendo recoberto com solo. O 

espalhamento foi feito manualmente, e buscou, tanto quanto possível, a maior 

homogeneidade na aplicação. Para hortaliças, recomenda-se aplicar grandes 

quantidades de esterco bovino (30 a 40 t ha-1) para se obter resultados 

satisfatórios, sendo que sua incorporação ocorre de forma relativamente 

superficial (CNPH, 1984). As quantias utilizadas nos experimentos foram 

apresentadas na Tabela 7.  

Nas áreas em que foi aplicado o extrato da alga Kappaphycus alvarezii, 

isto foi realizado através da técnica de adubação foliar. Esta técnica consiste 

na dissolução de um fertilizante na água e sua distribuição sobre as folhas, por 

meio da pulverização de baixo volume (menores que 300 L por hectare). A 

aplicação da quantidade de nutrientes é bem inferior do que uma aplicação 

feita diretamente em solo. Seu uso e aplicação é mais comum e viável 

economicamente para micronutrientes, sendo também a mais indicada para 

sistemas de cultivo orgânico, no qual são empregados biofertilizantes líquidos 

no preparo das soluções. Este método de aplicação requer atenção com 

relação ao horário da aplicação, que nunca deve ocorrer nos horários mais 

quentes do dia, devido ao possível fechamento dos estômatos e a redução da 

eficiência do método de adubação. Também é importante que as soluções 

estejam em concentrações apropriadas e sejam aplicadas em folhas 

relativamente novas, para garantir a pronta absorção dos nutrientes 

(EMBRAPA, 2013).  
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A aplicação do extrato foi realizada nos cultivos usando como referência 

as instruções recomendadas pelo manual de aplicação do Kelpak®, formulação 

comercial obtida a partir do extrato das algas Ecklonia maxima. Formulações 

comerciais para estimulação vegetal a base de algas marinhas, mesmo que 

obtidas a partir do extrato de outras espécies de algas, também agem da 

mesma forma que o extrato da alga Kappaphycus alvarezii (ZODAPE et al, 

2008). A posologia de aplicação é específica para cada classe de vegetal. Para 

as culturas utilizadas neste estudo, a Tabela 8 apresenta as metodologias e 

intervalos de aplicação adotados como referência. 

 

Tabela 8 – Dosagem e períodos de aplicação do extra to de alga  

Cultura(s) Diluição Aplicação 

Couve, Agrião, Alface, Manjericão 

1:100 

Aplicação do extrato diluído 
nas mudas antes do 

transplante para os canteiros. 
Aplicação foliar cerca de 14 

dias após o cultivo. Nova 
aplicação foliar 21 dias após a 

segunda. 

Ábóbora, Pepino 

Sementes umedecidas com 
extrato sem diluição antes do 

plantio. Aplicação foliar 14 dias 
após o cultivo. Não aplicar 

após floração.  

Beterraba 

Sem diluição 

Aplicação foliar 14 dias após o 
cultivo (estágio de 4 folhas). 

Ervilha 

Aplicação foliar 14 dias após o 
cultivo (estágio de 4 folhas). 

Nova aplicação 21 dias após a 
primeira.  

 

Nos períodos recomendados, a adubação foliar se deu através de 

pulverizador costal, de 20 litros, conforme pode ser visto na Figura 17. As 

aplicações do extrato, em todas as ocasiões nos dois experimentos, ocorreram 

nos períodos da manhã, entre as 08 e 10h. Algumas aplicações não seguiram 

estas referências, por questões logísticas ou da programação das coletas e das 

atividades, conforme pode ser visto na Tabela 9. 
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Figura 17 –  Aplicação foliar do extrato de algas, com pulverizador costal.  
Fonte: O autor. 
 

4.2.4 Coleta de amostras 

 

As coletas das amostras visaram acompanhar o desenvolvimento 

vegetal e alguns eventos-chave do ciclo da cultura, como a semeadura, a 

colheita e aplicação dos insumos, para acompanhamento do solo com relação 

a emissão ou absorção de CH4 e N2O.  

As coletas ocorreram, em sua maioria entre intervalos semanais ou 

quinzenais. A Tabela 8 apresenta a distribuição temporal das coletas nos 

Experimento 1, 2 e 3.  
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Tabela 9 – Distribuição Temporal das Coletas – Expe rimentos 1, 2 e 3 

Experimento Campanha de 

amostragem 
Data  

1 

- 25/mai/16 

Área preparada para início dos 
experimentos (corte, capina e reviramento 
do solo). Aplicação do esterco em AF 1 (e 
na área que foi usada também para AF 2) 

1 04/junho/15  

- 14/junho/15 

. Início dos cultivos. Aplicação da torta de 
mamona em AF 1 e extrato de alga 

aplicado diretamente em algumas mudas 
plantadas em AA 1.* 

2 22/junho/15 
Conclusão dos cultivos. 1ª aplicação foliar 

do extrato de alga. * 

3 01/julho/15  
4 06/julho/15 2ª aplicação do extrato de alga 

5 13/julho/15  
6 20/julho/15  

7 29/julho/15 3ª aplicação do extrato de alga (apenas 
nas culturas folhosas) 

8 03/ago/15  
9 08/ago/15 Colheita 

 - 08/ago/15 

Área preparada para início dos 
experimentos (corte da vegetação 

espontânea e novo reviramento do solo), 
aplicação do esterco em AF 2 e AA 2. 

2 

1 15/ago/15 
Início do cultivo, aplicação da torta de 

mamona em AF 2. 1ª aplicação do extrato 
de alga 

2 22/ago/15 2ª aplicação do extrato de alga 
3 05/set/15  
4 12/set/15  
5 19/set/15  
6 03/out/15  
7 10/out/15 Colheita 

3 

- 15/fev/16 

Área preparada para início dos 
experimentos (corte da vegetação 

espontânea e novo reviramento do solo), 
aplicação do esterco em AF 3 

1 20/fev/16 
Início do cultivo, aplicação da torta de 

mamona em AF 3. 1ª aplicação do extrato 
de alga 

2 27/fev/16  

3 05/mar/16 2ª aplicação do extrato de alga (apenas na 
ervilha) 

4 19/mar/16  

5 02/abr/16  
6 09/abr/16  
7 16/abr/16  
8 21/abr/16 Início das colheitas 

* Os trabalhos de preparo da área, aplicação dos insumos e plantios aconteceram de forma 
fracionada para o Experimento 1, devido à programação de atividades e disponibilidade de 
pessoal para os trabalhos na área, assim como o recebimento das sementes e das mudas 
adquiridas. 
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4.2.5 Métodos de coleta das amostras – gases e solo  

 

 Para medição dos fluxos de N2O e CH4 do solo na superfície do solo foi 

utilizado o método da câmara estática, que nos últimos 30 anos tem sido o 

método mais comumente usado nessas determinações (GLOBAL RESEARCH 

ALLIANCE, 2015). Para isso utilizou-se câmaras de PVC, com 30 cm de 

diâmetro e 10 cm de altura. Estas foram inseridas no solo cerca de 1 a 2 cm de 

profundidade da superfície do solo. A inserção da câmara foi feita através de 

movimentos giratórios, de forma a minimizar perturbações na vegetação de 

cobertura ou raízes e, ao mesmo tempo, assegurar boa vedação. 

Imediatamente após a inserção da câmara, uma amostra de ar de seu interior 

(cerca de 15 a 20 cm3) foi recolhida em seringa plástica de 60 cm3. 10 minutos 

após a inserção da câmara, uma nova quantidade de ar foi retirada de seu 

interior, e o mesmo foi feito em intervalos de tempos sucessivos, totalizando 30 

minutos. Foram estabelecidas 4 coletas de ar, em intervalos de 10 minutos, 

sendo estes: 0, 10, 20 e 30 minutos. As seringas utilizadas tinham acopladas 

válvulas de 3 vias, que asseguravam sua vedação após a coleta das amostras. 

Foram utilizadas 4 câmaras estáticas, identificadas, conforme Figura 18.  

As 4 câmaras eram distribuídas de forma aleatória na área que estava sendo 

avaliada (seja a área fertilizada, a área de aplicação ou a área controle, em 

todos os experimentos). A partir de cada câmara foram obtidas 4 seringas 

contendo os gases da câmara, retirados a partir do momento em que a câmara 

era devidamente posta no solo, com intervalos de 10 minutos até se 

completarem 30 minutos. Sendo 4 câmaras e 4 seringas com gás obtidas de 

cada uma delas, faziam-se ao todo 16 seringas coletadas, que permitia calcular 

4 resultados de fluxo de CH4 e 4 resultados de fluxo de N2O, dos quais calcula-

se 1 resultado de fluxo médio de CH4 e de N2O para cada área.  
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Figura 18 –  Câmara estática e seringas plásticas para coleta de gases.  
Fonte: O autor. 

 

Nos Experimentos 1 e 2, em cada campanha de amostragem, somando-

se as coletas da Área de Aplicação e da Área Fertilizada, encaminhavam-se 32 

seringas com gás para serem analisadas e das quais obtinha-se 1 resultado 

médio de fluxo de CH4 e de N2O (um para cada área). No Experimento 3, em 

cada campanha de amostragem, somando-se as coletas da Área de Aplicação, 

Área Fertilizada e da Área Controle, encaminhavam-se 48 seringas com gás 

para ser analisado e das quais obtinha-se também 1 resultado médio de fluxo 

de CH4 e de N2O (um para cada área). O esquema da Figura 19 ilustra o texto 

deste subitem.  

As amostras de gases eram coletadas no período entre 07h e 10h da 

manhã e analisadas nas instalações da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), em Niterói, no período da tarde do mesmo dia em que eram coletadas. 
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Figura 19 – Coleta de amostras de gases nas campanhas de amostragem. 

 

Duas amostras de solo foram coletadas na área de estudo, no mês de 

abril de 2015, antes do início do Experimento 1. Uma das amostras foi enviada 

ao Departamento de Produção Vegetal da Fundação Norte Fluminense de 

Desenvolvimento Regional (Fundenor), para caracterização química (nitrogênio 

total, matéria orgânica, pH, capacidade de troca catiônica, macro e 

micronutrientes). Outra amostra foi analisada no Laboratório de Geoquímica do 

Departamento de Geoquímica Ambiental do Instituto de Química da UFF, para 

determinação de parâmetros físicos (granulometria). 

Estas amostras de solo, coletadas antes do início do Experimento 1, 

foram obtidas de 5 pontos distribuídos aleatoriamente na totalidade da área de 

estudo (0,12 ha), levando em consideração a diferença de declividade do 

terreno e foram obtidas de profundidade de 0 a 10 cm da superfície. A Figura 

20 ilustra a metodologia de coleta adotada e o fracionamento das amostras. 
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   Figura 20 – Coleta inicial de amostras de solo. 

 

Para o Experimento 3, novas amostras de solo foram coletadas, com 

objetivo de analisar em maior detalhe a influência dos diferentes tratamentos 

aplicados no rendimento agronômico das culturas. As coletas ocorreram antes 

do início do Experimento 3 (antecedendo a aplicação dos fertilizantes e os 

plantios) e ao término deste (na ocasião em que foi realizada a última 

campanha de amostragem e iniciada a colheita). Foram coletadas 4 porções de 

solo de cada canteiro, de modo a obter 1 amostra composta de cada canteiro. 

Desta forma, foram obtidas 3 amostras (compostas) de solo, 1 de cada um dos 

canteiros. O método de obtenção foi idêntico ao realizado anteriormente, 

levando em conta a declividade do terreno e tiradas da mesma profundidade. 

Devido a quantidade relativamente grande amostrada (cerca de 2 kg de solo 

para cada amostra composta), estas amostras foram divididas em 2 partes, 

sendo uma parte destinada à caracterização química (nitrogênio total, matéria 

orgânica, pH, capacidade de troca catiônica, macro e micronutrientes) e outra 

para caracterização física (granulometria e densidade de partícula). 

Adicionalmente, foi coletada de 1 ponto de cada canteiro, uma amostra para a 
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determinação de densidade aparente e para o cálculo de porosidade do solo. 

Esta coleta foi realizada com Anel de Kopecky, que consiste de um anel de aço 

inoxidável, de bordas cortantes, com diâmetro e altura determinada, que é 

diretamente introduzido no solo através de um embolo e um martelo 

(FOLEGATTI; BRASIL; BLANCO, 2001) conforme metodologia estabelecida 

nos protocolos da Embrapa. Esta mesma coleta foi replicada ao fim do 

Experimento 3, afim de se realizar as mesmas análises químicas e físicas, com 

exceção da análise granulométrica. A Figura 21 ilustra a metodologia de coleta 

adotada e o fracionamento das amostras. As setas pretas nessa figura indicam 

que alíquotas destinadas à análise granulométrica só foram separadas para a 

análise antes do início do cultivo. 

 

4.2.6 Métodos de análise das amostras de gases e so lo e cálculo dos 

fluxos de N 2O e CH4 

 

 As amostras de gases coletadas das câmaras estáticas no Sítio do 

Silêncio foram trazidas aos laboratórios da Universidade Federal Fluminense.  

As amostras de gases coletadas das câmaras estáticas foram 

analisadas por cromatografia gasosa (CG), aparelho Shimadzu, modelo GC-

2014, com coluna empacotada Porapak – Q. Para determinação das 

concentrações de CH4 foi utilizado um detector de ionização de chama (FID) e 

nitrogênio como gás de arraste. As temperaturas foram 80 ºC para a coluna e 

250 ºC para o detector. Para as determinações de N2O foi utilizado um detector 

de captura de elétrons (ECD) e uma mistura de argônio + metano (à 5%) como 

gás de arraste. As condições de trabalho foram: temperatura da coluna a 80 ºC 

e detector a 325 ºC. O volume de amostra injetado, através de um loop fixado a 

uma válvula em aço inox de 6 vias, foi de 2 cm3. Os resultados foram 

registrados por meio do software GC-Solution, executado em MS-Windows.  
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Figura 21 – Coleta de amostras de solo para o Experimento 3.  
Legenda: AC 3: Área Controle 3, AA 3: Área de Aplicação 3, AF 3: Área Fertilizada 3.  

 

Os cálculos dos fluxos de N2O e CH4 foram feitos através de regressão 

linear, já que a variação das concentrações de N2O e CH4 é geralmente linear 

com o tempo (R²>0,90) no intervalo de tempo amostrado. Estabelecendo-se a 

mudança de concentração do gás ao longo do tempo, se pode determinar o 

fluxo de emissão, por meio da equação abaixo (Eq. 7). 

F = V x (C – C0)     (Eq.7) 
      A     (t – t0) 
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Onde F é o fluxo de N2O ou CH4, V é o volume da câmara (m3); A corresponde 

à área da base da câmara (m2); C é a concentração do gás (µg m-3) no tempo 

t30 e C0 é a concentração inicial a t0, t é o tempo em horas.  

Os dados foram tratados estatisticamente através de análise de 

variância (ANOVA) e posteriormente os diferentes tratamentos de fertilização 

nos Experimentos 1, 2 e 3, foram comparados usando o teste de igualdade de 

medias de TUKEY a 5%. Para estabelecer diferenças significativas dos dados, 

verifica-se a existência de diferenças nas médias dos tratamentos, comparando 

com a média geral. Entende-se que, quando o p-valor seja menor que 0,05 

(p<0,05) não há igualdade das médias (FERNÁNDEZ; DÍAZ4, 2001 apud 

GUARÍN, 2010).  

Tanto a caracterização química quanto a caracterização física das 

amostras de solo coletadas seguiram protocolos estabelecidos pela Embrapa, 

através do Manual de Métodos de Análises de Solos (EMBRAPA, 1997).  

  

4.2.7 Método de avaliação do desempenho no rendimen to das culturas 

 

De acordo com o exposto por Peixoto, Cruz e Peixoto (2011), a análise 

quantitativa do crescimento vegetal pode ser medida através de massa, 

tamanho ou volume, dependendo do objetivo do experimentador, da 

disponibilidade do material a ser estudado e da disponibilidade de equipamento 

para efetuar a medida.  

Como o objetivo dos 3 experimentos não é uma avaliação detalhada do 

rendimento agronômico em diferentes tratamentos de nutrição vegetal e 

considerando que existem estudos em abundância com comparações dessa 

natureza envolvendo extratos de algas (FERNANDES; SILVA, 2011; MÓGOR 

et al., 2008; ZODAPE et al., 2008; ZODAPE et al., 2009), adotou-se por 

                                                           

4
 FERNÁNDEZ, P.; DÍAZ, P. Relacion entre Variables Cuantitativas. Unidade de Epidemologia 

Clínica y Bioestadística. Complejo Hospitalario A. Coruña. 8 p. 2001. 
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simplicidade, medições de peso dos frutos colhidos e do número de frutos 

produzidos ao longo do cultivo nos diferentes tratamentos.  

A adoção destas medidas, ainda que não permitam uma análise 

adequada do rendimento agronômico, teve como objetivo um caráter 

estritamente prático, levando em consideração uma análise que poderia ser 

feita por qualquer agricultor ou produtor rural a respeito de qual tratamento é o 

mais eficaz do ponto de vista econômico. Em outras palavras, o desejável para 

o agricultor é que o tratamento mais eficaz seja aquele que produza maior 

quantidade de frutos por área e frutos com maior peso. Do ponto de vista 

ambiental, o desejável é que essa eficácia produtiva esteja associada a 

menores emissões de gases de efeito estufa.  

Para o peso dos frutos, estabeleceu-se a ocasião em que já era possível 

colher os frutos (os que já estavam em adequada tamanho e forma para tal) 

nos canteiros e realizou-se a pesagem destes em balança doméstica logo após 

a colheita. Foram pesadas quantidades iguais de frutos colhidas dos diferentes 

canteiros. Como os cultivos foram estabelecidos conjuntamente, na mesma 

data, após uma quantidade determinada de dias específica para cada cultura, 

ambos atingem estágio de suficiente desenvolvimento vegetal para serem 

colhidos, ainda que com esperada diferença de peso e tamanho devido aos 

diferentes tratamentos.  

Dada a pequena extensão das áreas e as quantidades plantadas, a 

contagem do número de frutos (quando realizada) cobriu toda a extensão dos 

canteiros em que foi realizada. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CONDIÇÕES DE TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO ATMOSFÉRICA NO 

PERÍODO 

 Com dados fornecidos pelo Campus Experimental da Pesagro, 

localizado no bairro de Avelar, Paty do Alferes – RJ, as Figuras 22 e 23 

apresentam as condições climáticas nas quais os Experimentos 1, 2 e 3 foram 

realizadas. 

 

   Figura 22 – Dados de temperatura (ºC) média do ar durante o período de estudo (2015-    
   2016), medidos na Estação Experimental da Pesagro, em Avelar, Paty do Alferes – RJ,   
   comparados com a série histórica (1971-2001).  
   Fonte: PESAGRO 
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    Figura 23 – Dados de precipitação (mm) acumulada mensal durante o período de estudo    
    (2015-2016), medidos na Estação Experimental da Pesagro, em Avelar, Paty do Alferes –   
    RJ, comparados com a série histórica (1971-2001).  
    Fonte: PESAGRO 
 

Pode-se verificar que a temperatura em alguns meses do ano de 2015 (a 

partir de maio, quando iniciou-se o Experimento 1), esteve acima da média 

histórica (julho, setembro, outubro, novembro e dezembro). Nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2016 apresentaram temperaturas mais altas que 

média, mas dentro do intervalo de variação (desvio padrão das medidas 

mensais na série histórica). Com relação as precipitações, evidenciam-se 

chuvas abaixo da média histórica entre maio de 2015 (início do Experimento 1) 

até agosto de 2015 (final do Experimento 1 e início do Experimento 2), mas 

todas ainda dentro do intervalo de variação. Setembro de 2015 foi um mês com 

chuvas expressivas, porém, dentro do intervalo de variação; outubro de 2015 

foi um mês com acumulado de chuvas abaixo da média histórica (27 mm face à 

93 mm da média). Durante o período do Experimento 3 (fevereiro de 2016 a 

abril de 2016), as precipitações em fevereiro estiveram dentro da média 

histórica, março e abril abaixo desta, porém dentro do intervalo de variação. Há 

que se considerar que os dados pluviométricos não foram obtidos diretamente 

na área de estudo, o que pode desconsiderar o efeito de chuvas localizadas de 

intensidades variadas. 
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5.2 ANÁLISES DE SOLO 

 

A caracterização química inicial do solo, em amostra composta obtida de 

5 pontos da área de estudo, apresentou os resultados que constam da Tabela 

10. 

 

Tabela 10 – Análise Inicial do solo do Sítio do Sil êncio 

Parâmetro  Valor (unidade)  

pH 6,4 
Carbono Orgânico 25,7 (g.L-1) 
Matéria Orgânica 44,31 (g.L-1) 
Nitrogênio (total) 0,0 (g.kg-1) 
Fósforo 29 (mg.L-1) 
Potássio 3,0 (mmol c.L

-1) 
Cálcio 35,0 (mmol c.L

-1) 
Magnésio 17,0 (mmol c.L

-1) 
Enxofre 12 (mg.L-1) 
Alumínio 0,0 (mmol c.L

-1) 
Sódio 1,3 (mmol c.L

-1) 
Ferro 23,03 (mg.L-1) 
Cobre 1,03 (mg.L-1) 
Zinco 10,85 (mg.L-1) 
Manganês 53,19 (mg.L-1) 
Boro 0,29 (mg.L-1) 
Capacidade de troca catiônica (em pH 7,0) 74,2 (mmol c.L

-1) 
Soma das bases trocáveis 56,3 (mmol c.L

-1) 
Índice de saturação das bases 76 (%) 
Índice de saturação de sódio 2 (%) 
Índice de saturação de alumínio 0 (%) 
Areia 73,6 (%) 
Silte 17,6 (%) 
Argila 8,9 (%) 

 

Ao se considerar o percentual entre areia fina e areia grossa, o resultado 

obtido foi 19,4% de areia fina, 54,2% de areia grossa. Utilizando a escala de 

Atterbeg, o solo estudado é caracterizado como solo de textura franco-arenosa 

(Figura 24). 
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Figura 24 – Dados de granulometria do solo da área de estudo, classificado de acordo 
com o Diagrama de Atteberg para classificação textural. 

 

Utilizando como base o Manual de Calagem e adubação do Estado do 

Rio de Janeiro (EMBRAPA, 2013), a interpretação dos dados da Tabela 10 

aponta que o solo possui alto teor de carbono orgânico, teor médio de fósforo 

(faixa de 11 a 20 mg.L-1, em resultados obtidos com extrator Mehlich-1), baixo 

teor de potássio (até 45 mg.L-1). Também apresenta baixo teor de alumínio 

(menor que 0,3) e baixos teores de cálcio e magnésio (de 0 a 2,0 cmolc.dm-3). 

O pH é considerado como moderadamente ácido.  

Apesar dos resultados da análise granulométrica indicarem que, por 

tratar-se de um solo arenoso com conseqüente capacidade baixa de retenção 

de água (EMBRAPA, 2013), a grande presença de matéria orgânica no solo 

tem potencial para alterar esta condição. A capacidade de troca de cátions 

(CTC) medida (74,2 mmolc.L
-1 em pH = 7,0) é coerente com o teor de matéria 

orgânica encontrado. Um solo rico em matéria orgânica apresenta altos valores 

de CTC total. A CTC do solo estudado encontra-se em uma faixa (a partir de 60 

mmolc.L
-1) na qual o solo passa a ter maior capacidade de retenção de 

umidade (ANDA, 2004). Havendo condições favoráveis à sobrevivência de 



87 

bactérias e fungos, formam-se ácidos húmicos, que tem importante papel na 

formação de macroporos, que facilitam a entrada de ar e água no solo 

(EMBRAPA, 2010). Dado o histórico de manejo agroecológico e o pousio da 

área, nota-se que as práticas adotadas na área favoreceram a preservação da 

MOS, sendo porém necessária a incorporação de nitrogênio ao solo para 

propiciar crescimento vegetal. O Índice de Saturação das Bases (76%) e o pH 

(6,4) do solo no Experimento 1 é favorável para uma boa produtividade para a 

maioria das culturas (EMBRAPA, 2010). 

As análises químicas e físicas do solo para o Experimento 3 

apresentaram os resultados dispostos, respectivamente, nas Tabelas 11 e 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Tabela 11 – Análise química do solo do Sítio do Sil êncio – Experimento 3 

Parâmetro 

 
AF 3 

(esterco + torta de mamona) 
 
 

AA 3 
(extrato de algas) 

AC 3 
(solo sem insumos) 

Inicial* Final* Inicial* Final* Inicial* Final* 

pH 5,0 5,9 5,6 6,4 5,5 6,6 

Carbono Orgânico 17,0 (g.L
-1

)  20,5 (g.L
-1

) 21,1 (g.L
-1

) 20,5 (g.L
-1

)  19,8 (g.L
-1

) 18,7 (g.L
-1

) 

Matéria Orgânica 29,31 (g.L
-1

)  33,27 (g.L
-1

)  36,38 (g.L
-1

)  35,34 (g.L
-1

)  34,14 (g.L
-1

)  32,14 (g.L
-1

) 

Nitrogênio (total)  0,13 (g.kg
-1

) 0,16 (g.kg
-1

)  0,15 (g.kg
-1

)  0,16 (g.kg
-1

)  0,12 (g.kg
-1

)  0,16 (g.kg
-1

)  

Fósforo 12 (MG.L
-1

) 50 (mg.L
-1

)  21 (mg.L
-1

)  36 (mg.L
-1

)  34 (mg.L
-1

)  41 (mg.L
-1

)  

Potássio 1,0 (mmol c.L
-1

)  16,5 (mmol c/L) 1,9 (mmol c/L)  18,7 (mmol c/L) 1,9 (mmol c/L) 15,4 (mmol c/L) 

Cálcio 17,2 (mmol c.L
-1

) 21,7 (mmol c/L) 29,5 (mmol c/L) 7,8 (mmol c/L) 28,4 (mmol c/L) 19,3 (mmol c/L) 

Magnésio 5,5 (mmol c.L
-1

)  17,4 (mmol c/L) 7,1 (mmol c/L) 13,6 (mmol c/L) 6,9 (mmol c/L) 12,0 (mmol c/L) 

Enxofre 4 (mg.L
-1

) 74 (mg.L
-1

)  9 (mg.L
-1

)  38 (mg.L
-1

)  9 (mg.L
-1

)  46 (mg.L
-1

)  

Alumínio  1,5 (mmol c.L
-1

) 0,0 (mmol c.L
-1

)  0,0 (mmol c.L
-1

)  0,0 (mmol c.L
-1

)  0,0 (mmol c.L
-1

)  0,0 (mmol c.L
-1

)  

Sódio 0,6 (mmol c.L
-1

)  4,6 (mmol c.L
-1

)  0,9 (mmol c.L
-1

)  5,2 (mmol c.L
-1

)  0,9 (mmol c.L
-1

)  4,2 (mmol c.L
-1

)  

Ferro 1236,6 (mg.L
-1

) 485,35 (mg.L
-1

) 783,15 (mg.L
-1

) 700,45 (mg.L
-1

) 630,95 (mg.L
-1

) 613,25 (MG.L
-1

) 

Cobre  2,17 (mg.L
-1

)  1,58 (mg.L
-1

)  2,30 (mg.L
-1

)  2,12 (mg.L
-1

)  2,38 (mg.L
-1

)  2,41 (mg.L
-1

)  

Zinco 7,40 (mg.L
-1

)  8,14 (mg.L
-1

)  8,77 (mg.L
-1

)  9,92 (mg.L
-1

)  11,34 (mg.L
-1

)  8,93 (mg.L
-1

)  

Manganês 68,54 (mg.L
-1

) 63,38 (mg.L
-1

)  95,51 (mg.L
-1

)  94,52 (mg.L
-1

)  95,03 (mg.L
-1

)  96,95 (mg.L
-1

)  

Boro  0,12 (mg.L
-1

) 0,58 (mg.L
-1

)  0,20 (mg.L
-1

)  0,40 (mg.L
-1

)  0,18 (mg.L
-1

)  0,48 (mg.L
-1

)  

Capacidade de troca 
catiônica (em pH 7,0)  61,7 (mmol c.L

-1
) 87,0 (mmol c/L)  75,0 (mmol c/L) 63,2 (mmol c/L)  69,6 (mmol c/L) 72,0 (mmol c/L) 

Soma das bases 
trocáveis  24,3 (mmol c.L

-1
)  60,2 (mmol c/L) 39,4 (mmol c/L) 45,3 (mmol c/L)  38,1 (mmol c/L) 50,9 (mmol c/L) 

Índice de saturação 
das bases 39 (%) 69 (%) 53 (%) 72 (%) 55 (%) 71 (%) 

Índice de saturação 
de sódio 

 1 (%) 5 (%) 1 (%) 8 (%)  1 (%) 6 (%) 

Índice de saturação 
de alumínio 

 6 (%)  0 (%) 0 (%) 0 (%)  0 (%) 0 (%) 

 *A notação “Inicial” refere-se a coleta de amostras de solo que foi realizada antes do preparo        
dos canteiros e início dos plantios no Experimento 3. A notação “Final” refere-se a coleta de 
amostras realizada quando os vegetais plantados já estavam em ponto de serem colhidos. 
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Tabela 11 – Análise física do solo (granulometria, densidade e 
porosidade) no Sítio do Silêncio – Experimento 3 

  

Parâmetro 

 
Canteiro 1 

(esterco + torta de 
mamona) 

 

 
Canteiro 2 

(extrato de algas) 

 
Canteiro 3 

(solo sem insumos) 

 Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 Densidade de partícula 2,49 g.cm-3 2,57 g.cm-3 2,51 g.cm-3 2,53 g.cm-3 2,57 g.cm-3 2,64 g.cm-3 

 Densidade aparente 0,85 g.cm-3 0,99 g.cm-3 1,05 g.cm-3 0,92 g.cm-3 1,13 g.cm-3 1,13 g.cm-3 

 Porosidade 65,86% 61,48% 58,17% 63,64% 56,03% 57,20% 

 

Granulometria 

Areia 77,6%  - 72,3% - 74,0% - 

Silte 15,5% - 21,9% - 20,1% - 

Argila 6,9%  - 5,8% - 5,9% - 

 

O comparativo entre as análises de solo no início e no fim do 

Experimento 3 em AF 3 aponta para a possibilidade de que os insumos 

aplicados forneceram nutrientes em quantidades elevadas, superando o que as 

culturas vegetais necessitavam (a despeito de em AF 3 nenhuma cultura 

vegetal ter prosperado, conforme será discutido adiante), especialmente no 

caso dos macronutrientes (N, P e K). Estes macronutrientes ficam expostos à 

perdas por um dos processos (lixiviação, volatilização, etc.) descritos na Figura 

6, além de configurar-se como perdas do ponto de vista econômico. Em AF 3, 

nota-se que por não ter havido germinação nem crescimento vegetal das 

espécies de interesse, houve aumento do teor de matéria orgânica, 

contrariando o que ocorre em AA 3 e AC 3. O cultivo do solo tende a reduzir o 

teor de matéria orgânica (FURTINI NETO et al., 2001, p. 205). 

Para iniciar o Experimento 3, foi necessário uma nova etapa de corte de 

vegetação espontânea que encontrava-se na área e um novo reviramento do 

solo, para preparação dos canteiros a serem utilizados. O solo analisado antes 

do início dos cultivos foi coletado antes desta etapa de preparação. O 

reviramento do solo pode ter trazido nutrientes que estavam em horizontes 

abaixo de 10 cm para a superfície do solo, o que pode justificar as diferenças 

consideráveis entre nutrientes observados no início e no fim do experimento, 

especialmente para AA 3 e AC 3 (como é o caso do fósforo, potássio, 

magnésio e enxofre). No caso do fósforo, sua maior disponibilidade na solução 
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do solo ocorre em torno do pH 6,0 (FURTINI NETO et al., 2001, p. 155), o que 

encontra-se em consonância com os resultados de pH observado ao fim do 

Experimento para AF 3, AA 3 e AC 3. Também a ação do reviramento do solo 

pode ter exposto a matéria orgânica e alterado a dinâmica de mineralização e 

desorção destes nutrientes para a solução do solo (Figura 5).  

Dentre os estudos consultados neste trabalho, nenhum trabalho 

menciona indícios de que o extrato de alga (aplicado por via foliar nas plantas) 

tenha efeito sobre a condição do solo durante o cultivo. Os estudos 

(FERNANDES; SILVA, 2011; MÓGOR et al., 2008; ZODAPE et al., 2008; 

ZODAPE et al., 2009) mencionam quais os efeitos sobre a produtividade das 

culturas ou sobre propriedades nutricionais destas. Estudos apropriados seriam 

necessários para inferir conclusões sobre a influência dos extratos de algas na 

dinâmica do sistema solo-planta e se há, de fato, alguma influência nas taxas 

dos processos bioquímicos que disponibilizam os nutrientes no solo.  

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO DA ALGA Kappaphycus Alvarezii 

 

A determinação da composição química do extrato foi realizada pelo 

laboratório IBRA (Instituto Brasileiro de Análise). O extrato da alga 

Kappaphycus alvarezii é um líquido opaco, cuja coloração pode variar entre o 

alaranjado e amarronzado, de pH = 4,60 e condutividade elétrica 42,4 µS cm-1.  

A Tabela 13 apresenta a caracterização do extrato utilizado no presente 

estudo, obtido na Ilha do Araújo, no município de Paraty, RJ. 

 

 

 

 



91 

Tabela 13 – Caracterização Química do Extrato da Kappaphycus alvarezii 
utilizado no estudo 

 Método  Resultado (ppm)  Resultado (% m/m)  

Carbono Orgânico Titulação  0,3 

Potássio A.A.S 27.500  

Cloretos SM21 4500 Cl D 22.400  

Sódio A.A.S 13.000  

Nitrogênio Titulometria 73,7  

Magnésio A.A.S 377,50  

Fósforo Colorimetria 290,65   

Enxofre Turbidimetria 136,99  

Cálcio A.A.S 53,50  

Boro Colorimetria 3,82  

Alumínio A.A.S 0,80  

Zinco A.A.S 0,52  

Molibdênio A.A.S 0,11  

Ferro A.A.S 0,10  

Cobalto A.A.S 0,03  

Cobre A.A.S 0,03  

Selênio EPA 3051 < L.Q < L.Q 

Cádmio, Chumbo, Mercúrio, 

Cromo, Níquel e Arsênio 

EPA 3051 < L.Q < L.Q 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos neste estudo 

conjuntamente com os dados fornecidos por Zodape et al. (2009). Ao comparar 

os resultados obtidos na avaliação do extrato de algas com os resultados 

reportados por Zodape et al. (2009), nota-se que os teores de nitrogênio são 

100 vezes menores; os teores de potássio, fósforo é sódio encontram-se acima 

da faixa reportada e os teores de cálcio e magnésio encontram-se abaixo da 

faixa reportada no estudo indiano. Também encontram-se abaixo da faixa 

reportada os teores de matéria orgânica, cloretos, ferro, zinco, cobre e 

molibdênio. O artigo de Zodape et al. (2009) não informa quais metodologias 

analíticas, formas de preparo da amostra ou referências foram utilizadas para a 

estimativa das faixas de concentrações dos macro e micronutrientes presentes 

na composição do extrato da alga Kappaphycus alvarezii. As variações 

observadas podem ser atribuídas também à questões fisiológicas das algas 
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utilizadas para obtenção do extrato, sazonalidades e o ambiente de cultivo, o 

que ocorre também com outros fluidos biológicos. Estudos mais aprimorados 

seriam necessários para estimar as faixas de concentração dos componentes 

químicos do extrato da alga.  

Segundo Zodape et al. (2009) o extrato da alga Kappaphycus alvarezii 

tem eficácia para a promoção do crescimento das plantas devido a presença 

de nutrientes, incluindo substâncias promotoras do crescimento vegetal 

(fitohormônios), como ácidos indolo-acéticos (IAA), cinetinas e giberelinas, 

dentre outras. Contudo, neste estudo não foi possível caracterizar e quantificar 

os fitohormônios presentes no extrato de algas.  

 

Tabela 14 – Comparação entre a caracterização quími ca do extrato da 
Kappaphycus alvarezii utilizado neste estudo e o artigo de Zodape et al.  

(2009) 

 Zodape et  al. (2009) Resultados obtidos neste 
estudo 

Nitrogênio (%) 0,45 a 0,70 0,007 
Fósforo (%) 0,007 a 0,01 0,029 
Potássio (%) 1,60 a 2,10 2,75 
Matéria Orgânica (%) 1,05 a 1,40 0,511 
Sódio (%) 0,45 a 0,70 1,30 
Cálcio (%) 0,04 a 0,06 0,005 
Magnésio (%) 0,06 a 0,07 0,037 
Manganês (ppm) 6 a 9 N.D2 
Ferro (ppm)  100 a 160 0,10 
Cobre (PPM) 7 a 11 0,03 
Zinco (ppm)  19 a 25 0,52 
Cobalto (ppm)  2 a 5 0,03 
Molibdênio (ppm) 2 0,11 
Sulfatos (%) 1,06 a 1,20 N.D2 
Cloretos (%) 2,36 a 2,70 2,24 
Ácidos indolo-acéticos (ppm) 25,14 N.D2 
Cinetinas (PPM)  8,50 N.D2 
Zeatinas (ppm)  20,10 N.D2 
Giberelinas (ppm) 27,11 N.D2 
1 A análise determinou Carbono Orgânico. Foi utilizado fator de conversão de 1,724 (fator de 
Walkley-Black) para transformar em Matéria Orgânica.  
2 ND: Não Determinado 
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5.4 ANÁLISE DE GASES – EXPERIMENTO 1 

5.4.1 Fluxos de  N2O 

 

A área identificada como AF 1 foi a que recebeu o tratamento com 

esterco bovino e torta de mamona. Já AA 1 foi a área que recebeu tratamento 

com extrato da alga Kappaphycus alvarezii. A Figura 25 apresenta os 

resultados dos fluxos médios em cada campanha de amostragem, bem como 

as temperaturas médias do ar e as precipitações diárias ocorridas no período 

avaliado e as ocorrências de aplicação dos insumos e manejos realizados. 

Nenhuma amostra correspondeu a influxo de N2O. De modo geral, assim como 

reportado por outros autores (LIMA, 2013; MUÑOZ et al., 2010) a variabilidade 

das medições de fluxos é muito grande e os desvios padrões são bastante 

elevados, mesmo avaliando-se uma área de pequena extensão.   

A maior emissão média ocorreu no dia 20 de julho (6ª campanha de 

amostragem), com um pico de 259 µg de N2O-N m-2 h-1. Esta emissão ocorreu 

em AF 1, que recebeu tratamento com esterco e torta de mamona. Os 4 

primeiros pontos do gráfico para AF 1 apresentam alta emissão de N2O no 

primeiro ponto seguida de queda gradual, o que pode estar relacionado com 

perdas por desnitrificação decorrentes da mineralização do esterco bovino 

fermentado e da torta de mamona. O trabalho de Severino et al. (2004) destaca 

que a torta de mamona mineraliza-se rapidamente (35 mg/kg de CO2 ao fim de 

33 dias de incubação, em comparação com 5 mg/kg de CO2 mineralizado a 

partir de esterco bovino no mesmo período). Posteriormente, há dois picos de 

emissão, que não encontram-se relacionados diretamente com eventos 

regulados por fatores de controle (chuvas ou temperaturas altas), mas que 

poderiam ter alguma relação ainda com a mineralização da matéria orgânica do 

esterco ou da biomassa residual incorporada ao solo (capim-marmelada), que 

ocorrem mais lentamente. A discussão dessa evidência fica prejudicada por 

não levar em conta a quantidade de água aportada pelos molhamentos no 

canteiros e, em menor grau, pelos dados de volume de chuva não terem sido 

coletados na área de estudo, e sim em uma estação a 14 km de distância.     
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Figura 25 - Experimento 1 – Comparação entre os fluxos médios de N2O em AF 1 e AA 1 ao 
longo do período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e 
precipitação atmosférica.  
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Para AA 1, a maior emissão média ocorreu no dia 22 de junho (2ª 

campanha de amostragem), com um valor de 41,6 µg de N2O-N m-2 h-1. Este 

valor não correspondeu ao valor mais alto encontrado em AF 1, o que mostra 

que a tendência de emissão de ambos os tratamentos não encontram-se 

estritamente correlacionados em todas as medições.   

Foram medidas as temperaturas do solo durante as campanhas de 

amostragem. A Figura 26 mostra os resultados obtidos.  

 

Figura 26 - Experimento 1 – Temperaturas medidas do solo em AF 1 e AA 1 e fluxo de 
N2O nas campanhas de amostragem. 

 

As temperaturas do solo em AF 1 são ligeiramente superiores às de AA 

1 pelo fato de que as campanhas de amostragens eram feitas primeiro (mais 

cedo) em AA 1 e depois em AF 1. Foi possível avaliar uma relação entre AF 1 e 

AA 1, já que a temperatura do solo medida em AF 1 foi superior à medida em 

AA 1 em 7 das 9 campanhas de amostragem. Contudo, o comportamento da 

temperatura do solo não se correlacionou o comportamento das emissões de 

N2O entre a 2ª e a 4ª campanha de amostragem, não indicando alguma 

dependência da temperatura nesta questão, apenas reforçando as diferenças 

nos fluxos medidos em cada campanha de amostragem entre AF 1 e AA 1. 

Fluxo N 2O-N (µg m -2 h-1) Temperatura (°C) 
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Porém, é provável que essas variações tenham dado contribuição ao resultado 

de fluxo médio obtido, de forma conjunta com outros fatores de controle.  

Neste experimento, os tratamentos se diferenciaram significativamente 

(Tabela 15). O resultado era esperado, já que o aporte de nitrogênio total em 

AF 1 (conforme pode ser visto na Tabela 7) foi muito superior ao aporte de 

nitrogênio em AA 1. Em AA 1, a aplicação do extrato de algas (cujo teor de 

nitrogênio determinado é 73,7 ppm) aportou quantidades ínfimas de nitrogênio, 

devido sua diluição (1:100 para a maioria das culturas utilizadas no 

Experimento 1) e a freqüência das aplicações (3 ao todo).  

 

Tabela 15 – Fluxos de N-N 2O (média ± desvio padrão) – Experimento 1. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos 

Área/Tratamento Fluxo N 2O 

(µg N m-2 h-1) 

AF 1/Esterco + torta de mamona 166 (± 63)a 

AA 1 /Extrato de algas 23,9 (± 8,8)b 

 

Desta forma, havendo maior aporte de nitrogênio total na Área 

Fertilizada 1, a magnitude das perdas gasosas deste nitrogênio também 

tendem a aumentar, o que foi demonstrado por diversos estudos (LIMA, 2013; 

MORO, 2012; ZOTELLI, 2012). Em AA 1, não se alterou de maneira 

considerável a quantia de nitrogênio disponível para as plantas. O extrato de 

algas possivelmente proporcionou, através do efeito dos fitohormônios, 

variações na dinâmica de absorção dos nutrientes presentes no solo pelas 

plantas.  

A determinação do nitrogênio no solo foi realizada apenas na camada 

superficial (0 a 10 cm). Um dos efeitos dos extratos de algas é incrementar a 

profundidade das raízes (ZODAPE et al., 2009), pela ação de fitohormônios 
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como auxinas e citocininas, o que pode explicar o crescimento vegetal em um 

solo pobre em nitrogênio na camada mais superficial (0 a 10 cm).  

Também poderia se considerar possíveis os efeitos da mineralização do 

nitrogênio aportado pela biomassa residual do capim-marmelada (Brachiaria 

plantaginea), que foi incorporado ao solo antes do início dos cultivos também 

em AA 1. Sua relação C/N é elevada (28,30), segundo estudo de Souza et al. 

(1999, p. 165). Contudo, Zotelli (2012) menciona em seu trabalho que a 

mineralização é baixa em restos culturais com relação C/N maior do que 20. 

Furtini Neto et al. (2001, p. 130-131) destacam que, em termos práticos, para 

determinação da capacidade de suprimento ou de geração de um déficit de 

nitrogênio, após a incorporação ao solo de resíduos orgânicos, a relação C/N 

de aproximadamente 20:1 tem sido considerada como a linha divisória entre a 

imobilização e a liberação líquida de nitrogênio. Para relações C/N na faixa de 

20 a 30:1 tende a não haver nem predomínio da imobilização nem liberação 

líquida de nitrogênio. Desta forma, pode se concluir que não há uma influência 

notável da incorporação do capim-marmelada na disponibilidade de nitrogênio 

para o solo. Conforme aponta Lima (2013), ao rever o estudo de vários autores, 

emissões de N2O são maiores em sistemas manejados com resíduos culturais 

com baixa relação C/N.  

A magnitude das emissões de N2O em AF 1 é elevada, mesmo quando 

comparada com estudos que avaliaram cultivos em solos tropicais (BAYER et 

al., 2014; ZANATTA et al., 2011; FRACETTO et al., 2011; MADARI et al., 

2007).  

Uma combinação de fatores que favorecem a desnitrificação (redução 

dos nitratos e nitritos para formas gasosas de nitrogênio, tendo o N2O como 

intermediário) encontraram-se presentes no solo estudado e, mais 

pronunciadamente, em AF 1. O primeiro deles é a disponibilidade de nitrogênio. 

O aporte de nitrogênio em AF 1, através do esterco e da torta de mamona, foi 

de 1510 kg N ha-1, sendo que a torta de mamona é um insumo com alta taxa 

de mineralização (EMBRAPA, 2005). Das culturas utilizadas no Experimento 1 

as necessidades de nitrogênio são de 1,12 g kg-1 para a abóbora, 1,87 g kg-1 

para a alface, 2,03 g kg-1 para a beterraba e, 5,50 g kg-1 para a ervilha 
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(FAQUIN; ANDRADE, 2004). Considerando, como exemplo que a 

produtividade da ervilha cultivada no Brasil gira em torno de 9 ton ha-1 

(EMATER, 1999, p. 4) seriam necessários cerca de 50 kg N ha-1. Ao comparar-

se este dado com as necessidades nutricionais das culturas adotadas no 

Experimento 1 é possível observar que as quantias aportadas foram muito 

superiores ao necessário, o que tende a aumentar a probabilidade de perdas 

deste nitrogênio por volatização (desnitrificação) ou por outras formas 

(lixiviação, etc.). 

Não foi possível identificar quais as espécies de nitrogênio predominam 

na composição da torta de mamona. O trabalho de Fracetto et al. (2011) 

aponta que os nitratos (NO3
-) e a ureia ((NH2)2CO) em fertilizantes emitem mais 

N2O do que outras formas de nitrogênio. Já fertilizantes à base de outras 

formas de nitrogênio amoniacal e amídico propiciam menores emissões. Os 

dados apresentados pela Embrapa (2005) apontam que a torta de mamona é 

rica em aminoácidos (compostos de com grupos -NH2), mas não apontam 

quanto do nitrogênio total da torta de mamona encontra-se nesta forma. A 

avaliação realizada neste estudo não permite vislumbrar prováveis respostas 

sobre essa questão. O trabalho de Fracetto et al. (2015) determinou em solo 

incubado tratado com torta de mamona apresentou pico de emissões de 583 

µg N2O-N m-2 h-1, após 16 dias de incubação. Não foram encontradas na 

bibliografia outras avaliações de emissão de N2O decorrentes do uso de torta 

de mamona comparadas com outros fertilizantes convencionais ou fertilizantes 

orgânicos. Neste estudo, foi observado um pico de emissão depois de 29 dias 

na combinação entre torta de mamona e esterco bovino fermentado. 

Conforme já descrito, outro fator fundamental para a desnitrificação é a 

presença de substrato orgânico, já que as bactérias que a conduzem são 

heterotróficas e se utilizam do carbono orgânico para obtenção de energia, 

usando nitrato ou nitritos como aceptores de elétrons. No solo estudado, há um 

alto teor de matéria orgânica, conforme pode ser visto na Tabela 10. A matéria 

orgânica influencia o status de O2 no solo, por favorecer o metabolismo de 

microorganismos heterotróficos (como é o caso das bactérias desnitrificantes), 

produzindo condições anaeróbias no solo; formas de carbono lábil promovem 
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maior atividade microbiana, resultando em maior consumo de O2 (CARMO et 

al., 2005). A matéria orgânica se mineraliza mais rápido em solos tropicais do 

que em solos de zonas temperadas (RODRIGUES; DE MELLO, 2012) devido a 

maiores temperaturas e umidades elevadas. Por outro lado, solos de textura 

grossa (solos arenosos), em geral tem menores estoques de carbono orgânico 

(FURTINI NETO et al., 2001, p. 211). Pelo teor de areia determinado na análise 

granulométrica, o solo estudado poderia indicar que a produção de N2O se 

daria pelo processo de nitrificação, já que esta condição favorece a aeração e 

escoamento rápido de água. Contudo, as práticas de manejo orgânico 

adotadas no Sítio do Silêncio podem ter revertido esta condição. A quantidade 

de resíduo orgânico facilmente decomponível no solo é fator crítico na 

determinação da taxa de desnitrificação (FURTINI NETO et al., 2001, p. 138). 

Com o aumento da umidade no solo, favorece-se a atividade dos 

microorganismos heterotróficos que passam a oxidar o carbono lábil com mais 

intensidade e o consumo do O2 por respiração (AULAKH; DORAN; MOSIER et 

al., 1992; MORO et al., 2012). Em caso de saturação do solo pela água, os 

gases de seu interior são expulsos, o que reduz a disponibilidade de O2 no 

solo. Além da ocorrência de chuvas no período, a prática adotada no manejo 

do plantio mantinha o solo frequentemente úmido, com molhamentos 

intercalados a cada 2 dias. Também a prática de incorporar a palha do capim-

marmelada visava, além da reciclagem da matéria orgânica, reter a umidade 

nas camadas superiores do solo. A condição natural de textura de solos franco-

arenosos é a baixa capacidade de retenção de água, com porosidade total 

menor, mas com macroporos maiores, sendo bem aerados e drenados 

(REINERT; REICHERT, 2006). Contudo, existe a possibilidade que as práticas 

de manejo adotadas tenham alterado as condições que o solo teria 

naturalmente e que seriam desfavoráveis a anaerobiose (e por conseqüência à 

desnitrificação), podendo passar a ser favoráveis. A CTC apresentada pelo 

solo (Tabela 9), relacionada com a alta matéria orgânica, tende a aumentar a 

capacidade de retenção de umidade, reduzindo sua drenagem e favorecendo o 

acúmulo de umidade. Contudo, não se estudou a dimensão destas potenciais 

influências.  
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As mudanças na umidade do solo alteram a facilidade do transporte 

difusivo do O2, gerando zonas de transição entre condições aeróbias e 

anaeróbias no perfil do solo, que podem causar acúmulo de N2O na fase úmida 

do solo sob condições anaeróbias. Ao retornar a condição aeróbia, o N2O 

volatiliza, criando rápidos eventos de difusão (GRANT; PATTEY, 2003; 

BARRETO, 2009). Na ocorrência de chuvas, não se realizavam molhamentos 

no solo e nem nas plantas, ou reduziam-se sua freqüência e intensidade. 

Passadas as chuvas, os molhamentos retornavam. 

Não se avaliou de maneira sistemática a influências das culturas 

vegetais nas emissões de N2O. As câmaras eram dispostas aleatoriamente nas 

áreas, e por conta disso, em algumas campanhas de amostragem as câmaras 

estavam postas próximas a uma cultura, em outras campanhas não se 

amostrava gases no solo na faixa de cultivo desta cultura. Contudo, ao se 

observar os dados individuais de fluxo de N2O (que deram origem aos dados 

médios plotados no gráfico da Figura 25) dentro da mesma cultura não foi 

possível observar nenhum padrão ou tendência. O Experimento 1 visou avaliar 

os fluxos de N2O (e também de CH4) na condição mais adotada pelo Sítio do 

Silêncio (policultivo em faixas), o que também é a realidade mais comum no 

âmbito da agricultura orgânica praticada no Brasil. Não foram encontrados na 

bibliografia estudos de fluxo de GEE desta natureza. A maioria dos estudos 

aborda uma única cultura (rotacionada ou contínua), ou cultivos consorciados 

(JANTÁLIA et. al., 2008; GUARÍN, 2010; RIGON, 2013; ZOTELLI, 2012; 

MORO, 2012; ÁLVAREZ, 2014). Trabalhos em diversas áreas e com diferentes 

culturas tem sido realizados para conhecimento das reais emissões na 

agricultura brasileira, sendo os dados ainda bastante controversos (LIMA, 

2013). Conclusões mais robustas sobre esse comportamento poderiam ser 

obtidas com câmaras estáticas fixas. 

Ao se determinar o acumulado anual de emissões de N2O para AF 1, 

chega-se ao valor de 14,6 kg de N2O-N ha-1. Para AA 1, o acumulado de 

emissões de N2O calculado foi 2,09 kg de N2O-N ha-1 
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Compilando as principais observações relativas aos fluxos de N2O no 

Experimento 1: i) a área que recebeu maiores aportes de N (AF 1) apresentou 

as maiores emissões de N2O; ii) o comportamento das emissões de AF 1 (com 

um primeiro pico de emissões logo no início dos cultivos e um segundo pico 

próximo do fim do ciclo de cultivo) podem estar relacionados com diferença 

entre o tempo de mineralização dos fertilizantes orgânicos (torta de mamona 

com mineralização mais rápida e o esterco bovino com mineralização mais 

lenta); iii) o extrato de algas aportou quantidades ínfimas de N ao solo, que 

encontrava-se pobre em nitrogênio superficial, o que pode dar evidências de 

que o extrato de alga permitiu às plantas desenvolverem raízes mais profundas 

e serem mais eficientes no uso dos nutrientes de camadas mais profundas, 

permitindo o desenvolvimento vegetal; iv) os tratamentos (AF 1 e AA 1) 

diferenciaram-se significativamente quanto às emissões de N2O; v) quando 

comparado a outros estudos de fluxos de N2O em solos tropicais, as emissões 

encontradas neste estudo são elevadas, bem como a variabilidade dos dados 

obtidos; vi) há probabilidade de que o solo tenha apresentado condições de 

anaerobiose, favorecendo perdas por desnitrificação; vii) no solo estudado 

encontraram-se condições favoráveis à desnitrificação: grande aporte de N (em 

AF 1), presença de substrato orgânico (solo rico em matéria orgânica, uso de 

fertilizantes orgânicos e resíduos de biomassa vegetal) e solo frequentemente 

úmido pelos molhamentos; viii) de modo geral não foi encontrada uma 

correlação direta entre o comportamento das emissões de N2O e a variação da 

temperatura do solo, contudo emissões maiores foram verificadas em AF 1, 

cujas temperaturas do solo foram superiores (na maioria das campanhas de 

amostragem) as medidas em AA1; ix) não foi possível avaliar a influência das 

culturas e do policultivo em faixas nos fluxos de N2O, já que as câmaras eram 

distribuídas aleatoriamente nas áreas. 
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5.4.2 Fluxos de CH 4 

 

A Figura 27 apresenta os resultados dos fluxos médios em cada 

campanha de amostragem, bem como as temperaturas médias do ar e as 

precipitações diárias ocorridas no período avaliado e as ocorrências de 

aplicação dos insumos e manejos realizados. Das 18 amostras avaliadas, 

apenas 5 apresentaram resultado médio de fluxo negativo (absorção de CH4 da 

atmosfera pelo solo). Algumas amostras apresentaram resultados individuais 

de fluxo negativo, contudo, na média os resultados de fluxo foram positivos, no 

sentido de emissão de CH4 do solo para a atmosfera.  

A maior emissão média ocorreu no dia 08 de agosto (9ª campanha de 

amostragem), com um pico de 3,60 µg de CH4-C m-2 h-1. Esta emissão ocorreu 

em AF 1, que recebeu tratamento com esterco e torta de mamona. No início do 

Experimento 1, nota-se uma tendência de emissões de CH4 em AF 1, que pode 

estar relacionada com a mineralização mais intensa do esterco e dos resíduos 

de capim-marmelada e com a ocorrência de chuvas no período compreendido 

entre as duas primeiras campanhas de amostragem. Para as demais 

campanhas de amostragem, não é possível estabelecer um padrão de 

comportamento ou tendência. Nas campanhas de amostragem realizadas em 

13 e 29 de julho (5ª e 7ª campanhas de amostragem, respectivamente) foi 

identificado fluxo negativo de CH4, apontando oxidação de CH4 por AF 1. Para 

AA 1, apenas a campanha de amostragem realizada em 04 de junho (1ª 

campanha de amostragem) identificou fluxo negativo de CH4.  

Os resultados de fluxos, de modo geral (nas áreas com dois diferentes 

tratamentos, AF 1 e AA 1), demonstraram emissão de CH4. Este 

comportamento diferencia-se de outros estudos de fluxo em áreas cultivadas 

(RIGON, 2013; ZOTELLI, 2012; MORO, 2012; ÁLVAREZ, 2014), dando 

evidências de que os processos de metanogênese (decomposição anaeróbia 

da matéria orgânica, produzindo metano) predominaram sobre os processos 

metanotróficos (oxidação do CH4 em ambiente aeróbio) no período e nas 

condições estudadas. 
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Figura 27 - Experimento 1 - Comparação entre fluxos de CH4 – AF 1 e AA 1 ao longo do 
período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e precipitação 
atmosférica.  
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Porém, nenhum dos estudos citados foram conduzidos utilizando-se 

fertilizantes orgânicos. Condições que favorecem a anaerobiose, tais como 

discutidas nos resultados de fluxos de N2O para o Experimento 1, também 

favorecem a metanogênese.  

Devidos à fatores de controle de emissões em comum, uma intensa 

desnitrificação pelo solo pode ser consistente com a ocorrência de 

metanogênese. Serrano-Silva et al. (2014) em artigo de revisão sobre 

metanogênese e metanotrofia, sugerem também a hipótese de que existam 

processos de formação abiótica do CH4. Do ponto de vista termodinâmico, a 

partir de uma avaliação dos potenciais redox da metanogênese e da redução 

dos nitratos pode se afirmar que o processo de desnitrificação tem um 

rendimento energético muito maior e competirá com a metanogênese, inibindo 

sua ocorrência Esta condição foi verificada em alguns ambientes naturais, 

contudo, na maioria das circunstâncias os efeitos dos óxidos de nitrogênio são 

ambíguos e muito complexos. Estudos em reatores de biodigestão usados para 

tratamento de efluentes buscam lançar luzes sobre a relação entre 

desnitrificação e metanogênese (STAMS et al., 2003). 

O aumento dos substratos de carbono, oriundos da incorporação de 

matéria orgânica ao solo, é um fator que intensifica a metanogênese 

(EMBRAPA, 2001, p. 9). Conforme já discutido, o solo estudado apresenta alto 

teor de matéria orgânica. Também a umidade é crítica para regular a oxidação 

ou produção de CH4, já que a água ocupa os poros do solo e, pela baixa 

dissolução e difusão do O2 nos poros preenchidos por água, reduz a aeração 

do solo (SERRANO-SILVA et al., 2014). Solos arenosos e de textura grossa, 

por terem poros maiores e maior potencial de aeração, deveriam apresentar 

comportamento de oxidação de CH4 e produção de N2O via nitrificação. 

Contudo, devido à presença expressiva de matéria orgânica em decorrência 

das práticas de manejo no solo estudado, esta condição pode ter se alterado. 

Já com relação a umidade do solo, além da ocorrência de chuvas no período, 

houve a prática de manter o solo frequentemente úmido, com molhamentos 

intercalados a cada 2 dias. 
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Com relação ao pH do solo, conforme apontado por Mosier e Delgado 

(1997), uma ampla faixa de pH é favorável à metanotrofia, porém esta ocorreria 

em taxas mais intensas em pH próximo a 7,0. No solo estudado durante o 

Experimento 1, o pH determinado foi 6,4. A presença de amônio compete com 

o metano pelo oxigênio, como aceptor de elétrons, sendo, portanto, o 

nitrogênio na forma de amônio um inibidor da oxidação de CH4 (metanotrofia) 

(SERRANO-SILVA et al., 2014), e este efeito não ocorre com outras espécies 

de nitrogênio, como o nitrato. Contudo, não foi possível identificar neste estudo 

qual a forma de nitrogênio predominante que foi aportada ao solo, seja pela 

torta de mamona ou pelo esterco. Há que se considerar a possibilidade de que 

o N2O produzido pelo solo pode ser parcialmente oriundo da nitrificação, 

partindo da mineralização de formas orgânicas de nitrogênio, passando por 

amônio e posteriormente nitrato (Figura 2).   

Não se avaliou sistematicamente a influência das culturas nos fluxos de 

CH4 do solo, já que conforme exposto na discussão dos resultados dos fluxos 

de N2O, dentro das medições realizadas na faixa de mesma cultura não foi 

possível observar nenhum padrão ou tendência, quer seja de absorção ou de 

emissão de CH4.  

Neste experimento, os tratamentos não se diferenciaram 

significativamente (Tabela 16). A despeito de haver em AF 1 maior aporte de 

material orgânico, com potencial para ser mineralizado em formas lábeis de 

carbono e ser reduzido à CH4, não foi observado uma relação óbvia entre os 

fluxos nos dois tratamentos. Em 4 das 9 amostras, os fluxos de CH4 em AA 1 

foram superiores aos observados em AF 1. Todas estas observações 

ocorreram a partir da campanha de amostragem de 06 de julho e coincidem 

com os períodos de aplicação do extrato de algas (2ª aplicação do extrato de 

algas em 06 de julho e 3ª aplicação em 29 de julho). Estas observações 

denotam que poderia haver influência do extrato de algas na dinâmica do 

carbono.  
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Tabela 16 – Fluxos de C-CH 4 (média ± desvio padrão) – Experimento 1. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos 

Área/Tratamento Fluxo CH 4 

(µg C m-2 h-1) 

AF 1/Esterco + torta de mamona 0,70 (± 1,28)a 

AA 1 /Extrato de algas 0,54 (± 0,80)a 

 

Esta influência poderia ter alguma relação com a presença de sais de 

sódio na composição do extrato de algas (1,3% em massa). Solos com 

excesso de sódio trocável apresentam problemas de permeabilidade e 

qualquer excesso de água causará encharcamento na superífice do solo 

(DIAS; BLANCO, 2010). Contudo, pelo fato de se ter utilizado o extrato em 

diluições 1:100 neste período e deste ter sido aplicado por via foliar, não há 

como sugerir que o extrato de algas, na concentração utilizada, tenha efeito 

considerável sobre a umidade do solo, e consequentemente, sobre a 

metanogênese em AA 1. Os resultados de fluxo de N2O também não permitem 

lançar luz sobre a questão ou se relacionar a ela, já que naquela condição, os 

fluxos de N2O em AF 1 foram muito superiores aos de AA 1 devido ao aporte 

mais elevado de nitrogênio em AF 1. Levantar hipóteses sobre esta influência 

demandaria um estudo apropriado da relação do extrato de algas com o teor de 

umidade e com a metanogênese. De toda a forma, ainda que se lance 

possibilidades a respeito da influência do extrato de alga nas emissões de CH4, 

neste Experimento os tratamentos não se diferenciaram significativamente. 

Ao se determinar o acumulado anual de emissões de CH4 para AF 1, 

chega-se ao valor de 0,06 kg de CH4-C ha-1 . O acumulado anual de emissões 

de CH4 para AA 1 foi de 0,05 kg de CH4-C ha-1.  
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Compilando as principais observações relativas aos fluxos de CH4 no 

Experimento 1: i) houve emissão de CH4 pelo solo, nas duas áreas estudadas 

(AF 1 e AA 1); ii) estudos usados como referência apontam oxidação do CH4  

por solos agrícolas (exceto cultivo de arroz irrigado), contudo nenhum deles 

avaliou o comportamento do CH4 com a utilização de fertilizantes orgânicos; iii) 

os mesmos fatores de controle que podem ter favorecido às perdas de N2O por 

desnitrificação também podem ter atuado para favorecer processos de 

metanogênese; iv) não foi possível avaliar a influência das culturas e do 

policultivo em faixas nos fluxos de CH4, já que as câmaras eram distribuídas 

aleatoriamente nas áreas; v) os tratamentos não se diferenciaram 

significativamente, apesar de AF 1 ter recebido grande aporte de matéria 

orgânica quando comparado com AA 1; vi) as emissões de CH4 em AA 1 

aumentaram após as aplicações do extrato de alga, denotando que poderia 

haver alguma potencial influência do extrato na dinâmica do carbono no 

sistema solo-planta; vii) contudo, as emissões em AA 1 e AF 1 não se 

diferenciaram significativamente. 
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5.5 ANÁLISE DE GASES - EXPERIMENTO 2 

5.5.1 Fluxos de N 2O 

 

AF 2 foi a área que recebeu o tratamento com esterco bovino e torta de 

mamona. Já AA 2 recebeu tratamento com esterco bovino, torta de mamona e 

extrato de algas. Assim como no Experimento 1, nenhuma amostra medida 

acusou influxo de N2O. A Figura 28 apresenta os resultados dos fluxos médios 

em cada campanha de amostragem, bem como as temperaturas médias do ar 

e as precipitações diárias ocorridas no período avaliado e as ocorrências de 

aplicação dos insumos e manejos realizados. 

A maior emissão média ocorreu no dia 12 de setembro (4ª campanha de 

amostragem), com um pico de 710 µg de N2O-N m-2 h-1, ocasião na qual a 

coleta foi realizada durante chuva no local de estudo (10,2 mm ao todo no dia). 

A precipitação iniciou-se no dia anterior à realização da coleta (21,4 mm em 11 

de setembro). Esta emissão ocorreu em AF 2, que recebeu tratamento com 

esterco e torta de mamona. Em AA 2 (cujo tratamento incluía extrato de algas 

usado adicionalmente à esterco e torta de mamona), nesta mesma data 

também registrou-se o pico de emissão de N2O, com um valor de 521 µg de 

N2O-N m-2 h-1 . 

Diferentemente do observado no Experimento 1, as tendências de 

emissão observadas em AF 2 e AA 2 coincidiram, atestando que ambos os 

tratamentos responderam intensamente a um dos fatores de controle das 

emissões (provavelmente a umidade do solo, em decorrência de precipitação 

atmosférica). Contudo, assim como ocorrido no Experimento 1, os tratamentos 

não demonstraram seguir mesma linha de tendência no comportamento de 

suas emissões (AF 2 e AA 2 com tendência de aumento de emissões ou vice-

versa). Por exemplo, a 3ª campanha de amostragem, de 05 de setembro, 

apresentou o segundo maior valor de emissões de N2O para AA 2 e o terceiro 

menor valor de emissões para AF 2. 
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Figura 28 - Experimento 2 – Comparação entre os fluxos médios de N2O em AF 2 e AA 2 ao 
longo do período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e 
precipitação atmosférica.  
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Nas 3 primeiras coletas observa-se que AA 2 tem maiores emissões de 

N2O que AF 2. Isto pode ter ocorrido, possivelmente, devido à mudanças na 

dinâmica do nitrogênio no sistema solo-planta ocasionado pela utilização do 

extrato de alga, juntamente com o esterco e a torta de mamona. Zodape et al. 

(2009) destacam que o extrato de algas atua na regulação fisiológica das 

plantas e na manutenção de altas taxas fotossintéticas. Uma das formas de se 

conseguir este resultado diz respeito a maior capacidade de enraizamento, 

propiciada por fitohormônios como as citocininas, o que faz com que a planta 

consiga absorver nutrientes de camadas mais profundas do solo, bem como ter 

maior eficiência no uso dos nutrientes (ZODAPE et al., 2009). Para nutrientes 

de baixa mobilidade, como é o caso do fósforo, o crescimento das raízes é 

fundamental para torná-los disponíveis (FURTINI NETO et al., 2001, p. 12). A 

dinâmica do nitrogênio é bastante complexa, devido a sua grande mobilidade 

no solo e pelas diversas transformações mediadas por microorganismos, 

inclusive pela movimentação em profundidade na forma nítrica. Devido ao seu 

elevado dinamismo, torna-se mais difícil manter o nitrogênio ao alcance das 

raízes quando comparado com os demais nutrientes (FURTINI NETO et al., 

2001, p. 125).  

A melhor forma de avaliar a disponibilidade do nitrogênio mineral no solo 

é fazer amostragens em maiores profundidades (abaixo de 10 cm), já que o íon 

nitrato tende a predominar na solução do solo, ficando muito mais suscetível à 

lixiviação (FURTINI NETO et al., 2001, p. 125). Desta forma, havendo maior 

enraizamento, há maior probabilidade das plantas alcançarem nitrogênio na 

forma nítrica (prontamente assimilável) em profundidade, intensificando a 

dinâmica do nitrogênio no sistema solo-planta. 

A partir de 12 de setembro, houve mudança de comportamento na 

comparação entre os tratamentos, com AF 2 passando a apresentar emissões 

maiores de N2O do que AA 2, opostamente ao que ocorrera nas 3 primeiras 

coletas. A AF 2 respondeu com mais intensidade a precipitação ocorrida 

durante a campanha de amostragem e, a partir de então, manteve-se com 

emissões semelhantes à AA 2.  
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Foram medidas as temperaturas do solo durante as campanhas de 

amostragem, cujos resultados são mostrados na Figura 29.  

 

Figura 29 - Experimento 2 – Temperaturas medidas no solo em AF 2 e AA 2 durante as 
campanhas de amostragem e fluxos de N2O em AF 2 e AA 2.  

 

Não foi possível obter conclusões a respeito da influência da 

temperatura do solo sobre os fluxos médios de N2O no Experimento 2, já que 

houve pequena diferença entre as temperaturas medidas em AF 2 e AA 2 e o o 

comportamento das emissões de N2O não seguiu o comportamento da 

temperatura do solo.  

Observa-se que a linha de tendência das emissões iniciais de AF 2 é 

similar à ocorrida em AF 1, já que ambas possuem tratamentos idênticos. Há 

um decréscimo inicial nos primeiros pontos, conforme pode ser visto na Figura 

30.   

Fluxo N 2O-N (µg m -2 h-1) Temperatura (°C) 
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    Figura 30 - Comportamento dos fluxos de N2O – AF 1 e AF 2. 

 

O trabalho de Severino et al. (2004) concluiu que a torta de mamona 

mineraliza-se muito rapidamente e que seus nutrientes são rapidamente 

disponibilizado para as plantas, sendo cerca de 6 vezes mais rápida que a 

mineralização do esterco bovino. De acordo com Jones (1947), citado em 

publicação da Embrapa (EMBRAPA, 2005), 75 a 100% do nitrogênio contido na 

torta de mamona é nitrificado em 3 meses. Desta forma a tendência de queda 

pode ser associada à intensa mineralização (como nitrato) da torta de mamona 

já no início de sua aplicação e, nas campanhas de amostragem posteriores, 

surgem possíveis efeitos relativos à mineralização do nitrogênio oriundo do 

esterco bovino. A diferença na magnitude das emissões pode ser devida as 

sazonalidades. Evidentemente, esta análise não foi feita sob condições 

controladas e teve interferências de fatores ambientais como temperatura, 

precipitação e umidade do solo.  

Neste experimento, os tratamentos não se diferenciaram 

significativamente (Tabela 17). Considerando a utilização diluída do extrato de 

algas e o teor de nitrogênio que este contém, o aporte de nitrogênio total em 

AF 2 e AA 2 pode ser considerado como igual entre os dois tratamentos. 
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Corroborando a possibilidade levantada na discussão dos resultados do 

Experimento 1, o extrato de algas apenas teria proporcionado, através do efeito 

dos fitohormônios e da eventual ação de algum micronutriente, variações na 

dinâmica de nitrogênio no sistema solo-planta, afetando as emissões de N2O. 

 

Tabela 17 – Fluxos de N-N 2O (média ± desvio padrão) – Experimento 2. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos 

Área/Tratamento Fluxo N 2O 

(µg N m-2 h-1) 

AF 2/Esterco + torta de mamona 255 (± 210)a 

AA 2 /Esterco + torta de mamona + 
Extrato de algas 

173 (± 238)a 

  

As emissões de N2O no Experimento 2 foram superiores as observadas 

no Experimento 1. A maior média observada no Experimento 1 foi 259 µg de 

N2O-N m-2 h-1 e a maior média observada no Experimento 2 foi 710 µg de N2O-

N m-2 h-1. Este aumento pode estar relacionado com o aumento da temperatura 

média no período (Figura 22) e de precipitação (Figura 23). As médias de 

temperatura estão acima da série histórica (ainda que alguns meses estejam 

dentro dos intervalos de variação) e as de precipitação dentro da média 

histórica. Da mesma forma que no Experimento 1, a magnitude das emissões 

foi bastante superior as observadas em outros estudos (LIMA, 2013; MORO, 

2012; ZOTELLI, 2012). A mesma combinação de fatores que favorecem 

intensa desnitrificação no Experimento 1 continuaram presentes no 

Experimento 2, somados ao efeitos propiciados pela maior temperatura média 

e aumento da precipitação no período em que o Experimento 2 foi conduzido 

(agosto a outubro).  

No Experimento 2, a variedade de culturas plantadas foi menor que no 

Experimento 1, limitando-se à abóbora (Curcubita moschata) e beterraba (Beta 

vulgaris). A abóbora já havia sido utilizada no Experimento 1, porém não se 
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observou nenhuma correlação evidente entre o comportamento de emissões  

nos dados das câmaras que coletaram os gases na faixa de cultivo da abóbora 

no Experimento 1 e no Experimento 2. Não foi encontrado na literatura nenhum 

estudo de avaliação de fluxos de gases de efeito estufa em cultivos de 

Cucurbita moschata, nem tampouco em outras culturas utilizadas neste estudo. 

A maioria dos estudos dedica-se a culturas que ocupam largas extensões 

territoriais, como soja, milho, cana-de-açúcar, trigo e arroz, bem como 

avaliações em áreas de pastagem para animais.  

Os dados individuais de fluxo obtido de cada câmara estática tampouco 

seguiram alguma tendência observável, demonstrando grande variabilidade 

temporal.  

Ao se determinar o acumulado anual de emissões de N2O para AF 2, 

chega-se ao valor de 15,2 kg de N2O-N ha-1 . Para AA 2, o acumulado anual de 

emissões foi de 22,3 kg de N2O-N ha-1. 

Compilando as principais observações relativas aos fluxos de N2O no 

Experimento 2: i) os dois tratamentos (AF 2 e AA 2) apresentaram pico de 

emissão de N2O na 4ª campanha de amostragem, sob chuva, o que demonstra 

a resposta das emissões do solo à este fator de controle; ii) ademais, as 

emissões de N2O nos dois tratamentos não seguiram a mesma linha de 

tendência; iii) nas primeiras campanhas de amostragem, AA 2 apresentou 

emissões mais elevadas de N2O do que AF 2, o que pode ter ocorrido pela 

intensificação da dinâmica de N ocasionada pelo extrato de alga; iv) não foi 

encontrada uma correlação entre o comportamento das emissões de N2O e a 

variação da temperatura do solo nas duas áreas; v) o comportamento das 

emissões de N2O é similar entre AF 1 e AF 2, áreas de tratamento idêntico, 

contudo a magnitude de emissões de AF 2 é superior ao de AF 1, 

provavelmente por conta de sazonalidades; vi) os tratamentos (AF 2 e AA 2) 

diferenciaram-se significativamente quanto às emissões de N2O; vi) AA 2 

apresentou emissão média menor que AF 2, ainda que os aportes de N tenham 

sido iguais tanto em AF 2 quanto AA 2; vii) ainda que o Experimento 2 tenha 

menor variedade de culturas, não foi possível avaliar a influência das culturas 

no comportamento das emissões, devido a disposição aleatória das câmaras.  



115 

5.5.2 Fluxos de CH 4 

 

A Figura 31 apresenta os resultados dos fluxos médios em cada 

campanha de amostragem, bem como as temperaturas médias do ar e as 

precipitações diárias ocorridas no período avaliado e as ocorrências de 

aplicação dos insumos e manejos realizados. Dos 14 fluxos medidos no 

nenhum apresentou influxo de CH4 como resultado médio. Algumas amostras 

apresentaram resultados individuais de fluxo negativo, contudo, na média os 

resultados de fluxo foram positivos, no sentido de emissão de CH4 do solo para 

a atmosfera.  

A maior emissão média ocorreu no dia 12 de setembro (4ª campanha de 

amostragem), com um pico de 28,9 µg de CH4-C m-2 h-1. Esta emissão ocorreu 

em AA 2, que recebeu tratamento com esterco, torta de mamona e extrato de 

algas. Nesta data, houve ocorrência de chuvas intensas, bem como nos dias 

que precederam a campanha de amostragem. Porém, o comportamento de 

emissões elevadas de CH4 apresentou-se nas duas campanhas de 

amostragem anteriores (22 de agosto e 05 de setembro) e ocorreu após 

aplicações do extrato de alga. Já a Figura 32 apresenta a linha de tendência 

das emissões ao longo das campanhas de amostragem nos Experimentos 1 e 

2, para as áreas fertilizadas e as áreas de aplicação do extrato de alga. 
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Figura 31 - Experimento 2 - Comparação entre fluxos de CH4 – AF 1 e AA 1 ao longo do 
período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e precipitação 
atmosférica.  
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Figura 32 - Comportamento dos fluxos de CH4 nos Experimentos 1 e 2 (AF 1, AF 2, AA 1 e AA 
2). 

 

Os fluxos de CH4 tiveram tendência similar em AA 1 e AF 1, com as 

médias crescentes nas duas primeiras campanhas de amostragem, o que pode 

estar relacionado com a mineralização da torta de mamona, do esterco bovino 

e da biomassa do capim-marmelada. 

As linhas de tendência de AA 1 e AA 2 tiveram comportamento similar, 

com exceção da terceira e da quarta campanha de amostragem, na qual AA 2 

apresentou um pico de emissão, ocasionado por intensa precipitação ocorrida 

no período, conforme já discutido anteriormente. Contudo, a intensidade dos 

aumentos e das reduções de emissões foram bem menos pronunciadas em AA 

1 do que em AA 2, já que AA 2 (área com aplicação de esterco e torta de 

mamona) recebeu um aporte de carbono orgânico bem superior ao de AA 1.   
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Figura 33 - Comportamento dos fluxos de CH4 nos Experimentos 1 e 2 (AF 1, AF 2 e AA 1). 

 

As linhas de tendência de AF 1 e AF 2 tiveram comportamento similar a 

partir da quarta campanha de amostragem. 

Assim como observado no Experimento 1, evidencia-se a possibilidade 

de que durante o Experimento 2 tenha predominado o processo de 

metanogênese no solo, no período e nas condições estudadas. Sua maior 

intensidade, quando comparada como Experimento 1, também é consistente 

com o comportamento observado nas comparações dos fluxos de N2O entre os 

dois experimentos – os processos regidos por condições de anaerobiose 

provavelmente continuaram ocorrendo, mas com maior intensidade, devido às 

maiores temperaturas e taxas de precipitação atmosférica. Não foi possível 

avaliar se houve influência das culturas adotadas. Para tal, seria necessário 

fazer comparações entre a dinâmica dos GEE no mesmo período e sob os 

mesmos tratamentos.   

Neste experimento, os tratamentos se diferenciaram significativamente 

(Tabela 18). 
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Tabela 18 – Fluxos de C-CH 4 (média ± desvio padrão) – Experimento 2. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos  

Área/Tratamento Fluxo CH 4 

(µg C m-2 h-1) 

AF 2/Esterco + torta de mamona 0,86 (± 0,68)b 

AA 2 /Esterco + torta de mamona + 
extrato de algas 

14,1 (± 12,3)a 

 

Tanto em AF 2 quanto em AA 2 os aportes de material orgânico foram 

idênticos. Porém, as emissões em AA 2 foram bastante superiores, o que pode 

indicar que há influência do extrato de algas na dinâmica do carbono. Os 

menores fluxos médios observados para AA 2 foram superiores aos maiores 

fluxos de CH4 em AF 2. Como já foi discutido, o extrato de algas atua em 

processos fisiológicos no sentido de intensificar as taxas fotossintéticas, 

incrementando o enraizamento e a capacidade de absorção de nutrientes de 

camadas mais profundas e seu uso mais eficiente (ZODAPE et al., 2009). 

Neste sentido, com dinâmicas mais intensas de carbono orgânico, a aplicação 

do extrato de alga pode influenciar indiretamente processos microbianos e 

acelerar a mineralização do esterco, da torta de mamona e do capim-

marmelada. Nenhum dos trabalhos consultados na revisão bibliográfica deste 

estudo aponta que extratos de algas ou bioestimulantes a base de 

fitohormônios tenham influência na taxa de mineralização de fertilizantes 

orgânicos. Alguns estudos (ZODAPE, 2001; HAMZA, SUGGARS, 2001) e 

prospectos comerciais afirmam o potencial que os bioestimulantes tem para 

reduzir as necessidades de utilização de fertilizantes, sem detalhar os 

mecanismos fisiológicos e bioquímicos envolvidos. Possinger (2011) destaca 

que a utilização direta de biomassa de algas no solo promove a atividade 

microbiana e de fungos micorrízicos, bem como observou em seu estudo o 

aumento do carbono ativo no solo tratado com biomassa algal (POSSINGER, 

2011).  



120 

Ao se determinar o acumulado anual de emissões de CH4 para AA 2, 

chega-se ao valor de 1,24 kg de CH4-C ha-1 . O acumulado anual de emissões 

de CH4 para AF 2 é de 0,08 kg de CH4-C ha-1.  

Compilando as principais observações relativas aos fluxos de CH4 no 

Experimento 2: i) nenhum resultado médio de fluxo de CH4 apontou absorção 

pelo solo, apenas emissões, nas duas áreas estudadas (AF 2 e AA 2), 

apontando predomínio da metanogênese sobre a metanotrofia; ii) houve pico 

de emissão para as duas áreas na 4ª campanha de amostragem, realizada em 

período chuvoso; iii) os fluxos de CH4 apresentaram tendência similar nas 

áreas que receberam extrato de alga nos Experimentos 1 e 2, porém, AA 2 

teve magnitude de emissões bastante superiores à AA 1, por ter recebido maior 

aporte de carbono orgânico; iv) as prováveis condições de anaerobiose 

identificadas no Experimento 1 continuaram ocorrendo, mas de forma mais 

intensa, possivelmente por conta de fatores sazonais (chuvas e temperaturas 

mais intensas); v) os tratamentos se diferenciaram significativamente, apesar 

de AF 2 e AA 2 terem recebido o mesmo aporte de matéria orgânica, 

apontando possível influência do extrato de alga na dinâmica do carbono no 

sistema solo-planta.  
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5.6 ANÁLISE DOS GASES – EXPERIMENTO 3 

5.6.1 Fluxos de N 2O 

 

AF 3 foi a área que recebeu o tratamento com esterco bovino e torta de 

mamona; AA 3 foi a área em que foi aplicado o extrato de algas e AC 3 uma 

área controle, na qual não foi aplicado nenhum insumo. Nenhuma das medidas 

correspondeu a influxo de N2O. Todos os resultados apresentaram desvio 

padrão bastante elevados. A Figura 34 apresenta os resultados dos fluxos 

médios em cada campanha de amostragem, bem como as temperaturas 

médias do ar e as precipitações diárias ocorridas no período avaliado e as 

ocorrências de aplicação dos insumos e manejos realizados. 

A maior emissão média ocorreu no dia 05 de março (3ª campanha de 

amostragem), com um pico de 15,7.103 µg de N2O-N m-2 h-1. Esta emissão 

ocorreu em AF 3, que recebeu tratamento com esterco e torta de mamona. 

Segundo informação obtida junto à Pesagro, registrou-se a ocorrência de 

chuva no dia de 04 de março, mas de pequena intensidade (3,3 mm). Por outro 

lado, precipitações foram registradas nos 3 dias anteriores a 1ª campanha de 

amostragem (62,6 mm) e não foi verificado uma influência notável deste fator 

de controle nas emissões de N2O para este caso. Assim como nos Experimento 

1 e 2, há uma tendência crescente das emissões, um pico central, e depois 

uma queda, mais ou menos acentuada, dependendo do caso. No Experimento 

3, os 3 tratamentos apresentam aumento acentuado até a terceira campanha, 

seguida de redução gradual até o fim das campanhas.  
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Figura 34 - Experimento 3 - Comparação entre os fluxos médios de N2O – AF 3, AA 3 e AC 3 
ao longo do período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e 
precipitação atmosférica.  
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O pico em AF 3 pode estar relacionado com a mineralização da torta de 

mamona. Contudo, parece ser evidente a influência de algum outro fator de 

controle, que elevou fortemente a média do comportamento de fonte de N2O do 

solo estudado em todos os tratamentos.  

Da mesma forma que observado no Experimento 1, as emissões de N2O 

pela área na qual foi aplicada o extrato da alga Kappaphycus alvarezii (AA 3) 

foram sempre inferiores às emissões observadas na área na qual foi aplicada o 

esterco e a torta de mamona, com exceção do resultado obtido na segunda 

campanha de amostragem do Experimento 3. As emissões médias de N2O na 

área em que o extrato de alga foi aplicado foram também inferiores às 

verificadas na área controle (área sem insumos, AC 3) em 6 das 8 campanhas 

de amostragem.  

Foram medidas as temperaturas do solo durante as campanhas de 

amostragem, cujos resultados são mostrados na Figura 35. Conforme pode ser 

visto, as maiores temperaturas do solo foram obtidas em AC 3, que não foi a 

área que apresentou maiores fluxos médios de N2O. Nem tampouco as 

tendências de aumento ou diminuição da temperatura do solo tiveram 

correspondência direta com as emissões de N2O no Experimento 3.  

Houve correspondência entre os picos de emissão para os 3 tratamentos 

simultâneos (Figura 34). Neste experimento, os tratamentos não se 

diferenciaram significativamente (Tabela 19).  
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Figura 35 - Experimento 3 – Temperaturas medidas do solo em AF 3, AA 3 e AC 3 nas             
campanhas de amostragem. 

 

Tabela 19 – Fluxos de N-N 2O (média ± desvio padrão) – Experimento 3. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos  

Área/Tratamento Fluxo N 2O 

(µg N m-2 h-1) 

AF 3/Esterco + torta de mamona 3,34.103 (± 5,41.103)a 

AA 3 /Extrato de algas 2,00. 103 (± 4,00. 103)a 

AC 3/Área controle 1,90. 103 (± 2,73. 103)a 

 

A despeito das quantias de torta de mamona e esterco aplicadas serem 

iguais as que foram adotadas nos Experimentos 1 e 2, a magnitude de AF 3 é 

bastante superior à equivalente em AF 1 e AF 2, o que denota possíveis efeitos 

acentuados de sazonalidade e outras questões relacionadas ao manejo do solo 

(Figura 36). Antes de AF 1, a área encontrava-se em pousio. AF 3 foi 

Fluxo N 2O-N (µg m -2 h-1) Temperatura (°C) 
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implantado após dois ciclos de cultivo. AF 1 e AF 2 não apresentaram grandes 

diferenças na média de emissões entre si.  

 

Figura 36 - Comportamento entre fluxos de N2O nos Experimentos 1, 2 e 3 (AF 1, AF 2, AF 3). 

 

Com relação ao comportamento das emissões da combinação torta de 

mamona e esterco bovino (AF 1, AF 2 e AF 3) é possível observar algumas 

similaridades no comportamento geral, representando queda gradual das 

emissões de N2O, conforme Figura 36, o que pode estar relacionado com os 

processos de mineralização do nitrogênio orgânico contido nesses insumos, já 

que estes insumos foram aplicados da mesma maneira (em formas e 

quantidades) e no início dos três experimentos. 

O acumulado de emissões anuais N2O calculado para AF 3 foi de 293 kg 

de N2O-N ha-1. Para AA 3, obteve-se o resultado de 176 kg de N2O-N ha-1 e 

para AC 3 o acumulado de emissões foi 166 kg de N2O-N ha-1. O 

comportamento esperado seria haver emissões mais elevadas em AF 3, 

seguidas de AA 3 e menores emissões em AC 3. Contudo, o acumulado de 

emissões em AA 3 foi inferior ao calculado para AC 3.  
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Não foi identificado no Experimento 3 a ocorrência de valores individuais 

de medição de fluxo muito acima da média. Os resultados individuais obtidos 

na terceira campanha de amostragem foram todos bastante elevados nos 3 

tratamentos (AF 3, AA 3 e AC 3).  

A magnitude das emissões de N2O no Experimento 3 não tem 

precedentes dentre os trabalhos consultados durante este estudo. Diversos 

fatores já discutidos anteriormente podem ter contribuído para este resultado – 

provável desnitrificação no solo ocasionada por condições de anaerobiose, teor 

elevado de matéria orgânica, atividade microbiana intensa, condições 

ambientais favoráveis (chuva e altas temperaturas), práticas de manejo não 

conservacionista (reviramento do solo), utilização excessiva de fertilizantes 

orgânicos e excesso de irrigação.  

Considerando-se que o aporte de nitrogênio através da torta de mamona 

e do esterco bovino, a partir dos valores teóricos referenciados neste estudo, 

tenha sido de 1510 kg ha-1 para o Experimento 3, que o acumulado de 

emissões de N2O para AF 3 foi de 293 kg de N2O-N ha-1 e que no Experimento 

3 existe os dados de emissão do solo sem insumos (área controle), torna-se 

possível calcular o fator de emissão de N2O para a área, utilizando os cálculos 

também utilizados por Bayer et al. (2014): 

EF = (N2O-NAF 3 – N2O-NAC 3) x 100    (Eq.8) 
       1510 kg. ha-1 

 

O acumulado anual de emissões de N2O em AC 3 foi de 166 kg de N2O-

N ha-1. Com os cálculos, chega-se a uma perda de 8,4% sob a forma de N2O, 

relativo ao montante de N incorporado ao solo como fertilizante. Este valor é 

superior ao fator de emissão estimado para fertilizantes pelo IPCC, que é de 

1% (IPCC, 2006).  

Segundo Furtini Neto et al. (2001, p. 139), o nitrogênio pode ter 

diferentes destinos, devido as suas transformações, conforme quadro 

apresentado na Figura 37. 
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Figura 37 - Destinos do nitrogênio no sistema solo-planta.  
Fonte: FURTINI NETO et al., 2001. 

 

Os cálculos para a perda de N2O aportado por volatização no 

Experimento 3 estão dentro da faixa proposta pelos autores referenciados.  

Contudo, o resultado do fator de emissão obtido deve ser observado 

com cautela, assim como a magnitude de emissões de N2O. O Experimento 3 

(e por extensão, os Experimentos 1 e 2) foi conduzido sob condições pouco 

controladas, com as câmaras estáticas dispostas aleatoriamente 

(eventualmente fora das covas onde foi aplicada a torta de mamona), grande 

variedade de culturas vegetais e molhamentos realizados com quantias 

variáveis de água. A biomassa residual do corte da vegetação e o esterco 

bovino foram dispostos manualmente nos canteiros, sem o auxílio de 

maquinário, criando heterogeneidades e potenciais pontos de acúmulo de 

material orgânico, influenciando de forma desigual a intensidade da atividade 

microbiana ao longo dos canteiros estudados. Adicionalmente, os 

Experimentos 2 e 3 foram conduzidos sem repetições (apenas 1 canteiro foi 

estudado para cada tratamento).  

Ao passo que os Experimentos foram realizados retratando condições 

bem próximas do cotidiano da agricultura familiar orgânica, as potenciais 

conclusões oriundas destes Experimentos tem robustez limitada, devido ao 

grande número de variáveis, à questões logísticas que inviabilizaram maior 

número de campanhas de amostragem e pelo planejamento dos experimentos, 

que precisaram ser compatibilizadas com atividades produtivas na área de 

estudo. O fator de emissão obtido constitui-se como uma estimativa, ao qual 

cabe uma avaliação mais detalhada e em condições mais controladas. Esta 
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mesma discussão aplica-se, igualmente, aos resultados e conclusões 

apontadas para os fluxos de CH4.  

Compilando as principais observações relativas aos fluxos de N2O no 

Experimento 3: i) os três tratamentos (AF 3, AA 3 e AC 3) apresentaram pico 

de emissão de N2O na 3ª campanha de amostragem, que não coincidiram com 

os períodos identificados com o maior volume de chuvas; ii) porém, os 

resultados de fluxos de N2O na 1ª campanha de amostragem tiveram ordem de 

grandeza similar aos picos de emissão encontrados no Experimento 2, que 

apresentaram volume de chuvas similar ao identificado no início do 

Experimento 3; iii) as emissões de N2O no Experimento 3 seguiram 

aproximadamente o mesmo comportamento que o observado nos 

Experimentos 1 e 2, para as áreas que foram fertilizadas com esterco bovino e 

torta de mamona (AF 1, AF 2 e AF 3); iv) as emissões de N2O em AA 3 foram 

inferiores às da área controle (AC 3) em 6 das 8 campanhas de amostragem; v) 

os tratamentos não se diferenciaram significativamente, apesar da magnitude 

das emissões de N2O serem ainda maiores que nos 2 experimentos anteriores; 

vi) somado às potenciais influências de questões sazonais (experimento 

realizado no verão), pode se apontar a utilização de mesma área que já havia 

sido manejada, a partir do Experimento 1, em maio de 2015, podendo conter 

alguma influência da aplicação dos fertilizantes realizadas no Experimento 1; 

vii) ainda sim, não há precedentes nos resultados de fluxos obtidos neste 

estudo dentre outros estudos e trabalhos consultados como referência; viii) por 

haver no Experimento 3 uma área controle, na qual não foi aplicado nenhum 

insumo, foi possível estimar um fator de emissão para a aplicação dos 

fertilizantes orgânicos, que foi superior ao sugerido pelo IPCC; ix) porém, o 

fator de emissão estimado neste estudo deve ser observado com cautela, bem 

como os resultados elevados de emissão de N2O pelo solo estudado, já que o 

estudo foi realizado sob condições pouco controladas.  
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5.6.2 Fluxos de CH 4 

 

Das 23 amostras avaliadas (1 amostra relativa à AC 3 foi perdida por 

falha no cromatógrafo) nenhuma apresentou influxo de CH4 como resultado 

médio. Algumas amostras apresentaram resultados individuais de fluxo 

negativo, entretanto as médias dos resultados de fluxo foram positivos, no 

sentido de emissão de CH4 do solo para a atmosfera. A Figura 38 apresenta os 

resultados dos fluxos médios em cada campanha de amostragem, bem como 

as temperaturas médias do ar e as precipitações diárias ocorridas no período 

avaliado e as ocorrências de aplicação dos insumos e manejos realizados. 

A maior emissão média ocorreu no dia 20 de fevereiro (1ª campanha de 

amostragem), com um pico de 446 µg de CH4-C m-2 h-1. Esta emissão ocorreu 

em AC 3. Um dos resultados individuais de fluxo foi cerca de 10 vezes maior 

que a média dos outros 3 resultados individuais de fluxo que resultaram na 

média, o que pode dar indício de ser um hot-spot localizado. Sem esse dado, a 

média passaria a ser 140 µg de CH4-C m-2 h-1. O segundo maior fluxo médio foi 

identificado na campanha de amostragem de 05 de março (3ª campanha de 

amostragem), em AF 3, com 130 µg de CH4-C m-2 h-1. Nesta data foram 

registrados também os maiores fluxos médios de emissões de N2O, o que 

reforça uma possibilidade de relação entre desnitrificação e metanogênese no 

solo estudado. Adotando-se a exclusão do resultado individual que resultou no 

aumento da média em AC 3, a Figura 39 apresenta a linha de tendência das 

emissões ao longo das campanhas de amostragem no Experimento 3, para as 

áreas fertilizada e de aplicação do extrato de alga. 
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Figura 38 - Experimento 3 - Comparação entre os fluxos médios de CH4 – AF 3, AA 3 e AC 3 
ao longo do período estudado, relacionada a aplicação de insumos, temperatura média do ar e 
precipitação atmosférica.  
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Figura 39 - Comportamento entre fluxos de CH4 no Experimento 3 (AF 3, AC 3, AA 3). 

 

Observa-se pelo gráfico que, a exceção dos fluxos medidos no início do 

Experimento, os comportamentos de emissões de CH4 nos três tratamentos 

apresentaram similaridades, com picos de emissão na terceira campanha de 

amostragem, queda seguida de leve incremento de emissões e depois nova 

queda com estabilização. Assim como observado nos outros dois experimentos 

anteriores, as maiores emissões foram evidenciadas poucos dias após o início 

dos cultivos e os aportes dos insumos para fertilidade, o que pode estar 

relacionado com a mineralização da torta de mamona e do esterco (em AF 3) e 

da biomassa do capim-marmelada (para todos os três canteiros). Todavia, não 

é possível explicar, por estes mesmos argumentos, as altas emissões também 

observadas na área controle (AC 3). Há a possibilidade de haver um conjunto 

de fatores locais de controle, comuns a toda a área avaliada. Os tratamentos 

não se diferenciaram entre si nos fluxos de CH4 (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Fluxos de C-CH 4 (média ± desvio padrão) – Experimento 3. 
Letras diferentes indicam diferença significativa ( p<0,05) entre os 
diferentes tratamentos  

Área/Tratamento 
Fluxo CH 4 

(µg C m-2 h-1) 

AF 3/Esterco + torta de mamona 52,3 (± 49,9)a 

AA 3 /Extrato de algas 31,8 (± 53,0)a 

AC 3/Área controle 21,8 (± 27,0)a 

 

Geralmente os solos sob agricultura atuam como dreno de CH4 

atmosférico, embora com menor poder de oxidação que solos sob vegetação 

nativa (SNYDER et al., 2009; ÁLVAREZ, 2014). As práticas agrícolas 

normalmente tem efeitos negativos sobre a atividade das bactérias oxidantes 

de CH4, sendo as lavrações regulares e a adubação com uréia ou amônia os 

principais fatores responsáveis pela diminuição da oxidação de CH4 em solos 

agrícolas (HUTSCH, 2001; ÁLVAREZ, 2014).  Neste caso, aliado a redução do 

poder oxidativo do CH4 pelo solo devido aos fatores citados (ocorreram 3 

lavrações no período entre maio de 2015 e fevereiro de 2016 e duas 

adubações com fertilizantes orgânicos), o solo estudado apresenta forte 

retenção de umidade e é rico em matéria orgânica, pelas práticas de manejo 

adotadas ao longo do tempo. Adicionalmente, no período estudado, há a 

influência sazonal (o Experimento 3 foi implementado no verão). Algumas das 

temperaturas mensais no período estiveram acima da média histórica (ainda 

que dentro dos intervalos de variação previstos), bem como ocorreram 

precipitações intensas, o que é esperado para o período.  

Álvarez (2014) em um estudo conduzido no Uruguai, em um solo do tipo 

Argiudoll Típico (Chernossolo argilúvico, pela classificação brasileira de solos, 

segundo Dalmolin et al. (2004), para culturas contínuas de trigo e soja sob 

plantio convencional, encontrou picos de emissão de 71,3 µg de CH4-C m-2 h-1, 

contudo, sua média apontou fluxo negativo de -8,2 µg de CH4-C m-2 h-1. Valores 

desta ordem de grandeza só foram encontrados em áreas de cultivo irrigado de 
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arroz (SKYNNER et al., 2014, p. 557), conhecidas por serem grandes fontes de 

metano antropogênico para a atmosfera (BANCO MUNDIAL, 2010, p. 22-23).  

O acumulado anual de emissões de CH4 para AF 3 foi de 4,58 kg de 

CH4-C ha-1 . Para AA 3, 1,91 kg de CH4-C ha-1 e para AC 3 calculou-se 2,78 kg 

de CH4-C ha-1. A aplicação do extrato de algas produziu emissões menores de 

CH4 pelo solo quando comparado com a área controle, contudo essa redução 

não foi significativa estatisticamente.  

Compilando as principais observações relativas aos fluxos de CH4 no 

Experimento 3: i) nenhum resultado médio de fluxo de CH4 apontou absorção 

pelo solo, apenas emissões, nas três áreas estudadas (AF 3, AA 3 e AC 3); ii) 

houve pico de emissão para AC 3 na 1ª campanha de amostragem, contudo, 

um resultado individual foi 10 vezes maior que os a média dos demais, o que 

pode indicar a ocorrência de uma emissão localizada; iii) os fluxos de CH4 

tiveram resultados bastante variáveis nas 3 primeiras campanhas de 

amostragem, passando a apresentar tendências com maior similaridade a partir 

disso; iv) apesar das mais altas emissões de CH4 terem sido evidenciadas 

poucos dias após os cultivos e a aplicação dos insumos, não é possível 

associar estes argumento com o comportamento da área controle; v) há a 

possibilidade de existir um conjunto de fatores de controle comuns a toda área 

aplicada; vi) os tratamentos não se diferenciaram entre si nas emissões de 

CH4; vii) as áreas estudadas no Experimento 3 foram lavradas 3 vezes no 

período estudado, o que pode ter reduzido a atividade das bactérias 

metanotróficas, somando-se aos fatores de controle já discutidos anteriormente 

e efeitos sazonais, contribuindo, ao fim, com as elevadas emissões de CH4; viii) 

as emissões encontradas no solo estudado possuem ordem de grandeza 

comparável à estudos realizados em áreas de cultivo irrigado de arroz.  
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5.7 AVALIAÇÃO DOS RENDIMENTOS AGRONÔMICOS 

 

Para o Experimento 1, a medição dos rendimentos agronômicos no 

tratamento com esterco e torta de mamona e no tratamento com extrato de 

algas foi feita através das medições de peso das ervilhas (Pisum sativum) 

colhidas no dia 08/08, 65 dias após o cultivo. Foram colhidas 10 vagens, já em 

tamanho e forma maduros, tanto de AF 1, quanto de AA 1. O resultado de peso 

médio para AF 1 foi de 6,6 g. O resultado de peso médio para AA 1 foi de 4,0 g.  

O peso médio das ervilhas foi superior em AF 1 quando comparado com 

AA 1. Ambos os tratamentos tiveram a mesma quantia de sementes cultivadas, 

de mesma variedade e manejadas de maneira idêntica.  

A análise do rendimento agronômico não foi extendida para outras 

culturas por questões logísticas e por diferentes tempos de colheita. A análise 

do rendimento para o Experimento 1 envolveria também o resultado para 

alfaces (Lactuca sativa), contudo, ao longo das campanhas de amostragem 

observou-se que as mudas fornecidas estavam em diferentes estágios de 

crescimento quando foram plantadas no solo (a informação foi posteriormente 

confirmada com o fornecedor das mudas), tanto em AF 1 quanto em AA 1. Isto 

prejudicaria a medição do peso médio das plantas, já que as que foram 

plantadas em estágio mais avançado de crescimento atingiriam ponto de 

colheita primeiro que as outras, induzindo a conclusões errôneas quando 

fossem colhidas e pesadas na mesma data. Contudo, visualmente, foi possível 

observar que as plantas de AF 1 atingiram maior tamanho que as de AA 1.  

O resultado obtido era esperado, já que os aportes de nutrientes pela 

torta de mamona e pelo esterco bovino fermentado foram bastante superiores 

(Tabelas 7, 8 e 13) aos oferecidos pelo extrato de algas. Porém, ao se avaliar a 

pequena diferença entre valores do peso médio dos frutos, é possível inferir 

algumas das propriedades dos extratos de algas apontadas por Zodape et al. 

(2008), que aponta que extratos de algas podem promover maior proliferação e 

profundidade das raízes, permitindo que as plantas captem nutrientes mais 

distantes e de horizontes mais profundos do solo, resultando em uma alta 
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atividade fotossintética. Neste caso, ainda que o solo de AA 1 não tenha tido tal 

aporte de nutrientes com os insumos usados em AF 1, o extrato de algas pode 

ter propiciado uso mais eficiente dos nutrientes já presentes no solo (mesmo 

que nas camadas mais profundas, não avaliadas neste estudo).  

As medidas de peso médio realizadas, por sua pequena extensão (não 

ter contemplado todas as culturas adotadas no Experimento 1 e nem avaliado o 

peso e a quantidade de todos os frutos colhidos), não permitiram correlacionar 

as emissões de N2O e de CH4 com a produtividade, servindo apenas para 

apontar alguma possibilidade do extrato de algas propiciar menores emissões 

escalonadas de GEE. A comprovação desta possibilidade demandaria uma 

investigação mais aprofundada.  

Para o Experimento 2, a medição dos rendimentos agronômicos no 

tratamento com esterco e torta de mamona e no tratamento com esterco, torta 

de mamona e extrato de algas foi feita através das medições de peso das 

abóboras (Curcubita moschata) colhidas no dia 10/10, 56 dias após o cultivo. 

Foram colhidas 10 abóboras, já em tamanho e forma maduros, tanto de AF 2, 

quanto de AA 2. O resultado de peso médio para AF 2 foi de 523 g. O resultado 

de peso médio para AA 2 foi de 535 g. Outros frutos atingiram maturidade nos 

dias seguintes. No total, foram colhidos 17 frutos de AF 2 e 21 frutos de AA 2. 

Houve perda em AF 2, com frutos que apresentaram adoecimento, situação 

que não ocorreu em AA 2. Todos os frutos foram colhidos no período de até 65 

dias do início do cultivo. 

O resultado também era esperado, já que em AA 2, além do aporte de 

nutrientes pelo esterco e torta de mamona, adicionalmente foi utilizado o 

extrato de alga, que pode ter intensificado a dinâmica do sistema solo-planta. 

Para o Experimento 2, estimando-se que 70% dos canteiros estava 

cultivado com abóboras (o que corresponde a uma área de 14,7 m2 em cada 

canteiro) e tendo-se realizado a quantificação do número de frutos é possível 

estimar emissões escalonadas de N2O e CH4. As emissões acumuladas em kg 

ha-1 foram determinadas para o tempo de duração do cultivo no Experimento 2 

(65 dias) e os resultados do cálculo são apresentados na Tabela 21.  
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Tabela 21 – Avaliação das emissões de N 2O escalonadas com o 
rendimento – Experimento 2 

Área 
Número de 

frutos 
colhidos 

Peso médio dos 
frutos colhidos 

(g) 

Acumulado 
emissões N 2O 

(g ha -1) 

Emissão de N 2O escalonada 
com o rendimento                  
(g N2O Mg-1 fruto) 

AA 2 21 535 3970 520 

AF 2 17 523 2710 448 

 

Para o Experimento 3, a medição dos rendimentos agronômicos no 

tratamento com esterco e torta de mamona, no tratamento com extrato de 

algas e na área controle foi feita através das medições de peso das abóboras 

(Curcubita moschata) e das ervilhas (Pisum sativum) colhidas no dia 24/02, 62 

dias após o cultivo. De modo geral, os cultivos não foram bem sucedidos no 

período, provavelmente devido chuvas intensas, altas temperaturas e de 

variedades não adaptadas ao clima de verão. Os resultados de números de 

frutos colhidos e o peso médio destes foi inferior ao registrado nos outros 2 

experimentos anteriores.  

Em AF 3 nenhuma cultura prosperou, prejudicando a comparação entre 

os rendimentos agronômicos. A aplicação de insumos acima do suficiente para 

nutrição vegetal pode ter induzido condições mais intensas de anaerobiose das 

que as potencialmente apontadas neste estudo e ter inviabilizado a germinação 

das sementes, já que o oxigênio é demandado neste processo vegetal. O 

trabalho de Nascimento et al. (2008), avaliando dosagens de torta de mamona 

em um neosolo rigolítico de textura franco-arenosa, concluiu que na maior 

dosagem de torta de mamona aplicada (correspondente a 10% em volume) 

somente 62,5% das plantas emergiram e que os melhores rendimentos foram 

utilizados com as dosagens menores de torta de mamona. Isto pode dar um 

indicativo que venha a justificar o ocorrido em AF 3, já que em AA 3 e AC 3 

houve desenvolvimento vegetal em um solo com características similares, 

diminuindo a importância das hipóteses relacionadas ao clima e as variedades 

das espécies vegetais. No dia 24/02, na área AA 3, foram colhidas 42 ervilhas 
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e 9 abóboras; em AC 3, foram colhidas 15 ervilhas e 4 abóboras. O resultado 

de peso médio para AA 3 foi de 5,0 g para as ervilhas e 350 g para as 

abóboras. O resultado de peso médio para AC 3 foi de 5,0 g para as ervilhas e 

340 g para as abóboras.  

Basicamente, os tratamentos se diferenciaram pela quantia de frutos que 

germinaram e chegaram ao ponto de ser colhido. Em AC 3 também foram 

observadas algumas perdas por adoecimento. Estas observações concordam 

com as propriedades benéficas do extrato de algas apresentadas nos trabalhos 

de Zodape et al. e as apresentadas por fabricantes de bioestimulantes a base 

de extrato de algas (como Kelpak® e Algifert®) – aumento na porcentagem de 

sementes que germinam e efeitos na resistência das plantas.  

Para o Experimento 3, estimando-se que 50% dos canteiros estava 

cultivado com abóboras (o que corresponde a uma área de 10,5 m2 em cada 

canteiro) e tendo-se realizado a quantificação do número de frutos é possível 

estimar emissões escalonadas de N2O e CH4. As emissões acumuladas em kg 

ha-1 foram determinadas para o tempo de duração do cultivo no Experimento 2 

(56 dias) e os resultados do cálculo são apresentados na Tabela 22.  

 

Tabela 22 – Avaliação das emissões de N 2O escalonadas com o 
rendimento – Experimento 3 

Área 
Número de 

frutos 
colhidos 

Peso médio dos 
frutos colhidos 

(g) 

Acumulado 
emissões N 2O 

(g ha -1) 

Emissão de N 2O escalonada 
com o rendimento                  
(g N2O Mg-1 fruto) 

AA 3 9 350 29850 9950 

AC 3 4 340 28240 21803 

 

Com base nestes dados, é possível apontar que o extrato de algas 

propiciou menores emissões de N2O em relação ao rendimento obtido. A partir 

dos resultados de rendimento agronômico obtidos em AC 3 e dos teores de 

nutrientes observados no solo, é possível observar também que, do ponto de 

vista prático, deveria ser reavaliada a necessidade da adubação com esterco e 

torta de mamona para AF 3. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O solo estudado apresentou alto teor de matéria orgânica, em 

decorrência das práticas de manejo de agricultura orgânica adotadas, 

aumentando sua capacidade de troca de cátions e a retenção de umidade. 

Esta condição, ao passo que favoreceu o desenvolvimento vegetal, pode 

ter favorecido intensa desnitrificação em todos os períodos estudados. Três 

fatores-chave para este processo estiveram presentes: disponibilidade de 

nitrogênio (a partir da torta de mamona e do esterco bovino), suprimento de 

carbono orgânico (aquele já contido no solo e o que foi aportado pelos 

insumos) e, provavelmente, condições de anaerobiose (indicado também pela 

emissão de CH4). Não foi possível observar a influência que as culturas 

adotadas e os policultivos tiveram sobre o comportamento das emissões de 

N2O e CH4 no solo. Estudos mais aprimorados sobre esta influência poderiam 

dar indicativos, o que ajudaria a lançar luzes sobre as contribuições da 

agricultura orgânica na mitigação ou na redução de emissões de GEE pelos 

solos agrícolas. 

Foi possível observar que a utilização do extrato da alga Kappaphycus 

alvarezii por via foliar teve, de modo geral, efeito positivo para as culturas 

vegetais. Quando utilizado diretamente por via foliar em doses adequadas, sua 

aplicação propiciou crescimento vegetal mesmo em solo pobre em nitrogênio 

superficial (camada 0-10 cm do solo) e apresentou rendimento agronômico 

superior ao observado em uma área controle. Quando aplicado de forma 

complementar à torta de mamona e esterco bovino, também apresentou melhor 

rendimento agronômico quando comparado à uma área na qual não foi 

utilizado.     

A hipótese de que o extrato da alga Kappaphycus alvarezii propicia 

maiores rendimentos agronômicos sem aumentar significativamente as 

emissões de N2O foi confirmada nos Experimentos 2 e 3. No Experimento 2, as 

emissões de N2O escalonadas com o rendimento na área que recebeu esterco 

bovino, torta de mamona e extrato de algas foram menores do que na área que 
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recebeu apenas esterco bovino e torta de mamona. No Experimento 3, 

emissões de N2O escalonadas com o rendimento foram menores na área em 

que foi aplicado o extrato de algas em comparação com a área controle.  

A hipótese de que o extrato da alga Kappaphycus alvarezii não 

influencia significativamente a dinâmica dos fluxos de CH4 do solo para a 

atmosfera foi confirmada nos Experimentos 1 e 3, onde o extrato de alga foi 

utilizado isoladamente. Já no Experimento 2, onde o extrato de alga foi utilizado 

em combinação com outros insumos de fertilidade (esterco bovino e torta de 

mamona) a hipótese não foi confirmada, havendo emissões de CH4 

significativamente mais altas no tratamento com extrato de algas. Porém, pode 

se notar que as emissões de CH4, ao longo dos Experimentos, eram 

ligeiramente superiores nas campanhas de amostragem posteriores à 

aplicação do extrato de alga.  

Por ser um conjunto bastante amplo de práticas que visam a 

sustentabilidade, novos estudos sobre as emissões de GEE pela agricultura 

orgânica em solos tropicais devem ser realizados. Estudos in situ, com 

monitoramentos diários dos fluxos de GEE por meio de instrumentação 

analítica, em condições mais controladas de cultivo e aplicação de insumos 

ajudariam a trazer conclusões mais precisas sobre os processos de troca de 

gases e os fatores de controle. Este estudo, pelas diversas limitações 

metodológicas expostas na discussão dos resultados, lança apenas um 

conjunto de possíveis explicações a respeito das questões levantadas.  

No caso estudado, a despeito de práticas que efetivamente promovem 

boas condições de fertilidade ao solo, o uso excessivo de fertilizantes 

orgânicos, práticas de manejo não-conservacionista e umedecimento freqüente 

do solo contribuíram negativamente com as emissões de N2O e CH4. No caso 

da agricultura orgânica no Brasil, por ser uma atividade ainda de pequena 

escala e desprovida de um acompanhamento técnico especializado (tal qual 

existe na agricultura convencional), há desafios tecnológicos a serem vencidos 

para que a produção de alimentos por esta via seja efetivamente sustentável.   
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