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RESUMO

No Nordeste brasileiro, o sistema de plantio direto tem sua adoção 
comprometida, devido à dificuldade de manutenção de restos culturais sobre o solo, em 
termos de quantidade e de qualidade. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de avaliar a persistência de restos culturais (milho, mucuna preta, feijão guandu, fava e 
capim braquiária) mantidos sobre a superfície do solo na ausência e presença de nitrogênio 
(0 e 80 kg/ha), identificando aquele(s) que possa(m) ser utilizado(s) como cobertura 
persistente do solo, em agricultura de sequeiro. O experimento foi conduzido na Estação 
Experimental da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba – EMEPA-PB, 
município de Alagoinha - PB. O experimento foi constituído por três repetições, tendo 
sido utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, com arranjo fatorial 
10 x 5 x 2 (épocas de avaliação x tipos de restos culturais x nível de nitrogênio). A 
decomposição dos restos culturais foi fortemente influenciada pela precipitação pluvial 
e pela umidade e temperatura do solo, durante o período experimental. A adubação 
nitrogenada promoveu maior redução na massa seca dos restos culturais. Os restos 
culturais de capim braquiária e feijão guandu foram as mais resistentes à decomposição, 
enquanto, a mucuna preta apresentou um comportamento intermediário e o milho e a fava 
foram os menos resistentes.

Termos para indexação: Velocidade de decomposição, plantio direto, gramíneas, 
leguminosas.
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CROP RESIDUALS FRACTIONING PLACED IN SOIL 
SURFACE AND SUBMITTED TO NITROGEN ADUBATION AT 

MICROREGION OF GUARABIRA-PB

ABSTRACT

In the Brazilian Northeast, the adoption of no-tillage system inplantation has 
been compromised, due to the difficulty of crop residuals fractioning’s maintenance in 
soil, in terms of amount and of quality. The present work was developed with the objective 
of evaluating crop residuals persistence (maize, velvet bean, pigeon bean, lima bean and 
signal grass) kept on the surface of the soil in the absence and presence of nitrogen (0 
and 80 kg/ha), identifying that (those) which can be used as soil persistent covering, in 
rain conditions. The experiment was lead in the Experimental State Farming Research 
Experimental Station of Paraíba- EMEPA-PB, city of Alagoinha - PB. The experiment 
was constituted by three repetitions; randomized blocks design had been used, being the 
treatments distributed in factorial scheme 10 x 5 x 2 (evaluation periods x kinds of crop 
residuals x nitrogen level). Crop residuals fractioning was strongly influenced by rainfall 
and by soil humidity and temperature during the experimental period. Nitrogen adubation 
promoted greater reduction in dry mass of crop residuals. Signal grass and pigeon bean’s 
crop residuals had been most resistant to fractioning, while, velvet bean presented an 
intermediate behavior. Maize and lima bean had been less resistant.

Index terms: Fractioning Speed, no-tillage system implantation, gramines, 
legume species.
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INTRODUÇÃO

O sucesso na utilização do plantio direto está fundamentado na quantidade e na 
qualidade da cobertura do solo, proporcionado pelos restos culturais. A cobertura do solo 
dissipa a energia cinética das chuvas, diminuindo a desagregação do solo, pelo impacto 
das gotas (Schaefer et al., 2001), além de aumentar o volume de água armazenado e 
a infiltração, diminuindo, dentro de certos limites, o escoamento superficial e a erosão 
hídrica (Morais e Cogo, 2001). 

No sistema de plantio direto grande quantidades de restos culturais persistem 
durante maior período de tempo sobre a superfície do solo, em virtude do menor contato 
com o solo, dificultando a ação microbiana (Amaral et al., 2004). Assim, a eficiência 
deste sistema de cultivo depende, dentre outros aspectos, do conhecimento da velocidade 
de decomposição dos restos culturais mantidos sobre o solo, especialmente quando se 
adotam rotações de culturas (Bertol et al., 2004).  

A decomposição dos restos culturais depende da natureza e quantidade do 
material vegetal depositado (Bertol et al., 1998), da fertilidade e manejo do solo (Smith 
& Douglas, 1971), do manejo, grau de fracionamento e maturação dos restos vegetais 
(House e Stinner, 1987; Gilmour et al.,1998), além das condições climáticas, representadas 
principalmente pelo regime de chuvas e temperatura (Bertol et al., 2004; Souto et al., 
2005), que influem na atividade microbiana do solo.

A taxa de decomposição dos restos culturais depositados sobre o solo está 
principalmente relacionada à relação carbono/nitrogênio (C/N) do tecido, por isso espécies 
não gramíneas como mucuna preta, crotalária, ervilhaca e nabo forrageiro possuem maior 
taxa de decomposição, quando comparadas com gramíneas como milheto e aveia preta 
(Cerettta et al., 2002; Perin et al., 2004). De acordo com Aita (1997), a aplicação de N 
mineral também pode influenciar a taxa de decomposição dos restos culturais, uma vez 
que a atividade e a população de microrganismos decompositores é muito influenciada 
pela quantidade de N do solo e esse aumento na disponibilidade de N pode favorecer a 
taxa de decomposição. Entretanto, Flecha (2000) não observou incremento na taxa de 
decomposição de restos de aveia preta, quando houve aumento na quantidade de N no 
solo.

Entre as espécies utilizadas, as leguminosas se destacam por formarem 
associações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio, resultando em uma 
reserva deste nutriente ao sistema solo-planta, contribuindo com a nutrição das culturas 
subseqüentes, enquanto as gramíneas, se destacam por persistirem durante maior período 
de tempo sobre a superfície do solo (Gilmour et al., 1998; Andreola et al., 2000).

Na região seca do Nordeste brasileiro, a fragilidade dos sistemas produtivos 
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agrícolas está centrada na distribuição da precipitação pluvial, na baixa capacidade 
de armazenamento de água nos solos, na pequena profundidade dos solos, na baixa 
fertilidade e pelas práticas de manejo inadequadas, como a queima ou utilização de restos 
culturais para alimentação do rebanho. De acordo com Salcedo et al. (1993), essa prática 
conduz a degradação da fertilidade natural do solo, provocando perdas de nutrientes e 
empobrecimento dos solos no Nordeste. Nestas mesmas condições, o sistema de plantio 
direto tem sua adoção comprometida, pela dificuldade em acumular e manter a cobertura 
do solo, em termos de quantidade e de qualidade. A não acumulação dos restos culturais 
deve-se à pequena quantidade adicionada ao solo, por ser este cultivado apenas uma vez 
ao ano e os restos culturais ficarem expostos durante um período longo sobre a superfície 
do solo (Nunes et al., 2004; Silva Neto, 2003).

Considerando, portanto, a forma como a agricultura nordestina é realizada e 
verificando a possibilidade de melhorar a tecnologia utilizada, o presente trabalho foi 
realizado com o objetivo de avaliar a persistência de restos culturais mantidos sobre 
a superfície do solo na ausência e presença de nitrogênio, identificando aquele(s) que 
possa(m) ser utilizado(s) como cobertura persistente do solo, em agricultura de sequeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

A área utilizada no estudo localiza-se na Estação Experimental da Empresa 
Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA-PB), distante aproximadamente 
1,0 km da cidade de Alagoinha (PB), Microrregião de Guarabira (PB), cujo clima de 
acordo com a classificação de Köppen é do tipo As’, caracterizado por ser quente e úmido 
com precipitação pluvial média anual de 1.100 mm.

O experimento foi instalado em 21 de julho de 2004 e conduzido até 16 de 
julho de 2005, em solo recém preparado (descoberto), anteriormente cultivado com uma 
consorciação de milho e feijão, classificado como Nitossolo Vermelho (Embrapa, 1999).

Foram utilizados restos culturais de milho - Zea mays; capim braquiária - 
Braquiaria decumbens; fava - Phaseolus lunatus; feijão guandu - Cajanus cajan e mucuna 
preta - Styzolobium aterrimum, plantados na própria Estação Experimental. Os restos 
culturais foram colhidos no início do florescimento, com exceção do milho, coletado 
antes, e do feijão guandu coletado depois. Após a colheita, os restos culturais, compostos 
pela parte aérea, foram secos ao ar e fracionados em pequenos pedaços (0,01 - 0,05 m) 
por máquina forrageira. Em seguida, acondicionados em sacolas de náilon de 20 x 30 cm, 
com malha de 1,0 mm2. Foram efetuadas análises de C e N, segundo o método descrito 
por Tedesco et al. (1995) e determinada a relação C/N.

Cada sacola de náilon recebeu 60 g de resto cultural seco, equivalente a 10 t/
ha, distribuída e fixada na superfície do solo, simulando a condição do plantio direto, 
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em número de dez sacolas/parcela. O nitrogênio, na forma de uréia (1,07 g/sacola), foi 
diluído em água e aplicado imediatamente sobre as sacolas de náilon (0 e 80 kg/ha), 
com uma rega de 600 ml/sacola, equivalente a 10 mm de chuva, objetivando dissolver o 
nitrogênio e reduzir as perdas por volatilização. 

A coleta das sacolas de náilon foi realizada em períodos consecutivos de 36 
dias, até a décima época, sendo retirada uma sacola/parcela. O material contido em cada 
sacola foi limpo, seco em estufa com circulação de ar a 65 oC e pesado, para determinar a 
porcentagem de perda, avaliando, desta forma, a decomposição dos restos culturais.

Durante toda a condução do experimento, foram quantificadas a precipitação 
pluvial, temperatura do ar, umidade e temperatura do solo a 2 cm de profundidade. 
A precipitação pluvial foi monitorada por meio de um pluviógrafo automatizado. A 
temperatura do ar foi medida por um termohigrógrafo (HMP 45C, Campbell Scientific.), 
a umidade e temperatura do solo por meio de sondas tipo TDR (CS 615 e Modelo 108 
da Campbell Scientific.), respectivamente. Todos esses sensores foram conectados a uma 
central de aquisição de dados (CR 10X), sendo as leituras efetuadas a cada minuto e as 
médias gravadas a cada 30 minutos (Figura 1).

Figura 1. Estação climatológica semi automatizada.

O experimento foi constituído por três repetições, obedecendo o delineamento 
experimental em blocos ao acaso, com arranjo fatorial 10 x 5 x 2 (épocas de avaliação x 
tipos de restos culturais x nível de nitrogênio).     

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As precipitações pluviais foram baixas e mal distribuídas ao longo do período 
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experimental, variando de 6,8 a 299 mm/época, com média geral de 87,3 mm/épocas 
de avaliação (Figura 2). Desta forma, a umidade do solo, esteve em níveis inadequados 
para estimular a atividade biológica e promover rápida decomposição dos restos culturais 
(Quadro 1). Stoot et al. (1990) e Bertol et al. (2004) também constataram efeito da 
precipitação sobre a decomposição de restos vegetais de trigo e milho, depositados sobre 
a superfície do solo, respectivamente. 

Nos trinta e seis dias iniciais (julho/2004 - agosto/2004) a decomposição dos 
restos culturais foi alta, restando nas sacolas de náilon cerca de 82 % do peso inicial. Este 
comportamento deveu-se não só ao volume pluvial, mas em parte, pelo N adicionado na 
ocasião da instalação do experimento, o que provavelmente favoreceu a atividade dos 
microrganismos, fato também verificado por Bertol et al. (1998), em que a maior taxa de 
decomposição dos restos culturais ocorreu no início do período experimental.

 
Figura 2. Precipitação pluvial e decomposição dos restos culturais     registrados 

durante o período experimental.

No período compreendido entre agosto/2004 a março/2005, ocorreram as 
menores taxas de decomposição, provavelmente, em decorrência das baixas precipitações 
pluviais (36 a 51 mm). O aumento acentuado na taxa de decomposição dos restos culturais 
a partir de maio/2005 deveu-se provavelmente, às altas precipitações pluviais (299 a 190 
mm). Resultado semelhante também foram constatados por Souto et al. (2005). Neste 
mesmo período percebeu-se aumento no conteúdo de água no solo, redução na temperatura 
do solo e do ar, provavelmente, contribuindo para atividade microbiana (Quadro 1).

A umidade, temperatura do solo e do ar apresentaram amplitude de variação 
de 23,0 %, 6,7 e 5,1 º C, respectivamente (Quadro 1), o que influenciou a decomposição 
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dos restos culturais ao longo do experimento. Observou-se uma tendência no aumento 
da umidade, e redução da temperatura do solo e do ar nos meses de julho/2004 e a partir 
de maio/2005, entretanto, nas épocas intermediárias, este comportamento se inverte. O 
efeito da umidade e temperatura do solo sobre a decomposição dos restos culturais de 
milho também foi obtida por Bertol et al. (2004), enquanto os efeitos da temperatura 
atmosférica por Douglas Jr. et al. (1980) e Tanaka (1986), em estudo com restos de trigo 
depositados sobre a superfície do solo. Pode-se inferir, dessa maneira, que a precipitação 
pluvial, umidade e temperatura do solo e temperatura ar foram fatores limitantes no 
processo de decomposição dos restos culturais avaliados.

Quadro 1. Umidade e temperatura do solo, às 08:00 horas e a 2 cm de 
profundidade e temperatura do ar, na área experimental, durante a condução 
do experimento.

Época de coleta
Solo Ar

Umidade (%) Temperatura (ºC) Temperatura (ºC)

julho/04 25,9 24,1 22,9

agosto/04 15,2 27,6 24,2

outubro/04 12,2 29,6 25,0

novembro/04 11,3 30,8 26,0

dezembro/04 10,7 31,3 26,6

janeiro/05 13,0 30,6 27,2

fevereiro/05 14,5 31,2 27,5

março/05 15,7 29,3 26,8

maio/05 29,6 26,3 24,0

junho/05 33,7 25,0 23,4

julho/05 22,8 26,0 23,0

A massa seca dos restos culturais de milho, mucuna preta, feijão guandu, fava 
e capim braquiária (Quadro 2) foi, na média das avaliações, 6,8 %, 5,0 %, 5,6 %, 5,0 
% e 5,5 % maior na ausência do adubo mineral do que na presença, respectivamente. 
Levando-se em consideração a presença e a ausência do adubo nitrogenado verifica-se a 
dinâmica no processo de decomposição promovida pelos microrganismos, uma vez que 
os resíduos contendo maior quantidade de nitrogênio foram um pouco mais degradados 
que o não adubado. Observou-se, durante praticamente todo o período estudado, tanto 
na ausência quanto na presença do adubo nitrogenado, que os restos culturais de capim 
braquiária e feijão guandu apresentaram os maiores valores de massa seca, já a mucuna 
preta, apresentou um comportamento intermediário, enquanto, o milho e a fava atingiram 
os menores valores de massa seca (Quadro 2).

Essas diferenças são normais e em parte explicadas pelos maiores valores da 
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relação carbono/nitrogênio (Quadro 3) dos restos culturais de capim braquiária (73,9 - 
69,3), feijão - guandu (23,2 - 22,8), mucuna preta (15,7 - 15,1), milho (27,1 - 26,6) e 
da fava (12,6 - 12,0), na ausência e presença do adubo nitrogenado. A baixa relação 
C/N dos restos de milho, explica-se, pela colheita das plantas ter sido realizada antes 
do florescimento. Já o valor intermediário da relação C/N do feijão guandu, deve-se a 
colheita ter sido realizada após o florescimento. De acordo com Gilmour et al. (1998), a 
antecipação do manejo das plantas de cobertura diminui o acúmulo de compostos ricos 
em C, tal como lignina, reduzindo a relação C/N do material, ocorrendo o oposto com o 
atraso da colheita.

Quadro 2. Médias de massa seca dos restos culturais mantidos sobre a superfície 
do solo, em dez épocas de coleta, na ausência e presença de nitrogênio

Época de coleta
Massa seca de restos culturais (g)

Milho Mucuna preta Feijão guandu Fava Braquiária

Ausência de nitrogenado

agosto/04 48,0 Ab 53,3 Aa 56,1 Aa 45,6 Ab 55,6 Aa

outubro/04 47,2 Ac 51,0 Ab 53,8 Aab 45,0 Ac 54,7 Aa

novembro/04 45,5 Ac 49,1 Ab 53,6 Aa 43,7 Ac 54,3 Aa

dezembro/04 43,5 Ac 47,5 Ab 51,2 Aa 40,4 Ac 53,8 Aa

janeiro/05 42,9 Ac 47,2 Ab 50,0 Aab 40,2 Ac 53,0 Aa

fevereiro/05 42,7 Ac 46,4 Ab 50,0 Aa 39,6 Ad 51,7 Aa

março/05 39,2 Ac 45,3 Ab 48,6 Aa 39,9 Ac 50,2 Aa

maio/05 36,9 Ac 40,4 Ab 47,2 Aa 33,4 Ad 47,5 Aa

junho/05 34,4 Ac 37,6 Ab 42,4 Aa 27,6 Ad 44,6 Aa

julho/05 28,4 Ac 34,0 Ab 36,3 Aab 25,0 Ad 37,4 Aa

Média 40,9 45,2 48,9 38,0 50,3

Presença de nitrogênio

agosto/04 43,1 Bb 48,4 Ba 50,5 Ba 42,5 Bb 51,5 Ba

outubro/04 43,2 Bc 48,0 Bb 50,4 Bab 42,5 Bc 51,4 Ba

novembro/04 43,2 Bc 47,6 Ab 50,4 Bab 41,6 Ac 50,7 Ba

dezembro/04 42,6 Ac 47,2 Ab 50,4 Aa 40,0 Ac 50,1 Bab

janeiro/05 42,3 Ac 46,9 Ab 49,1 Aab 39,5 Ac 50,1 Ba

fevereiro/05 40,8 Ac 45,8 Ab 49,1 Aa 38,6 Ac 49,9 Aa

março/05 40,4 Ac 43,7 Ab 47,8 Aa 37,1 Bd 48,0 Ba

maio/05 33,0 Bc 39,7 Ab 43,4 Ba 29,1 Bd 44,2 Ba

junho/05 28,6 Bd 34,5 Bc 38,1 Bb 24,6 Be 42,4 Aa

julho/05 26,1 Bc 29,2 Bc 34,2 Ab 20,4 Bd 38,2 Aa

Média 38,3 43,1 46,3 35,6 47,7
Para cada época e resto cultural, as médias seguidas por ao menos uma letra 
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maiúscula, nas colunas, não diferem significativamente, pelo teste F 5 %.   

Para cada época e adubo mineral, as médias seguidas por ao menos uma letra 
minúscula, nas linhas, não diferem significativamente, pelo testes de Tukey a 5 %.

A relação C/N dos materiais vegetais, após trinta e seis dias da disposição 
das sacolas sobre a superfície do solo (Quadro 3), foi 9,3 % maior na ausência do 
adubo nitrogenado do que na presença, reafirmando a influência da aplicação do N, 
sobre a decomposição vegetal, uma vez que, a menor relação C/N dos restos culturais 
na presença do adubo nitrogenado pode ser explicada pela menor concentração de C 
nestes tratamentos, conforme constatado também por Smith e Douglas (1968) e Bertol 
et al. (2004). Já as diferenças na relação C/N entre os restos culturais, tanto na ausência 
quanto na presença do adubo mineral, podem ser em parte, explicadas pelas diferenças 
na concentração de N. Pajari (1995), afirma que a atividade dos microrganismos no solo, 
durante a decomposição, é regulada principalmente pela composição química do material 
a ser decomposto, pela temperatura e umidade do solo. 

Quadro 3. Teores carbono, nitrogênio e relação C/N nos resto 
culturais, após 36 dias da disposição sobre a superfície do solo, 
na ausência e presença de nitrogênio.

Restos culturais
Determinações (g kg-1)

C N C/N

Ausência de nitrogênio

Milho 374,3 Aa 13,6 Ab 27,1

Mucuna preta 390,3 Aab 24,9 Aa 15,7

Feijão guandu 436,6 Aa 18,8 Aab 23,2

Fava 299,8 Ab 23,7 Aa 12,6

Braquiária 428,7 Aa 5,8 Ac 73,9

Média 385,9 17,4 31,8

Presença de nitrogênio

Milho 361,3 Aab 13,6 Ab 26,6

Mucuna preta 368,6 Bab 24,4 Aa 15,1

Feijão guandu 429,1 Aa 18,8 Aab 22,8

Fava 283,4 Bb 23,6 Aa 12,0

Braquiária 402,1 Ba 5,8 Ac 69,3

Média 368,9 17,2 29,1

Médias seguidas da mesma letra maiúscula e minúscula, na coluna e na 
linha, não diferem entre si pelos testes F e Tukey a 5 %.

Observa-se na Figura 3, que a decomposição dos restos culturais, seguiu a curva 
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normal de decomposição, descrevendo uma parábola descendente. Para decomposição de 
30 % do material vegetal depositado sobre a superfície do solo, na ausência e na presença 
do adubo mineral (Figura 3), foram necessários 178 e 177 dias para milho, 295 e 252 dias 
para mucuna preta, 280 e 278 dias para feijão guandu, 165 e 130 dias para fava e 360 
e 308 dias para capim braquiária. Desta forma, a maior persistência dos restos culturais 
sobre o solo, foi conferida pelo capim braquiária, feijão guandu, mucuna preta, milho e 
fava, respectivamente.

Figura 3. Velocidade de decomposição dos restos culturais de milho (a), mucuna preta (b), 
feijão guandu (c), fava (d) e capim braquiária (e), na ausência e presença de nitrogênio, ao 
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longo do período experimental.

A quantidade inicial correspondente a 60 g/sacola, equivalente a 10 t/ha, dos 
restos culturais depositados sobre a superfície do solo foi reduzida, no final do experimento 
(360 dias), tanto na ausência quanto na presença do adubo mineral para o milho (61 - 60 
%), mucuna (38 - 52 %), guandu (45 - 47 %), fava (58 - 66 %) e braquiária (30 - 38 %). 
Até 108 dias da disposição dos restos culturais e partir de 216 dias (Figura 2), houve 
maior decomposição para os tratamentos que receberam adubo nitrogenado, coincidindo 
com períodos de maiores precipitações pluviais, o que provavelmente resultou em maior 
atividade dos microrganismos. Nas épocas intermediárias (primavera - verão), o efeito 
do adubo nitrogenado sobre a decomposição dos restos culturais foi bastante reduzido. 
Resposta semelhante foi constatada por Bertol et al. (2004), onde os restos de milho 
distribuídos sobre o solo revolvido mais nitrogênio sofreram maior decomposição, 
contudo, o N praticamente não contribuiu para a taxa de decomposição dos restos culturais 
a partir dos 30 dias iniciais, devido a lixiviação do elemento com a água das chuvas que 
precipitaram durante o período experimental. Verifica-se que entre 180 a 216 dias e 324 
a 360 dias, as curvas de decomposição adubada e não adubada da mucuna preta e do 
capim braquiária se equivalem, sendo especificamente o ponto máximo de equivalência 
em torno de 188 e 360 dias, respectivamente.

CONCLUSÕES

- A decomposição dos restos culturais foi influenciada pela precipitação pluvial, 
umidade e temperatura do solo e temperatura do ar, durante o período experimental;

- A adubação nitrogenada promoveu maior redução na massa seca dos restos 
culturais;

- Os restos culturais de capim braquiária e feijão guandu foram os mais 
resistentes a decomposição, os de mucuna preta apresentaram um comportamento 
intermediário, enquanto os de milho e a fava foram os menos resistentes.
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