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O termo matéria orgânica do solo (MOS) refere-se ao conjunto de materiais 
orgânicos do solo, incluindo liteira, fração leve, biomassa microbiana, 

compostos orgânicos solúveis e matéria orgânica estabilizada (o húmus)
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Como o carbono chega até o sistema solo-planta? 
(= sequestro de carbono)

• Foto de um vegetal



Ciclo do Carbono

Fixação de CO2 



Como o carbono permence estocado nos 
tecidos vegetais

• Aminoácidos, açúcares e açúcares alifáticos –
5 a 30%

• Lipídeos, ceras, gorduras – 1 a 15%

• Proteínas – 1 a 10%

• Fração pouco solúvel 

• Celulose - 15 a 60%

• Hemicelulose – 10 a 30%

• Lignina – 5 a 30%



Biota do solo



Composição da MOS

Lignina – 35 a 50 %

Proteína – 28 a 32 %

Celulose – 2 a 10 %

Ceras, graxas, pigmentos, e outros – 1 a 8 %

Hemicelulose – 2 a 3 %

Moreira & Siqueira, 2002



Taxa de decomposição dos substâncias 

orgânicas Siqueira & Franco, 1988

Decomposição da MOS



Brady & Weil, 1999

Decomposição da MOS



Como esses compostos passam a fazer 
parte da matéria orgânica do solo?

• Etapas da ação microbiana:

• Imobilização

• Mineralização

• Humificação (todo húmus é matéria orgânica, mas nem toda 

matéria orgânica é húmus)



• De que depende essa transformação?

• Aeração

• Umidade

• Temperatura

• Natureza dos organismos

• Relação C/N



Qualidade dos resíduos



Após essa transformação, quais são os 
reservatórios de carbono no solo?

• Componente vivo (2-4%)
Raízes (5 a 10%)

Macroorganismos ou fauna do solo (15 a 30%)

Microorganismos (60 a 80%)

Componente morto (96-98%)
Fração leve (10 a 30%) Ǿ > 0,25 a 2,0 mm

Fração pesada (60 a 90%)
Substâncias húmicas  

Substâncias não húmicas 





Quem são e como caracterizamos as 
substâncias húmicas



Propriedades da matéria orgânica - húmus
Propriedade Característica Efeito no solo

Cor Tipicamente escura Facilita aquecimento

Retenção de água Retenção de até 20 vezes o seu peso em água Previne seca e murchamento. Pode elevar umidade

em solos arenosos

Combinação com minerais de argila Une partículas do solo em unidades estruturais

denominadas agregados

Permite trocas gasosas, estabiliza estrutura, eleva

permeabilidade

Quelação Forma complexos estáveis com Cu,Mn,Zn e outros

cátions polivalentes

Pode incrementar a disponibilidade de

micronutrientes a plantas superiores

Solubilidade em água Sais de cátions bivalentes com a matéria orgânica

são insolúveis

Pouca matéria orgânica é perdida por lixiviação

Ação tamponante Há tamponamento em faixas de pH levemente

ácido, neutro e alcalino

Ajuda a manter uma reação uniforme no solo

Troca catiônica Acidez total de frações isoladas do húmus atingem

de 300 a 1400 cmolc/dm3

Pode elevar a CTC do solo. Em alguns solos 20-70%

da CTC é devido a matéria orgânica

Mineralização Decomposição de matéria orgânica produz

CO2,NH4
+, NO3

-, PO4
3- e SO4

2-

Fontes de elementos nutrientes para as plantas

Ligação com moléculas orgânicas Afeta bioatividade, persistência e

biodegradabilidade de pesticidas

Modifica taxa de aplicação de pesticidas para

controle efetivo

Adaptado de Stevenson, 1982



Modelo proposto para liberação de nutrientes a 
partir da transformação de compostos orgânicos



A importância da matéria orgânica em solos 
tropicais

• Foto de área degradada
Solos altamente intemperizados

Fração mineral com baixa CTC e 

presença de H e Al

Baixa capacidade de retenção e 

troca de nutrientes.... e água

Fração orgânica do solo assume 

parte desse papel. Mas....



O que acontece com os resíduos...



A fração orgânica no solo consegue 

persistir?

Consegue manter a capacidade de 

gerar carga, contribuir para 

propriedades físicas do solo e liberar 

nutrientes?

Caso perdido ou há alternativas?



Quais são as formas de adicionar 
matéria orgânica ao solo

• Resíduos de atividades agropecuárias 
primárias

• Resíduos de atividades de agroindustriais 
(processamento e transformação de produtos 

agropecuários)

– De origem vegetal

– De origem animal

• Resíduos de atividades urbanas

































Uso de fontes de matéria orgânica 
e a acidez do solo

• Os resíduos orgânicos interferem na acidez de 
que forma?

• Existe uma contribuição dos ácidos orgânicos 
neutralização do H e do Al?

• Existe aporte de bases trocáveis?

• Comparamos ao efeito do calcário?



Miazawa et al., 2000

Moraes et al., 2007



• 5 anos de SPD com

calagem 

Efeitos nos demais com-

ponentes do complexo 

sortivo

Bressan et al., 2013



Veronese et al., 

2012



Uso de resíduos orgânicos e o 
Nitrogênio 

• Resultados mais esperados – resíduos de 
origem animal

• Resíduos de origem vegetal podem ter 
contribuições expressivas? Gramíneas?

• A liberação de N é rápida na maioria das 
vezes?

• Efeitos indiretos para dinâmica de N



Ciancio et al., 2014



Collier et al., 2006



Collier et al., 2011



Torres et al. 2005



Torres et al., 2005



Torres e Pereira, 

2014



• Palhadas x perdas de N 
por volatilização. 
Porquê?

Rojas et al., 2012



P e os resíduos orgânicos

• Quantidades são menores mas interferência 
na dinâmica é grande

• Redução nas forças de adsorção

• Resíduos orgânicos e a efetividade de fontes 
naturais

• Liberação de P dos resíduos pode ser rápida?



• Solos argilosos de alta fertilidade

Scherer et al., 2007



Torres et al., 2008



Rossi et al., 2013



• Também se destaca redução da adsorção de P

Guareschi et al., 2015



Collier et al., 

2008

Pereira et al., 

2010



K e o manejo dos resíduos orgânicos

• Apesar de não ser substituído por fontes
orgânicas…

• Resíduos da agroindústria canavieira

• Palhadas

• Resíduos x redução das perdas



Silva et al., 2014



Mendonça et al., 2015



Almeida et al., 2015



• Simulando a perda com 50% de cobertura

• 2,4 mmolc K+ = 93,8 mg dm-3 = 187,7 kg K /ha

Romero, 2009



Sistemas de alta diversidade

• Expectativa de maior
contribuição da 
matéria orgânica
sempre?

• Resultados positivos

• Resultados negativos



Silva et al., 2015



Iwata et al., 2018



Palm et al., 1995





• Porque nem
sempre os
resultados são
positivos? 

• SAFs com espécies
que respondem a 
fertilidade –
mamão, cacau, 
banana

Loss et al., 2009



Considerações finais

• Uso de resíduos é bem vindo, mas:

• Da forma que utilizamos e manejamos os
resíduos orgânicos ainda nao potencializamos
seus efeitos para os agroecossistemas

• Os fatores ambientais exercem forte influência
na transformação do resíduo orgânico e ppr
sua vez no papel que ele pode desempenhar. 
Nem sempre composição é determinante para 
o efeito na nutrição vegetal



• O uso de resíduo contribui para um conceito
mais atual de fertilidade do solo e nutrição de 
plantas – otimizar os fatores abióticos para 
que a eficiência do uso dos nutrientes seja
maior
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