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Em dias atuais, onde já é perceptível o aumento das temperaturas no
planeta, associado a mudanças no padrão climático, as ações antrópicas
caracterizam uma importante fonte de dióxido de carbono (CO2) que é
emitido para a atmosfera. Toda e qualquer atividade agropecuária que
envolva a adição ou remoção de materiais do solo gerem algum tipo de
impacto.
A adição de fertilizantes de origem animal (adubos orgânicos), como a
cama de aves, de insumos minerais como o calcário e fertilizantes
sintéticos, como a ureia (adubo nitrogenado), resulta em maior atividade
biológica e com isso decomposição, em diferentes taxas, dos materiais
orgânicos adicionados ou os já existentes no solo, com emissão de
diferentes níveis de CO2 para a atmosfera.

Figura 1. Produção de CO2 acumulado nos tratamentos com cama de 

aves, calcário e ureia durante um período de 26 dias de incubação.

Figura 2. Produção de CO2 nos tratamentos com cama de aves, 

calcário e ureia durante um período de 26 dias de incubação.

No tratamento com cama de aves evidenciou-se maior produção de CO2 por
leitura e acumulado, o que se deve a adição de carbono e nitrogênio. No
tratamento com ureia evidenciou-se menor produção de CO2, o que está
atrelado a restrição de carbono aos microrganismos. A produção de CO2 no
tratamento com adição de calcário se deve mais pela reação química do
calcário com o solo do que pela atividade dos microrganismos do solo.
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O experimento foi realizado no laboratório de Fitotecnia do Centro
Universitário FAI (UCEFF) de Itapiranga, SC, instalado no dia 21 de maio e
finalizado no dia 14 de junho de 2019.
Após coleta o solo realizada em lavoura, pesou-se 100 g de solo seco que
foi acondicionado em um frasco de vidro transparente com capacidade
de 0,8 L, adicionado 30 mL de água. Dentro de cada frasco de vidro
contendo solo foram alocados os tratamentos visando avaliar a emissão
de CO2 para a atmosfera por microrganismos do solo a partir do uso de
diferentes insumos agrícolas, a saber: cama de aves, calcário e ureia.
Foram utilizadas 3 repetições em um delineamento inteiramente
casualizado (DIC) para os tratamentos T1, T2 e T3, havendo somente 2
repetições para a testemunha, totalizando onze frascos denominados de
unidades experimentais.
A avaliação do CO2 foi realizada pela captura deste gás por (NaOH) na
concentração de 0,5 M que foi acondicionada em copos de 50 mL (copo
de cafezinho) colocados dentro dos frascos. Foram utilizados 20 mL de
NaOH em cada leitura para captura do CO2.


