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RESUMO
ESTOQUE DE CARBONO DO SOLO E FLUXO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA NO CULTIVO DO CAFÉ
O café é uma das principais culturas exploradas no Brasil, e está entre as mais
importantes commodities agrícolas de exportação. A demanda por produtos agrícolas
sustentáveis é cada vez maior, questão especialmente importante para a competitividade
dos produtos de exportação. Portanto, conhecer os impactos das emissões de gases do
efeito estufa (GEE) é fundamental para qualquer cultura agrícola, assim como estudar o
seu manejo para detectar alternativas mitigadoras. O objetivo deste estudo foi
determinar o estoque de carbono no solo e o fluxo de gases de feito estufa no cultivo do
café. Para tal foram avaliados o estoque de carbono do solo devido à conversão do uso
da terra sob vegetação de Cerrado para a cultura do café; o uso de corretivo agrícola e
sua influencia no fluxo de CO2, assim como a influência do uso de fertilizantes
nitrogenados na emissão de N2O. O carbono (C) do solo foi determinado para o solo
original de cerrado (controle) e em áreas convertidas há 37, 15 e 8 anos, além de duas
áreas que receberam adição 22.684 e 16.845 kg ha-1de composto orgânico em 2006
(CRI) e 2010 (CRII), respectivamente. O estoque de C no solo foi maior na área Café
37 (91,34 Mg C ha-1) e o menor para o Cerrado (66,87 Mg C ha-1) a 0-30cm. As áreas
com Café 15, 8 anos, CRI e CRII não apresentaram diferença entre si, com estoque de
carbono no solo de 85,21, 85,75, 73,29 e 76,95, Mg C ha-1respectivamente. Após a
conversão do solo para a produção de café, há um aumento considerável no estoque de
C, porém ao longo do tempo este valor tende a decrescer, provavelmente por conta de
práticas de manejo. O nitrogênio (N) é o nutriente exigido em grande quantidade pela
cultura do café e é apontado dentre os fertilizantes que mais contribuem com a emissão
de GEE na agricultura. A fim de se conhecer o fluxo de emissão das diferentes
alternativas de adubação nitrogenada, avaliou-se o nitrato de cálcio (NC), nitrato de
amônio (NA), ureia (UR) e ureia-NBPT (NBPT®), para dose única (100 kg ha-1) e
parcelada (2 x 50 kg ha-1). A ureia em dose única foi a fonte de maior emissão (125,12
mg N-N2O m-2) e o nitrato de cálcio parcelado foi a de menor (1,93mg N-N2O m-2). O
uso da calagem é essencial para corrigir a fertilidade de solos ácidos, como é o caso da
maioria dos solos de cerrado. A calagem é uma importante fonte emissora de CO2 na
atividade agrícola. Para se conhecer o fluxo de emissão da calagem, avaliou-se uma área
com calcário recém aplicado e outra área após 5 anos da calagem. Os fluxos
acumulados foram de 64,7 e 58,7 g de C-CO2 m-2, respectivamente. A área que recebeu
calcário recentemente obteve maior emissão por efeitos indiretos. Buscando atender a
exigências de sustentabilidade avaliou-se a emissão do sistema de produção por cada
saca de café (60 kg). Para tal foram utilizados dados de combustível, fertilizantes
nitrogenados, adubo orgânico, calcário e eletricidade. A fazenda emitiu um total de
2.698 t CO2 equivalente de GEE durante dois anos agrícolas. A fonte que mais
contribuiu foi o uso óleo diesel (1.407 t CO2eq) e a menor foi a eletricidade (41 t
CO2eq). Para produzir uma saca de café foram emitidos 0,68 kg de CO2eq kg-1 de café.
Palavras–Chave: Matéria orgânica; Dióxido de carbono; Óxido nitroso; Cafeeiro,
Fertilizante nitrogenado; Calagem,
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