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RESUMO 

 
A taxa de decomposição de resíduos remanescente do processo de colheita é variável, principalmente em 
função da composição do material, de condições climáticas e presença de microrganismos que atuam na 
decomposição. O presente estudo teve como objetivo avaliar a taxa de decomposição de resíduos de soja e 
milho na região centro oeste do Paraná, em diferentes condições de manejo outono/inverno (com cultivo de 
braquiária e em área de pousio). Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, cada amostra contendo 
10 g de resíduo seco, em embalagem de nylon (10X15 cm), que foram distribuídas em parcelas experimentais 
com cultivo de braquiária (Urochloa ruziziensis) e pousio (plantas espontâneas). Após o início do experimento, 
recolheu-se três embalagens de cada resíduo por parcela completados os períodos de 15, 30, 37, 45, 60 e 
67 dias, para determinação da massa seca remanescente. Por diferença entre resíduos no início do 
experimento e nas coletas posteriores, foi determinado a quantidade de material decomposto por período. Os 
dados foram analisados pelo teste de Scott-Knot (p<0,05) para determinar se o manejo sucessor interfere na 
velocidade de decomposição. A partir das informações foi realizada análise de regressão e obtidas equações 
da dinâmica do processo. Os resultados demonstram variações na decomposição no período inicial, em 
função do ambiente, porém no ultimo tempo analisado, aos 67 dias, independente do sistema em que o 
resíduo estava inserido, não houve diferença significativa, para o mesmo resíduo. A perda de peso dos 
resíduos de milho ocorreu de forma mais lenta se comparado a soja. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente, Sistemas agrícolas, Conservação. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
 O manejo de áreas agrícolas, a partir da implantação do sistema de semeadura 
direta, visa manter os restos culturais, após a colheita, sobre a superfície do solo, 
contribuindo assim para a conservação do mesmo, e favorecendo as culturas sucessoras, 
em função a ciclagem de nutrientes e manejo de plantas daninhas. 

Os resíduos vegetais sobre a cobertura, em sistema de semeadura direta, também 
atuam na retenção de água principalmente nas camadas superficiais (DALMAGO et al., 
2009) e influem na alteração do pH após calagem, de acordo com o solo, palhada 
remanescente e produto aplicado (WENNECK et al., 2017).  
 A decomposição de resíduos está relacionada com a natureza de sua composição, 
relação C/N, e com atuação direta do ambiente. A relação C/N pode influir nos processos 
de mineralização e imobilização de nutrientes do solo, sendo que resíduos de alta relação 
(C/N > 30:1) é favorecido a imobilização, enquanto baixa relação (C/N < 20:1) favorecem a 
mineralização (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). Em ambientes de temperatura elevada a 
massa de resíduos remanescentes tende a ser menor (SANTOS, 2016) principalmente em 
função da ação de microrganismos. 
 O presente estudo tem como objetivo analisar a influência do ambiente, manejo 
agrícola em período de outono/inverno, e a taxa de decomposição de resíduos de soja e 
milho. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O experimento foi conduzido em propriedade rural localizada à latitude 
23°59'11,63"S, longitude 52°29'52,02"O e altitude de 535 m, no município de Campo 
Mourão-PR, e as amostras foram analisadas no laboratório de plantas medicinais e pós 
colheita de Produtos Agrícolas pertencente ao departamento de agronomia da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Distribuição de precipitação e temperatura média para região de Campo Mourão-PR. 
Fonte: INMET, 2019 

 
 Para avaliar a decomposição do resíduo, foi acondicionado 10 g do resíduo vegetal 
em bolsas de nylon (10x15 cm) com abertura de malha 2 mm para cobrir uma área de 150 
cm2 e permitindo a interação do resíduo sobre o solo com o ambiente de cultivo, sem a 
perda de material. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, em fatorial 2x2 (dois 
tipos de resíduos e duas condições de campo) com 4 repetições (Tabela 1). A disposição 
das bolsas ocorreu no dia 06 de abril de 2019, no período as parcelas constituídas de 
cultura, apresentava plantas desenvolvidas, sendo a braquiária semeada no dia 09 de 
março.  
 
Tabela 1. Caracterização experimental. 

Tratamento Condição da área Resíduos  

1 Pousio Soja 

2 Pousio Milho 

3 Urochloa ruziziensis Soja 

4 Urochloa ruziziensis Milho 

  
O experimento à campo apresentou duração de 67 dias, sendo coletadas três 

embalagens de cada resíduo por parcela, nos tempos (dias) 15, 30, 37, 45, 60, 67, e 
encaminhadas ao laboratório para determinação de matéria seca, por meio de estufa de 
circulação à 65±2°C durante 72 horas.  

A decomposição dos resíduos foi obtida pela relação da diferença de peso entre a 
massa inicial e massa final. Os resultados foram submetidos a análise estatística, utilizando 
o teste de Scott-Knott (p<0,05) através do software computacional SISVAR (FERREIRA, 
2011), e construídos gráficos para representação da taxa de decomposição em função do 
tempo, para as condições analisadas.  
 
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Houve diferença na decomposição entre a biomassa das culturas de soja e do milho 
cobertura em cada tempo de avaliação (Tabela 2). A taxa de decomposição nos primeiros 
trinta dias foi mais elevada para a biomassa da soja (T1 e T3) em relação à cultura do milho, 
tratamentos 2 e 4 (Tabela 2). Nesse período a menor percentagem de decomposição pode 
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ser atribuída aos maiores teores de lignina e de celulose presentes no milho, cujos 
compostos orgânicos de difícil decomposição, semelhantes ao milheto com relação C/N de 
43:1 (LEITE et al., 2010), tornando-o mais resistente à ação dos microrganismos. Durante 
o período avaliado, a velocidade de transformação ocorreu de forma mais lenta na 
biomassa do milho, atingindo uma decomposição entre 57,01 a 59,20% da massa inicial 
aos 67 dias, enquanto que os resíduos da soja apresentavam decomposição entre 49,93 a 
50,72% da massa seca inicial (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Valores médios da matéria seca de resíduos de soja e milho.  

Tratamento 
Tempo (dias) 

0 15 30 37 45 60 67 

1 10 7,634 b 5,831 a 5,809 a 5,8 a 5,521 b 4,993 a 

2 10 8,605 c 7,814 d 7,024 c 6,551 c 5,922 c 5,92 b 

3 10 7,467 a 5,582 a 5,58 a 5,51 a 5,406 a 5,072 a 

4 10 7,313 a 6,446 c 6,44 b 5,922 b 5,77 b 5,701 b 

*Letras diferentes na coluna apresentam diferença estatística entre si, pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).  

   
Considerando que a presença de precipitação, alta temperatura e umidade elevada 

aumentam a atividade microbiana do solo, resultando em maiores taxas de decomposição 
dos resíduos vegetais, essa diferença no processo de mineralização entre os resíduos da 
soja e milho, está relacionada a relação carbono/nitrogênio (C/N) dos resíduos.  

Em relação à decomposição da matéria seca, com decréscimos similares à 
vegetação espontânea (12%), milheto (13%), braquiária (10%) e milheto+braquiária (16%) 
nos primeiros 60 dias, a baixa perda de biomassa deve-se à ausência de precipitação 
pluvial (LEITE et al., 2010). Embora não determinada a liberação de nutrientes na 
decomposição, estudos com aveia demonstram que a maior liberação de nutrientes ocorre 
nos primeiros trinta dias após início do manejo, onde a taxa de decomposição é elevada 
(CRUSCIOL et al, 2008). Por sua vez, períodos de estiagem, prolonga o processo de 
decomposição da matéria seca e de liberação de N, P e K; a braquiária devido ao maior 
acúmulo de matéria seca e de nutrientes, associado à decomposição inicial mais lenta, 
mostrou-se mais eficiente na proteção do solo e liberação gradual de nutrientes para as 
culturas subsequentes (LEITE et al., 2010). 
 

Figura 2. Valores médios da massa seca de resíduos coletadas após início do experimento: a) 
resíduos da cultura de soja; b) resíduos da cultura do milho. 

  
Ao analisar a Figura 2, é possível observar graficamente a dinâmica dos processos 

de decomposição para os resíduos. O processo apresenta um modelo quadrático para 
decomposição dos resíduos sendo obtidas as equações para resíduos de soja (área em 
pousio: y=0,0014x²-0,163x+9,861, R2=0,96; área com cultivo de braquiária: y=0,0017x²-
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0,1804x+9,8778, R2=0,97) e milho (área em pousio: y= 0,0005x²-0,0981x+10,016, R2=0,99; 
área com cultivo de braquiária: y=0,0013x²-0,1472 x+9,7404, R2=0,964). 
 O ambiente de cultivo em que se encontrava os resíduos, influiu principalmente na 
taxa de decomposição do milho. A palha de milho é indicada para cobertura do solo e 
ciclagem de nutrientes (CALONEGO et al, 2012). 

A persistência da decomposição pode ser um fator importante, se considerar a 
cobertura do solo, principalmente em áreas de pousio, é interessante resíduos como o 
milho, que apresentem maior persistência. Ao considerar o fornecimento de nutrientes, a 
persistência pode não apresentar vantagem, de acordo com a situação.  
 
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Resíduos de milho apresentam decomposição mais lenta, se comparado a soja. 
O ambiente influenciou na taxa de decomposição do milho até os 60 dias. 
Resíduos de soja não apresentaram taxa de decomposição influenciada pelo 

ambiente, e a redução da massa de resíduos foi elevada no intervalo inicial de 30 dias. 
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