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PRODUÇÃO DE GIRASSOL EM UM NEOSSOLO FLÚVICO SOB 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO 

 

RESUMO - Os efeitos da forma de aplicação (incorporado ou em superfície) 

de adubos orgânicos (gliricídia, marmeleiro e esterco bovino) sobre a disponibilidade 

de nutrientes para a cultura do girassol e sobre os atributos de um Neossolo Flúvico 

foram avaliados em experimentos em Taperoá, PB, conduzidos de 2007 a 2011. 

Foram demarcados quatro blocos, divididos em oito parcelas de 5 x 4 m. Ramas 

(folhas e galhos finos) de marmeleiro e gliricídia foram aplicados na superfície do 

solo ou incorporados com enxada na camada de 10 cm de profundidade. Nos três 

primeiros anos cultivou-se milho e nos dois últimos girassol “crioulo”. Apenas os 

dados do girassol são apresentados nesse estudo. O girassol foi semeado uma semana 

após a aplicação dos tratamentos, nas primeiras chuvas de março e a colheita 

realizada aos 120 dias após a semeadura. Os adubos verdes proporcionaram melhores 

produtividades que o esterco, especialmente quando aplicados em superfície. O 

marmeleiro aplicado em superfície foi o melhor adubo orgânico. A aplicação do 

esterco resultou em maior conservação de nutrientes seguido do marmeleiro aplicado 

em superfície, elevando os teores de carbono, nitrogênio e potássio na camada 

superficial (0-20 cm) do solo. Esses adubos aumentaram a capacidade de 

armazenamento e de infiltração da água no solo, bem como da condutividade 

hidráulica próxima à saturação em relação aos demais tratamentos. 

 

Palavras-chave: Helianthus annuus L.; Adubos verdes; esterco; atributos de qualidade 

do solo. 
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SUNFLOWER PRODUCTION IN A FLUVIC NEOSOL UNDER ORGANIC 

FERTILIZATION IN THE SEMIARID OF PARAIBA 

 

 

ABSTRACT - The effects the place of application (incorporated or surface) of 

organic fertilizers (gliricidia, marmeleiro and animal manure) on the nutrient 

availability for the sunflower crop and on the attributes of a Fluvic Neosol were 

evaluated in experiments in Taperoá, PB, conducted from 2007 to 2011. Four blocks 

were marked, divided into eight plots of 5 x 4 m. Branches (leaves and fine stems) of 

marmeleiro and gliricidia were applied on the soil surface or incorporated with a hoe in 

the 10 cm soil layer. Maize was cultivated in the first three years (2007-2011) and 

sunflower (variety “creole”) in the last two years. Only data from sunflower are 

presented in this study. Sunflower was sown one week after application of the fertilizer 

treatments, which occurred in the first rains of March. Harvest was done 120 after 

sowing. The green manures provided better yields than manure, especially when applied 

to the surface. Surface-applied marmeleiro branches yields the best results of sunflower.  

The application of animal manure resulted in greater accumulation of nutrients in the 

soil followed by marmeleiro applied to the surface, increasing levels of carbon, nitrogen 

and potassium in the soil top layer (0-20 cm). These fertilizers have increased the 

storage capacity and water infiltration into the soil as well as the hydraulic conductivity 

near saturation in the other treatments. 

 

Keywords: Helianthus annuus L., green fertilizers, manure, soil quality attributes. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

É crescente a busca por matéria-prima para produção de biodiesel no Brasil. O 

girassol (Helianthus annuus L.), por apresentar elevado teor de óleo, baixa exigência 

hídrica e ter a possibilidade de ser cultivado em diferentes épocas do ano, pode tornar-se 

uma importante cultura para este fim.  

A produção mundial de girassol ficou, em 2010, em torno de 33 milhões de 

toneladas e os maiores produtores foram à Rússia, com 16,73% da produção mundial, a 

Ucrânia, com 7,69% e a Argentina, com 47,83% (CONAB, 2010). 

O Brasil é um produtor pouco expressivo de grãos de girassol tendo participado 

com aproximadamente 0,5% da produção mundial nos últimos anos. Internamente, a 

produção de girassol se concentra nas regiões Centro-oeste, com 70,55% da produção e 

Sul, com 26,52% da produção na safra (2009/10). A região Nordeste representa 2,83% 

do total nacional, sendo o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte os maiores 

produtores, contribuindo com 1,38% (CONAB, 2010). 

O uso de biocombustíveis é visto, hoje, como uma alternativa viável de uso para 

o Brasil, por ser um grande produtor de oleaginosas e ao mesmo tempo possuir déficit 

de diesel. Também são importantes o desenvolvimento de alternativas para o aumento 

de renda da população mais carente e a diminuição da poluição causada pelo uso dos 

combustíveis fósseis (URQUIAGA et al. 2005).  

O balanço energético é o parâmetro mais adequado para definir a viabilidade 

técnica de um programa de bioenergia. Para ser positivo, o balanço energético depende 

de diversos fatores, em especial do rendimento da cultura e do menor consumo de 

fertilizantes nitrogenados, que demandam grande quantidade de energia para sua 

produção. Assim, alguns dos desafios da pesquisa agropecuária são aumentar a 

produtividade da cultura e o teor de óleo do grão, bem como promover a utilização da 

adubação verde como fonte de nitrogênio (URQUIAGA et al. 2005). 

O uso de fertilizantes químicos para melhorar a fertilidade do solo não é viável 

para a grande maioria dos agricultores da região semiárida devido à irregularidade da 

ocorrência das chuvas, à baixa rentabilidade da atividade agrícola e ao baixo nível de 

capitalização (SAMPAIO et al., 1995). Neste sentido, o emprego da adubação orgânica 

vem crescendo gradualmente no Brasil, nos últimos anos, principalmente nas pequenas 
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e médias propriedades rurais, como a principal alternativa para suprir nutrientes às 

culturas agrícolas (TIESSEN et al., 1994).  

Os adubos orgânicos, principalmente o esterco, são amplamente utilizados nas 

propriedades agrícolas familiares da região semiárida paraibana, mas são reduzidas as 

informações sobre a eficiência das práticas usuais de manejo desses adubos e a 

quantidade não é suficiente para adubar todas as áreas cultivadas (MENEZES e 

SALCEDO, 2007; SILVA e MENEZES, 2007; SILVA et al., 2007). Cada vez mais se 

tem difundido o uso de compostos orgânicos e, em menor escala, os adubos verdes no 

semiárido nordestino (MARIN et al., 2007). A utilização da biomassa de plantas nativas 

ou de plantas bem adaptadas ao semiárido, como o marmeleiro (Croton sonderianus 

Muell. Arg.) e a gliricídia (Gliricidia sepium) como adubo orgânico, pode ser uma 

alternativa para o fornecimento de nutrientes (PALM et al., 2001a).  

Sabe-se que os três principais grupos de fatores que afetam a decomposição dos 

materiais vegetais, quando adicionados ao solo, são o ambiente físico, os organismos 

decompositores e a qualidade dos materiais (PALM et al., 2001a). O termo qualidade 

dos materiais tem sido definido basicamente pelas percentagens de N total, lignina e 

polifenóis (PALM et al., 2001a; 2001b).  Outro fator que afeta a decomposição dos 

materiais vegetais é a forma como eles são adicionados ao solo, se incorporados ou em 

superfície. Quando o material vegetal é incorporado ao solo, torna-se mais acessível aos 

organismos decompositores e a decomposição ocorre mais rapidamente (MUNDUS et 

al., 2008). Por outro lado, quando o material é deixado em superfície, o processo de 

decomposição tende a ser mais lento, o que pode causar uma maior conservação de água 

no solo, em virtude do solo permanecer coberto por mais tempo. Entretanto, ainda há 

questões cruciais a serem abordadas sobre o manejo dos diferentes tipos e usos dos 

adubos verdes para a melhoria da fertilidade do solo.  

 Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar os efeitos 

da forma de aplicação (incorporado ou em superfície) de diferentes adubos orgânicos 

(gliricídia, marmeleiro e esterco) sobre a disponibilidade de nutrientes para a cultura do 

girassol e sobre os atributos químicos e físicos de um Neossolo Flúvico na região 

semiárida da Paraíba. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos da forma de aplicação (incorporado ou em superfície) de 

diferentes adubos orgânicos (gliricídia, marmeleiro e esterco) sobre a disponibilidade de 

nutrientes, a produtividade do girassol e sobre os atributos químicos e físicos de um 

Neossolo Flúvico na região semiárida da Paraíba. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

1. Avaliar os efeitos da forma de aplicação (incorporado ou em superfície) de 

diferentes adubos orgânicos (gliricídia, marmeleiro e esterco) sobre a 

disponibilidade de nutrientes, a produtividade do girassol. 

 

2. Avaliar os atributos químicos de um Neossolo Flúvico, após cinco anos de 

adubação orgânica no semiárido paraibano. 

 

3. Avaliar os atributos físicos de um Neossolo Flúvico, após cinco anos de adubação 

orgânica no semiárido paraibano. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A cultura do girassol 

 

O girassol é uma dicotiledônea granífera anual, pertencente à ordem Asterales, 

família Asteraceae, gênero Helianthus, espécie Helianthus annuus L. originária da 

região de Tabasco no México (ESTEVES, 2009).  

Apresenta caule ereto, geralmente não ramificado, com altura variando entre 1,0 

e 2,5 m e com cerca de 20 a 40 folhas por planta. A inflorescência é um capítulo, onde 

se desenvolvem os grãos, denominados aquênios. Nos genótipos comerciais, o peso de 

1000 aquênios varia de 30 a 60 g e o número mais freqüente de aquênios pode variar 

entre 800 e 1.700 por capítulo (EMBRAPA, 2010).  

O fruto do girassol, chamado de aquênio, semente ou grão, tem forma oblonga, 

geralmente achatada, composto de pericarpo (casca ou tegumento), mesocarpo e 

endocarpo (amêndoa) de tamanho, cor e teor de óleo variável conforme as 

características de cada cultivar. As amêndoas contêm baixo teor de fibras, entretanto são 

ricas em óleo e proteína. Já a casca contém uma baixa percentagem de óleo (0,4 a 1,7%) 

e proteína bruta (1,7 a 4,5%), com cerca de 50% de fibra crua (ABOISSA, 2010). 

Atualmente o girassol é cultivado em todos os continentes, destacando-se como 

a quarta oleaginosa em produção e a quinta em área cultivada no mundo, 

correspondendo a uma área que atinge aproximadamente 18 milhões de hectares. No 

Brasil, o cultivo de girassol teve início no final do século XIX, na época da colonização 

no Sul do Brasil (DALL’AGNOL et al., 2005).  Hoje encontra-se distribuído nas 

diversas regiões brasileiras, devido às suas particularidades agronômicas, como maior 

resistência à seca, ao calor e ao frio do que a maioria das espécies normalmente 

cultivadas no Brasil (EMBRAPA, 2010). 

O principal mercado para o girassol é a indústria de óleos, e a demanda mundial 

pelo óleo de girassol vem crescendo em torno de 1,8% ao ano, enquanto a brasileira 

aumenta em torno de 13% ao ano. Para suprir essa demanda o Brasil importa óleo da 

Argentina (GOMES, 2005).  

Os híbridos atualmente cultivados têm até 25% de casca e 75% ou mais de 

polpa, e contém grande concentração de óleo e proteínas, e por esse motivo são 

classificadas como aleuro-oleaginosas (CARVALHO et al., 2005). Existem duas classes 
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de girassol cultivadas para fins comerciais, uma com pouco teor de óleo (cerca de 30%) 

utilizado como ração para aves e outra com teor de óleo mais elevado 

(aproximadamente 40%), utilizado na fabricação de óleo de cozinha. Em média, além 

de 400 kg de óleo, para cada tonelada de grão são produzidos 250 kg de casca e 350 kg 

de torta, com 45 a 50% de proteína bruta, sendo este subproduto basicamente 

aproveitado na produção de ração, em misturas com outras fontes de proteína 

(CALVASIN JUNIOR, 2001).  

O girassol é uma planta de polinização cruzada (alógama), feita por insetos, 

particularmente por abelhas. Atualmente, alguns cultivares tem alto grau de 

autocompatibilidade, produzindo mesmo na ausência de insetos polinizadores. O ciclo 

vegetativo da cultura varia entre 90 e 130 dias, dependendo do cultivar, do período de 

semeadura e das condições ambientais características de cada região.  

Outra vantagem do girassol é a possibilidade de associação com a apicultura, 

sendo possível a produção de 20 a 30 kg de mel por hectare de girassol plantado de 

excelente qualidade (EMBRAPA, 2010). 

O girassol apresenta adaptação a amplas condições edafoclimáticas, sendo seu 

rendimento pouco influenciado pela localização geográfica e pelo fotoperíodo, sendo 

classificado como insensível à duração contínua do período escuro, embora algumas 

variedades apresentem comportamento de plantas de dia curto e outras, de dia longo, 

tolerando temperaturas baixas e períodos de estresse hídrico. No entanto, temperaturas 

do solo inferiores a 4°C inibem a germinação, mas valores entre 8 a 10°C são 

satisfatórios, embora a ocorrência de temperaturas baixas durante a germinação retarde 

a emergência das plantas. A faixa de temperatura de 8 a 34º C é tolerada pelo girassol 

sem redução expressiva da produção, desde que não haja limitação de disponibilidade 

de radiação solar e de disponibilidade hídrica no período crítico, que compreende o 

florescimento e enchimento de aquênios (CASTRO e FARIAS, 2005). A temperatura 

ideal para o desenvolvimento situa-se em 27 a 28°C, enquanto temperaturas acima de 

35°C reduzem o teor de óleo. 

A necessidade pluviométrica da cultura do girassol depende da capacidade de 

armazenamento de água do solo e da evapotranspiração do local de cultivo 

(GONÇALVES et al., 1981). Conforme Castro et al. (1997), na maioria das situações, 

de 500-700 mm de água bem distribuídos durante o ciclo de produção do girassol 

resultam em rendimentos próximos ao máximo. Porém, segundo Kakida et al. (1981), 
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em locais onde as temperaturas não são tão elevadas, cerca de 200-400 mm de chuva 

são suficientes para o girassol completar o ciclo, sendo esse um dos motivos que fazem 

com que essa oleaginosa seja considerada uma boa opção para plantio em  regiões com 

regime pluviométrico irregular. A água disponível para as plantas é o fator que mais 

limita o potencial de produção agrícola em regiões semiáridas (STONE et al., 2001). 

Grande parte da vantagem produtiva do girassol em relação a outras culturas é 

conferida pelo seu sistema radicular capaz de explorar um grande volume no perfil do 

solo (GONÇALVES et al., 1981). O sistema radicular é pivotante e bastante ramificado 

e, não havendo impedimentos químicos ou físicos, explora grande profundidade de solo, 

absorvendo água e nutrientes onde outras plantas normalmente não alcançam. 

Entretanto, é sensível a solos compactados, apresentando baixa capacidade de 

penetração, o que pode inibir seu crescimento em profundidade (EMBRAPA, 2010). 

Quanto à exigência em solo, embora o girassol seja uma planta rústica que se 

adapta bem a vários tipos de solos, os melhores rendimentos são obtidos em solos 

argilosos, de textura média, bem drenados, profundos e férteis, para que as raízes se 

desenvolvam normalmente, possibilitando maior tolerância à seca e melhor absorção de 

nutrientes. O girassol é uma planta sensível à acidez do solo. Valores de pH em CaCl2 

inferiores a 5,2 restringem o desenvolvimento do sistema radicular, resultando numa 

redução drástica do crescimento da planta (CASTRO et al., 1997). 

 

3.2 As fases de desenvolvimento da cultura do girassol 

 

 

 A produção e a pesquisa de girassol requerem que as observações, avaliações e 

sugestões acerca da tecnologia de produção sejam realizadas em determinadas fases de 

desenvolvimento da planta. A duração destas, porém, é influenciada por condições 

ambientais e genotípicas, dificultando a comparação entre plantas por etapas 

cronológicas. Assim, é necessário estabelecer critérios baseados nas fases de 

desenvolvimento que são caracterizadas por alterações morfológicas e fisiológicas na 

planta de girassol (CASTIGLIONI et al., 1997; CASTRO e FARIAS, 2005). 

A escala mais adotada e utilizada para publicações sobre o cultivo nas regiões 

produtoras de girassol na América do Sul (Argentina, Brasil e Paraguai) é a escala 

proposta por Schneiter e Miller (1981), adaptada por Castiglioni et al. (1997) e 

EMBRAPA CNPSo (2010), em que o desenvolvimento da planta é dividido 
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inicialmente em duas etapas: Vegetativa (V) e Reprodutiva (R) e, em seguida, em 

crescimento, floração, enchimento de aquênios e maturação fisiológica (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 1. Representação esquemática das fases de desenvolvimento da planta de 

girassol. Fonte: Adaptado de CASTIGLIONI et al. (1997) e EMBRAPA-

CNPSo.  

 
 

Segundo Aguirrezábal et al. (2001), os componentes do rendimento (número de 

capítulos por área, número de aquênios por capítulo, peso médio de um aquênio, teor de 

óleo dos aquênios) são determinados em diferentes estádios de desenvolvimento da 

cultura. Assim, o número de primórdios florais por capítulo é determinado nos estádios 

iniciais de cultivo; o número de flores que são fecundadas é determinado durante a 

floração; o número de aquênios cheios começa a fixar-se pouco após a floração, 

podendo ocorrer abortos até mais de 15 dias após o seu término; o peso individual dos 

aquênios é determinado após a fecundação até a maturação fisiológica e o teor de óleo 

em período contemporâneo, com um pequeno atraso em relação a este (Figura 2). 

 O número de capítulos por área resulta do número de plantas capazes de 

desenvolver uma inflorescência. Este componente de rendimento depende do número de 

sementes por área que são semeadas e da proporção destas que germinam, emergem, 

crescem e se desenvolvem. O período durante o qual este componente de rendimento se 

Fase vegetativa Fase reprodutiva 

Germinação/ 

Emergência 
Crescimento Floração 

Enchimento 

de aquênios 

Maturação 

fisiológica 

 Lento Acelerado    

V-E V-n R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Duração: 

4 a 10 dias 

Duração: 

50 a 70 dias 

Duração:  

10 a 15 dias 

Duração: 

20 a 30 dias 

Duração: 

15 a 25 dias 
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define é, em relação aos outros componentes, mais extenso. Porém, é nos primeiros 

períodos da vida da plântula (da germinação à emergência) que o número de plantas 

capazes de desenvolver um capítulo é fixado. 

 

FIGURA 2. Estádios de desenvolvimento da planta de girassol e periódicos do ciclo 

nos quais se definem os componentes de rendimento (adaptado de 

AGUIRREZÁBAL et al., 2001). 
 

 

3.3 Produtividade da cultura de girassol 

 

Entende-se por produtividade do girassol a razão entre a quantidade produzida de 

biomassa (palhada e/ou aquênios) e a área cultivada, com os resultados expressos em 

kg, t ou Mg por hectare. 

 

3.3.1 Produção de biomassa 

 

Em geral, compreende-se por crescimento o aumento irreversível de tamanho ou 

peso. O desenvolvimento implica em mudanças qualitativas apresentadas pelas plantas 

durante o seu crescimento. Segundo Benincasa (2003), a análise de crescimento baseia-

se fundamentalmente no fato de que, em média, 90% do acúmulo de matéria seca pelas 

plantas ao longo dessa fase, resultam da atividade fotossintética e o restante da absorção 

de nutrientes minerais. 

Entre os fatores capazes de influenciar a produtividade de biomassa do girassol 

destacam-se a fertilidade do solo, a disponibilidade de água, o número de plantas por 

unidade de área e a época de plantio e de colheita (TOMICH et al., 2004). 

Germinação Crescimento Floração 
Enchimento de 

aquênios 

 V-E V-n R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 

Nº de plantas e capítulos            

Nº de flores (primórdios)            

Nº de flores fecundadas            

Nº aquênios cheios            

Peso do aquênio            

Óleo 
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Alguns exemplos desses fatores que influenciam na produtividade de biomassa 

do girassol são apontados por vários autores em diversas regiões do Brasil. Em estudo 

realizado por Pereira (2003), avaliando a produtividade de biomassa de quatro cultivares 

de girassol (DK180, M734, Rumbosol 91 e V2000), houve a redução progressiva na 

produção de matéria verde de 27,5 t ha
-1 

para 17,7 t ha
-1

, 13,1 t ha
-1 

e até 9,2 t ha
-1

 à 

medida que a colheita foi retardada, sendo feita aos 30, 37, 44 e 51 dias após o 

florescimento, respectivamente. Porém, a produção de matéria seca não foi 

significativamente afetada pelo avanço no estádio de maturação da planta, mantendo-se 

entre 5,12 t ha
-1

 e 6,08 t ha
-1

 para as mesmas idades de corte. 

Em estudo realizado pela Embrapa CNPSo e UFMG, com treze cultivares de 

girassol plantados no período de safrinha (TOMICH et al., 2003), houve efeito 

significativo  do genótipo sobre o rendimento de biomassa. Foram notadas produções de 

matéria verde variando entre 12,8 t ha
-1

 e 29,1 t ha
-1

 e produções de matéria seca de 3,6 t 

ha
-1

 a 7,7 t ha
-1

. Deve-se ressaltar que os autores consideraram que as produtividades 

alcançadas nesse estudo foram limitadas pela baixa densidade média da população de 

plantas por ocasião da colheita, que foi de 34.407 plantas ha
-1

. 

Monteiro (2001), trabalhando com densidades de 26.667 a 80.000 plantas ha
-1

, 

constatou que a produção de massa seca por planta diminuiu com o aumento do número 

de plantas na linha. Porém, quando considerou a massa seca por área, houve efeito 

compensatório nas densidades mais altas, pois o decréscimo na produção de massa seca 

por planta foi compensado pelo maior número de plantas na linha.  

Segundo Tomich (1999), os componentes de maior participação na produção de 

massa do girassol são o caule e o capítulo, que estão condicionados ao número de 

plantas por unidade de área, ocorrendo diferenças na participação desses componentes 

em função do cultivar.  

A quantificação da matéria verde é uma informação importante, pois o girassol 

pode ser utilizado na adubação verde e na produção de silagem (CASTRO e FARIAS, 

2005). Segundo esses autores, o acúmulo de matéria seca está diretamente relacionado 

às características fenotípicas e ambientais. Pelos dados de Tomich (1999), a produção 

de matéria seca do girassol é influenciada pela densidade de semeadura, pelo cultivar e 

pelo estádio de desenvolvimento fenológico. Em geral, observa-se aumento na produção 

de matéria seca do girassol em densidades mais elevadas. 
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3.3.1.1 Índice de colheita  

 

De acordo com Carvalho et al. (2005), o rendimento de grãos é um caráter 

complexo, pois resulta da expressão e associação de sua característica genética com o 

ambiente. Para avaliar a eficiência de produção de uma cultura, utiliza-se o índice de 

colheita, que no caso do girassol é a eficiência da produção de aquênios da cultura 

obtida pela relação entre a massa seca de aquênios e a massa seca da aérea total, como 

resultado da redistribuição de carboidratos das partes vegetativas e do acúmulo destes 

durante a maturação dos aquênios.  

Segundo Andrade (1995) e Castro e Farias (2005), o índice de colheita do 

girassol é baixo e deve situar-se entre 0,25 e 0,35, pois os aquênios têm em torno de 

45% de óleo em sua composição e, para o acúmulo de 1g de lipídeos, são necessários 3g 

de glicose. Também em girassol, De La Vega e Hall (2002) encontraram índice de 

colheita em média de 0,35. 

O diâmetro do capítulo tem implicação direta sobre o número potencial de 

aquênios e, de acordo com Silva et al. (2009), baixos rendimento em girassol ocorrem 

em função da redução da disponibilidade hídrica no solo, afetando o crescimento dos 

capítulos e aquênios. 

 

3.3.1.2 Produtividade de grãos 

 

A produção de girassol tem se expandido significativamente nos últimos anos. A 

produção do grão de girassol no Brasil cresceu de 15,8 mil toneladas, em 1998, para 

100 mil toneladas, em 2007, assinalando um aumento de 12,4 para 115 mil ha no 

mesmo período, o que representa um aumento de cerca de 827%. A produtividade da 

cultura cresceu 13,5% entre 1998 e 2007, havendo atingido um máximo de 1.811 kg ha
-

1
 em 2007. O crescimento médio obtido na safra 2007/08 foi de aproximadamente 43% 

(IBGE, 2009). Este aumento vem ocorrendo devido à incorporação de tecnologias na 

cultura que viabilizaram a sua produção de forma sustentável e a presença de um 

mercado estável nos últimos sete anos, que vislumbrou a procura por parte do 

consumidor de um óleo comestível de alto valor nutricional (IBGE, 2009). 

Resultados de pesquisas com o girassol no Nordeste mostram produtividades 

médias bastante promissoras (entre 1.500 e 2.588 kg ha
-1

). Elas foram obtidas em 
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diversos experimentos da EMBRAPA-CNPSo (RIBEIRO, 1998), no Piauí (municípios 

de Teresina, Elizeu Martins, Uruçuí, Guadalupe e Campo Maior), e no Maranhão 

(município de Sambaíba). Em ensaios realizados nos municípios de Carira, Frei Paulo, 

Nossa Senhora das Dores e Simão Dias, em Sergipe, em duas redes experimentais nos 

anos agrícolas de 2006 e 2007, as médias de produção variaram de 1.600 kg ha
-1

 a 2.600 

kg ha
-1

, superiores à média nacional de 1.500 kg ha
-1

, o que evidencia as condições 

edafoclimáticas propícias ao desenvolvimento da cultura do girassol no Nordeste. 

Produtividades entre 1.000 e 1.500 kg ha
-1

 foram encontradas no Agreste (municípios 

de Alagoinha e Lagoa Seca) e Mata (município de Sapé) da Paraíba (FREIRE et al., 

2007). Entretanto, há de se considerar que os níveis de produtividade em plantios 

comerciais tenderão a ser menores, e sempre condicionados pela disponibilidade hídrica 

e nível tecnológico disponível. 

 

3.3.1.3 Óleo de girassol  

 

O girassol destaca-se como a quinta oleaginosa em produção de grãos, e a quarta 

em produção de óleo no mundo (USDA, 2010). Nos últimos anos, aumentou 

significativamente o interesse pelo cultivo do girassol no Brasil, principalmente pelo 

aumento da demanda interna, ao redor de 13% ao ano, por óleo de girassol para o 

consumo humano, devido às suas propriedades funcionais no organismo e também 

devido à ascensão do mercado da bioenergia no Brasil e no mundo (GOMES, 2005). 

A qualidade nutricional de um óleo vegetal está intimamente relacionada com a 

sua composição em ácidos graxos. Entretanto, a qualidade industrial de um óleo vegetal 

tem um conceito relativo e irá depender da sua utilização na obtenção de produtos 

derivados do mesmo. Os óleos vegetais são basicamente constituídos de triglicerídeos. 

Fisicamente, eles apresentam-se no estado líquido à temperatura ambiente e possuem 

baixos pontos de fusão. Estas características são devido à composição em ácidos graxos 

que os óleos apresentam na sua constituição, os quais são, em sua maioria, insaturados, 

isto é, apresentam em suas moléculas uma ou mais ligações duplas entre os átomos de 

carbono como, por exemplo, os ácidos oléico, linoleico e linolênico. Os ácidos graxos 

também apresentam diferenças quanto ao número de átomos de carbono que os 

constituem. As propriedades químicas e a qualidade dos óleos vegetais dependem da 
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composição dos ácidos graxos que possuem, embora outros componentes, mesmo que 

em baixas concentrações, devam ser também considerados (MANDARINO, 1992). 

Uma característica dos óleos influenciada pela sua estrutura química é a 

estabilidade térmica: óleos com ácidos graxos saturados são mais estáveis do que os 

insaturados. Outra característica é a estabilidade oxidativa. O óleo de girassol, por 

exemplo, devido ao seu alto teor de ácido linoléico, é um dos óleos vegetais mais 

susceptíveis à oxidação e, portanto, a presença de antioxidantes é um fator determinante 

para garantir a sua estabilidade (MASUCHI et al., 2008). Quanto maior for o grau de 

insaturação do ácido graxo componente do triglicerídeo, maior será a intensidade da 

oxidação. 

O óleo de girassol destaca-se por suas excelentes características físico-químicas 

(Tabela 1) e nutricionais (Tabela 2). Possui alta relação de ácidos graxos poli-

insaturados/saturados (65,3%/11,6%, em média), sendo que o teor de poli-insaturados é 

constituído, em sua quase totalidade, pelo ácido linoleico (65%, em média). Por essas 

características, é um dos óleos vegetais de melhor qualidade nutricional e organoléptica 

do mundo (EMBRAPA, 2010). Os compostos derivados dos ácidos graxos poli-

insaturados essenciais (ácidos linoléico e linolênico) desempenham importante papel na 

prevenção de doenças cardiovasculares (MANDARINO, 1992). 

 

TABELA 1. Características físico-químicas do óleo de girassol. 

              Índices Unidades Valores de Referência 

Peso Específico (25ºC) g cm
-
³ 0,915 - 0,920 

Índice de Refração (25ºC) - 1,467 - 1,469 

Índice de Iodo g I2 100g
-1

 110 - 143 

Índice de Saponificação mg KOH g
-1

 188 - 194 

Matéria Insaponificável % <1,5% 

Acidez, óleo refinado % g ácido oleico 100g
-1

 <0,3 

Índice de Peróxido % meq kg
-1

 <10,0 

Fonte: ANVISA (1999) 

 

Existem dois tipos de girassol cultivados comercialmente: os cultivares com 

baixo teor de óleo e aqueles com alto teor. As sementes não oleosas são maiores e 

apresentam casca grossa (40 a 45% do peso da semente), facilmente removível. 

Também chamadas de “confectionery varieties”, as sementes não oleosas têm de 25 a 

30% de óleo e representam somente 5% dos genótipos de girassol e destinam-se 
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principalmente para produção de ensilagem, para a alimentação de pássaros e para 

consumo humano direto. Já as sementes oleosas são menores, com pericarpo bem 

aderido, representando 20 a 30% do peso das sementes e possuindo de 35 a 50% de óleo 

(VIEIRA, 2005). 

  

TABELA 2. Teor porcentual médio dos ácidos graxos presentes em diferentes óleos 

vegetais. 

Ácidos graxos 
Óleos vegetais 

Amendoim Girassol Oliva Soja 

Mirístico (C14:0)
1
 0,3-0,5 0,5 15,3-17,1  

Palmítico (C16:0) 6,0-8,5 4,0-8,0 7,0-15,0 11,0-12,0 

Palmitoléico (C16:1) tr-2,5 - 0,5-3,5 tr-0,5 

Esteárico (C18:0) 2,5-6,5 2,0-6,0 1,0-3,5 2,0-4,5 

Oléico (C18:1) 50,0-72,0 25,0-40,0 69,0-85,0 21,0-34,0 

Linoléico (C18:2) 13,0-26,0 50,0-70,0 4,0-12,0 49,0-59,0 

Linolênico (C18:3) tr tr tr 2,0-8,5 

Araquídico (C20:1) 3,0-5,0 0,5-2,0 0,1-0,2  

Ecosenóico (C20:1) - tr-0,5 - - 

Behênico (C22:0) 3,0-5,0 - - - 

Erúcico (C22:1) - - - - 

1
(Cn:n), onde Cn = nº de carbono na cadeia : n = nº de insaturações.  

Fonte: The American Oil Chemist’s Society, 1990.  

 

3.4 Adubação orgânica 

 

Em geral, os solos da região semiárida do Nordeste do Brasil em geral, são 

pouco férteis, devido principalmente, à baixa disponibilidade de nitrogênio (N) e 

fósforo (P) (SAMPAIO et al., 1995) e o uso de adubos inorgânicos é pouco freqüente 

devido ao limitado poder aquisitivo da maioria dos agricultores. Desta forma, a adoção 

de adubação orgânica torna-se uma alternativa interessante, em vista da facilidade de 

obtenção e do custo relativamente baixo.  A adubação orgânica com esterco bovino e 

restos vegetais tem uma longa tradição na agricultura (LADD et al., 1983; SAMPAIO e 

SALCEDO, 1993; GANRY et al., 2001; GAVA et al., 2005), tendo perdido prestígio no 

passado com a introdução da adubação mineral em sistemas agrícolas e retomado a 
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importância, nas últimas décadas, com a preocupação com o meio ambiente e com a 

alimentação saudável.  

Em sistemas agrícolas, a dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS) pode ser 

influenciada não só pelo manejo, por meio da seleção de culturas e de formas de preparo 

do solo, mas também pela adição de fertilizantes químicos e materiais orgânicos, que 

influem positivamente nos processos biológicos de decomposição e mineralização da 

MOS. A adição de materiais orgânicos é fundamental à qualidade do solo, 

caracterizando-se pela liberação gradativa de nutrientes, que reduz processos como 

lixiviação, fixação e volatilização, embora dependa essencialmente da taxa de 

decomposição, controlada pela temperatura, umidade, textura e mineralogia do solo, 

além da composição química do material orgânico utilizado (ZECH et al., 1997). 

O esterco animal é o principal adubo orgânico utilizado para a melhoria da 

fertilidade dos solos do semiárido nordestino, mas a quantidade de esterco disponível 

nas propriedades é, em geral, insuficiente para suprir a demanda das culturas agrícolas 

(HOLANDA, 1990; SILVA et al., 2007). Outro fator é que, quando usado esterco de 

baixa qualidade e/ou não-curtido, pode provocar a imobilização de nutrientes do solo 

nas semanas seguintes após sua incorporação, com limitações no crescimento e na 

produtividade das espécies vegetais (HOLANDA, 1990; PALM et al., 2001a,b; SILVA 

et al., 2007). 

Já os adubos verdes, capazes de realizar a fixação biológica de nitrogênio (FBN) 

eficientemente, podem representar contribuições consideráveis na viabilidade 

econômica e sustentabilidade dos sistemas de produção (BODDEY et al., 1994), por 

reduzirem a necessidade da aplicação de N sintético. Entre as espécies empregadas na 

adubação verde, as espécies da família das leguminosas destacam-se por formarem 

associações simbióticas com bactérias fixadoras de N2, resultando em aportes de 

quantidades expressivas deste nutriente ao sistema solo-planta (PERIN et al., 2003), e 

contribuindo com a nutrição das culturas subsequentes (ANDREOLA et al., 2000b; 

ZOTARELLI, 2000). Outra característica importante das leguminosas é a baixa relação 

C/N, quando comparada a plantas de outras famílias. Este aspecto, aliado à grande 

presença de compostos solúveis, favorece sua decomposição e mineralização por 

microorganismos do solo e a reciclagem de nutrientes (ZOTARELLI, 2000). Por outro 

lado, o emprego de não-leguminosas na adubação verde pode amenizar perdas de N, 
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mediante a imobilização temporária deste nutriente em sua biomassa (ANDREOLA et 

al., 2000b). 

O N é um macronutriente absorvido e exportado em grandes quantidades nas 

colheitas. A maior parte do N do solo está na forma orgânica (aproximadamente 98%), 

não disponível para as plantas. Para que o elemento se torne disponível, deve passar 

pelo processo da mineralização que consiste na transformação para formas de amônio 

(NH4
+
) e nitrato (NO3

-
). Os íons NH4

+
 e NO3

- 
são as formas predominantes de N mineral 

disponível às plantas. Nos solos em geral a concentração de NH4
+
 é baixa, devido a sua 

rápida oxidação para NO3
-
 (SCHLOERRING et al., 2002). Na planta, as formas 

amoniacal (NH4
+
) e nítrica (NO3

-
) possuem diferentes efeitos no crescimento, na 

qualidade vegetal, na produção de biomassa e na reprodução (LANE e BASSIRIRAD, 

2002). Algumas espécies de plantas têm preferência pela absorção de N na forma 

amoniacal (MALAGOLI et al., 2000). Tisdale et al. (2005) citaram que o amônio é a 

forma preferencial devido à conservação de energia na assimilação do nitrogênio 

absorvido em relação ao nitrato (um passo a menos no processo de redução do N). A 

redução do nitrato (NO3
-
) e a assimilação do amônio (NH4

+
) são processos dependentes 

de energia, de Trifosfato de Adenosina (ATP), por exemplo, e de poder redutor, como o 

de NADH, o NADPH e ferredoxina reduzida, também dependentes de esqueletos de 

carbono derivados do ciclo de Krebs, como o α-acetoglutarato. Esses processos drenam 

esqueletos de carbono, energia e doadores de elétrons, competindo com o metabolismo 

do carbono (SOUSA e FERNANDES, 2006). 

 Tisdale et al. (2005) citaram que o crescimento vegetal é melhorado quando as 

plantas são nutridas com nitrato e amônio, comparado com o suprimento apenas de 

nitrato ou amônio. Por outro lado, as informações científicas avaliadas pelo ponto de 

vista prático não indicam vantagem no uso de fertilizantes nitrogenados nítrico-

amoniacais (CANTATELLA, 2007). 

 

3.5 Atributos de qualidade do solo 

 

O conceito de qualidade do solo, baseado na definição da Soil Science Society of 

America, seria a capacidade de um tipo específico de solo de funcionar, dentro dos 

limites de um ecossistema natural ou manejado, para sustentar a produtividade vegetal e 

animal.  
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A avaliação da qualidade do solo é feita por indicadores (atributos) que devem 

integrar as suas propriedades químicas, físicas e biológicas (DORAN e PARKIN, 

1994). Alguns indicadores são amplamente utilizados: conteúdo de matéria orgânica, 

densidade do solo, retenção de água, porosidade, condutividade hidráulica, pH, 

atividade microbiana entre outros (LARSON e PIERCE, 1994; DORAN et al., 1993). 

De acordo com LIEBIG e DORAN (1999), devem ser escolhidos indicadores que 

possam ser utilizados em áreas distintas, independentemente da diversidade de situações 

que prevaleçam. Os indicadores a serem utilizados devem ser facilmente quantificados e 

seus efeitos de fácil interpretação, viabilizando a aplicação por agricultores e técnicos 

no campo. 

Segundo Arshad (2002), os indicadores de qualidade do solo são compostos por 

parâmetros químicos, físicos e biológicos, analisados de forma integrada, que refletem a 

capacidade do solo em exercer suas funções básicas nos ecossistemas, controlando a 

ciclagem de nutrientes, o fluxo de energia e matéria, o clima e a dinâmica da água. 

Indicadores de qualidade do solo, portanto, são essenciais para monitorar impactos, 

positivos ou negativos, de fenômenos naturais ou de ações antrópicas, como é a 

atividade agrícola. De acordo com Sans (2000), o conhecimento da qualidade do solo é 

imprescindível à definição de estratégias para o manejo sustentável e à identificação de 

indicadores críticos. 

Várias estratégias de avaliação da qualidade do solo têm sido propostas, ao 

longo do tempo, destacando-se as que consideram a necessidade de um conjunto 

numeroso de atributos do solo para a obtenção de um índice confiável de qualidade 

(DORAN e PARKIN, 1994). Em contrapartida, existem também as que consideram que 

um número reduzido de atributos-chave, como a matéria orgânica do solo, pode 

expressar eficientemente a qualidade do solo (GREGORICH et al., 1994; SEYBOLD et 

al., 1998). Isto porque a matéria orgânica está relacionada com diversas propriedades 

químicas, físicas e biológicas, sendo utilizada frequentemente como indicador-chave da 

qualidade do solo, tanto em sistemas agrícolas como em áreas de vegetação nativa 

(JANSEN, 2005). 
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3.5.1 Atributos químicos 

 

A substituição da vegetação natural por culturas comerciais provoca alterações 

nas propriedades químicas dos solos, que são influenciadas pelo tipo de solo, fertilidade 

natural, cultura implantada e o manejo utilizado (BORGES e KIEHL, 1997). 

Essas alterações podem degradar o solo e precisam ser avaliadas e quantificadas. 

A avaliação da qualidade dos solos é feita através de indicadores que podem ser 

características (atributos) químicas como já mencionado anteriormente. Dentre as 

propriedades químicas que são utilizadas para a determinação da qualidade do solo, 

destacam-se a matéria orgânica ou carbono orgânico total, os macro e micronutrientes, 

além da condutividade elétrica e do pH. 

Dentro do conceito de qualidade do solo, a matéria orgânica do solo (MOS) 

como já mencionado, tem sido reconhecida como um dos mais importantes atributos 

(DORAN e PARKIN, 1994). Este consenso em relação a MOS como indicador da 

qualidade do solo emana do fato de que seu teor é muito sensível em relação às práticas 

de manejo, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, onde, nos primeiros anos 

de cultivo, mais de 50% da matéria orgânica previamente acumulada podem ser 

perdidas por diversos processos, entre esses a decomposição microbiana e a erosão 

(PEIXOTO, 2008). 

A matéria orgânica é componente imprescindível para a qualidade dos solos e 

ambientes tropicais. Ela desempenha um papel significativo na produtividade dos solos, 

pois representa a reserva dominante de nutrientes das plantas (N, P, S). Além disso, ela 

influencia diretamente os fatores físicos, químicos e biológicos do solo.  

Fatores como pH, capacidade de troca iônica e estrutura do solo (ZECH et al., 

1997), contribuem para o sequestro de C da atmosfera (BAYER et al., 2000; 

GLATZELA et al., 2003) e tem efeito também na atividade microbiana e na 

estabilidade de agregados (BALESDENT et al., 2000, KALBITZ et al., 2003). Estima-

se que 65 % a 75 % da MOS de grande parte dos solos minerais sejam substâncias 

húmicas.  

 As substâncias húmicas compreendem um grupo de compostos de carbono 

gerados na decomposição dos resíduos orgânicos que sofrem ressíntese, formando um 

material denominado de húmus. Pode ser subdividido em substâncias húmicas (ácidos 

fúlvicos, ácidos húmicos e humina) e substâncias não húmicas (carboidratos, proteínas, 
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ceras, gorduras, etc.) (STEVENSON, 1994). As substâncias húmicas apresentam 

tamanho coloidal e corresponde a 80 até 90% do carbono do solo, dependendo do uso e 

do manejo adotado (SANTOS, 2005).  

Determinados compartimentos da matéria orgânica do solo são capazes de 

refletir, mais rapidamente, as mudanças nos conteúdos de C no solo associadas ao 

manejo. As reduções nestes compartimentos são, de modo geral, maiores que as 

observadas, quando se considera apenas o conteúdo total de C do solo (JANZEN et al., 

1992). Numa escala crescente de sensibilidade, obtém-se, em primeira ordem, a 

biomassa microbiana do solo (BMS), bastante variável e sensível, considerada como 

compartimento ativo na dinâmica da MOS (LUNDQUIST, et al., 1999). Em seguida, 

representando uma medida de sensibilidade intermediária, tem-se a matéria orgânica 

leve (MOL) (FREIXO et al., 2002). Essa MOL é constituída por resíduos orgânicos 

parcialmente humificados em vários estádios de decomposição e apresenta um tempo de 

residência no solo que varia de 1 a 5 anos (JANZEN et al., 1992). Portanto, pode ser 

considerada como compartimento lento dentro da dinâmica do C e N no solo (LEITE, 

2002). A manutenção desse compartimento é fundamental para a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas, uma vez que representa, em curto e médio prazo, potencial para 

ciclagem de nutrientes (COMPTON e BOONE, 2002). E por fim, representando uma 

medidor de baixa sensibilidade, tem-se o carbono orgânico total do solo, que é pouco 

variável e pouco sensível. (SIX et al., 2000). 

A quantidade de carbono orgânico total do solo (COT) é função das taxas de 

decomposição e da quantidade e composição do aporte dos resíduos das culturas, raízes 

das plantas e outros materiais orgânicos (FOLLETT, 2001). Os níveis de COT nos solos 

refletem, após alguns anos, o balanço entre as adições e perdas deste carbono orgânico. 

Após o cultivo do solo, este equilíbrio é rompido e maiores quantidades de C na MOS 

são expostas aos processos oxidativos.  

 

3.5.2 Atributos físicos 

 

Dos componentes do manejo do solo, o preparo talvez seja a atividade que mais 

influi no seu comportamento físico, pois atua diretamente na estrutura do solo 

(OLIVEIRA et al., 2003). De modo geral, o solo mantido em estado natural, sob 

vegetação nativa, apresenta características físicas, como permeabilidade, estrutura, 
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densidade e porosidade, adequadas ao desenvolvimento normal de plantas 

(ANDREOLA et al., 2000a). 

Muitos atributos físicos do solo têm sido utilizados para quantificar as alterações 

provocadas pelos diferentes sistemas de manejo, ou até mesmo, como indicadores de 

qualidade do solo. Dentre eles, estão a textura, a densidade, a estabilidade de agregados, 

a umidade, a condutividade hidráulica e a retenção de água no solo. A densidade do solo 

é usada na estimativa da estrutura do solo com relação ao potencial de lixiviação, 

produtividade e aspectos erosivos (DORAN e PARKIN, 1994), sendo afetada por vários 

fatores, como sistema de manejo, tipo de cobertura vegetal e teor de matéria orgânica 

(CAVENAGE et al., 1999; TORMENA et al., 2002; CRUZ et al., 2003; SPERA et al., 

2004). 

Um bom crescimento vegetal depende da presença de agregados estáveis com 

diâmetro entre 1 e 10 mm que contenham grande quantidade de poros com mais de 75 

μm de diâmetro (condições normais de aeração) e de poros com diâmetro entre 0,2 e 30 

μm em número suficiente para reter água para o crescimento de microrganismos e raízes 

(SIQUEIRA et al., 1994). A melhoria da estrutura é acompanhada pelo aumento da 

permeabilidade, pelo decréscimo na erodibilidade e pela redução no escorrimento 

superficial de água e, conseqüentemente, pela redução da erosão hídrica 

(WISCHMEIER, 1966) e aumento da qualidade do solo. O carbono orgânico é um dos 

principais fatores de formação e estabilização dos agregados, sendo comum encontrar-

se correlação positiva entre as duas variáveis (TISDALL e OADES, 1980). 

A formação dos agregados envolve dois processos: floculação e cimentação. A 

floculação ocorre pela aproximação entre as partículas primárias, mas, para que esses 

agregados sejam estáveis, ou seja, resistam à ação destrutiva da água, por exemplo, é 

necessário que haja uma certa estabilidade. Essa estabilidade é dada pela ação dos 

microrganismos do solo (hifas de fungos que envolvem os agregados, por exemplo) e 

ação do húmus do solo. Essa ação se deve principalmente à presença da grande 

quantidade de radicais orgânicos que interagem com a superfície do mineral através de 

ligações de alta resistência, como pontes de hidrogênio. A matéria orgânica envolve o 

agregado dificultando a entrada de água (PEIXOTO, 2008). 

A capacidade de um solo em armazenar água para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas está diretamente relacionada a vários atributos físicos dos 
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solos, dentre eles a curva granulométrica e a de retenção de água ou curva característica 

potencial-umidade (TORMENA et al., 1998). 

Esses atributos físicos são indiretamente governados pela estrutura do solo. Um 

solo bem estruturado (estrutura granular) apresenta uma melhor distribuição entre macro 

e microporos, refletindo-se numa boa aeração e taxa de infiltração. Ele não teria 

problemas de escoamento superficial (“run-off”) e acúmulo de água no perfil. As 

substâncias húmicas aumentam a capacidade de retenção de água pela presença 

principalmente dos grupos carboxílicos e fenólicos que geram cargas positivas e 

negativas (aumentam a CTC do solo) e nestes locais existe a atração das moléculas de 

água, diminuindo, nestas condições, a percolação da água no perfil e aumentando seu 

armazenamento (PEIXOTO, 2008). 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área experimental  

 

O experimento foi conduzido no Sítio Agroecológico Vila Maria Rita no 

município de Taperoá, PB (Figura 3), de 2007 a 2011. O município está localizado na 

microrregião do Cariri, em torno de 7º 12’ 23” de latitude Sul e 36º 49’ 25” de longitude 

W Gr, com altitude média de 532 m e precipitação média anual de 500 mm (AESA, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Localização do Sítio Agroecológico Vila Maria Rita no município de 

Taperoá, PB. 
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O experimento foi conduzido em regime de sequeiro e os dados de precipitação 

pluvial encontram-se na tabela 3. A região apresenta média de temperatura máxima e 

mínima de 30 e 20ºC, respectivamente (AESA, 2010). 

 

TABELA 3. Precipitação pluviométrica mensal e acumulada nos anos de 2010 e 2011 

no município de Taperoá, PB. 

Anos 

Meses 
Acumulado 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

-------------------------------------------------------  mm  ------------------------------------------------------- 

2010 95 57 75 94 28 127 16 7,5 3,6 112 0 76,4 691,5 

2011 142 155 238 311 303 22 113 6,1 0 23,5 0,9 3,3 1.317, 8 

 

O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Flúvico 

(EMBRAPA, 2006), com 600, 250 e 150 g kg
-1

 de areia, silte e argila, respectivamente. 

De acordo com Jacomine (1996), os Neossolos Flúvicos possuem a maior gama de 

alternativas de uso dentro da região semiárida, por estarem situados em várzeas onde as 

condições de umidade e a fertilidade natural são mais favoráveis ao uso agrícola. São 

bastante aproveitados tanto para culturas irrigadas como de sequeiro. A área 

experimental apresenta um longo histórico de uso, com alguns intervalos entre os 

cultivos (Tabela 4). 

 

TABELA 4. Histórico de uso na área do experimento no Sítio Agroecológico Vila 

Maria Rita no município de Taperoá, PB.  

Anos Descrição de uso da terra 

1911 a 1979 Cultivo de subsistência / pousio (sem uso agrícola) 

1980 a 2004 Cultivo de algaroba (Prosopis juliflora Sw DC) 

2005 Corte da algaroba (Prosopis juliflora Sw DC) 

2006 Pousio 

2007 a 2009 
Experimento com adubação orgânica de diferentes 

qualidades na cultura do milho (Zea Mays L.) 

2010 e 2011 
Experimento com adubação orgânica de diferentes 

qualidades na cultura do girassol (Helianthus annuus L.) 

Fonte: Informações do proprietário das terras do Sítio Agroecológico Vila Maria Rita, 

por meio de relatos de seus pais e avós.  

 

O período experimental foi de 2007 a 2011, nos primeiros três anos foi cultivado 

o milho e nos dois anos seguintes girassol. Os dados de produtividade desses dois 

últimos anos foram abordados nesse estudo. 

Em 2007, no início da implementação do experimento o solo foi amostrado na 

camada de 0-20 cm para caracterização química (Tabela 5). O pH foi determinado em 
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água (1:2,5), o P por colorimetria (Mehlich-1), o Ca e o Mg por absorção atômica e o K 

por fotometria de chama (EMBRAPA, 1999). O N total foi determinado por destilação 

(BREMNER e MULVANEY, 1982) e o C total via oxidação úmida (SNYDER e 

TROFYMOW, 1984). 

 

TABELA 5. Caracterização química do Neossolo Flúvico da área experimental, em 

Taperoá, PB, no ano de 2007. 

pH (H2O) COT
(1)

 NT
(2)

 P  K Ca
2+

 Mg
2+

 Al
3+

 H+Al 

 -------- % -------- ----- mg kg
-1 

----- -------------- cmolc kg
-1

 --------------- 

6,74  0,88 0,05 229 99,19 3,95 0,62  0,10   1,32 
(1) Carbono orgânico total. 

(2)
 Nitrogênio total.  

 

 

4.2 Materiais orgânicos 

 

Foram utilizadas ramas (folhas e galhos finos) de marmeleiro (Croton 

sonderianus Muell. Arg.) e gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Walp). O esterco foi 

proveniente de currais em propriedades rurais próximas da área experimental e as ramas 

de marmeleiro e de gliricídia, foram cortadas e picadas com auxílio de um facão de 

plantas da propriedade e regiões circunvizinhas.  

Sub-amostras dos materiais utilizados na adubação foram secas em estufa de 

ventilação forçada (65 ºC) e moídas em moinho tipo Wiley, com peneira de 1 mm e 

digeridas em mistura de ácido sulfúrico (H2SO4) mais água oxigenada (H2O2), para 

extração do P, K, Ca, e Mg (Tabela 6).  

O P foi determinado por colorimetria, K por fotometria de chama (EMBRAPA, 

1999), o Ca e Mg por absorção atômica, C orgânico total foi determinado por oxidação 

via úmida com dicromato de potássio (SNYDER e TROFYMOW, 1984) e o N total por 

destilação (BREMNER e MULVANEY, 1982). A lignina foi determinada pelo método 

da fibra em detergente ácido (FDA) utilizando o Ankom (VAN SOEST, 1963). Os 

polifenóis solúveis totais foram extraídos em etanol a 50% e ± 80 ºC, sendo 

quantificados utilizando 0,5 mL da amostra, 10 mL de água, 1,25 mL do reagente de 

Folin-Denis e 5 mL de carbono de sódio a 17% em um balão volumétrico de 25 mL 

(ANDERSON e INGRAM, 1993). 
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TABELA 6. Caracterização química dos materiais orgânicos utilizados no estudo. 

Materiais 
COT

(1)
 NT

(2)
 Lig.

(3)
 Pol.

(4)
 MS

(5)
 P K Ca Mg 

--------------------------------------- % --------------------------------------- 

Gliricídia 38,5 3,1 12 1,42 23,5 0,54 2,1 2,1 0,01 

Marmeleiro 41,0 1,7 14 6,77 37,1 0,35 1,2 1,2 0,007 

Esterco 12,5 1,2 9 7,42 67,7 0,55 2,7 2,7 0,04 
(1)

 Carbono orgânico total. 
(2) 

Nitrogênio total. 
(3)

 Lignina. 
(4)

 Polifenóis. 
(5)

 Matéria seca. 

 

 

4.3 Delineamento experimental  

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso em arranjo 

fatorial (3 x 2) + 2, correspondendo a três tipos de materiais orgânicos  (marmeleiro, 

gliricídia e esterco), dois tipos de aplicações (incorporado e em superfície) e dois 

controles sem adições de materiais (com e sem revolvimento do solo). Foram 

demarcados quatro blocos, divididos em oito parcelas com dimensões de 5 x 4 m, com 

área útil de 12 m
2
, levando em consideração 0,5 m de bordadura das extremidades das 

parcelas experimentais (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Delineamento experimental e materiais orgânicos. CI = controle 

incorporado; CS = controle em superfície; EI = esterco incorporado; 

ES = esterco em superfície; GI = gliricídia incorporada; GS = 

gliricídia em superfície; MI = marmeleiro incorporado; MS = 

marmeleiro em superfície. 
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4.4 Aplicação dos materiais orgânicos, plantio e colheita do girassol 

  

A adubação com os materiais orgânicos foi repetida durante cinco anos, tendo 

início no ano de 2007, quando implantou-se a cultura do milho (Zea mays L.), que foi 

semeado por mais dois anos. Nos dois anos seguintes (2010 e 2011) cultivou-se o 

girassol (Helianthus annuus L.), na mesma área, com o mesmo delineamento 

experimental. Os materiais foram aplicados em superfície, em dose equivalente a 15 t 

ha
-1

 de matéria fresca, correspondendo a 3,5, 5,7 e 10 t de matéria seca de gliricídia, 

marmeleiro e esterco, respectivamente (Figura 5A).  

A incorporação dos materiais orgânicos ao solo foi realizada com enxada 

manual, na camada de 0 a 10 cm de profundidade (Figura 5B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Aplicação dos materiais orgânicos nas parcelas experimentais 

em Taperoá, PB. (A) materiais aplicados em superfície; (B) 

incorporação dos materiais ao solo. CS = controle em 

superfície; EI = esterco incorporado; ES = esterco em 

superfície; GI = gliricídia incorporada; GS = gliricídia em 

superfície. 

 

Nos dois anos, o girassol foi semeado em março, uma semana após a aplicação 

dos tratamentos, que se seguiu as primeiras chuvas do mês. As sementes plantadas 

foram “sementes crioulas” fornecidas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA. 

O girassol foi semeado no espaçamento de 1,0 x 0,5 m, totalizando quatro fileiras dentro 

de cada parcela. Quatro sementes foram semeadas por cova, gerando uma densidade 

inicial de 80.000 plantas ha
-1

. Após duas semanas da semeadura do girassol foi 

realizado o desbaste deixando apenas uma planta por cova, totalizando uma densidade 

final de 20.000 plantas ha
-1

 (Figura 6). A área experimental foi mantida limpa através de 
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capinas manuais, com enxada, cada semana, e as ervas capinadas foram deixadas sobre 

a superfície do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Girassol “crioulo” cultivado com 

adubação orgânica no semiárido 

paraibano em 2011. 

 

A colheita foi realizada 120 dias após a semeadura, quando 90% das plantas da 

área útil apresentaram as brácteas com coloração amarelo-castanho, indicando assim, 

maturação fisiológica do girassol (fase R9). Foram retiradas 10 plantas inteiras da área 

útil de cada parcela, cortadas rente ao solo, separando-se as sementes do restante da 

biomassa para determinação da produtividade de palhada (folha + colmo + capítulo sem 

semente) e grãos (aquênios) (Figura 7).  

Sub-amostras das sementes foram retiradas para determinação da umidade e 

posterior correção para 11% (EMBRAPA, 2010). O restante da biomassa (palhada) 

também foi pesado e uma sub-amostra foi retirada e secada em estufa de ventilação 

forçada a 105º C por 24 horas para determinação da massa seca (BRASIL, 1992). Em 

seguida calculou-se o índice de colheita, pela relação entre a massa seca de aquênios e a 

massa seca aérea total (EMBRAPA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Colheita do girassol com separação dos capítulos e da palhada. 
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4.5 Extração e quantificação do óleo de girassol 

 

O óleo das sementes de girassol foi extraído através do conjunto extrator de 

Soxhlet (Figura 8), segundo a metodologia do Handbook of food analytical chemistry 

(SHAHIDI, 2005). Esse método inicia-se colocando a amostra dentro de um cartucho e 

este dentro de uma cápsula de extração. O solvente (hexano) é aquecido no balão 

originando vapor. O vapor proveniente do solvente aquecido passa por um condensador 

onde é refrigerado passando ao estado líquido e circulando dentro da cápsula que 

contém a amostra, arrastando os compostos solúveis presentes. Após vários ciclos, 

obtem-se o extrato solubilizado no solvente. O solvente é então evaporado, obtendo-se 

como extrato final o óleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. (A) Conjunto extrator de Soxhlet; (B) Extrator de Soxhlet; (C) 

condensador do extrator; (D) corneta ou cápsula do extrator; (E) 

balão de fundo chato para extrator. 

 

Para a preparação da amostra utilizada nas extrações, as sementes de girassol 

foram secadas em estufa de ventilação forçada de 65 ºC por 72 h até peso constante e 

posteriormente trituradas com o auxílio de um multiprocessador doméstico (modelo 

PRO ARNO). 

Para a extração, pesaram-se 10 gramas da amostra em balança analítica de 

precisão com 4 casas decimais e toda a massa foi cuidadosamente transferida para os 

cartuchos de papel para extração (Figura 8A). Os cartuchos foram colocados em 
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bandejas plásticas e posteriormente acoplados às cápsulas do extrator, adicionando-se 

150 mL de hexano (C6H14) no balão do extrator e conectando-se à cápsula de extração. 

O tempo de extração foi de aproximadamente 12 horas (SHAHIDI, 2005). Após a 

extração, a válvula de refluxo foi fechada e o solvente foi recuperado.  

O balão contendo a miscela foi desacoplado do sistema e foi levado para o rota 

evaporador, com a finalidade de retirar o restante do solvente contido no óleo. Em 

seguida o óleo foi pesado e a porcentagem de óleo das sementes processadas foi 

determinado por gravimetria e os resultados em porcentagem de base seca (SHAHIDI, 

2005). 

 

4.6 Indicadores de qualidade do solo 

 

 

4.6.1 Coleta e preparo das amostras de solo 

 

Para a quantificação dos indicadores de qualidade do solo foi coletada uma 

amostra de solo composta por tratamento, cada amostra composta sendo constituída de 

seis amostras simples, coletadas nas parcelas em estudo após a colheita do girassol, em 

julho de 2011. A amostragem foi realizada ao acaso dentro da área útil das parcelas, na 

profundidade de 0–20 cm, com auxílio de trado e em seguida acondicionadas em sacos 

plásticos devidamente identificados e encaminhados ao Laboratório de Física e 

Fertilidade do Solo no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco – DEN/UFPE para realização das análises. 

No laboratório, as amostras foram secadas ao ar, à sombra, durante 15 dias, 

posteriormente destorroadas, passadas em peneira de 2 mm de malha, retirando-se as 

raízes e os resíduos visíveis de plantas e animais. Em seguida, as amostras foram 

homogeneizadas, para a obtenção da terra fina secada ao ar (TFSA), Embrapa (1999). 

A TFSA passada em peneira de 2 mm foi utilizada para a determinação dos 

indicadores físicos (granulometria). Para as análises químicas, com exceção da matéria 

orgânica leve (MOL), foram utilizadas amostras de solo passadas em peneira de 0,15 

mm (100 mesh), após trituração em almofariz a TFSA foi passada por peneira de 0,5 

mm para determinação da MOL (CORREIA, 2010). 
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4.6.2 Atributos químicos 

 

Após a preparação das amostras de solo no laboratório, prosseguiu-se a extração 

dos elementos (N, P e K), pesando-se 0,5 g de solo em tubo de ensaio, digerindo com 

solução ácida em bloco digestor a 350º C, utilizando-se ácido sulfúrico P.A (H2SO4) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2), obtendo-se então o extrato para quantificação dos 

elementos (THOMAS et al., 1967) (Figura 9A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9.  Processo de extração e quantificação dos elementos. (A) 

digestão ácida em bloco a 350º C; (B) Leitura do extrato 

em fotômetro de chama para quantificação do K; (C) 

Destilador de N; (D) Determinação da condutividade 

elétrica; (E) Amostras de solo com dicromato de potássio 

para extração do COT.  

 

Do extrato proveniente da digestão quantificou-se o nitrogênio total, o fósforo e 

o potássio das amostras. O N total foi determinado por destilação (BREMNER e 

MULVANEY, 1982) (Figura 9C). O fósforo foi determinado espectrofotometricamente, 

por meio da leitura da intensidade da cor do complexo fosfomolíbdico, produzido pela 

redução do molibdato com ácido ascórbico (MURPHY e RYLEY, 1962). O potássio foi 

determinado pelo princípio da fotometria de chama (Figura 9B), no qual a amostra 

contendo cátions metálicos é inserida em uma chama e analisada pela quantidade de 

radiação emitida pelas espécies atômicas ou iônicas excitadas (SILVA, 1999). 

O pH foi determinado pela medição eletroquímica da concentração efetiva de 

íons H
+
 na solução do solo por meio de eletrodo combinado, imerso em suspensão 
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solo/água  na proporção (1:2,5), e o C orgânico total determinado por oxidação-difusão  

úmida com dicromato de potássio (SNYDER e TROFYMOW, 1984) (Figura 9E). 

A condutividade elétrica, utilizada como indicador de quantidade de íons 

presente em solução, foi medida utilizando-se um condutivímetro de bancada 

marca/modelo TECNAL, TEC-4MP, ajustando-se o aparelho à temperatura do extrato 

que era a mesma do ambiente. (EMBRAPA, 1999) (Figura 9D). 

A matéria orgânica leve do solo (MOL) com densidade inferior a 1 kg dm
-3

 foi 

obtida por flotação, utilizando metodologia descrita por Fraga e Salcedo (2004) e 

adaptada por Correia (2010). 

 

4.6.3 Atributos físicos 

 

4.6.3.1 Propriedades hidráulicas do solo 

 

As curvas de retenção da água no solo θ(h) e a condutividade hidráulica K(θ) 

foram determinadas pelo método semifísico, denominado “Beerkan” (SOUZA, 2008), 

que utiliza dados experimentais de infiltração, da textura e da estrutura do solo, para 

então estimar os parâmetros das curvas de θ(h) e K(θ). 

Neste método, θ(h) e K(θ) podem ser descritas, analiticamente, por cinco 

parâmetros: dois de forma (m ou n e η), relacionados principalmente com a textura 

(HAVERKAMP, 1998), e três de normalização (θs, Ks e hg), dependentes da estrutura 

do solo. Os parâmetros de forma são obtidos a partir da curva de distribuição dos 

tamanhos das partículas F(D) e da porosidade, enquanto os parâmetros de normalização 

são determinados a partir de experimentos de infiltração. 

Neste estudo, θ(h) e K(θ) são descritas, respectivamente, pelos modelos de van 

Genuchten (1980) e de Brooks e Corey (1964) (equações 1 e 2) e os parâmetros de 

forma e normalização desconhecidos foram obtidos através do algoritmo de análise de 

dados BEST (Beerkan Estimation of Soil Transfer Parameters through Infiltration 

Experiments), proposto por Lassabatére et al. (2006). 
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sendo θ a umidade volumétrica (L
3
 L

-3
); θr e θs as umidades volumétricas residual e 

saturada (L
3
 L

-3
), respectivamente; h o potencial matricial (L); hg (L) um valor de escala 

de h; m e n parâmetros de forma; Ks a condutividade hidráulica saturada do solo (L T
-1

); 

e η o parâmetro de forma para a curva de condutividade hidráulica. 

 O método Beerkan propõe a obtenção da curva de infiltração acumulada em 

função do tempo, com um infiltrômetro de anel simples (Figura 10A). A metodologia 

permite determinar esses parâmetros hidrodinâmicos do solo, independentemente da 

escala de estudo (LASSABATÈRE, 2006). 

 

4.6.3.2 Ensaio de Infiltração 

 

 Os ensaios de infiltração, para obtenção da curva de infiltração acumulada em 

função do tempo, foram realizados utilizando-se um infiltrômetro de anel simples de 

PVC de 15 cm de diâmetro e aproximadamente 8 cm de altura. Foram escolhidos dois 

pontos na superfície no centro de cada parcela experimental. 

Os ensaios de infiltração consistiam em determinar o tempo que volumes 

constantes de água (70 mL), adicionados continuamente no anel, levavam para se 

infiltrar. Esse teste fornece a infiltração tridimensional axissimétrica como uma função 

do tempo I3(t) (SOUZA et al., 2008). Durante cada teste, coletaram-se amostras 

deformadas para determinação da curva granulométrica e amostras indeformadas para 

determinação da densidade do solo e das umidades inicial, θ0, e final, θs (Figura 10C). 

Os infiltrômetros foram encravados no solo a um centímetro de profundidade, a fim de 

minimizar a perturbação estrutural e garantir o fluxo tridimensional da água no solo. 

(SOUZA et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Ensaio de infiltração de água no solo. Figura (A) infiltrômetro de 

anel simples; (B) e (C) Amostras indeformadas de solo. 
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4.6.3.3 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica foi realizada utilizando-se o método da ABNT (1984), 

o qual permite determinar os diâmetros das partículas mais finas (argila e silte) por 

sedimentação e as mais grosseiras (areia) por peneiramento (EMBRAPA, 1999). 

As frações granulométricas de areia, silte e argila foram quantificadas pelo 

método do densímetro de Boyoucos, usando-se um agitador mecânico como dispersante 

físico, durante 15 min e, 125 mL de hexametafosfato de sódio (NaPO3) (Calgon) como 

dispersante químico (Figura 11). (EMBRAPA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Determinação da distribuição granulométrica do solo. (A) Dispersão 

física das partículas; (B) Sedimentação das partículas de argila e 

silte; (C) Peneiramento e fracionamento das partículas de areia. 

 

A curva de distribuição dos tamanhos das partículas geralmente é obtida 

utilizando cinco frações granulométricas em média (argila, silte, areia fina, areia média 

e areia grossa). Como regra geral, a maioria das frações é considerada, e a melhor 

precisão é obtida pelo ajuste da curva. Dessa análise, resulta a distribuição de freqüência 

acumulada como uma função do diâmetro das partículas F(D), expressa pela equação de 

Haverkamp et al. (2001). Através dos diferentes tamanhos das partículas do solo, 

determinou-se a textura do solo ou composição granulométrica, na qual as frações 

texturais básicas são areia (tamanho entre 0,05 e 2 mm), silte (tamanho entre 0,002 e 

0,05 mm) e argila (inferior a 0,002 mm). Das diferentes porções de areia, silte e argila 

derivam as diferentes classes texturais dos solos. 

Na Figura 12 são apresentadas as curvas de distribuição dos tamanhos das 

partículas F(D) e na tabela 7 são apresentadas as respectivas classes texturais para todos 

os tratamentos, identificadas pelo triângulo textural, proposto pelo USDA 
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(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e adotado pela SBCS (Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo), que aponta a classe textural dos diversos tipos de solos. 

(EMBRAPA, 1999). 

 
FIGURA 12. Curva de distribuição do tamanho das partículas em um 

Neossolo Flúvico após cinco anos de adubação orgânica no 

município de Taperoá, PB, 2011. 

 

 

TABELA 7. Granulometria e classe textural de um Neossolo Flúvico após cinco anos 

de adubação orgânica no município de Taperoá, PB, 2011. 

CI = controle incorporado; CS = controle em superfície; EI = esterco incorporado; ES = esterco em 

superfície; GI = gliricídia incorporada; GS = gliricídia em superfície; MI = marmeleiro incorporado; MS 

= marmeleiro em superfície. Valores entre parênteses representam o erro padrão das médias (n = 4). 

 

Na camada superficial (0–20 cm) foi calculada a densidade do solo (Ds) pela 

relação entre a massa do solo e o volume total, através de amostras indeformadas, e a 
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Textura 

Classe textural Aréia total Silte Argila 

-----------------  %  ----------------- 

CI 70  ( 2,17)  18  (0,65) 12  (1,66) Franco-arenosa 

CS 66  (5,85) 23  (4,07) 11  (2,14) Franco-arenosa 

EI 70  (2,03) 21  (2,02) 09  (0,01) Franco-arenosa 

ES 61  (4,33) 25  (1,46) 14  (2,87) Franco-arenosa 

GI 75  (1,82) 17  (2,37) 08  (1,11) Franco-arenosa 

GS 72  (2,19) 17  (0,88) 11  (1,46) Franco-arenosa 

MI 69  (6,33) 20  (3,91) 11  (2,79) Franco-arenosa 

MS 53  (2,68) 30  (2,40) 17  (1,76) Franco-arenosa 
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porosidade total (PT), pela relação entre a Ds e a densidade de partículas (Dp), 

considerado como sendo de 2,65 g cm
-3

 (EMBRAPA, 1999). 

 

 

4.7 Análise dos dados 

 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANAVA) e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% (P < 0,05) de significância. Os 

dados de produtividade do girassol (palhada, aquênios, biomassa total e óleo) e o índice 

de colheita, foram analisados separadamente para cada ano de cultivo, não havendo 

comparação entre os dados de 2010 e 2011. Os materiais orgânicos foram comparados 

com as testemunhas dentro de cada forma de aplicação (incorporado ou em superfície) e 

as formas de aplicação comparadas dentro de cada material orgânico. 

 Para a realização das análises estatísticas, utilizou-se o programa estatístico 

ASSISTAT versão 7.5 beta (SILVA, 2008). 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Produtividade do girassol 

 

Ano agrícola de 2010 

Os materiais vegetais e as formas de aplicação (incorporado ou em superfície) 

não resultaram em efeitos significativos na produtividade de aquênios e óleo e no 

índice de colheita, em 2010 (Tabela 8). Esta não significância entre os tratamentos está 

associada às baixas produtividades, resultado do baixo índice pluviométrico que foi de 

apenas 340 mm, e da má distribuição das chuvas durante o ciclo da cultura (Tabela 3), 

principalmente no mês referente ao início da floração do girassol (mês de maio), 

quando choveu apenas 28 mm em um único dia. A falta de água afetou drasticamente o 

desenvolvimento na fase mais importante da cultura, quando se define o número 

potencial e o tamanho dos capítulos (AGUIRREZÁBAL, 2001).  

A produtividade de palhada, menos afetada que a dos aquênios, foi 

significativamente superior com marmeleiro incorporado (MI) (2.663 kg ha
-1

) que no 

tratamento controle (CI) (1.098 kg ha
-1

), porém, não diferiu dos demais adubos 
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orgânicos. Já os materiais orgânicos quando aplicados em superfície não apresentaram 

diferenças significativas para a produtividade de palhada (Tabela 8). 

A produtividade média de aquênios oscilou entre 314 e 858 kg ha
-1

, valores 

considerados baixos em relação à média nacional que é de 1.500 kg ha
-1 

e aos 

encontrados por Freire et al. (2007), que trabalharam com girassol na região do agreste e 

mata da Paraíba, conseguindo valores médios entre 1.000 e 1.500 kg ha
-1

. Entretanto, há 

de se considerar, que os índices pluviométricos no sertão são inferiores e as 

temperaturas mais elevadas e que a densidade de plantas foi bem menor (20.000 plantas 

ha
-1

) (Tabela 8). 

Os efeitos dos tratamentos na produção de biomassa total foram influenciados 

pela palhada e, apenas o tratamento com marmeleiro incorporado foi significativamente 

superior ao tratamento controle, com uma produtividade de 3.449 kg ha
-1

 e 1.538 kg ha
-

1
, respectivamente. Já os tratamentos aplicados em superfície não diferiram, e embora a 

gliricídia aplicada em superfície (GS) tenha resultado em maior produção de matéria 

seca, superando todos os tratamentos, com produtividade 76% superior à do controle 

(CS) (Tabela 8). 

O baixo índice pluviométrico, provavelmente dificultou à ação dos 

microrganismos decompositores, causando maior imobilização dos nutrientes contidos 

nos materiais orgânicos, principalmente o N. A dependência da mineralização de N com 

relação à umidade do solo têm sido documentadas por vários autores (MENEZES e 

SALCEDO, 2007; WHALEN et al., 2001) principalmente no caso do esterco. 

É possível que a ausência de efeito da pluviosidade na produtividade das 

parcelas com adubos verdes (gliricídia em superfície e marmeleiro incorporado), tenha 

ocorrido pela maior labilidade ou qualidade destes materiais em relação ao esterco. Esta 

qualidade é definida, além da relação C/N, pelas quantidades de lignina e polifenóis em 

relação ao teor de N do material (PALM et al., 2001a). No qual, a gliricídia, o esterco e 

o marmeleiro, podem ser considerados de alta, média e baixa qualidade, 

respectivamente, segundo a classificação de Palm et al. (2001a). 

Embora o marmeleiro seja de qualidade inferior ao esterco, proporcionou 

maiores produtividades de biomassa total de girassol, quando aplicado incorporado ao 

solo, corroborando os resultados encontrados por Alves (2009), de maiores 

produtividades de milho com ramas de marmeleiro incorporadas ao solo que adubado 

com esterco bovino no semiárido paraibano. 
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TABELA 8.  Produtividade de palhada (folha + colmo + capítulo sem semente), aquênios, biomassa total, óleo e índice de colheita (I.C.) do 

girassol em função da forma de aplicação (incorporado ou em superfície) de adubos orgânicos de diferentes qualidades, em 

Taperoá, PB nos anos de 2010 e 2011. 

CV %  = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna comparam os materiais dentro de cada forma de aplicação, e ano e letras maiúsculas na linha comparam as 

formas de aplicações dentro de cada material. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 

Ano 2010 

Tratamentos Palhada Aquênios Biomassa total Óleo I.C. 

 ----------------------------------------------- kg ha
-1 

-------------------------------------------------  ----------- kg ha
-1

  ---------- -------------- %  -------------- 

 Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície 

Controle 1098 bA 1540 aA 440 aA 665 abA 1538 bA 2205 abA 129 aA 207 abA 0,29 aA 0,31 aA 

Esterco 1204 abA 1615 aA 495 aA 314 bA 1699 bA 1929 bA 117 aA 80 bA 0,29 aA 0,16 aA 

Gliricídia 2248 abA 3020 aA 605 aA 858 aA 2853 abA 3878 aA 195 aA 238 aA 0,23 aA 0,22 aA 

Marmeleiro 2663 aA 1594 aA 786 aA 634 abA 3449 aA 2228 abA 259 aA 219 abA 0,24 aA 0,28 aA 

Média geral 1873 600 2472 180 0,25 

CV % 41,27 43,89 35,81 42,05 37,35 

Ano 2011 

 Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície Incorporado Superfície 

Controle 1973 cA 2870 cA 596 bA 757 bA 2570 bA 3627 cA 176 bA 245 bA 0,23 aA 0,20 abA  

Esterco 3900 bA 4360 bcA 1193 aA 1306 aA 5093 aA 5666 bcA 283 abA 335 bA 0,24 aA 0,23 aA 

Gliricídia 5747 aA 5133 abA 1266 aA 1125 abA 7013 aA 6258 abA 410 aA 318 bA 0,18 bA 0,18 bA 

Marmeleiro 5075 abB 6410 aA 1111 aA 1440 aA 6186 aB 7850 aA 363 aB 493 aA 0,18 bA 0,18 abA 

Média geral 4434 1099 5533 328 0,20 

CV % 19,89 21,52 19,17 24,19 11,68 
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De acordo com Tomich et al. (2004), existem diversos fatores capazes de 

influenciar na produtividade de biomassa do girassol, entre eles destacam-se a 

fertilidade do solo, o número de plantas por unidade de área e principalmente a 

disponibilidade de água. Os valores de biomassa encontrados em 2010 oscilaram entre 

1.538 e 3.878 kg ha
-1

, bem abaixo da média para a região Nordeste do Brasil que se 

situa entre 4 e 6 t ha
-1

.  

 

Ano agrícola de 2011 

O ano agrícola de 2011 foi um ano atípico no que se refere à precipitação 

pluviométrica mensal para o município de Taperoá, PB, com chuvas acima da média 

(Tabela 3). Choveu 190% a mais que no ano anterior, alçando uma precipitação 

acumulada ao longo do ciclo da cultura de aproximadamente 987 mm. O girassol foi 

beneficiado pela boa precipitação ao longo do ciclo da cultura e principalmente pela 

distribuição dessas chuvas nos meses de pré-florecimento (mês de abril) e florescimento 

da cultura (mês de maio). Assim, foram obtidas produtividades satisfatórias comparadas 

às de 2010 e às médias nacionais. 

As produtividades médias de palhada, aquênios, biomassa total e óleo, em 2011, 

foram de 4.434, 1.099, 5.533 e 328 kg ha
-1

, produzindo 136, 83, 124 e 82% a mais que 

no ano anterior, respectivamente, evidenciando a importância da água no 

desenvolvimento da cultura ao longo do ciclo e principalmente no período que vai da 

germinação das sementes ao início do florescimento e com períodos de estiagem após a 

formação dos grãos (FREIRE et al., 2007).  

Em 2011, não houve diferença significativa entre as formas de manejo, assim 

como em 2010, exceto para o marmeleiro, que proporcionou maiores produtividades de 

palhada, biomassa total e óleo, quando aplicado em superfície que incorporado ao solo 

(Tabela 8).   

Os adubos orgânicos incorporados ao solo (EI, GI e MI), resultaram em 

produção de palhada superiores às do controle (CI). Merecem destaque os tratamentos 

com os adubos verdes gliricídia e marmeleiro, que produziram 5.747 e 5.075 kg ha
-1

 de 

matéria seca, 191 e 157% mais que o controle (CI). Entretanto, o tratamento MI não 

diferiu estatisticamente do tratamento EI, que produziu 3.900 kg ha
-1

, 

aproximadamente 30% a menos (Tabela 8). 
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Comportamento semelhante aconteceu com os adubos aplicados em superfície 

(ES, GS e MS) quanto à produtividade de palhada, em relação ao controle (CS). 

Destacou-se o tratamento com marmeleiro, que produziu 6.410 kg ha
-1

 de matéria seca, 

aproximadamente 123% a mais que o controle, e o maior valor entre todos os 

tratamentos avaliados. O marmeleiro foi o único adubo orgânico que apresentou 

diferença significativa quanto à forma de manejo para o índice de produtividade em 

questão, sendo a aplicação em superfície 26% superior à incorporação (Tabela 8). 

Provavelmente, a decomposição seja mais rápida com a incorporação que 

quando aplicadas em superfície, por causa do maior contato do material com o solo, o 

que faz com que os microorganismos decompositores atuem mais rapidamente 

(GIACOMINI et al., 2007). 

Esse processo ainda está relacionado com a qualidade do material que, 

dependendo da quantidade de nitrogênio, lignina e polifenóis pode acelerar (no caso da 

gliricídia) ou retardar (no caso do marmeleiro e do esterco) a decomposição, 

mineralizando ou imobilizando os nutrientes para a planta em períodos distintos. O 

efeito da composição química sobre o processo de decomposição tem sido observado 

por vários autores (PALM et al., 2001a; PALM et al., 2001b; PALM e SANCHES 

1991). 

Por outro lado, há também a questão da conservação de água no solo pelos 

adubos orgânicos quando aplicados em superfície devido à cobertura do solo. Alves et 

al. (2009), concluíram que o marmeleiro quando aplicado em superfície resultou em 

mais umidade ao solo por até seis semanas  após o plantio da cultura do milho do que a 

gliricídia e o esterco por causa de seu elevado teor de polifenóis, que retardou a 

decomposição, e consequentemente, manteve a cobertura no solo por mais tempo. Já a 

gliricídia, um material de alta qualidade, com teores altos de N e baixos de polifenóis, 

decompôs-se tão rapidamente que pouco contribuiu para a conservação de água na 

camada superficial do solo. Portanto, o marmeleiro é um adubo orgânico promissor 

para a cultura do girassol nas condições do presente estudo. 

Não houve diferença significativa na produtividade de aquênios, entre a forma 

de manejo dos materiais aplicados ao solo. Nas parcelas onde foram aplicados os 

adubos de forma incorporada todos os materiais orgânicos diferiram estatisticamente da 

parcela controle (CI), que produziu apenas 596 kg ha
-1

.  
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Já nos tratamentos aplicados em superfície, apenas o tratamento com gliricídia 

não diferiu estatisticamente do controle (CS), embora tenha produzido 49% a mais que 

o controle, que produziu apenas 757 kg ha
-1

 de aquênios (Tabela 8). 

Entre os tratamentos que diferiram do tratamento controle, destacou-se o 

marmeleiro em superfície que teve a maior produção de aquênios, 1.440 kg ha
-1

, 90% a 

mais controle (CS) (Tabela 8). 

A produtividade de biomassa total seguiu comportamento semelhante para os 

materiais incorporados ao observado na produtividade de aquênios, todos os adubos 

diferindo estatisticamente do tratamento controle incorporado (CI). Já para os adubos 

aplicados na superfície, apenas o esterco não diferiu estatisticamente do controle, 

embora tenha tido uma produção 56% maior. Na produção de biomassa total, o 

tratamento com marmeleiro em superfície foi o que teve melhor desempenho, com 

produtividade média 7.850 kg ha
-1

, 116% maior que o controle (Tabela 8). 

Na produtividade de óleo de girassol, apenas os adubos verdes incorporados 

diferiram estatisticamente do tratamento controle, enquanto que quando aplicados em 

superfície, apenas o marmeleiro foi estatisticamente superior ao controle, tendo a maior 

produtividade entre todos os tratamentos avaliados nesse estudo. A produção de óleo 

com adubação em superfície de ramas de marmeleiro foi 101% maior que o tratamento 

que não recebeu adubação (CS) e aproximadamente 36% maior de que quando 

incorporada ao solo, diferindo assim, estatisticamente na forma de manejo desse adubo 

para as condições avaliadas nesse estudo, o que evidencia mais uma vez a superioridade 

do marmeleiro quando aplicado em superfície ao solo (Tabela 8). 

O índice de colheita foi afetado significativamente, apenas pelos adubos verdes 

incorporados, diferindo do controle por ser mais baixo. Já nos tratamentos aplicados em 

superfície, não houve diferença significativa entre os adubos e o controle, mas, os 

tratamentos com esterco e gliricídia diferiram significativamente. O tratamento com 

gliricídia teve o menor índice de colheita entre os tratamentos aplicados em superfície, 

28% inferior ao do tratamento com esterco (Tabela 8). 

O índice de colheita representa a razão entre o rendimento biológico (produção 

total de biomassa acima do solo) e o rendimento de aquênios (parte colhida e 

comercializada da cultura) sendo uma medida da eficiência do transporte de 

fotoassimilados para o grão. Teoricamente, o maior I.C. observado pela cultura 

demonstra maior eficiência de conversão de produtos sintetizados em material de 
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importância econômica, indicando a eficiência com que a planta converte o rendimento 

biológico em rendimento de grãos.  

Os resultados indicam que os adubos verdes proporcionaram reduções no índice 

de colheita, independente da forma de manejo, enquanto que os tratamentos com 

esterco, apesar de não diferir estatisticamente das parcelas controle, apresentaram 

valores absolutos superiores aos demais tratamentos. Esse comportamento 

provavelmente está associado à qualidade química dos materiais e a sua decomposição 

ao longo do ciclo da cultura. Os adubos verdes devem ter disponibilizado maiores teores 

de N na fase inicial de desenvolvimento da cultura, enquanto que o esterco imobilizou 

esse nutriente por mais tempo, disponibilizando-o num período mais avançado de 

desenvolvimento da cultura. Esse comportamento é de extrema importância para a o 

girassol, uma vez que o período no qual ocorre a maior taxa de absorção de nutrientes e 

crescimento mais acelerado do girassol é o da fase imediatamente após a formação do 

botão floral até o final do florescimento (CASTRO et al., 1997;  SFREDO et al., 1984; 

VRÂNCEANU, 1977).  

Segundo Larcher (2000), grandes quantidades de N disponíveis no período 

inicial de desenvolvimento do girassol devem ser evitadas, pois, provocam crescimento 

acentuado da parte aérea e desenvolvimento inadequado dos tecidos de sustentação. 

Proporcionando uma grande produção de palhada e menos grãos (menor I.C.) o que não 

é interessante para o girassol e ocorreu no experimento. 

Portanto, a aplicação destes materiais orgânicos de forma parcelada parece uma 

boa alternativa para o uso mais eficiente. Outra alternativa seria a combinação e o 

parcelamento de um material de alta qualidade, como a gliricídia, com um de baixa, 

como o esterco ou o marmeleiro. De acordo com Mundus et al. (2008) a combinação da 

gliricídia e do esterco, aplicados de forma parcelada, aumentou a produção do milho 

em até 350%. 

 

5.2 Atributos de qualidade do solo 

 

5.2.1 Atributos químicos 

 

Os tratamentos avaliados nesse estudo apresentaram diferenças significativas 

para todos os indicadores químicos avaliados (pH (H2O), C.E., COT, MOL, NT, P e K), 

exceto para MOL (Tabela 9). Entretanto não foram observadas diferenças significativas 
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do modo de aplicação (incorporado ou em superfície), exceto, para o marmeleiro que 

proporcionou maiores quantidades de COT, NT, P e K, quando aplicado em superfície. 

A aplicação contínua de esterco bovino, independente se incorporado ou em 

superfície, proporcionou aumentos significativos dos valores de pH no solo em relação 

aos demais tratamentos que não diferiram estatisticamente dos tratamentos controle 

(Tabela 9). Esse comportamento pode ser atribuído, ao tamponamento por carbonatos, 

bicarbonatos, e outros compostos, como os ácidos orgânicos com grupos carboxil e 

hidroxil fenólicos, do esterco bovino (WHALEN et al., 2001). Os tratamentos com 

esterco apresentaram os maiores valores de pH (7,5 e 7,4), quase uma unidade a mais 

que o controle (pH 6,5), tornando o solo fracamente alcalino. 

Corroborando os resultados aqui obtidos, acréscimos de pH com aplicação de 

esterco bovino foram relatados por Menezes e Silva (2008) e Whale et al. (2001) e 

também por Josan et al. (2005), que constataram maiores valores de pH em áreas com 

atividade de gado de leite do que em áreas abandonadas. A pouca influência da 

aplicação dos adubos orgânicos vegetais na elevação do pH do solo, também foram 

constatadas por diversos autores (PIMENTEL et al., 2009; HEINRICHS et al., 2005). 

A condutividade elétrica que é um excelente indicador da presença de sais no 

solo, e funciona acima de tudo como um indicador e estimador prático da concentração 

de nutriente do solo e da estabilidade estrutural (SANS, 2000), teve um comportamento 

idêntico ao do pH. A condutividade elétrica variou de acordo com os adubos orgânicos 

aplicados ao solo (Tabela 9). A parcela sem adubação e com revolvimento do solo (CI) 

teve o menor valor de condutividade elétrica, enquanto as parcelas com adição de 

esterco bovino tiveram os maiores valores de C.E (162,8 e 183,4 µS cm
-1

), diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos (Tabela 9).  
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TABELA 9.  pH em água (pH (H2O)), condutividade elétrica (C.E.), carbono orgânico total (COT), matéria orgânica leve (MOL), nitrogênio total 

(Nt), fósforo (P) e potássio (K) como indicadores da qualidade química de um Neossolo Flúvico em função de adubos orgânicos, 

aplicados em superfície (S) ou incorporados (I), durante cinco anos no município de Taperoá, PB, 2011. 

 pH (H2O) C.E. COT MOL Nt P K 

Mat. I
1
 S

2
 I S I S I S I S I S I S 

  -------- µS cm
-1

 ------ --------- % --------- ----- g kg
-1

 ----- -------------------------------- g kg
-1 

-------------------------------- 

Con. 6,5 bA 6,7 bA 67,7 bA 86,7 bA 0,48 aA 0,57 bA 0,44 aA 0,43 aA 1,9 aA 2,0 bA 0,49 aA 0,40 bA 8,8 aA 10 bA 

Est. 7,5 aA 7,4 aA 162,8 aA 183,4 aA 0,64 aA 0,73 abA 0,43 aA 0,57 aA 2,1 aA 2,4 abA 0,55 aA 0,67 aA 8,7 aA 10 bA 

Gli. 6,9 bA 6,7 bA 87,4 bA 81,0 bA 0,53 aA 0,55 bA 0,42 aA 0,46 aA 2,1 aA 2,1 bA 0,36 aA 0,34 bA 8,1 aA 7,3 bA 

Mar. 6,5 bA 6,7 bA 83,4 bA 99,3 bA 0,60 aB 0,98 aA 0,58 aA 0,60 aA 2,2 aB 2,8 aA 0,40 aB 0,68 aA 8,2 aB 16 aA 

M.G.     6,9                106,5              0,64  0,49 2,2  0,49 9,6 

CV % 2,4 24,9 25,0 31,5 16,3 23,0 23,5 

Mat. = materiais; Con. = controle; Est. = Esterco; Gli. = Gliricídia; Mar. = marmeleiro; M.G. = média geral e CV % = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna 

comparam os materiais dentro de cada forma de aplicação e letras maiúsculas na linha comparam as formas de aplicações dentro de cada material. Médias seguidas da mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. 
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Os adubos verdes aplicados ao solo não diferiram estatisticamente dos controles. 

Por outro lado as parcelas adubadas com esterco, tiveram ganhos de 58 e 63 % em 

relação ao tratamento de menor valor, o controle. Indica ser este um adubo mais 

conservador de nutrientes na camada superficial (0-20 cm) do solo, quando aplicado 

repetidas vezes ao longo de vários anos. Corroborando com estes resultados, Chang et 

al. (1991) e Josan et al. (2005),  constataram aumentos consideráveis no valor da C.E. 

em áreas com atividade de gado de leite confinado por vários anos do que em áreas 

onde a atividade foi abandonada, confirmando que o uso de esterco bovino por longos 

períodos pode aumentar a C.E. do solo. O mesmo não foi comprovado para adição de 

adubos verdes ao longo do tempo (HEINRICHS et al., 2005). 

 Os adubos orgânicos incorporados ao solo não diferiram estatisticamente do 

tratamento controle (CI) quanto aos teores de COT (Tabela 9), ao final dos cinco anos 

de adubação. Porém, quando aplicadas em superfície, as ramas de marmeleiro 

aumentaram em 72% os estoques de COT e foram significativamente superiores ao 

marmeleiro incorporado ao solo. O esterco em superfície não diferiu do marmeleiro em 

superfície, mas também não diferiu do controle.  

 A não significância entre os adubos orgânicos incorporados está provavelmente 

associada à intensificação da atividade biológica provocada pelo revolvimento do solo, 

e pela adubação (PAUSTIAN et al., 1997), o que cria um ambiente mais favorável à 

ação dos microrganismos, em razão do incremento do teor de água, das melhores 

condições de arejamento e da maior disponibilidade de nutrientes, acarretando 

diminuição dos estoques de COT ao longo dos anos (LEITE et al., 2003). 

A matéria orgânica leve (MOL), que é uma fração ativa no solo, constituída por 

resíduos orgânicos parcialmente humificados em vários estádios de decomposição, com 

tempo de residência no solo que varia de um a cinco anos (JANZEN et al., 1992) não 

apresentou diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 9). Esta não 

significância provavelmente está relacionada ao alto coeficiente de variação, que foi da 

ordem de 31%, o maior entre os índices avaliados.  Os resultados diferem dos 

encontrados por Marin et al. (2006), que avaliaram o efeito da gliricídia sobre a 

disponibilidade dos nutrientes no solo, microclima e produtividade da cultura do milho 

em sistema agroflorestal no agreste paraibano e verificaram que a MOL do solo foi 

melhor indicador do que o COT, para detectar mudanças causadas pelo manejo da 

cobertura vegetal.  
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 Avaliando-se os teores de NT, P e K, o tratamento com marmeleiro em 

superfície foi significativamente superior aos demais, seguido do esterco em superfície 

que, apesar de não diferir do controle a NT e K, apresentou ganhos consideráveis em 

relação aos demais tratamentos (Tabela 9). Com o marmeleiro em superfície os teores 

de NT, P e K, foram 40, 70, 60% maiores, respectivamente. Já com o esterco em 

superfície, o teor de P foi 67% superior ao do controle. O marmeleiro em superfície foi 

estatisticamente superior ao incorporado, com teores de NT, P e K, 27, 70 e 95% 

maiores, respectivamente. Portanto, essa parece ser, a melhor forma de manejo para a 

conservação de nutrientes no solo (Tabela 9). 

 A superioridade do marmeleiro em superfície deve-se provavelmente, à sua 

menor velocidade de decomposição, como já mencionado anteriormente. Segundo Palm 

et al (2001b), um material orgânico de menor qualidade, leva à necessidade de um 

maior período para a completa mineralização pelos microrganismos, e 

consequentemente demora na liberação dos nutrientes no solo. Assim, o marmeleiro e o 

esterco, ambos aplicados em superfície, liberaram os nutrientes mais lentamente, 

mantendo-os mais no solo, nessa época de amostragem, do que a gliricídia, que já teria, 

provavelmente, passado por sua fase de liberação mais intensa de nutrientes. 

 Embora tendo-se encontrado expressiva melhoria em algumas propriedades 

químicas do solo pelo uso dos adubos orgânicos, principalmente com o marmeleiro e o 

esterco, os resultados indicam que para aproveitar o N liberado com a decomposição 

dos adubos orgânicos, e os outros benefícios que estes podem trazer para a fertilidade 

do solo, deve-se atentar para as suas épocas de aplicação, que devem ser feitas em 

intervalos de tempo de modo que as melhorias trazidas por sua decomposição no solo 

possam ser aproveitadas pela cultura sucessora. 

 

5.2.2 Atributos físicos 

 

Densidade e porosidade total do solo 

 

 A densidade do solo (Ds), que é usada na estimativa da estrutura do solo 

com relação ao potencial de lixiviação, à produtividade e a aspectos erosivos (DORAN 

e PARKIN, 1994) e a porosidade total (PT), que depende principalmente da composição 

granulométrica e da estruturação do solo, não apresentaram diferença estatística 
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significativa (P < 0,05) em função do manejo dos adubos orgânicos aplicados ao solo, 

ainda que os CV tenham sido relativamente baixos (Tabela 10). 

Os valores de densidade e de porosidade total oscilaram de 1,36 a 1,50 g cm
-3

 e 

43,6 a 48,7 %, respectivamente. Esses valores são relativamente frequentes nos solos da 

região semiárida. Valores semelhantes foram relatados por Pereira Júnior et al. (2010), 

que avaliaram a qualidade física de um Neossolo Flúvico submetido a práticas de 

manejo, em agroecossistemas do semiárido paraibano, e por Souza et al. (2008), que 

caracterizaram as propriedades hidrodinâmicas de um Neossolo Flúvico, de classe 

textural franco-arenosa em São Jõao do Cariri, PB. 

 

TABELA 10.  Densidade e porosidade do solo na camada de 0-20 cm em função da 

adubação orgânica ao longo de cinco anos consecutivos em um Neossolo 

Flúvico no município de Taperoá, PB, 2011. 

Tratamento 

Densidade Porosidade total 

Incorporado Superfície Incorporado Superfície 

-------------- g cm
-3

 -------------- ----------------- % ----------------- 

Controle 1,44 abA 1,50 aA 45,59 abA 43,57 aA 

Esterco 1,36 bB 1,45 aA 48,73 aA 45,13 aB 

Gliricídia 1,48 aA 1,40 aB 44,11 bB 47,05 aA 

Marmeleiro 1,42 abA 1,48 aA 46,38 abA 44,24 aA 

Média geral 1,44 45,60 

CV (%) 3,5 4,16 
CV % = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna comparam os materiais dentro de cada 

forma de aplicação e letras maiúsculas na linha comparam as formas de aplicações dentro de cada 

tratamento. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

    

Os valores de porosidade total foram inversamente associados aos de densidade 

do solo, ou seja, quanto menor a densidade do solo, maior a porosidade total, resultados 

também relatados por outros autores (CAVENAGE et al., 1999; BERTOL et al., 2004).  

Hatano et al. (1988) afirmaram que existe uma estreita relação entre a 

porosidade do solo e o crescimento radicular, com maior crescimento de raízes onde há 

maior número e continuidade de macroporos. Desta forma, o aumento da resistência 

mecânica do solo, avaliada pela densidade, causa efeitos prejudiciais ao sistema 

radicular das culturas, uma vez que apresenta relação direta com a resistência 

(BORGES et al., 1988). 

A não significância entre os tratamentos está provavelmente associada à pequena 

quantidade do material aplicado ao solo que foi de 15 t ha
-1 

de matéria verde, 

correspondendo a 3,5, 5,7 e 10 t de matéria seca de gliricídia, marmeleiro e esterco, 
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respectivamente. Essas quantidades, mesmo aplicadas ao longo dos cinco anos de 

cultivo, não trouxeram melhorias à qualidade física do solo, medida pela sua densidade 

e pela porosidade total. 

 

Infiltração de água no solo 

 

Os adubos orgânicos incorporados ao solo (EI, GI e MI) resultaram em redução 

significativa do tempo de infiltração na camada superficial do solo. Já nos tratamentos 

aplicados em superfície, não houve diferença significativa dos adubos em relação ao 

tratamento controle. Entretanto, observa-se, de uma forma geral, tendência na redução 

do tempo de infiltração para o esterco e o marmeleiro quando aplicados em superfície 

ao solo, possivelmente, pelo maior acúmulo de COT no solo, beneficiando a infiltração 

de água em função do tempo (Tabela 11).  

 

TABELA 11. Tempo acumulado para infiltração de 60 mm de água em função do 

manejo de adubos orgânicos em um Neossolo Flúvico em Taperoá, PB, 

2011. 

Materiais 
Tempo acumulado (s) 

Incorporado Superfície 

Controle 2670 aA 1778 aB 

Esterco 1176 bA 1526 aA 

Gliricídia 1662 bA 1771 aA 

Marmeleiro 1371 bA 1421 aA 

Média Geral 1672 

CV(%) 16 
CV % = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna comparam os materiais dentro de cada 

forma de aplicação e letras maiúsculas na linha comparam as formas de aplicações dentro de cada 

tratamento. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

Não houve diferença significativa entre as formas de manejo dos materiais 

orgânicos. Entretanto, nos tratamentos onde não houve adição de material orgânico, 

observou-se redução do tempo de infiltração nas parcelas onde o solo não foi revolvido 

(CS) em comparação ao solo onde houve revolvimento (CI) (Tabela 11).  Essa diferença 

está provavelmente associada à exposição excessiva do solo quando revolvido, 

causando reduções em longo prazo nos teores de matéria orgânica, prejudicando as 

propriedades físicas do solo. O revolvimento da camada superficial do solo ao longo do 

tempo pode trazer malefícios às propriedades físicas quando não associados à aplicação 

de materiais orgânicos ao solo. 
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 Os resultados encontrados assemelham-se aos relatados por Parente et al. (2010), 

que trabalharam com atributos do solo em área de caatinga sob pastejo de caprino, e 

evidenciaram que no tratamento sem pastejo foi verificada tendência de redução no 

tempo de infiltração, possivelmente pelo acúmulo de serrapilheira durante o período 

experimental, evidenciando assim, a importância da matéria orgânica (M.O.) e de se 

manter o solo intacto, sobre as propriedades físicas do solo avaliadas pela velocidade de 

infiltração. Bayer (1996) afirmou que o uso agrícola tende à redução no teor de M.O. do 

solo pelo aumento na taxa de decomposição, especialmente quando o preparo do solo é 

feito com revolvimento, causando balanço negativo entre adição e perda de carbono e 

influenciando negativamente as propriedades físicas do solo. 

 

Sorvidade, umidade inicial e parâmetros de normalização (θs, ks e hg). 

 

Os materiais vegetais e as formas de aplicação (incorporado ou em superfície) 

não resultaram em efeitos significativos para sorvidade (So), condutividade hidráulica 

saturada e umidade inicial ou residual (θ0) do solo (Tabela 12). Esta não significância 

entre os tratamentos possivelmente está associada aos altos coeficientes de variação, que 

foram de 39, 58 e 40%, respectivamente. Assim como para a velocidade de infiltração, 

observou-se tendência do esterco e do marmeleiro causarem aumentos da sorvidade e da 

umidade inicial. Maiores períodos de avaliação poderiam fornecer resultados mais 

precisos. 

O aumento dos teores de COT, normalmente, favorece a infiltração da água do 

solo, ou seja, aumenta os valores da condutividade hidráulica saturada (Ks) e da 

sorvidade (So). A sorvidade depende bastante da umidade inicial, ou seja, quanto mais 

seco, maior é o seu valor, mas, por outro lado, o efeito estrutural é preponderante no seu 

comportamento.  

Um solo bem estruturado, menos compactado, pode apresentar valores de 

sorvidade e condutividade maiores e, devido ao conteúdo de matéria orgânica, consegue 

reter mais água. Os valores encontrados nesse estudo foram bem próximos aos 

encontrados por Souza et al. (2007), quando avaliaram os efeitos do encrostamento 

sobre as propriedades hidráulicas de um Neossolo Flúvico em São João do Cariri, PB. 
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TABELA 12. Sorvidade (So), condutividade hidráulica saturada (Ks), umidade inicial (θ0), umidade final (θs) e parâmentro de normalização (hg) 

para a camada de 0-20 cm de um Neossolo Flúvico em função da adubação orgânica, incorporada (I) ou aplicada em superfície 

(S), ao longo de 5 anos consecutivos no município de Taperoá, PB, 2011. 

Tratamento 
So Ks θ0 θS hg 

I S I S I S I S I S 

 -- mm s
-1/2

 -- -- mm s
-1

 -- mm
3
 mm

-3
   mm

3
 mm

-3
   ---- mm ---- 

Controle 0,32 aA 0,45 aA 0,009 aA 0,02 aA 0,008 aA 0,015 aA 0,33 aA 0,38 bA -17,50aA -16,87aA 

Esterco 0,53 aA 0,53 aA 0,026 aA 0,011 aA 0,012 aA 0,016 aA 0,39 aB 0,53 aA -22,96aA -35,82aA 

Gliricídia 0,28 aA 0,50 aA 0,026 aA 0,031 aA 0,008 aA 0,009 aA 0,32 aA 0,38 bA -5,043aA -11,90aA 

Marmeleiro 0,43 aA 0,60 aA 0,031 aA 0,024 aA 0,012 aA 0,017 aA 0,38 aB 0,55 aA -14,91aA -13,21aA 

Média geral 0,45 0,022 0,012 0,41 17 

CV (%) 39 58 40 16 86 
CV % = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna comparam os materiais dentro de cada forma de aplicação e letras maiúsculas na linha comparam as formas de 

aplicações dentro de cada tratamento. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Já para a umidade final ou saturada (θs) do solo, observou-se diferença 

significativa (P < 0,05) entre a forma de manejo dos materiais, com superioridade do 

esterco e do marmeleiro aplicados em superfície aos demais tratamentos. O esterco e o 

marmeleiro causaram retenções de água 36 e 45% maiores do que quando incorporados 

ao solo, respectivamente.  

Por outro lado o tratamento com gliricídia não apresentou diferenças 

significativas em relação às parcelas controle e a forma de manejo (Tabela 12). No 

entanto, de forma geral os adubos aplicados em superfície e o tratamento controle sem 

revolvimento do solo conseguiram reter mais água na camada superficial do solo 

quando comparados aos tratamentos onde houve revolvimento do solo.  Esse fato está 

associado à maior quantidade de matéria orgânica presente nas parcelas adubadas com 

esterco e com marmeleiro, em decorrência das quantidades COT contidas nesses 

materiais e ao não revolvimento do solo que favoreceu a conservação da umidade e 

consequentemente maior preservação da estrutura do solo, corroborando os resultados 

encontrados por Parente et al. (2010). 

  

Parâmetros de forma (m ou n e η) 

 

Os parâmetros m e n, por dependerem da textura, não apresentaram diferença 

significativa entre as parcelas com os adubos orgânicos e a parcela controle. Porém, a 

aplicação do marmeleiro resultou em maiores valores de m quando incorporado ao solo, 

devido ao maior teor de areia em relação ao adubo aplicado em superfície, e em valores 

de η para K(θ) menores (Tabela 13). Esta relação inversa entre n e η se deve ao próprio 

formalismo matemático para se obter η (SOUZA, 2007). 
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TABELA 13. Parâmetros de forma das funcionais de h(θ) e K(θ) com aplicação de 

diferentes adubos orgânicos, em superfície (S) ou incorporados (I), 

durante cinco anos, no município de Taperoá, PB. 

Tratamentos 
m n η 

I S I S I S 

Controle 0,12aA 0,12abA 2,27aA 2,27abA 10,41aA 10,79bA 

Esterco 0,12aA 0,10abA 2,27aA 2,22abA 10,25aA 12,56abA 

Gliricídia 0,15aA 0,14 aA 2,37aA 2,32 aA 8,43aA 9,41bA 

Marmeleiro 0,13aA 0,08 bB 2,29aA 2,17 bB 10,63aB 14,74aA 

Média geral 0,12 2,28 10,90 

CV(%) 20 2,8 17,5 
CV % = Coeficiente de variação. Letras minúsculas na coluna comparam os materiais dentro de cada 

forma de aplicação e letras maiúsculas na linha comparam as formas de aplicações dentro de cada 

tratamento. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 

 

É provável que a adubação orgânica com marmeleiro em superfície tenha 

aumentado à estabilidade de agregados no solo, devido ao maior aporte de COT nesse 

tratamento (Tabela 9), correspondendo a aproximadamente 5,7 t ha
-1

 de matéria seca 

anualmente durante cinco anos de cultivo. Esse incremento no teor de COT, 

provavelmente, favoreceu a agregação das partículas do solo, contribuindo para 

diminuição de uma possível eluviação das partículas mais finas (argila) para as camadas 

subsuperficiais. Segundo Alcântara e Ferreira, (2000) a influência da M.O. na agregação 

do solo é resultante da ação conjunta de microrganismos e da vegetação, pois os 

microrganismos exercem uma ação física na adesão entre as partículas de solo atuando 

como agentes ligantes físicos e produzindo agentes colantes ou cimentantes 

(polissacarídeos de alta viscosidade e substâncias húmicas), como resultado de sua ação 

heterotrófica sobre a M.O. do solo. 

 

Curvas de retenção e de condutividade hidráulica da água no solo 

 

Definidos os parâmetros de forma (m ou n e η) e de normalização (θs, Ks e hg) 

para as equações 1 e 2, construíram-se as curvas θ(h) (Figura 13A) e K(θ) (Figura 13B) 

para os tratamentos aplicados ao solo. Em cada curva, o ponto de origem, θs, foi 

determinado durante os ensaios de infiltração. As curvas apresentam claramente a 

inflexão característica do modelo, logo após a saturação, correspondente ao valor do 

potencial de entrada de ar (hg) na matriz porosa do solo. As curvas para os tratamentos 
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com marmeleiro e esterco em superfície indicaram maior capacidade de retenção de 

água que nos demais tratamentos, desde a saturação (θ = θs) até a maior carga de 

pressão (h = 100 m). 

 

 

 
FIGURA 13. Curvas de retenção (A) e de condutividade 

hidráulica (B) de um Neossolo Flúvico sob 

adubação orgânica no município de Taperoá, PB, 

2011. 

  

A aplicação de marmeleiro e esterco em superfície aumentaram o teor de matéria 

orgânica do solo, e consequentemente, levaram a uma melhoria na capacidade de 
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armazenamento e de infiltração da água no solo, bem como na condutividade hidráulica 

próxima à saturação. As parcelas com gliricídia incorporada foram as que menos 

retiveram água no solo, possivelmente por ser esse um material de alta qualidade 

(concentração alta de N e baixa de polifenóis), que se decompôs rapidamente, pouco 

contribuindo para a conservação de água na camada superficial do solo, corroborando 

os dados encontrados por Alves et al. (2009).  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Os adubos verdes proporcionam melhores produtividades na cultura do girassol 

que o esterco bovino.  

  

A biomassa de marmeleiro aplicada em superfície no solo proporciona as 

melhores produções de palhada, aquênios e biomassa, do que a gliricídia e o esterco. 

 

No geral, os adubos orgânicos quando aplicados em superfície favorecem 

maiores produtividades de biomassa no girassol, do que aplicados incorporados ao solo. 

 

O esterco bovino apresenta-se como o adubo mais conservador de nutrientes na 

camada superficial do solo (0-20 cm), seguido do marmeleiro aplicado em superfície, 

elevando os teores de carbono, nitrogênio e potássio. 

 

O marmeleiro e o esterco bovino em superfície aumentaram a capacidade de 

armazenamento e de infiltração da água no solo, bem como da condutividade hidráulica 

próxima à saturação em relação aos demais tratamentos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos últimos anos, diversos trabalhos têm estudado a relação existente entre o 

manejo de materiais orgânicos e a mineralização de nitrogênio após a incorporação 

destes ao solo. No entanto, em relação à região semiárida do NE, pouco se tem 

pesquisado sobre este assunto. Diante disto, as atividades desenvolvidas neste trabalho 

tiveram como objetivos avaliar os efeitos da forma de aplicação (incorporado ou em 

superfície) de diferentes adubos orgânicos (gliricídia, marmeleiro e esterco) sobre a 

disponibilidade de nutrientes para a cultura do girassol e sobre os atributos químicos e 

físicos de um Neossolo Flúvico na região semiárida da Paraíba. 

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que estudos precisam ser realizados 

utilizando o marmeleiro ou outros materiais de menor velocidade de decomposição. 

Sugerem-se estudos adicionais que avaliem os efeitos desses materiais aplicados de 

forma parcelada e também sobre o efeito dessas aplicações sobre culturas como feijão, 

algodão, outras oleaginosas ou cultivos consorciados. Pois, embora tendo-se encontrado 

expressiva melhoria em algumas propriedades químicas e físicas do solo pelo uso dos 

adubos orgânicos, principalmente com o marmeleiro e o esterco, os resultados indicam 

que para aproveitar o N liberado com a decomposição dos adubos orgânicos, e os outros 

benefícios que estes podem trazer para a fertilidade do solo, deve-se atentar para as suas 

épocas de aplicação, que devem ser feitas em intervalos de tempo de modo que as 

melhorias trazidas por sua decomposição no solo possam ser aproveitadas pela cultura 

sucessora. 
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