
Efeito Estufa e Emissão de GEE 

 

Mais uma vez as questões ambientais são o centro das atenções em nosso 

país. Primeiramente pelo clima demasiado seco ainda vivido em diversas regiões, 

acarretando em racionamento de consumo de água na área urbana e rural, e mais 

recente pelo “aclamado” furacão IRMA, que arrasou diversas regiões das ilhas do 

Caribe e parte do Estado da Flórida nos EUA. Esses e outros desastres naturais 

acaloram a discussão de mudanças climáticas, principalmente no que se refere às 

emissões de gases do efeito estufa (GEE). 

  Embora o setor agrícola seja uma importante fonte emissora de GEE para 

atmosfera, este setor pode comportar-se como dreno dependendo das práticas de 

manejo aplicadas, elevando o estoque de carbono no solo (Belizário, 2013). Porém 

dentre as práticas agrícolas que podem contribuir para a emissão de GEE, está a 

calagem. Embora indispensável, já que corrige a acidez do solo, aumenta a saturação 

de bases, melhora a eficiência de uso dos fertilizantes e o ambiente para o 

desenvolvimento das raízes, a calagem pode ser fonte emissora de GEE já que o 

calcário sofre hidrólise com água e libera CO2 para a atmosfera. Bernoux et al. (2003) 

estimaram a emissão brasileira devido ao uso de calcário em 4,9 a 9,4 Tg CO2 ano-1 

para os anos de 1999 e 2000, respectivamente. 

 Um estudo desenvolvido em três regiões de Minas Gerais nos anos de 2009 e 

2010, sob a supervisão do Prof. Carlos Clemente Cerri, observou que o calcário foi 

responsável por aproximadamente 10% das emissões dos GEE no cultivo do café nas 

regiões do Cerrado e Zona da Mata, e por 23% na região do Sul.  

 Uma opção ao calcário pode ser o uso de silicatos de cálcio e magnésio, pois 

também são empregados como corretivos de solo e sua reação permite liberação de 

íons OH-, corrigindo a acidez e neutralizando o alumínio fitotóxico. A substituição 



pode ser uma alternativa promissora, resultando em menor liberação de carbono na 

atmosfera e maior sequestro nos perfis dos solos. Confira nas equações abaixo: 

 

CaSiO3 + H2O → Ca2+ + HSiO3
- + OH- 

HSiO3
-  + H2O → H2SiO3 + OH- 

H2SiO3
 + H2O → H4SiO4 

 

 O fertilizante Yoorin também é considerado corretivo de solo devido à 

presença do silicato em sua composição. Embora não seja sua principal função, e sim 

a de fornecer uma adubação equilibrada aos cultivos, pode ajudar na diminuição da 

emissão de CO2 pelo calcário. Venha conhecer mais sobre essa tecnologia em: 

www.yoorin.com.br. Consulte um de nossos representantes.  
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