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Área cultivada com milho safrinha e soja no Paraná e Mato Grosso do Sul
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Produtividade de milho safrinha e soja no Paraná e Mato Grosso do Sul

https://portaldeinformacoes.conab.gov.br

milho safrinha soja        







Em que etapa do processo determinada área se encontra?

A qualidade do solo expressa tal situação... como inferir?

“indica a ação de avançar, ir para frente e é um 
conjunto sequencial e particular de ações com 
objetivo comum...”



Compactação do Solo (reduzir os vazios deixando o solo mais 
denso) é um processo decorrente da manipulação intensiva, 
quando o solo perde sua porosidade, sendo, portanto, a redução do 
volume do solo com a expulsão de ar e que ocorre devido aos 
processos antrópicos, geralmente de natureza dinâmica e o efeito 
conseguido é imediato, enquanto que o processo de adensamento
é diferido no tempo (pode levar muitos anos para que ocorra por 
completo), é o “entupimento” dos espaços porosos...

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/31340322/artigo---compactacao-e-adensamento-de-solo-caracterizacao-origem-riscos-danos-e-solucoes









• pH
• N, P,...
• CTC 
• K, Ca, Mg
• micros...
• MOS

• Densidade do solo
• Porosidade
• Agregação
• Retenção de água
• Resistência à penetração
• Raízes
• MOS

• Microbiologia 
• Atividade biológica 
• Fauna do solo
• Enzimas
• MOS 







Situação de equilíbrio
Taxa de entrada de C = taxa de saída de C

Degradação do solo

Situação de desequilíbrio
Taxa de entrada de C < taxa de saída de C



Degradação do solo

Situação de desequilíbrio
Taxa de entrada de C > taxa de saída de C
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Relação entre o C adicionado pelos resíduos vegetais (parte aérea + raízes) e o 
estoque de C no solo (0 a 20 cm) em Dourados, MS.
Fonte: adaptado de Zanatta e Salton (2010).



Lovato, T., J. Mielniczuk, C. Bayer, and F. Vezzani. 2004. Carbon and nitrogen addition related to stocks of these elements in soil and corn yield under
management systems. Rev. Bras. Cienc. Solo 28:175-187.

Relação entre as quantidades de carbono adicionadas com a variação (dC/dt, dN/t) dos estoques destes elementos na 
camada de 0-0,175 m do solo submetido aos sistemas de preparo convencional (PC), preparo reduzido (PR) e plantio 
direto (PD) e três sistemas de culturas, com e sem adição de N mineral. 
A = aveia, M =milho, E = ervilhaca, C = caupi. * e **:Significativo a 5 e 1 %, respectivamente.

4,2 t/ha/ano
7,3 t/ha/ano

8,9 t/ha/ano



Estudos indicam que no Sul do Brasil, para manter os estoques de matéria 
orgânica no solo sob SPD e garantir os benefícios deste sistema, é necessário 
adicionar 4 a 5 t de C/ha/ano ou aporte de 13 t de MS de resíduos vegetais. 
Para o sistema de preparo do solo com revolvimento, este valor seria de 21 
t/ha/ano.
Para o Centro-Oeste a necessidade de adição de resíduos para manter os 
estoques de matéria orgânica no solo sob SPD é maior, aproximadamente 6,3 t 

de C/ha/ano, ou seja, 16 toneladas de resíduos vegetais.

Soja/milho  >  4,49 + 6,14 = 10,63 t MS/ha ano

Soja/trigo > 4,49 + 2,13 = 6,62 t MS/ha ano

Fonte: ZANATTA, J. A.; SALTON, J. C. O SPD no sequestro de carbono. A Granja, ano 66, n. 734, p. 57-59, 2010.
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Brachiaria ruziziensis

Massa vegetal da parte aérea

Massa vegetal do sistema radicular



•Situação original: solo argiloso - 80 % argila, com compactação decorrente de PC
•Sistema de produção: sucessão soja/milho safrinha em PD
•Prática inserida: consórcio do milho safrinha com braquiária e pastejo por bovinos 
após a colheita do milho
• monitoramento: safras  2010, 2011 e  2012 











Salton et al, Integrated crop-livestock system in tropical Brazil: Toward a sustainable 
production system. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 190,2014,Pages 70-79,

LE, 650 g/kg – Dourados, MS
1995 a 2010



Relação entre energia ultrassônica 
aplicada e a desagregação de 
macroagregados de solo submetido a 
sistemas de manejo durante 20 anos. 

Dourados, MS. 2016.

Ramos, F. S. et al., n.p.



Camada PD PC ILP Past ref Past rec

--- cm --- ------------------------------ g/kg ----------------------------------

0 a 5 12,4 11,3 14,0 10,6 12,2

5 a 10 9,0 8,9 10,3 8,2 10,1

10 a 20 7,3 7,9 9,0 7,5 7,2

20 a 40 5,4 5,9 6,3 6,2 6,0

Teor médio da 
matéria orgânica do 
solo avaliado em 
2015, após condução 
dos sistemas de 
manejo por 7 anos, 
fazenda São Mateus, 
Selvíria,MS.

9% de argila

+ 32%

+ 26%

+ 12%
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Aporte de energia ao sistema - Carbono





Grato pela atenção!

julio.salton@.embrapa.br
http://www.cpao.embrapa.br
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