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RESUMO 

 

Capacidade máxima de acúmulo de carbono em solos cultivados com 
cana-de-açúcar  

 
Um dos principais entraves na cultura da cana-de-açúcar quanto à 

sustentabilidade do solo é o manejo da cultura e da colheita. O objetivo deste estudo 
foi avaliar os estoques de C e sua dinâmica em diferentes frações da MOS (matéria 
orgânica do solo) em áreas cultivadas com cana-de-açúcar sob os manejos com e 
sem queima e, sob adubação orgânica com diferentes períodos de adoção (4 e 12 
anos), tendo uma área de vegetação nativa (Cerradão) como referência. As áreas 
localizam-se em Goianésia-GO, sendo todas representativas da classe dos 
Latossolos Vermelho-Amarelo distróficos. Foram avaliados os teores de C e N do 
solo e seus respectivos estoques, além dos teores de C e N e, das abundâncias 
isotópicas do 13C e 15N para as frações organominerais < 53 µm, 75-53 µm e 2000-
75 µm (fração orgânica e organomineral) da MOS. De posse desses resultados, 
objetivou-se simular a capacidade máxima de acúmulo de C, a partir do modelo 
Century, enfatizando os manejos avaliados e texturas de solos contrastantes. Os 
teores de C foram maiores para o manejo orgânico-4, em relação às demais áreas 
de cana-de-açúcar avaliadas. Os estoques de C e N foram maiores para as áreas 
em que o teor de argila foi superior; com queima e orgânica-4. Devido as diferenças 
entre texturas foram calculados os estoques em função dos ajustes quanto à massa 
de solo e teores de argila, utilizando-se como referência a vegetação nativa. Dessa 
forma os maiores estoques foram observados para o manejo orgânica-12. Os 
resultados para o conteúdo de C da biomassa microbiana (C-BM) mostrou aumento 
dos em função da melhoria do manejo. Em relação aos teores de C e N das frações 
da MOS, os manejos orgânicos (orgânica-12 e -4) resultaram nos maiores valores 
observados, principalmente para a fração organomineral <53 µm à 5 cm de 
profundidade. Tais resultados refletiram diretamente sobre os valores de 13C, sua 
respectiva proporção de C derivado do resíduo C4 e, do 15N, indicando, 
respectivamente, maior acúmulo e proporção de C proveniente da cultura de cana-
de-açúcar nas frações da MO, além de evidenciar, a partir do 15N, comportamento, 
quanto ao grau de humificação da MO, mais próximo ao observado para a 
vegetação nativa. Os resultados do estudo de modelagem enfatizaram a importância 
da textura do solo bem como as práticas de manejo para o acúmulo de C no solo. 
Os sistemas de manejo conservacionistas ao contrário da queima resultaram em 
estoques de C superiores em 78 % e 98 %, quando simulado solo com maior e 
menor teores de argila, respectivamente. Os resultados suportaram o uso do modelo 
Century em aplicações práticas de acúmulo de C em solos cultivados com cana-de-
açúcar, principalmente, para os estoques de C e os δ13C dos solos avaliados, 
indicando que o modelo Century pode ser uma importante ferramenta para 
estabelecer estratégias apropriadas de manejo para aumentar os estoques de C do 
solo ao longo do tempo. O longo período de avaliação mostrou que conceitos, como 
o "steady state" de C no solo, podem ser investigados via modelagem, como pelo 
uso do modelo Century. A partir desse estudo foi possível concluir que práticas de 
manejos conservacionistas tendem a aumentar os estoques de C e N do solo ao 
longo do tempo e, que esse aumento é fortemente influenciado pelo teor de argila no 
solo. 
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ABSTRACT 

Maximum capacity of carbon accumulation in soils cultivated with sugarcane 

 
One of the main obstacles of sugarcane production in the soil sustainability is 

the crop management and harvesting. The aim of this study was to evaluate the 
carbon (C) stocks and dynamics in different SOM fractions in sugarcane systems 
with or without burning, and under organic fertilization with different periods of 
adoption (4 and 12) and an area of native vegetation (Cerradão) used as a reference. 
The study areas are located in Goianésia, GO, all representatives of Latossolos 
Vermelho-Amarelo distróficos (Oxisols Hapludox distrofic). We evaluated C and N 
soil contents and natural isotopic abundances 13C e 15N  to organominerals fractions 
< 53 µm, 75-53 µm e 2000-75 µm (organic and organomineral fractions) of SOM. 
With these results, we aimed to simulate the maximum accumulation of C, by using 
the Century model, emphasizing different management practices and contrasting soil 
textures. The C contents were higher for organic-4, in relation to the other areas of 
sugarcane evaluated. The stocks of C and N were higher for areas where the clay 
content was higher (burning and organic-4). Due to the difference between soil 
texture we calculated stocks according to the adjustments on the equivalent mass of 
soil and clay content, with reference to the native vegetation and thus the largest 
stocks were observed for organic-12. The C from microbial biomass (C-BM) showed 
increased in the (C-BM) levels, due to improved management. Regarding the levels 
of C and N fractions of SOM, the organic-12 and organic-4 resulted in the highest 
values, especially for OM fraction < 53 µm (organomineral) to 5 cm depth. These 
results reflected directly on the values of 13C, the respective proportion of C derived 
from C4 residue and the 15N, indicating, respectively, greater accumulation and 
proportion of C derived from the sugarcane in SOM fractions, and evidence from the 
15N closer behavior to that observed for native vegetation, relative of OM humification 
degree. The results of the modeling study emphasized the importance of soil texture 
and management practices for soil C accumulation. The conservation management 
system resulted in higher C stocks, by 78% and 98% when simulated soil with higher 
and lower clay contents, respectively. The results supported the use of the Century 
model in practical applications of C accumulation in soils cultivated with sugarcane, 
especially for C stocks and 13C of soils evaluated, indicating that the Century model 
can be an important tool to establish appropriate management strategies to increase 
soil C stocks over time. The long period of evaluation showed that concepts such as 
the "steady state" of soil carbon, can be investigated via modeling. We concluded 
that the practices of the conservation tillage systems tend to increase the stocks of C 
and N in the soil over time, and this increase is strongly influenced by the clay 
content in the soil. 

 
Keywords: Soil organic matter; Organic management; Burning residue; No burning 

residue; Steady state 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

O complexo sucroalcooleiro, o qual inclui a produção de etanol e açúcar, é 

considerado uma das atividades mais rentáveis da economia brasileira nos últimos 

anos, evidenciando o país como vanguarda mundial da agroenergia, com a 

produção de etanol, contribuindo consideravelmente para o Produto Interno Bruto 

(US$ 372 milhões), oriundos de 8,5  milhões de hectares de áreas cultivadas, 

distribuídas em todos os estados brasileiros produtores (BRASIL, 2013).  

Projeções apontam que para os próximos anos a área cultivada com cana-de-

açúcar seja aumentada para 10 milhões de ha em decorrência da potencialidade de 

diversos países em utilizar o etanol como biocombustível (MACEDO et al., 2008). Tal 

aspecto é reforçado pelo fato de que o bioetanol é uma opção de mitigação dos 

efeitos do aquecimento global através da substituição dos combustíveis fósseis 

(CERRI et al., 2007).  

Aliada à substituição de combustíveis fósseis, a adoção do manejo sem 

queima e a implantação de sistemas de produção com manejo orgânico pode 

acarretar em significativo incremento da matéria orgânica do solo (MOS), tendo em 

vista a adição anual de 10 a 15 Mg ha-1 de matéria seca na superfície do solo; pela 

colheita mecanizada, e de outros resíduos gerados pela própria cadeia produtiva 

como a torta de filtro e vinhaça, pelo manejo orgânico.  

Neste contexto de franca expansão do setor e consequente aumento na 

geração de resíduos da colheita da cana-de-açúcar (vinhaça, torta de filtro e palha), 

torna-se necessária a realização de estudos que tenham o objetivo de avaliar a 

capacidade máxima dos solos em estocar C, uma vez que parte pode ser 

estabilizado no solo; nas frações da matéria orgânica do solo (MOS) e, parte pode 

ser liberado para a atmosfera na forma de gases do efeito estufa (SHRESTHA et al., 

2013).   

As taxas de decomposição da MOS, ou mesmo o potencial de um 

determinado solo estocar C é diretamente dependente do clima (temperatura e 

precipitação), material de origem (textura e mineralogia do solo), cobertura vegetal e 

práticas de manejo do solo. Além disso, diversos estudos têm sugerido que a 

capacidade de estabilização de C no solo é condicionada, principalmente, pelo 

conteúdo de silte e argila, área superficial e reatividade das partículas minerais do 

solo (HASSINK, 1997; KIEM et al., 2002; KIEM; KOGEL-KNABNER, 2002; SAIDY et 

al., 2013) 
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Diferenças na capacidade de acúmulo de C também apresentam importante 

relação com a atividade microbiológica e o teor inicial de C no solo. A avaliação da 

atividade microbiológica é um fator de grande importância para o estudo dos 

fenômenos envolvidos na decomposição do C orgânico do solo (COS), uma vez que 

pode ser usada como um parâmetro crítico para a predição do impacto das 

mudanças climáticas na respiração do solo e estoque de COS ao longo do tempo 

(HAMDI et al., 2010). Em relação ao teor inicial de C no solo, mostram que solos 

com elevado teor não resultam em aumentos significativos no COS em função do C 

adicionado (CAMPBELL et al., 1991), sugerindo que existe um nível de saturação de 

C no solo (SIX et al., 2002; STEWART et al., 2007). 

Apesar de se conhecer diferentes fatores que influenciam na decomposição 

da MOS, ainda não há um consenso sobre como esses fatores poderiam influenciar 

os processos de modo a atingir uma possível capacidade máxima de acúmulo 

(saturação) de C nos solos (SIX et al., 2002; KONG, 2005; WEST; SIX, 2007). 

A saturação de C no solo é uma medida de quanto C o solo pode física e 

quimicamente sequestrar (WEST; SIX, 2007). Neste contexto, Six et al. (2002) 

desenvolveu um modelo conceitual de saturação de C que inclui mecanismos de 

proteção física, química e bioquímica. Esse modelo define compartimentos de C 

funcional que são mensuráveis, argumentando que o sequestro de C em cada um 

destes compartimentos depende do déficit de saturação, que seria a diferença entre 

o nível de saturação e o teor de C atual do solo (GULDE et al., 2008). 

A permanência do sequestro refere-se ao tempo pelo qual o C do solo 

alcança o “steady state”, ou, estado estacionário. O “steady state” não é 

necessariamente um equilíbrio, ou seja, não representa a saturação de C no solo, 

como é comumente inferido (WEST; SIX, 2007), uma vez que o equilíbrio pode ser 

considerado como o estado de um sistema que mostra nenhuma grande tendência 

para mudar esta condição ao longo do tempo (MOORE, 1962 apud WEST; SIX, 

2007). 

Mas, em oposição à essa definição alguns autores definem o “steady state” 

como sistemas em que não há nenhuma variação quando os fluxos são 

potencialmente desbalanceados (JOHNSON, 1971). Kimmins (1987) sugere que os 

estoques de COS de um determinado ecossistema que se encontra em “steady 

state”, oscilam sobre um valor médio que é característico para cada ecossistema. 

Chapin et al. (2002) relatam que por esta razão o “steady state” assume diferentes 
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equilíbrios, em virtude de aceitarem variações temporais e espaciais, como um 

aspecto normal da dinâmica dos ecossistemas, corroborando Six et al. (2002), o qual 

assume que um novo “steady state” pode ser atingido com as mudanças sazonais, 

fertilidade do solo e, mudanças na temperatura e precipitação média (SIX et al., 

2002). 

Portanto, de acordo com West e Six (2006), “steady state” de C no solo é uma 

função do tempo, enquanto a saturação de C no solo é uma função da entrada de C, 

postulando que há um nível de saturação de C para os solos e, que este nível será 

diferente entre os diversos tipos de solos. Além disso, o conceito para a 

estabilização é utilizado para processos ou mecanismos que levam à um prolongado 

tempo de ciclagem no solo. Assim, estabilização pode ser definida como a proteção 

da MO contra a mineralização, sendo a estabilidade resultante do efeito integrado da 

recalcitrância do material orgânico, interação organo-mineral e acessibilidade da 

microbiota do solo (KRULL et al., 2003; von LÜTZOW et al., 2008). 

Experimentos para determinar o nível de saturação de C em diferentes tipos 

de solos devem ser direcionados no sentido de modelar esta quantidade, 

determinando a taxa e o tempo que os solos poderiam atuar como sumidouros ou 

seqüestradores de C, considerando que cada tipo de solo apresenta uma 

capacidade finita/ limite (máxima) de estocá-lo, o qual também será determinado 

pelo manejo utilizado.  

Adicionalmente, existe grande necessidade de elucidar os processos 

subjacentes à capacidade dos compartimentos da MOS em solos cultivados com 

culturas agrícolas. Assim, determinar o status de saturação de C de um solo é 

importante para aferir o potencial de sequestro de C em diferentes sistemas 

agrícolas. Nesse sentido a utilização da modelagem matemática pode auxiliar não 

somente na integração de dados biogeoquímicos obtidos em condições de campo, 

mas também possibilita a avaliação do impacto de diferentes práticas de manejo do 

solo e de resíduos no acúmulo de C no solo (CERRI et al., 2007; OGLE et al., 2008), 

possibilitando a recomendação de adequadas práticas de manejo que visem o 

sequestro de C no solo.  

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar os estoques de C 

e sua dinâmica em diferentes frações da MOS em áreas cultivadas com cana-de-

açúcar sob os manejos com e sem queima e, sob adubação orgânica com diferentes 

períodos de adoção (4 e 12 anos), tendo um área de vegetação nativa (Cerradão) 
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como referência. De posse desses resultados, objetivou-se simular a capacidade 

máxima de acúmulo de C, a partir do modelo Century, enfatizando os manejos 

avaliados e texturas do solo contrastantes. 

A tese foi dividida em três capítulos, intitulados capítulo 2, 3 e 4. O capítulo 2 

aborda de forma geral como os manejos do solo influenciam os estoques de C e N 

do solo, além do teor de C da biomassa microbiana do solo. O capítulo 3, enfatiza a 

importância de cada fração da matéria orgânica do solo na estabilização de C e, a 

origem do C, a partir da utilização de técnica de abundância natural isotópica. E, o 

capítulo 4, utiliza os dados apresentados nos capítulos anteriores (2 e 3) para validar 

o modelo Century e, assim, reproduzir cenários futuros estimando o estabelecimento 

do "steady state" de C no solo, a partir de diferentes usos e tipos de manejo do solo, 

considerando variações na textura do solo.  
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2 ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO EM SOLOS CULTIVADOS COM 

CANA-DE-AÇÚCAR SOB MANEJOS CONVENCIONAL E ORGÂNICO 

 
Resumo 

A cultura da cana-de-açúcar está passando por um período de intensa 
mudança nas práticas de manejo devido a introdução da colheita mecanizada. Além 
disso, algumas áreas tem implementado o manejo orgânico como forma de obter 
estratégias mais sustentáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 
diferentes manejos da cana-de-açúcar; com e sem queima e sob sistema orgânico 
com diferentes períodos de condução (4 e 12 anos); nos estoques de C e N dos 
solos e do C da biomassa microbiana (C-BM), tendo-se como referência uma área 
de vegetação nativa (Cerradão). Os teores de C foram maiores para o manejo 
orgânico-4, em relação às outras áreas de cana-de-açúcar avaliadas. Os estoques 
de C e N foram maiores para as áreas em que o teor de argila foi superior; com 
queima e orgânica-4. Em função da diferença entre as texturas foram calculados os 
estoques em função dos ajustes quanto à massa de solo e teores de argila, tendo 
como referência a vegetação nativa e, dessa forma os maiores estoques foram 
observados para o manejo orgânica-12. O C-BM mostrou diferenças (p<0,05) quanto 
ao manejo do solo, com aumento dos teores de C-BM em função da melhoria do 
manejo. A partir desse estudo foi possível concluir que as práticas de manejos 
conservacionistas tendem a aumentar os estoques de C e N do solo ao longo do 
tempo e, que esse aumento é fortemente influenciado pelo teor de argila no solo. 

 
Palavras-chave: Textura do solo; Resíduos da cana-de-açúcar; Manejo do solo; 

Queima de resíduos 
 

Abstract 
The cultivation of sugarcane is undergoing a period of intense change in 

management due to the introduction of mechanized harvesting. In addition, some 
areas have implemented organic management as a way to get more sustainable 
management strategies that increase C stocks in the soil. The aim of this study was 
to evaluate the influence of different managements of sugarcane, with and without 
burning and organic systems with different periods of adoption (4 and 12 years), in 
the stocks of soil C and N and, C (C-BM) from microbial biomass, taking as reference 
a native vegetation (Cerradão). The C contents were higher for organic-4, in relation 
to other sugarcane evaluated areas. The stocks of C and N were higher for areas 
where the clay content was higher, with burning and organic-4. Due to the difference 
between the textures we calculated stocks according to the adjustments on the 
equivalent mass of soil and clay, with forest as reference  and thus, the largest stocks 
were observed for organic-12. The C-BM showed evident differences (p <0.05) due 
to soil management, with increased levels of C-BM with improving management. 
From this study, we can concluded that the practices of the conservation 
management systems tend to increase C and N stocks of soil over time, and that this 
increase is strongly influenced by the clay content in the soil. 

 
Keywords: Soil texture; Sugarcane residues; Management of soil; Burning residue 
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2.1 Introdução  

Atualmente, a cultura da cana-de-açúcar está passando por um período de 

intensa mudança nas práticas de manejo devido a introdução da colheita 

mecanizada, a qual coloca em desuso a pré-queima dos resíduos da cana-de-

açúcar. No entanto, em algumas regiões a queima de resíduos ainda acontece, 

levando à exposição do solo, à erosão, desfavorecendo a microbiota do solo e, 

consequentemente à significativas perdas de matéria orgânica do solo (MOS) 

(SOUZA et al., 2012).  

A matéria orgânica do solo é um dos componentes mais complexos do 

ecossistema terrestre e atua em muitas funções vitais do solo, como regular a 

disponibilidade e suprimento de nutrientes para as plantas, o fluxo e retenção de 

água nos solos e nos atributos físicos do solo. Desse modo, a manutenção e manejo 

da MOS é de grande importância para a sustentabilidade de culturas agrícolas 

(COTRUFO, 2011).  

Em relação à cultura da cana-de-açúcar um dos principais entraves quanto a 

sustentabilidade do solo é o manejo da colheita. Dois procedimentos são adotados 

para a colheita da cana-de-açúcar. Tradicionalmente, a cana-de-açúcar era 

queimada no campo para remover folhas e insetos poucos dias antes da colheita, de 

modo a facilitar a colheita manual (THORBURN et al., 2012). No entanto, desde 

maio de 2000 esta prática tem sido gradualmente proibida pela regulamentação 

brasileira. 

Resultados sobre o manejo com e sem queima dos resíduos da cana-de-

açúcar são bem relatados na literatura. Alguns estudos tem confirmado que a prática 

de retenção de resíduos da cana-de-açúcar, ao contrário da queima, pode 

gradualmente aumentar os estoques de C no solo ao longo do tempo 

(ROBERTSON; THORBURN, 2007; THORBURN et al., 2012; GALDOS et al., 2009; 

CANELLAS et al., 2007; SOUZA et al., 2012, ROSSI et al., 2013). 

Além da substituição da prática da colheita com a pré-queima para a 

mecanizada, em algumas áreas cultivadas com cana-de-açúcar tem sido 

implementado o manejo orgânico, com vistas à obtenção do selo de qualidade para 

produtos orgânicos; uma demanda que tem crescido mundialmente devido às 

preocupações com o meio ambiente e à qualidade de vida. No entanto, resultados 

sobre o uso do manejo orgânico aliado à colheita sem queima, o qual utiliza 
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aplicação de resíduos orgânicos como fontes de nutrientes, ainda são escassos 

(BARBOSA, 2010).  

Dentre os resíduos orgânicos utilizados neste tipo de manejo, a vinhaça e a 

torta de filtro, destacam-se por serem subprodutos gerados em grande quantidade 

na cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro e apresentarem características físico-

químicas interessantes sob o ponto de vista agronômico, com elevada carga 

orgânica (SANTIGO; ROSSETO, 2006) e, por isso, potencialmente favoráveis ao 

aumento do estoque do C solo (OLIVEIRA et al., 2013). Esse tipo de sistema evita 

aplicações de fertilizantes sintéticos e pesticidas, mas promovem o uso de resíduos 

orgânicos  como forma de suprir a demanda de nutrientes pelas plantas, enfatizando 

os processos biológicos (WILLER et al., 2009). No entanto, combinações de 

estratégias de manejo do solo, como o uso integrado de fertilizantes químicos e 

orgânicos tem sido proposto com o intuito de manter a produção agrícola, a 

rentabilidade e, aumentar os níveis de MOS, contribuindo positivamente para a 

qualidade do solo. 

Neste contexto, a biomassa microbiana pode ser utilizada em conjunto à 

outras análises relacionadas à MOS, como um indicador da qualidade do solo em 

função do manejo implementado. A biomassa microbiana é um compartimento da 

matéria orgânica do solo diretamente influenciado por fatores bióticos e abióticos, 

sendo, portanto, sensível às mudanças ocorridas no sistema agrícola. Parton et al. 

(1987), em estudos sobre a dinâmica da MOS, consideraram três frações principais, 

com diferentes tempos de ciclagem: a ativa (0 a 5 anos), que considera a biomassa 

microbiana; a lenta (20 a 40 anos) e a passiva (200 a 500 anos). Em razão dessas 

diferenças temporais, a variação no teor de MOS, baseada apenas no teor de C 

orgânico do solo (COS), decorrente de mudanças no uso e manejo do solo, pode 

não ser detectável em curto prazo, enquanto a resposta da fração ativa, que contém 

a biomassa microbiana e seus metabólitos, ocorre muito mais rapidamente.  

A biomassa microbiana é proporcionalmente a menor fração do C orgânico do 

solo e constitui uma parte significativa e potencialmente mineralizável do N 

disponível para as plantas. Apresenta rápida ciclagem, responde intensamente a 

flutuações sazonais de umidade e temperatura, ao cultivo e ao manejo de resíduos 

no solo. Dessa forma, a avaliação da biomassa microbiana é um fator de grande 

importância para o estudo dos fenômenos relacionados à decomposição do COS 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), uma vez que pode ser usada como um parâmetro 
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crítico para a predição do impacto do manejo do solo no estoque de COS ao longo 

do tempo (GALDOS et al., 2009). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes manejos da 

cana-de-açúcar; com e sem queima e sob sistema orgânico com diferentes períodos 

de condução ( 4 e 12 anos); nos estoques de C e N dos solos e do C da biomassa 

microbiana (C-BM).  

 

2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Localização e descrição da área de estudo 

A área em estudo situa-se no município de Goianésia – GO (15º19’ S; 49°08’ 

O; 649 m), a qual representa o extremo norte da região Centro-Sul de produção de 

cana-de-açúcar no Brasil, com solos representativos da classe dos Latossolos 

Vermelho-Amarelo distróficos. As áreas selecionadas obedeceram aos seguintes 

critérios: (i) localização em usinas de cana-de-açúcar que apresentam históricos 

detalhados de manejo; (ii) ocupação por canaviais há pelo menos 10 anos e (iii) 

adoção de sistemas de produção convencional e orgânico de cana-de-açúcar. 

As áreas avaliadas estão descritas abaixo: 

- com queima: cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 

convencional com queima da palha há 27 anos, sendo originalmente uma área de 

Cerradão que foi desmatada em torno de 1950 e utilizada como pastagem até 1974, 

com a seguinte implantação da cultura de arroz, a qual permaneceu até 1983, sendo 

posteriormente, substituída pela cultura de cana-de-açúcar; 

- sem queima: cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 

convencional sem queima da palha por 11 anos, o qual foi implementado 

posteriormente aos 13 anos sob manejo com queima da palha. Essa área também 

foi desmatada em torno de 1950 e introduzida pastagem, que permaneceu até o ano 

de 1974 e, com seguinte introdução da cultura de arroz até o ano de 1985, sendo 

então, implementada a cultura da cana-de-açúcar no ano de 1986.  

- orgânica-4: cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, 

implantada há quatro anos, anteriormente utilizada por 11 anos sob manejo com 

queima da palha. A área foi desmatada em 1960 para a implementação de 

pastagem que permaneceu até o ano de 1976, sendo utilizada posteriormente com a 

cultura de arroz até o ano de 1995, conjuntamente a outras culturas não 

especificadas. No ano de 1996 a cana-de-açúcar foi introduzida permanecendo sob 
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o manejo com queima até 2007, passando para  um sistema orgânico em 2008, com 

aportes de 10 t ha-1 de torta-de-filtro no plantio e na condução da cana-de-açúcar 

soca, além da aplicação de vinhaça, via irrigação.    

- orgânica-12: cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico há 

doze anos. Essa área também foi desmatada em 1960, com a seguinte introdução 

de pastagem e um período sem especificações sobre o uso, sendo a cana-de-açúcar 

introduzida em 1987, permanecendo sob manejo com queima até o ano de 1999 e 

conseguinte implementação do manejo orgânico, conforme descrito para área 

orgânica-4. 

- vegetação nativa: uma área sob vegetação nativa classificada como 

Cerradão, utilizada como referência.  

 

2.2.2 Coleta e preparo das amostras de terra 

A coleta das amostras de terra foi realizada através da abertura de uma 

trincheira central e quatro mini-trincheiras periféricas (Figura 1) em cada uma das 

áreas avaliadas, as quais estavam distanciadas por 50 m entre si. Cada mini-

trincheira periférica apresentava dimensões de 40 x 40 x 40 cm, coletando-se as 

amostras de terra nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm de profundidade. Já na 

trincheira central, com dimensões de 120 x 120 x 120 cm, foram coletadas amostras 

nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 50-60, 70-80 e 90-100 cm 

(Figura 1). Concluída a etapa de coleta, as amostras de terra foram secas ao ar, 

homogeneizadas, tamisadas em peneira de 2 mm e submetidas à sequência de 

análises. 

50 m

0-5,
5-10,
10-20 e
20-30 cm

0-5,
5-10,
10-20,
20-30,
30-40,
50-60,
70-80 e
90-100 cm

50 m

 

Figura 1 - Esquema da localização das trincheiras utilizadas na amostragem de terra 

para cada situação em estudo 
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As análises dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo foram 

conduzidas no Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).  

 

2.2.3 Atributos de fertilidade e granulometria do solo 

As determinações de pH em H2O e em CaCl2 seguiram a metodologia 

descrita por Anderson e Ingram (1989). A acidez potencial do solo foi determinada 

pelo método da EMBRAPA (1979), através da extração de H + Al com uma solução 

de Ca(OAc)2 1,0 mol L-1 tamponado a pH 7,0 (Tabela 1). Foram realizados ainda os 

cálculos para determinação de CTC a pH 7,0 (T) e a saturação por bases (V%) 

(Tabela 2).  

A obtenção dos teores de P disponível e cátions trocáveis (K+, Ca2+, Mg2+) 

foram realizadas pelo método da resina trocadora de íons, de acordo com a 

metodologia proposta por Raij e Quaggio (1983). Para determinação do teor de 

enxofre, realizou-se extração em fosfato monocálcico (0,01 mol L-1) e subsequente 

quantificação por colorimetria (Tabela 3).  

 

Tabela 1- Valores de pH em CaCl2, H + Al e Al3+ referentes às áreas cultivadas com 
cana-de-açúcar e sob vegetação nativa, até um metro de profundidade 

Profundidade 
(cm) 

Com queima Sem queima Orgânica-4 Orgânica-12 Vegetação 
nativa 

 pH CaCl2 
0-5 4,9±0,2  5,6±0,3  5,2±0,1  5,3±0,1  4,3±0,5  

5-10 4,7±0,2  4,6±0,4  4,8±0,2  5,1±0,2  4,3±0,4  
10-20 4,9±0,2  

 

4,8±0,4  5,0±0,2  5,1±0,3  4,2±0,3  

20-30 
4,5±0,1 

 

4,6±0,3  4,8±0,1  4,9±0,4  4,1±0,1  

40-50 4,6 4,4 4,9 5,5 4,1 
70-80 4,7 4,9 4,7 5,0 4,3 
90-100 4,7 4,5 4,7 5,0 4,3 

 H + Al (mmolc kg
-1

) 
0-5 32,0±3,9  26,4±8,9  25,6±3,9  19,2±1,9  69,6±25  

5-10 40,0±6,2  33±11,0  33,0±2,9  19,2±1,7  56,4±10,9  
10-20 33,8±1,79  29,6±5,4  32,4±1,8  20,8±4,7  55,4±9,1  
20-30 43,6±3,51  29,8±6,3  31,6±0,8  23,6±6,4  49,6±2,0  
40-50 44 32 23 16 41 
70-80 30 19 24 20 30 
90-100 24 23 25 17 30 

 Al
3+

 (mmolc kg
-1

) 
0-5 0,41±0,3  0,69±1,1  0,48±0,5  0,44±0,6  9,52±8,5  

5-10 1,51±1,2  2,44±3,3  0,37±0,3  0,40±0,5  9,10±7,8  
10-20 0,93±1,4  1,77±1,3  0,71±0,5  1,58±2,8  9,12±4,8  
20-30 3,64±2,1  1,97±1,72  1,06±0,9  4,63±8,2 10,54±1,1  
40-50 3,11 3,70 0,29 0,44 8,0 
70-80 0,74 0,07 0,15 4,22 3,55 
90-100 0,22 1,03 0,15 1,48 2,14 
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Tabela 2 - Valores de Soma de Bases (SB), CTC total (T), saturação por bases (V) e 
saturação de alumínio (m), em áreas de cana-de-açúcar e sob vegetação 
nativa 

Profundidade com  
queima 

sem 
queima 

orgânica-4 orgânica-12 Vegetação 
nativa 

 SB (mmolc kg
-1

) 
0-5 54,6±15,8  61,7±18,7  79,5±9,40  67,1±8,9  57,8±43,0  
5-10 42,8±5,91  39,4±12,5  56,9±11,5  57,0±9,35  42,3±39,4  
10-20 58,0±10,2  36,2±8,07  52,0±13,2  47,7±10,9  22,5 ±17,7  
20-30 34,7±4,99  33,3±8,34  40,5±6,99  31,1±10,6  9,72±8,66  
40-50 32,4 23,4 22,4 37,9 2,30 
70-80 20,2 18,2 8,30 13,3 2,20 

90-100 26,1 8,20 7,20 28,1 2,10 
 T (mmolc kg

-1
) 

0-5 86,8±12,5  88,1±11,3  105,2±6,1  86,3±9,4  127,6±19,1  
5-10 88,8±7,80  72,2±3,53  89,9±10,5  76,1±7,44  99,0±29,2  
10-20 91,7±9,71  65,6±3,62  84,6±11,6  68,5±6,56  78,0±13,9  
20-30 78,3±4,01  63,0±7,94  72,2±6,46  54,7±6,07  59,4±8,47  
40-50 76,0 55,8 45,6 53,6 43,6 
70-80 49,7 37,4 32,4 33,5 32,6 

90-100 50,2 31,4 32,4 45,5 32,2 
 V (%) 

0-5 61,8±9,40  69,0±13,4  75,2±4,70  77,8±2,90  42,2±26,1  
5-10 55,4±5,41  54,2±15,8  62,8±6,06  74,2±5,31  36,4±26,5  
10-20 62,8±5,26  54,8±9,73  60,6±8,53  68,8±9,81  26,6±18,5  
20-30 44,2±4,82  52,6±10,1  55,8±4,97  56,0±15,0  15,2±11,6  
40-50 43,0 42,0 49,0 71,0 5,0 
70-80 41,0 49,0 26,0 40,0 7,0 

90-100 52,0 26,0 22,0 62,0 7,0 
 m (%) 

0-5 0,88±0,80  1,57±2,60  0,59±0,70  0,67±0,88  22,42±20,4  
5-10 3,79±2,91 7,54±11,3 0,65±0,66  0,82±1,24  32,20±30,1  
10-20 1,91±3,27 5,14±4,10 1,72±1,97  4,08±7,71  38,13±29,9  
20-30 9,83±6,63 6,42±6,36 2,89±3,05  13,4±23,74  58,81±23,0  
40-50 8,76 13,6 1,30 1,15 77,66 
70-80 3,53 0,40 1,75 24,0 61,77 

90-100 0,84 11,2 2,01 5,0 50,56 
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Tabela 3- Teores de Ca2+, Mg+2 e K+ trocáveis e, P disponível, em áreas de cana-de-
açúcar sob diferentes manejos e vegetação nativa, até um metro de 
profundidade  

  

Profundidade 
(cm) 

Com queima Sem queima Orgânica-4 Orgânica-12 Vegetação 
nativa 

 Ca
2+

 (mmolc kg
-1

) 
0-5 40,6±15,0  48,2±14,3  56,2±9,7  47,8±6,4  41,8±31,3 

5-10 29,2±15,0  31,4±9,71  43,2±8,14  40,2±6,3  27,6±25,5  
10-20 43,4±7,99  29±6,48  41,0±11,0  33,4±7,5  16,0±13,2  
20-30 25,2±3,83  26,6±7,8  30,6±5,59  21,6±7,5  6,0±6,44  
40-50 23,0 18,0 16,0 25,0 1,0 
70-80 14,0 15,0 6,0 9,0 1,0 
90-100 20,0 6,0 5,0 17,0 1,0 

 Mg
2+

 (mmolc kg
-1

) 
0-5 12,8±3,2  11,8±7,9  20,6±1,3  14,6±2,6  13,8±10,3  

5-10 12,8±2,17  6,2±2,8  12,0±3,4  12,6±1,82  12,8±12,8  
10-20 13,6±3,29  5,6±2,1  10,2±2,5  11,4±2,51  5,4±3,97  
20-30 9,0±1,22  5,4±1,8  9,4±1,5  8,2±2,86  3,2±2,17  
40-50 9,0 5,0 6,0 12,0 1,0 
70-80 6,0 3,0 2,0 4,0 1,0 
90-100 6,0 2,0 2,0 10,0 1,0 

 K
+
 (mmolc kg

-1
) 

0-5 1,26±1,4   1,70±0,7  2,72±0,7  4,74±0,5  2,24±1,7  
5-10 0,74±0,8  1,84±1,0  1,76±0,5  4,28±1,9  1,98±1,9  
10-20 1,02±1,4  1,60±1,2  0,80±0,1  2,9±1,4  1,1±0,9  
20-30 0,56±0,7  1,38±1,7  0,54±0,2  1,36±0,6  0,52±0,2  
40-50 0,4 0,40 0,40 0,90 0,3 
70-80 0,2 0,20 0,3 0,3 0,2 
90-100 0,1 0,20 0,2 1,1 0,1 

 P disponível (mg dm
-3

) 
0-5 38,8±16,0  32,6±16,9  56,8±74,2  8,4±2,3  11,2±2,8  

5-10 29,8±9,88  18,0±3,1  35,4±18,6  5,2±1,3  9,8±1,3  
10-20 63,2±65,3  12,2±2,28  31,6±23,4  4,4±0,55  7,2±1,3  
20-30 21,2±6,3  7,6±3,78  21,2±30,3  3,6±0,89  5,0±0,71  
40-50 17,2 9,0 4,0 6,0 4,0 
70-80 6,0 2,0 3,0 4,0 4,0 
90-100 3,0 2,0 7,0 3,0 3,0 

 

A análise granulométrica foi feita para todas as camadas da trincheira central 

e das quatro trincheiras periféricas. Os teores de silte, areia e argila foram 

determinados pelo método do densímetro (Tabela 4). O método consiste em 

dispersar 40 g de solo com solução de hexametafosfato de sódio (10 g L-1), 

mantendo as amostras sob agitação de 120 rpm por 16 horas. Em seguida, a 

amostra é passada em peneira de malha 2 mm para separar a areia dos demais 

componentes. A suspensão de hexametafosfato de sódio, silte e argila é transferida 

para proveta graduada de 1000 mL, agitada por 40 segundos e faz-se a leitura com 

densímetro. Após duas horas, faz-se uma segunda leitura. A primeira leitura 

corresponde à presença de silte e argila e a segunda equivale apenas à argila, pois, 

no intervalo de duas horas, todo o silte já foi depositado no fundo da proveta 

(CAMARGO et al., 1986). 



 29 

A densidade do solo foi determinada pelo método do cilindro volumétrico 

(Tabela 5), metodologia proposta pela EMBRAPA (1979), baseada na utilização 

de cilindros de aço inox com volume interno de 98 cm3, (5,5 x 5 cm) 

considerando-se as camadas 0-10, 10-20, 20-30, 40-50, 70-80 e 90-100 cm da 

trincheira central e 0-10, 10-20, 20-30 das trincheiras periféricas. A densidade de 

cada camada foi calculada de acordo com a equação 1. 

Densidade (g cm-3) = Massa de terra (g) / Volume do cilindro (cm3) 

(equação 1)                   

Tabela 4 - Teores de areia, silte e argila em g kg-1 de solo referente às áreas de 
cana-de-açúcar sob diferentes manejos e de vegetação nativa, até um 
metro de profundidade  

Áreas 
Profundidade 

cm 

Areia Silte Argila 

g kg
-1

 

Com queima 

0-5 244 138 616 
5-10 241 137 621 
10-20 241 142 616 
20-30 237 141 621 
40-50 233 90 676 
70-80 227 71 702 

90-100 236 62 702 

Sem queima 

0-5 468 85 446 
5-10 475 88 436 
10-20 473 80 445 
20-30 463 90 446 
40-50 447 77 476 
70-80 445 79 476 

90-100 433 92,0 476 

Orgânica-4 

0-5 232 161 606 
5-10 232 151 616 
10-20 228 150 621 
20-30 230 148 621 
40-50 223 176 601 
70-80 208 141 651 

90-100 212 137 651 

Orgânica-12 

0-5 348 301 351 
5-10 363 286 351 
10-20 360 289 351 
20-30 361 263 376 
40-50 334 290 376 
70-80 284 315 401 

90-100 289 335 376 

Vegetação 
nativa 

0-5 315 98 586 
5-10 305 93 601 
10-20 297 96 606 
20-30 281 77 641 
40-50 278 121 601 
70-80 261 138 601 

90-100 273 126 601 
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Tabela 5- Densidade do solo em g cm-3 para as áreas de cana-de-açúcar e de 
vegetação nativa nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm  

Áreas 

 Profundidade do solo (cm) 

0-10 10-20 20-30 

 
     g cm

-3
 

Com queima 1,19 ± 0,12  1,23 ± 0,09  1,22 ± 0,03  

Sem queima 1,37 ± 0,07  1,44 ± 0,09  1,37 ± 0,03  

Orgânica-4 1,14 ± 0,03  1,23 ± 0,06  1,18 ± 0,12  

Orgânica-12 1,16 ± 0,11  1,27 ± 0,10  1,26 ± 0,07  

Vegetação nativa 1,06 ± 0,04  1,06 ± 0,17  1,18 ± 0,07  

 

2.2.4 Determinação do conteúdo de C e N do solo 

As determinações dos teores de C e N foram realizadas para todas as 

profundidades de solo avaliadas de todos os pontos coletados. A partir das amostras 

secas e peneiradas a 2 mm (terra fina seca ao ar – TFSA) aproximadamente 5 g de 

terra foram retirados para serem moídos e em seguida passados em peneiras de 

100 mesh (0,149 mm). A determinação dos teores de C e N foi realizada pelo 

método da combustão via seca a partir de um analisador elementar de C e N 

(FLASH). 

 

2.2.5 Cálculo do estoque de C e N do solo e correções pela massa equivalente 

e teor de argila 

Para cada camada de solo amostrada foram calculados os estoques de C e N 

(Mg ha-1), multiplicando-se o teor obtido em % pela densidade aparente do solo      

(g cm-3) e espessura da camada de solo (cm), conforme equação 2: 

 

Estoque (Mg ha-1) = Teor do elemento (%) x Densidade (g cm-3) x Espessura (cm) 

(equação 2) 

A comparação dos estoques entre as áreas de estudo deve ser feita a partir 

de massas iguais de terra. Como diferentes práticas de manejo podem alterar a 

densidade do solo, eventualmente as camadas que representam a mesma massa de 

solo podem variar. Desse modo, para comparar os estoques de C e N entre massas 

iguais de solo é necessário um ajuste das profundidades, tomando-se uma das 

áreas como referência para as correções nas demais áreas (ELLERT; BETTANY, 

1995). O cálculo de correção (equação 3) para a mesma massa de terra consiste em 
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encontrar uma nova profundidade para cada área, a qual será utilizada no cálculo 

para determinação dos estoques, de modo que esta nova profundidade represente a 

mesma massa de solo em todas as áreas. Esta nova profundidade é calculada 

apenas na camada de solo mais profunda em estudo, a fim de minimizar os erros de 

cálculos.  

Massa equivalente (cm) = (DMP referência/ DMP área) x profundidade de referência 

 (equação 3) 

Em que:  

Massa equivalente (cm): equivale a nova profundidade encontrada para 

determinada área; em cm 

DMP referência: densidade média ponderada da área de referência em 

relação às suas respectivas camadas de solo, em g cm-3 

DMP área: densidade média ponderada de cada situação em relação às suas 

respectivas camadas de solo, g/cm-3 

Profundidade de referência: profundidade de solo fixa para cada área de 

referência.  

De modo geral, maiores estoques de C são observados em solos com maior 

teor de argila, o que pode inviabilizar a comparação dos estoques de C e N entre 

áreas com diferenças entre texturas do solo.  

No presente estudo buscou-se áreas que tivessem solos com texturas 

semelhantes. No entanto, após análises granulométrica verificou-se que a área sob 

manejo sem queima e orgânico há 12 anos apresentavam teor de argila inferior às 

outras áreas avaliadas (Tabela 6), não atendendo, portanto, a um requisito 

fundamental para comparação entre os estoques de C e N. Nessa situação é 

necessário fazer um ajuste pela quantidade média de argila de todas as áreas 

(MORAES et al., 1996), de acordo com a equação 4. 

 

Est (Mg ha-1) = Est0 (Mg ha-1) x Teor de argila (%) /Teor de argila na camada (%) 

(equação 4) 

Em que:  

Est (Mg ha-1): estoque final de C ou N corrigido pela quantidade média de 

argila de todas as áreas; em Mg ha-1. 

Est0 (Mg ha-1): estoque inicial de C ou N de cada área avaliada; em Mg ha-1. 
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Teor de argila (%): quantidade média de argila de todas as áreas amostradas 

para a camada que está sendo corrigida; em %. 

Teor de argila na camada (%): quantidade de argila na camada que está 

sendo corrigida; em %.  

 

2.2.6 Estimativa do C da biomassa microbiana (C-BM) 

Para a quantificação do C-BM foram analisadas as amostras de terra 

coletadas na profundidade de 0-10 cm em todas as trincheiras (centrais e 

periféricas). Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 

com respiro de papel, com a finalidade de realizar trocas gasosas com o meio 

externo. As amostras foram conduzidas ao Laboratório de Matéria Orgânica do Solo 

da ESALQ/USP e as análises foram realizadas prontamente para evitar alterações 

significativas nas populações microbianas.  

A extração de C-BM foi realizada pelo método de fumigação-extração descrito 

por Vance et al. (1987), que consiste em comparar amostras fumigadas com 

clorofórmio e amostras controle (não fumigadas). O clorofórmio tem como função 

promover a morte (lise celular) dos microrganismos, sem afetar a matéria orgânica 

não viva. Para as amostras fumigadas, amostras de 25 g de solo foram 

acondicionadas em frascos de vidro. Em seguida, uma bomba de vácuo foi ligada ao 

dissecador por 30 minutos. Após esse período, o dissecador foi mantido fechado e 

as amostras foram mantidas em presença de clorofórmio por, aproximadamente, 24 

horas. Para as amostras não fumigadas, também foram pesados 25 g de solo. 

Para o procedimento de extração, amostras fumigadas e não fumigadas 

foram transferidas para erlenmeyers de 250 mL, aos quais foram adicionados 100 

mL de solução de sulfato de potássio 0,5 mol L-1. Em seguida, essas amostras foram 

agitadas por 20 minutos e os extratos foram centrifugados a 1200 rpm. Os extratos 

foram retirados do tubo de centrífuga com auxílio de uma seringa de 50 mL e 

passados por um filtro de poliéster com malha de 120 mesh (0,125 mm). Nesta 

etapa, uma alíquota do extrato foi separada para determinação de C. 

O C orgânico extraído foi determinado pelo método de via úmida (WALKLEY 

e BLACK, 1934). A partir da diferença entre os teores de C orgânico das amostras 

fumigadas e não fumigadas obteve-se o C-BM, multiplicando-se como fator de 

correção relativo à eficiência de extração de 0,38 (SPARLING et al., 1990), como 

descrito na equação 5. 
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C-BM (µg kg-1) = (C amostra fumigada – C amostra controle)/0,38 

(equação 5) 

Em que:  

C biomassa (µg kg-1): teor de C da biomassa microbiana, em µg kg-1 

C amostra fumigada: teor de C na amostra submetida à fumigação com 

clorofórmio, em µg kg-1 

C amostra controle: teor de C na amostra não submetida à fumigação com 

clorofórmio (amostra controle), em µg kg-1 

 

2.3 Resultados  

2.3.1 Conteúdo de C e N do solo 

O maior teor de C foi observado para a vegetação nativa (25,46 g kg-1), a qual 

evidenciou diferença estatística (p < 0,05) para a profundidade de 0-10 cm quando 

comparada às outras áreas (Tabela 6). Os teores de C nas áreas de cana-de-açúcar 

variaram de 18,21 a 7,6 g kg-1 para as áreas sob manejo orgânico e, de 13,17 a 5,0 

g kg-1 para as áreas sob manejo com e sem queima.  

Entre as áreas de cana-de-açúcar, a área orgânica-4 evidenciou os maiores 

teores de C até 100 cm de profundidade (p < 0,05), destacando as profundidades de 

10-20 e 20-30 cm, as quais não diferiram estatisticamente dos teores observados 

para área de vegetação nativa (Tabela 6). Os maiores teores observados para as 

áreas sob manejo orgânico, principalmente nos primeiros 10 cm de profundidade 

reforçam a capacidade de manejos conservacionistas em aumentar os teores de C 

no solo.   

De modo geral, a tendência é que ocorra diminuição dos teores de C com o 

aumento da profundidade. Apesar disso, para a área com queima a análise 

estatística não mostrou significativa redução (p < 0,05) entre as profundidades 

avaliadas (Tabela 6). 

Os teores de N variaram de 0,41 a 1,06 g kg-1 para as áreas sob manejo 

convencional e de 0,45 a 1,24 g kg-1 para as áreas sob manejo orgânico (Tabela 6). 

Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar não foi verificado para os teores de N, 

diferença significativa à 0-10 cm de profundidade do solo. No entanto, quando 

comparadas à vegetação nativa apresentaram teores significativamente (p < 0,05) 

inferiores (Tabela 6). 

 



 34 

Tabela 6 – Teores totais de C e N e, a relação C/N para as áreas de cana-de-açúcar 
sob diferentes manejos e de vegetação nativa, até um metro de 
profundidade 

Profundidade com queima sem queima orgânica-4 orgânica-12 Vegetação 
nativa 

(cm ) C (g kg
-1

) 

0-10 13,2±0,01 Abc 11,9±0,08 Ac 18,2±0,14 Ab 15,2±0,14 Abc 25,5±0,28 Aa 
10-20 13,2±0,12 Ab 10,2±0,04 Bb 15,4±0,17 Ba 11,3±0,19 Bb 15,4±0,34 Ba 
20-30 12,9±0,07 Aa 9,3±0,07 Bb 12,6±0,07 Ca 8,6±0,19 Cb 13,3±0,19 Ba 
40-50 13,2 7,9 7,6 13,0 9,2 
70-80 13,5 4,9 17,7 13,37 8,7 

90-100 11,8 5,0 18,1 13,0 5,3 
 N (g kg

-1
) 

0-10 1,0±0,01 Ab 0,8±0,003 Ab 1,1±0,005 Ab  1,2±0,01 Ab 1,9±0,02 Aa 
10-20 1,1±0,01 Aa 0,7±0,00 ABb 0,9±0,01 Aab 1,0±0,01 Ba 1,2±0,02 Ba 
20-30 1,0±0,01 Aa 0,6±0,00 Bc 0,8±0,00 Bbc 0,8±0,01 Bab 1,0±0,01 Ba 
40-50 1,1 0,6 0,4 1,1 0,6 
70-80 1,1 0,4 1,1 1,1 0,5 

90-100 0,9 0,4 1,2 1,1 0,4 
 C/N 

0-10 14,7 Abc 13,3 Aab  15,8 Aa 12,1 Ac 13,0 Abc 
10-20 12,4 Abc 14,4 Aab 15,5 Aa 11,8 ABc 12,6Abc 
20-30 12,9 Ab 14,5Aab 15,9 Aa 11,8Bc 13,1 Ab 
40-50 12,3  13, 3 16,7 12,3 14,0 
70-80 12,3 10,2 15, 6 12,3 14,8 

90-100 12,2 12,4 15,6 12,3 12,7 

Valores dos teores de C e N e, relação C/N ± erro padrão. Letras maiúsculas comparam médias na 
vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5%.  

 

É válido destacar que para os solos sob manejo orgânico, os teores de C e N 

foram superiores aos observados para os manejos com e sem queima, 

principalmente em superfície, indicando o potencial dessas áreas em acumular C e 

N no solo, de acordo com o aumento do tempo sob cultivo orgânico. 

Os valores da relação C/N do solo variaram de 11,8 a 16,7 para as áreas sob 

manejo orgânico e, de 10,2 a 14,7 para as áreas sob os manejos sem e com queima 

(Tabela 6). De modo geral, os maiores valores da relação C/N foram observados 

para as áreas orgânica-4 e sem queima, possivelmente devido à elevada relação 

C/N da palha da cana-de-açúcar depositada na superfície do solo. 

Não verificou-se diferença significativa (p < 0,05) para a relação C/N entre as 

profundidades avaliadas, com exceção da área orgânica-12, em que observou-se 

diminuição dos valores até 30 cm de profundidade. 
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2.3.2 Estoque de C e N do solo e com as correções pela massa equivalente e 

teor de argila  

Os maiores estoques de C e N foram observados para a vegetação nativa na 

profundidade de 0-10 cm (27,12 e 2,7 Mg ha-1, respectivamente). Entre as áreas de 

cana-de-açúcar, os estoques de C variaram de 8,35 a 20,74 Mg ha-1 para as áreas 

sob manejo orgânico e de 5,86 a 18,87 Mg ha-1 para as áreas sob manejo com e 

sem queima (Tabela 7 e Figuras 2 e 3).  

Os maiores estoques de C para as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, 

considerando os primeiros 30 cm de profundidade do solo, foram observados para 

as áreas sob manejos com queima (54,73 Mg ha-1) e orgânica-4 (54,61 Mg ha-1).  

Os estoques de N variaram de 0,47 a 1,31 Mg ha-1 e de 0,94 a 1,57 Mg ha-1, 

para as áreas sob manejo convencional (com e sem queima) e orgânico, 

respectivamente (Tabela 7 e Figura 4). Os maiores estoques de N considerando a 

profundidade de 0-30 cm (Figura 5) também foram observados para os manejos com 

queima e orgânica-4; 3,72 e 3,79 Mg ha-1, respectivamente. Não foi verificada 

diferença significativa entre as áreas de cana-de-açúcar e entre as profundidades de 

0-10 e 10-20 cm. Entretanto, para a profundidade de 20-30 cm houve diferença (p< 

0,05), sendo o maior estoque observado para o manejo com queima, a qual não 

diferiu dos valores observados para vegetação nativa.  

Devido às diferenças entre os teores de argila, fator intrínseco à origem e 

formação dos solos, e às densidades do solo; devido, principalmente, ao tipo de 

manejo empregado, foi necessário o ajuste (equações 3 e 4) dos estoques de C e N 

do solo, de modo a padronizar a comparação entre as áreas de estudo (MORAES et 

al., 1996; ELLERT; BETTANY, 1995). Dessa forma, conforme descrito no item 2.6 

(equações 3 e 4), ajustes aos estoques de C e N do solo foram realizados com o 

objetivo de normalizar as massas de solo e os teores de argila das áreas em estudo.  
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Tabela 7 - Estoques de C e N, em Mg ha-1 para áreas cultivadas com cana-de-
açúcar e sob vegetação nativa, até um metro de profundidade 

Profundidade com queima sem queima orgânica-4 orgânica-12 vegetação nativa 

cm 
Estoque de C 

Mg ha
-1

 

0-10 18,07±1,18 Ab 14,29±0,98 Ab 20,74±2,35 Aab 17,59±1,65 Ab 27,12±7,17 Aa 

10-20 18,87±1,45 Aab 12,64±0,60 Bb 18,97±2,09 Aa 12,74±1,27 Bb 16,41±3,61 Bab 

20-30 17,79±0,87 Aa 12,79±1,02 Cbc 14,89±0,92 Bab 10,88±1,86 Cc 15,74±2,34 Ba 

40-50 15,20 9,67 8,35 16,37 9,98 

70-80 12,88 5,98 17,43 19,21 9,33 

90-100 11,53 5,86 17,56 15,14 5,63 

0-30 54,73 bc 38,28 c 54,61 ab 43,94 c 59,27 a 

cm 
  

Estoque de N 
Mg ha

-1
 

  0-10 1,18±0,23 Ab  1,12±0,077 Ab  1,31±0,12 Ab 1,44±0,15 Ab 2,07±0,51 Aa 

10-20 1,31±0,18 Aa 1,03±0,06 Aa 1,22±0,15 Aa 1,28±0,18 ABa 1,30±0,23 Ba 

20-30 1,23±0,13 Aa 0,88±0,10 Bb 0,94±0,05 Bb 1,08±0,14 Bab 1,20±0,20 Ba 

40-50 1,24 0,73 0,50 1,34 0,71 

70-80 1,05 0,58 1,12 1,57 0,63 

90-100 0,95 0,47 1,13 1,24 0,44 

0-30 3,72 b 3,03 c 3,46 bc 3,79 b 4,56 a 

Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela 
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.  

 

Após os ajustes, as áreas que apresentaram menores densidades (massa de 

solo) e teores de argila, evidenciaram maiores estoques. O maior estoque de C foi 

observado para área de vegetação nativa, em superfície (de 0-10 cm de 

profundidade) e acumulado de 0-30 cm de profundidade; 27,11 e 59,26 Mg ha-1, 

respectivamente (Tabela 8 e Figuras 2 e 3). Os estoques de C corrigidos e 

acumulados de 0-30 cm de profundidade para as áreas sob manejo sem queima e 

orgânica-12 não diferiram dos observados para vegetação nativa.  

Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar os estoques de C variaram de 

21,80 a 13,62 Mg ha-1 para as áreas sob manejo orgânico e, de 23,03 a 10,87 Mg 

ha-1 para as áreas sob manejo com e sem queima (Tabela 8 e Figuras 2 e 3). 

Verificou-se aumento nos estoques de C das áreas orgânica-12 e sem queima, e 

diminuição para as áreas orgânica-4 e com queima (Figuras 2 e 3). Entretanto, para 

a profundidade de 20-30 cm os maiores estoques de C foram observados para o 

manejo orgânica-12 e orgânica-4, com valores estatisticamente iguais aos 

observados para vegetação nativa.  

Os estoques de N variaram de 1,88 a 0,87 Mg ha-1 para as áreas sob manejo 

orgânico e, de 1,56 a 0,75 Mg ha-1 para as áreas sob manejo com e sem queima 

(Tabela 8). Os maiores estoques de N foram observados para a área sob manejo 

orgânica-12 e vegetação nativa; 1,78 e 2,06 Mg ha-1, respectivamente (Tabela 8 e 
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Figuras 4 e 5). Apesar disso, o estoque de N acumulado de 0-30 cm de 

profundidade foi superior para orgânica-12 quando comparada à vegetação nativa; 

5,24 e 4,56 Mg ha-1, respectivamente. 

Cabe ressaltar a homogeneidade dos estoques de C e N ao longo dos 30 cm 

superficiais do solo observados para orgânica-12, sendo a única área em que não 

houve diferença significativa entre as profundidades avaliadas (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Estoques de C e N, em Mg ha-1 ajustados em função da massa de solo 
equivalente e do teor de argila, em áreas de cana-de-açúcar e, de 
vegetação nativa, até 30 cm de profundidade  

Profundidade com queima sem queima orgânica-4 orgânica-12 

vegetação  

nativa 

cm 

Estoque de C 

Mg ha
-1

 

0-10 14,96±1,12 Ab 23,03±1,38 Aa 14,96±1,69 ABb 21,80±2,05 Aa 27,11±7,16Aa 

10-20 16,04±1,47 Abc 20,47±0,83 Ba 13,62±1,50 Bc 17,80±1,57 Aab 16,40±3,61Bbc 

20-30 11,77±0,65 Bb 10,87±0,86 Cb 16,46±1,02 Aa 18.85±3,23 Aa 15,73±2,33Ba 

0-30 42,77b 54,36 a 45,05 b 58,46 a 59,26 a 

   

Estoque de N 

  cm 

  

Mg ha
-1

 

  0-10 1,13±0,21 ABbc 1,56±0,11 Aab 0,94±0,08 ABc 1,78±0,19 Aa 2,06±0,50 Aa 

10-20 1,29±0,17 Aa 1,42±0,09 Aa 0,87±0,10 Bb 1,58±0,22 Aa  1,30±0,23 Ba 

20-30 0,91±0,09 Bbc 0,75±0,088 Bc 1,03±0,06 Abc 1,88±0,25 Aa 1,20±0,20 Bb 

0-30 3,33 cd 3,74 c 2,85 d 5,24 a 4,56 b 

Valores de estoques de C e N ± erro padrão. Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, 

minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5%.  
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Figura 2 - Estoques de C nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sem 

correções e com as devidas correções pela massa de solo equivalente e 
teor de argila, em áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos e sob 
vegetação nativa 
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Figura 3 - Estoques de C acumulado referente à profundidade de 0-30 cm, sem 

correções e com as devidas correções pela massa de solo equivalente e 
teor de argila, em áreas de cana-de-açúcar e de vegetação nativa. Letras 
iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.   
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Figura 4 - Estoques de N nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, sem ajustes 

e com as devidas correções pela massa de solo equivalente e teor de 
argila, em áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos e sob 
vegetação nativa 
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Figura 5 - Estoques de N acumulado referente à profundidade de 0-30 cm, sem 

correções e com as devidas correções pela massa de solo equivalente e 
teor de argila, em áreas de cana-de-açúcar e de vegetação nativa. Letras 
iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.   

 

2.3.3 Conteúdo de C da biomassa microbiana (C-BM)  

No presente estudo, os teores de C-BM variaram de 144,21 a 608,51 µg C g -1 

de solo, observando-se diferença significativa (p < 0,05) entre todos os manejos 

avaliados (Tabela 9).  

Considerando as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, o maior teor foi 

observado para o manejo orgânica-12 (506,61 µg C g -1 solo) e o menor para o 

manejo com queima (144,21 µg C g -1 solo). 

O maior teor de C-BM foi observado para a área de vegetação nativa (608,51 

µg C g -1 solo). No entanto, a melhoria da qualidade do manejo do solo em áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar pôde ser verificada, haja vista o aumento de 251,30 

% observado para orgânica-12 quando comparado ao manejo com queima. 
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Tabela 9 - Teores médios de C da biomassa microbiana, referente à profundidade de 
0-10 cm, em áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos e, de 
vegetação nativa  

Profundidade 
cm 

com queima sem queima orgânica-4 
µg C g

 -1 
solo 

orgânica-12 vegetação 
nativa 

  
0-10 144,21±78 E 254,15±76 D 371,68±74 C 506,61±38 B 608,51±46 A 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.  

 

2.4 Discussão  

2.4.1 Conteúdo de C e N do solo  

Os maiores teores de C observados para a vegetação nativa na camada 

superficial quando comparados às áreas de cana-de-açúcar corroboraram os 

resultados observados por Fialho (2006); Galdos et al. (2009); Czyca (2010) e Souza 

et al. (2012). A mudança do uso da terra acarreta significativas perdas de C do solo, 

o qual é explicado pelo aumento na taxa de mineralização, os quais podem ter 

significativos impactos nos níveis de MOS (KASCHUK et al., 2011). 

De modo geral, os teores de C nas áreas de cana-de-açúcar foram maiores 

para as áreas sob manejo orgânico quando comparados ao manejo convencional, 

considerando os manejos com e sem queima. Barbosa (2010) também observou 

teores elevados de C (23,00 g kg-1) em solos cultivados com cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico. Os maiores teores observados para as áreas sob manejo orgânico, 

principalmente nos primeiros 10 cm de profundidade reforçam a capacidade de 

manejos conservacionistas em aumentar os teores de C no solo.   

Os maiores teores observados até 100 cm para o manejo orgânica-4, 

destacando as profundidades de 10-20 e 20-30 cm que foram estatisticamente 

iguais à área de vegetação nativa, também indicam a importante contribuição dos 

resíduos em profundidade para o acúmulo de C no solo, as quais possivelmente são 

oriundas de raízes ou mesmo da percolação do C dissolvido, facilmente liberado 

pela vinhaça (BENKE, 1998) e torta de filtro, utilizados como adubos orgânicos. 

Além disso, nesta situação, o elevado teor de argila contribui para a maior 

estabilização de C no solo (HASSINK, 1997).   

Os maiores teores de C observados para a área com queima quando 

comparado à área sem queima, contrapõem aos resultados encontrados por 

Razafimbelo et al. (2006); Galdos et al. (2009); Czyca (2010) e Signor (2010). No 

entanto, menores teores de C também foram observados por Blair (2000) e Barbosa 

(2010) em cultivos de cana-de-açúcar sem queima quando comparado ao manejo 
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com queima. A presença de carvão remanescente do manejo com queima, 

caracterizados pelo elevado conteúdo de lignina e baixa taxa de decomposição, 

resultou em maiores quantidades de C total quando comparado ao manejo sem 

queima. No entanto, ao longo do tempo, o manejo sem queima pode resultar em 

maiores teores de C; com maior quantidade de C lábil tornando-se protegido em 

agregados do solo, compondo compartimentos não lábeis (BLAIR, 2000).  

A tendência geral de diminuição dos teores de C em profundidade, não foi 

observada apenas para o manejo com queima, corroborando aos resultados de 

Razafimbelo et al. (2006), que também não observaram diferença estatística para o 

teor de C até 10 cm de profundidade em áreas cultivadas com cana-de-açúcar sob 

manejo com queima em um Oxisol argiloso no sul do Brasil.  

Os teores de N para as áreas cultivadas com cana-de-açúcar foram inferiores 

aos observados para vegetação nativa, mas, entre as áreas de cana-de-açúcar os 

teores de N não diferiram estatisticamente até 10 cm de profundidade. A partir dos 

10 cm de profundidade foi possível verificar diminuição nos teores de N para as 

áreas sem queima e orgânica-4, não concordando com os resultados obtidos em 

Canellas et al. (2003) e Souza et al. (2012) tendo em vista os elevados teores de N 

para a cana-de-açúcar sem queima até 40 cm e 20 cm de profundidade, 

respectivamente. 

De modo geral, os maiores valores da relação C/N foram observados para as 

áreas orgânica-4 e sem queima, possivelmente devido à elevada relação C/N da 

palha da cana-de-açúcar depositada na superfície do solo, o que pode também ter 

levado à imobilização de N do solo e do fertilizante pelos microrganismos (VITTI et 

al., 2007), diminuindo a disponibilidade de N, principalmente nas camadas mais 

superficiais do solo.  

 

2.4.2 Estoque de C e N do solo e com as correções pela massa equivalente e 

teor de argila  

Os maiores estoques de C e N observados para área de vegetação nativa, 

concordam com a tendência geral de que ecossistemas naturais, teoricamente em 

condições de equilíbrio, apresentam estoques de C maiores do que culturas 

agrícolas. Tais resultados são usualmente relacionados ao menor revolvimento do 

solo e contínuo aporte de resíduos.  
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Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, os maiores estoques de C e N 

foram observados para os manejos com queima e orgânica-4, considerando a 

profundidade de 0-30 cm, o que destaca a importante função dos teores de argila na 

estabilização de C e N no solo (DOMINY et al., 2002), tendo em vista a classificação 

muito argilosa dessas áreas. Enquanto as áreas sob os manejos sem queima e 

orgânica-12, que apresentaram teores de argila inferiores à esses, não evidenciaram 

estoques de C superiores, apesar do manejo conservacionista, com elevado aporte 

de resíduos orgânicos e ausência da prática de queimadas.    

Em relação aos estoques de N, não houve diferença estatística até 20 cm de 

profundidade para as áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Mas, quando 

comparadas considerando-se a profundidade de 0-30 cm observou-se que a área 

sob manejo sem queima evidenciou o menor estoque de N. A elevada relação C/N 

da palha de cana-de-açúcar (aproximadamente 110) pode ter levado à imobilização 

de N pelo microrganismos, para obtenção de energia (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), 

refletindo nos menores estoques de N observados. Quando a imobilização prevalece 

sobre a mineralização, a MOS passa a reter o nutriente, diminuindo sua 

disponibilidade para as plantas. A maior disponibilidade de substrato resulta no 

incremento da biomassa microbiana, a qual reflete em temporária imobilização de C.  

Após os ajustes, de modo a normalizar as massas de solo e os teores de 

argila, as áreas que apresentaram menores densidades (massa de solo) e teores de 

argila evidenciaram maiores estoques. Dessa forma, verificou-se aumento nos 

estoques de C referentes às áreas orgânica-12 e sem queima e, diminuição para as 

áreas orgânica-4 e com queima (Figuras 2 e 3). A vegetação nativa manteve o maior 

estoque de C observado, tendo em vista que esta foi mantida como área de 

referência, corroborando aos resultados observados por Czycza (2010) e Galdos 

(2007).  

As áreas sem queima e orgânica-12 não diferiram da área sob vegetação 

nativa quanto ao estoque de C acumulado de 0-30 cm de profundidade, as quais 

evidenciaram maiores estoques de C (26,84 e 21,32 %, respectivamente) quando 

comparados ao manejo com queima. O cultivo contínuo de solos e a queima de 

resíduos da cultura de cana-de-açúcar tem levado à redução dos níveis de MOS 

(BLAIR et al., 1995; BLAIR, 2000). Resultados similares foram reportados para áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar na África (DOMINY et al., 2002), Austrália 

(THORBURN et al., 2012) e diferentes regiões do Brasil (GALDOS et al., 2009; 
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PINHEIRO et al., 2010; KASCHUK et al., 2011; SOUZA et al., 2012; ROSSI et al., 

2013). Em contrapartida, a utilização do manejo sem queima da palha da cana-de-

açúcar, em que a colheita é feita de forma mecanizada, permitindo que grande 

quantidade de resíduos seja deixada na superfície do solo (BLAIR, 2000), aliada ao 

uso do manejo orgânico, se adotados por longos períodos de tempo (THORBURN et 

al., 2012), apresentam grande potencial para aumentar os estoques de C no solo. 

Os maiores estoques de N entre as áreas de cana-de-açúcar observados 

para orgânica-12, confirmam que o aporte de palha somado à aplicação de resíduos, 

como torta de filtro e vinhaça, podem contribuir para o favorecimento da 

mineralização, disponibilizando N no solo. Além disso, é esperado que a maior 

labilidade de resíduos orgânicos possibilite a percolação de N ao longo do perfil, o 

que pode ser verificado a partir da homogeneidade dos estoques de C e N até um 

metro de profundidade do solo observados para orgânica-12, sendo a única área em 

que não houve diferença significativa entre as profundidades avaliadas.  

 

2.4.3 Conteúdo de C da biomassa microbiana (C-BM)  

Os resultados para C-BM resultaram para as áreas de cana-de-açúcar, em 

evidente aumento com a melhoria da qualidade do manejo do solo. Ainda assim, o 

maior teor foi observado para a vegetação nativa. Teores elevados de C-BM, (618 e 

401 µg C g -1 solo, respectivamente) também foram observados por Galdos et al. 

(2009) em uma vegetação nativa e por Gama-Rodrigues (1997, 2005) em plantios de 

eucalipto. Alguns fatores são responsáveis pelas condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento microbiano em condições de vegetação natural e, ou florestal, 

como o menor revolvimento do solo, a maior quantidade e qualidade de resíduos 

aportados ao solo, a maior quantidade de raízes e melhores condições de umidade 

e temperatura.  

O manejo orgânica-12 indicou significativa recuperação do C-BM em relação 

ao manejo com queima, evidenciando o maior valor entre as áreas de cana-de-

açúcar. Em relação ao manejo com adubação orgânica, Barbosa (2010) também 

observou que o sistema de cultivo orgânico comparado ao convencional promoveu 

incrementos significativos no C-BM, com aumento de 115 % em relação à cana-de-

açúcar conduzida sem queima e 157 % em relação à com queima.  A adição de MO 

ao solo usualmente aumenta a atividade microbiológica a qual pode resultar em 

melhorias na estrutura e fertilidade do solo. A manutenção dos níveis de C do solo, 
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particularmente a fração mais lábil, é importante para manter as propriedades 

químicas e físicas, além da fertilidade (BLAIR, 2000).   

Os resultados obtidos para o manejo com e sem queima corroboraram aos 

observados em Galdos et al. (2009), em que observaram para área com queima 

conteúdos de C-BM equivalentes a 166 mg kg-1 solo após 8 anos de conversão e, 

376 mg kg-1 para a sem queima, após 6 anos de conversão. O baixo nível de C-BM 

sob cana-de-açúcar com queima pode ser explicado pelo alto impacto e rompimento 

que o sistema causa na comunidade microbiana, estressando a microbiota do solo 

como um resultado de elevadas oscilações na temperatura, conteúdo de umidade e 

aeração (SOUZA et al., 2012). 

A partir do presente estudo conclui-se que o C-BM, pode ser utilizado como 

um indicador de qualidade do solo para áreas cultivadas com cana-de-açúcar, uma 

vez que esta foi uma variável sensível ao tipo de manejo dado ao solo, com menores 

teores observados para os manejos com e sem queima e, os maiores para os 

sistemas orgânicos.  

É válido destacar que o aporte de resíduos orgânicos ao solo contribui 

diretamente para melhorias nas condições biológicas do solo, em função do 

favorecimento da atividade microbiológica do solo, pelo fornecimento de substrato 

(fonte de C e N, principalmente), e consequentes melhorias em parâmetros físicos, 

como aeração e agregação do solo, e parâmetros químicos; pela liberação de forma 

lenta e gradual de nutrientes; disponibilizados de acordo com a mineralização da 

MOS (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Uma vez que a MOS constitui-se na fonte 

energética dos organismos, além da quantidade, comumente alterada pelas práticas 

de manejo, a qualidade do material orgânico adicionado tem forte influência no 

tamanho da população e na atividade dos organismos do solo, de modo a influenciar 

diferentemente a ciclagem dos nutrientes no solo. 

 

2.5 Conclusão  

A vegetação nativa mantém os maiores teores de C e N do solo quando 

comparados à cultura de cana-de-açúcar. No entanto, quando adotado o manejo 

conservacionista em solos com maior teor de argila, o teor de C e N podem ser 

recuperados. 

O manejo com queima mantém os teores de C homogeneamente ao longo de 

um metro de profundidade do solo. 
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Os estoques de C e N são fortemente influenciados pelo teor de argila do 

solo, o que pode favorecer a permanência do C estabilizado mesmo quando 

utilizado manejo convencional com queima de resíduos. Nesta condição de solo 

argiloso, o manejo conservacionista com o aporte de resíduos orgânicos e ausência 

do manejo com queima, potencializa o acúmulo de C no solo, alcançando níveis 

superiores, próximos à condição de vegetação nativa.  

Como resultado do manejo conservacionista, sem queima de resíduos e com 

adubação orgânica, a microbiota do solo é favorecida, resultando em elevados 

teores de C da biomassa microbiana. Dessa forma, pode-se concluir que o manejo 

orgânico adotado por longos períodos resulta em melhorias nos níveis de fertilidade 

e aumento dos estoques de C no solo, contribuindo para a qualidade do solo. 
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3 ACÚMULO DE CARBONO EM FRAÇÕES ORGANO-MINERAIS DE SOLOS 

CULTIVADOS COM CANA-DE-AÇÚCAR SOB DIFERENTES MANEJOS  

 

Resumo 
A melhor compreensão dos processos relacionados ao estoque e dinâmica do 

C em solos originalmente sob condições de vegetação nativa e, posteriormente 
submetidos ao manejo agrícola, é fundamental para a compreensão dos efeitos das 
práticas de manejo em relação ao C (des)estabilizado no solo. Para isso, realizou-se 
o fracionamento físico da matéria orgânica de solos (MOS) cultivados com cana-de-
açúcar sob diferentes manejos e de uma área sob vegetação nativa (Cerradão), nas 
profundidades de 0-5 (5), 5-10 (10), 10-20 (20) e 90-100 (100) cm de profundidade, 
obtendo-se três frações organominerais (<53, 75-53 e 2000-75 µm) e uma fração 
orgânica (2000-75 µm). Obtidas as frações da MOS foram determinados os teores 
de C, N, 13C, 15N e a proporção de C derivado de resíduos vegetais C4. A proporção 
média da massa de solo referente a cada fração da MOS refletiu a granulometria dos 
solos em estudo e o tipo de manejo, com a fração organomineral <53 µm com maior 
proporção observada para o manejo com queima (área muito argilosa), a qual 
evidenciou, no entanto, a menor proporção para a fração orgânica. Em relação aos 
teores de C e N, os manejos orgânicos (orgânica-12 e -4) resultaram nos maiores 
valores observados, principalmente para a fração <53 µm à 5 cm de profundidade. 
Tais resultados refletiram diretamente sobre os valores de 13C, para a respectiva 
proporção de C derivado do resíduo C4 e, para o 15N, indicando, respectivamente, 
maior acúmulo e proporção de C proveniente da cultura de cana-de-açúcar nas 
frações da MO, além de evidenciar, a partir do 15N, o comportamento mais próximo 
ao observado para a vegetação nativa quanto ao grau de humificação da MO. A 
partir desses resultados é possível inferir sobre a maior qualidade do manejo 
orgânico adotado em áreas cultivadas com cana-de-açúcar em comparação aos 
outros manejos avaliados, evidenciando a potencialidade desse tipo de manejo em 
aumentar os níveis de C acumulado nas diferentes frações da MOS. 
 
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; Fracionamento físico da matéria orgânica 

do solo; 13C, 15N 
 
Abstract 

The better knowledge of the processes related to C stocks and C dynamics 
in soils originally under native vegetation and subsequently submitted to agricultural 
management is critical to understanding the effects of management practices in 
relation to (de)stabilized soil C. To do so, we performed the physical fractionation of 
soil organic matter (SOM) from soils cultivated with sugarcane under different 
managements and an area under native vegetation (Cerradão), at 0-5 (5), 5-10 (10) 
10-20 (20) and 90-100 (100) cm depth, which resulted in three organomineral 
fractions (<53, 75-53 and 2000-75 µm) and one organic fraction (2000-75 µm). 
Obtained the SOM fractions we determined the contents of C, N, 13C, 15N and the 
proportion of C derived from C4 plant residues. The average proportion of soil mass 
for each SOM fraction reflected soil particle size and type management, with the 
largest proportion to <53 µm fraction observed for management with burning (very 
clayey area), which resulted, however, the smallest proportion to organic 2000-75 
µm. Regarding the C and N contents, the organic managements (organic-12 and 
organic-4) resulted in the highest observed values, mainly to <53 µm at 5 cm of 
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depth. These results reflected directly on the values of 13C, in the respective 
proportion of C derived from C4 residue and in the 15N, indicating, respectively, 
greater accumulation and proportion of C from sugarcane in SOM fractions, and to 
15N, it evidenced closer values to those observed for the forest, indicating similar 
humification degree. From these results we can infer about the highest quality of 
organic management adopted in areas cultivated with sugarcane in comparison to 
other evaluated management, demonstrating the potential of this type of 
management to increase the levels of C accumulated in different SOM fractions 
 
Keywords: Soil organic matter; Physical fractionation of soil organic matter; 13C; 15N 
 

3.1 Introdução 

Mudanças no uso da terra podem induzir alterações nos teores de C dos 

solos de acordo com os tipos de uso e práticas de manejo. A melhor compreensão 

dos processos relacionados ao estoque e dinâmica do C em solos originalmente sob 

condições de vegetação nativa (estado de equilíbrio) e, posteriormente, submetidos 

ao manejo agrícola, é fundamental para a compreensão dos efeitos das práticas de 

manejo em relação ao C (des)estabilizado no solo.  

No Brasil, a regulamentação da produção de cana-de-açúcar tem levado a 

mudanças nos procedimentos de colheita, passando de colheita com pré-queima 

para sem queima, a qual utiliza colheita mecanizada (RACHID et al., 2012). Estudos 

têm reportado efeitos positivos da colheita sem queima sobre o aumento da MOS e 

por consequência, da fertilidade, estrutura do solo e atividade biológica (GALDOS et 

al., 2010; THORBURN et al., 2012). Além dessa prática, a implantação de sistemas 

de produção orgânica também tem sido implementada (BARBOSA, 2010), a qual 

tem grande potencial para o aumento dos estoques de C no solo.  

A separação da MOS pelo método de fracionamento físico tem sido 

satisfatoriamente usada para isolar mudanças na estrutura e função biológica dos 

compartimentos da MOS em resposta às atividades de manejo do solo (SIX et al., 

2000; DIOCHON et al., 2009). O fracionamento físico pelo princípio da densidade e 

granulometria possibilita a correlação aos conceitos de ciclagem do C 

(CHRISTENSEN, 2001), enfatizando as interações entre componentes orgânicos e 

inorgânicos do solo (LUTZOW et al., 2007), de forma mais adequada do que os 

métodos de fracionamento químico (ROSCOE; BURMMAN, 2003; RANGEL; SILVA, 

2007), que podem alterar a real composição química dos compostos orgânicos do 

solo. 
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A combinação de técnicas de fracionamento físico da MOS à abundância 

natural do 13C e 15N permite abordagem sofisticada para investigar pequenas 

entradas/mudanças de C no solo que seriam significantes somente a longo prazo, e 

que poderiam não ser detectados se avaliados por métodos convencionais (DEL 

GALDO et al., 2003). A aplicação da técnica de abundância isotópica às frações 

organo-minerais da MOS permite a identificação da origem do C no solo, visto que 

plantas com ciclo fotossintético C3 e C4 apresentam discriminação diferenciada em 

relação ao δ13C (TAIZ; ZAIGER, 2004), diferença também encontrada no solo 

quando tais resíduos vegetais são nele aportados. 

Grande parte das áreas ocupadas pelo cultivo de cana-de-açúcar (C4) no 

Cerrado brasileiro, foram originalmente ocupadas por espécies C3 (RESENDE, 

2011), o uso conjunto desses métodos confere melhor entendimento da dinâmica do 

C nos diferentes compartimentos da MOS em função dos distúrbios ocasionados 

pelas práticas de manejo do solo (DIOCHON et al., 2009), gerando informações a 

respeito das possíveis entradas e saídas de C ocasionadas pela implantação de 

nova cultura. 

Outro aspecto sobre o compartimento do C orgânico do solo que ainda requer 

melhor entendimento é a sua distribuição vertical no solo e suas inter-relações 

(JOBBAGY; JACKSON, 2000).  

Detectar mudanças em profundidade é metodologicamente desafiador e 

oneroso, no entanto, a execução de tais análises providencia informações adicionais 

sobre mudanças em processos biogeoquímicos que não são evidentes em análises 

elementares, usualmente realizadas para camadas de solos superficiais. A 

quantificação de mudanças do C em profundidade é um importante passo para 

complementar o entendimento da dinâmica da MOS e acúmulo de C no solo 

(DIOCHON et al., 2009), o que possibilitará a indicação de sistemas capazes de 

preservar e, ou, aumentar os estoques de CO do solo (RANGEL; SILVA, 2007). 

Outro ponto relevante relaciona-se ao conceito da capacidade máxima dos 

solos em estabilizar fisicamente a MOS ao longo do tempo, questionando-se se essa 

capacidade é limitada (HASSINK, 1997; STEWART et al., 2008) após o alcance de 

um possível nível de equilíbrio de C no solo. Os métodos de fracionamento físico da 

MOS enfatizam a função das frações organo-minerais na estabilização e 

transformação da MOS, dessa forma alguns estudos tem o utilizado com objetivo de 
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avaliar a capacidade dos solos em acumular C (HASSINK, 1997; SIX et al., 2002; 

STEWART et al., 2007). 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o impacto de diferentes 

estratégias de manejo do solo, adotadas no cultivo da cana-de-açúcar, sobre a 

dinâmica da MOS, considerando a ciclagem de C e N e, suas respectivas 

composições isotópicas (13C e 15N) entre frações da MOS e profundidades do solo.  

 

3.2 Material e Métodos  

3.2.1 Descrição da área de estudo 

A área de estudo está localizada em Goianésia, GO, (15º19’ S; 49°08’ O; 649 

m), o qual representa o extremo norte da região Centro-Sul de produção de cana-de-

açúcar no Brasil (Figura 1 e Tabela 1), sendo os solos utilizados nesse estudo todos 

classificados como Latossolos Vermelho-Amarelo distróficos. As áreas selecionadas 

seguiram alguns critérios: (i) localização em usinas de cana-de-açúcar que tenham 

histórico de manejo detalhado; (ii) áreas cultivadas com cana-de-açúcar há pelo 

menos 10 anos e, (iii) adoção de sistemas de produção, convencional e orgânico. 

 

Tabela 1 - Características gerais dos solos cultivados com cana-de-açúcar sob 
diferentes manejos, até um metro de profundidade 

Características 
Com 

queima 
Sem 

queima 
Orgânica-

4 
Orgânica-

12 
Vegetação 

nativa 

Período com cana-de-
açúcar (anos) 

27 24 15 24 - 

Tempo de cada manejo 
(anos) 

     

Com queima 27 13 11 12 - 
Sem queima - 11 - - - 
Orgânica -  4 12 - 

Textura (g kg
-1

)      
Areia 242±4,93 472±12,71 230±7,81 357±7,94 305±10,02 
Silte 140±35,33 84±9,90 154±15,65 292±7,94 95,6±34,56 
Argila 618±34,87 442±15,51 614±18,53 351±0,0 597±36,43 

Densidade do solo  (g cm
-3

) 1,15±0,10 1,35±0,08 1,15±0,07 1,15±0,12 1,00±0,11 

Valores médios de textura do solo± erro padrão  

 

Este estudo avaliou quatro diferentes sistemas de manejo da cultura de cana-

de-açúcar: (1) com queima (CQ) - cana-de-açúcar conduzida com manejo 

convencional, com queima da palha durante o processo de colheita; (2) sem queima 

(SQ) - cana-de-açúcar conduzida com manejo convencional mas, sem queima da 

palha; (3) orgânico-4 (AO4) e (4) orgânico-12 (AO12) - cana-de-açúcar conduzida 

não somente sem queima da palha mas, também, com o aporte de resíduos 
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orgânicos (vinhaça e torta de filtro) durante 4 e 12 anos, respectivamente. 

Adicionalmente, uma área de vegetação nativa, classificada como Cerradão (VN), foi 

usada como referência. 

 

 

 

Figura 1 - Perfil de solo utilizado para estudo (A). Visão geral da área de estudo 

localizada em Goianésia (B), Goiás, Brasil 

(B) 

(A) 
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3.2.2 Fracionamento Físico da Matéria Orgânica do Solo 

O fracionamento físico da MOS foi realizado utilizando-se amostras de terra 

secas ao ar, homogeneizadas e, tamisadas em peneira de 2 mm (TFSA), as quais 

foram coletadas à 0-5 (5), 5-10 (10), 10-20 (20) e 90-100 (100) cm de profundidade. 

Para isso, 20 g de solo foram pesados e 70 mL de água destilada adicionados em 

potes de vidro de 100 mL. Em seguida as amostras foram deixadas no refrigerador 

por 24 h, de modo a minimizar o aquecimento das amostras durante a sonicação.  

As amostras foram passadas em ultrassom (modelo VC505) por 15 min a    

70 % (500 W) da potência máxima do aparelho, fornecendo cerca de 13 J de energia 

às amostras  (Sonics Vibra Cell). 

 O aumento de temperatura durante a sonicação foi controlada a partir de 

uma suspensão de água gelada ao redor do vidro que continha a amostra de solo. 

Depois da sonicação as amostras foram passadas em um conjunto de 

peneiras de 75 e 53 µm (Figura 2). As frações que remanesceram na peneira de 75 

m foram separadas a partir do método densimétrico, utilizando-se apenas água 

destilada, em fração orgânica e organomineral de 2000-75 m. As frações que 

passaram pela peneira de 75 m foram separadas em peneira de 53 m. Neste 

último peneiramento, remanesceu a fração organomineral >53 m, equivalente a 

fração areia fina, passando somente a fração organomineral <53 m, considerada a 

fração silte + argila (adaptado de FELLER E BEARE, 1997; CHRISTENSEN, 1992).  

Terra fina seca ao ar

2000 µm

Água destilada

+
Ultrasom

Peneira  de 75 µm

Peneira de 53 µm

Fração orgânica e 

organomineral

2000-75 µm

Fração organomineral

75-53 µm

Fração organomineral <53 µmRecipiente

 

Figura 2 - Etapas do fracionamento físico da MOS 
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3.2.3 Abundância isotópica do 13C 

Baseado na abundância natural isotópica do δ13C no solo foi quantificado o 

teor do C total (Ct) derivado de vegetação nativa (Cf) e da cana-de-açúcar (Cs)         

(VITORELLO et al., 1989). Para isso, as frações foram secas a 45°C até ficarem 

completamente secas. Em seguida, cada fração foi macerada e pesada em cápsulas 

de estanho, onde foram determinados os conteúdos de C e N e, a abundância 

natural isotópica do δ13C e do δ 15N, a partir de um analisador elementar acoplado 

ao espectrômetro de massa (Finnigam Delta-E).    

A abundância natural isotópica foi calculada a partir do padrão Pee Dee 

Belemnita (PDB) (BERNOUX et al., 1998). Além disso, resultados do δ13C de cada 

fração e profundidade foram usados para quantificar a proporção de C derivado de 

plantas com ciclo fisiológico C4 (como pastagem e cana-de-açúcar) (VITORELLO et 

al., 1989) (equações 1 e 2).      

PCc = 100 . (δc - δf) /(δc - δf),  (equação 1); PCf = 100 - PCs  , (equação 2) 

 Em que, δc é o valor de δ13C da respectiva camada de solo cultivado com 

cana-de-açúcar; δf é o valor de δ13C da correspondente camada de solo sob 

vegetação nativa (Cerradão), δc é o valor médio de δ13C para o resíduo de cana-de-

açúcar (-12 ‰), PCc e PCf são os percentuais de C total dos solos sob cana-de-

açúcar e vegetação nativa, respectivamente.   

 

3.2.4 Análise estatística  

3.2.4.1 Análise de variância  

Os fatores avaliados foram submetidos à análise de variância e suas 

respectivas médias comparadas pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Realizou-se o desdobramento da análise de variância com o objetivo de avaliar as 

interações entre manejo, profundidade e frações da MOS. 

 

3.2.4.2 Estudo da interação tripla pela análise de componentes principais. 

Para o estudo das interações entre frações da MOS, manejo e profundidade 

do solo, para cada variável avaliada (C, N, 13C, 15N, PCc), utilizou-se a extensão da 

análise de componentes principais utilizando o modelo multiway de Tucker 

(LEIBOVICI; SABATIER, 1998).  

A interpretação dos dados foi realizada graficamente por meio de projeções 

biplot condicional, Frações x Profundidade sobre Manejo, de modo a representar as 
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decomposições em três entradas obtidas; ou seja, sobre cada gráfico biplot 

projetam-se as estimativas das interações duplas dos demais modos. As análises 

foram realizadas por meio do aplicativo computacional R, com a biblioteca “PTAk” 

(LEIBOVICI; SABATIER, 1998; R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 

 

3.3 Resultados  

3.3.1 Proporção média da massa de solo em cada fração da MOS 

As proporções das frações da MOS e suas respectivas taxas de recuperação 

estão apresentadas na Tabela 2. Tais informações inferem sobre a contribuição de 

cada fração da MOS sobre a dinâmica da mesma, refletindo características inerentes 

ao tipo de solo, tendo em vista sua segregação de acordo com a granulometria do 

solo e, ao manejo de solo empregado.  

A aplicação do método de fracionamento físico da MOS ao solos (Tabela 1) 

avaliados no presente estudo resultou em recuperação média de 99,5 a 95,7 % 

(Tabela 2), o que infere sobre a efetividade do método adaptado de Christensen 

(1992), em segregar as frações da MOS sem perdas significativas em relação à 

amostra de solo utilizada.  

A divisão em frações pelo método de fracionamento físico da MOS está 

diretamente relacionada a granulometria do solo (Tabelas 1 e 2). Dessa forma a 

fração organomineral <53 µm foi predominante em relação às outras frações da 

MOS em todos os solos avaliados, tendo sua proporção variando de 53,4 a 79,2 %. 

As menores proporções da fração organomineral <53 µm foram observadas para as 

áreas sem queima e orgânica-12, em todas as profundidades consideradas, as quais 

correspondem aos solos de menor teor de argila. Já as maiores proporções para 

essa fração ocorreram para as áreas com queima e orgânica-4.  

A fração orgânica 2000-75 µm foi a fração de menor contribuição para o 

conteúdo total do solo, no entanto, de grande importância para a dinâmica da MOS, 

pois apesar de sua contribuição em massa ser menor, sua constituição por 

fragmentos de resíduos orgânicos, em início de decomposição, possibilita a 

constante entrada de C no solo, favorecendo a ciclagem de C entre as frações. 

Dessa forma, observou-se que para o manejo conservacionista, especialmente para 

orgânica-12, essa fração foi favorecida, em detrimento ao manejo com queima, o 

qual apresentou a menor proporção, o que afirma a potencialidade de manejos 
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conservacionistas em favorecer o aporte e manutenção de resíduos orgânicos sob o 

solo, incrementando consequentemente a fração lábil da MOS.  
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Tabela 2 - Proporção média da massa de solo referente a cada fração da MOS e 
suas respectivas recuperações em percentagem (%) nas profundidades 
de 0-5, 5-10, 10-20 e 90 -100 cm 

Manejo Fração organomineral Fração orgânica  

 
< 53 µm 

 
 75-53 µm 2000-75 µm 2000-75 µm 

Recuperação média 

 
(%) 

 
0-5 cm 

com queima 75,25±0,36 2,68±0,58 21,85±0,98 0,22±0,07 97,58±0,34 

sem queima 53,36±0,14 4,52±0,68 41,75±0,67 0,36±0,09 98,45±0,20 

orgânica-4 77,39±0,70 3,88±0,78 18,47±1,36 0,27±0,05 96,24±0,08 

orgânica-12 65,40±0,39 6,32±0,73 27,03±0,73 1,25±0,01 97,13±0,25 

vegetação nativa 68,27±1,02 2,65±0,46 28,38±1,46 0,71±0,01 98,97±0,27 

  5-10 cm 

com queima 76,91±1,14 2,88±0,22 20,11±1,25 0,09±0,02 98,19±0,16 

sem queima 54,11±0,80 5,27±0,52 40,39±1,28 0,23±0,03 97,95±0,26 

orgânica-4 78,65±0,90 4,03±0,09 17,13±0,80 0,19±0,02 96,42±1,21 

orgânica-12 65,13±0,58 6,85±0,02 27,43±0,47 0,59±0,12 96,34±0,21 

vegetação nativa 68,52±1,06 2,97±0,05 28,14±0,98 0,36±0,09 99,33±0,29 

  10-20 cm 

com queima 76,61±0,34 2,21±0,13 21,11±0,46 0,06±0,01 95,77±0,32 

sem queima 53,90±1,01 4,94±0,10 40,98±0,83 0,18±0,08 98,53±0,52 

orgânica-4 79,05±0,95 3,66±0,37 17,15±1,17 0,14±0,04 95,77±0,72 

orgânica-12 65,77±1,31 5,32±0,29 28,40±1,06 0,51±0,02 97,32±0,18 

vegetação nativa 71,44±0,48 2,84±0,27 25,46±0,38 0,27±0,02 99,48±0,19 

  90-100 cm 

com queima 78,58±0,37 2,77±0,06 18,59±0,39 0,06±0,003 97,23±0,15 

sem queima 57,53±0,69 5,96±1,02 36,41±1,12 0,10±0,34 96,89±0,19 

orgânica-4 79,24±1,36 4,08±1,50 16,54±0,92 0,14±0,18 97,10±1,59 

orgânica-12 59,23±1,54 9,73±1,22 30,60±1,80 0,44±0,19 97,67±0,15 

vegetação nativa 70,58±3,22 3,36±0,26 25,94±5,69 0,12±0,15 95,68±0,17 

Valores em percentagem representam as medias ± o erro padrão. 

 

A fração organomineral 2000-75 µm variou de 41,75 a 36,41 %, com as 

maiores proporções observadas para a área sob manejo sem queima. Para essa 

área as proporções referentes à fração organomineral <53 µm e organomineral 

2000-75 µm foram próximas, indicando homogeneidade entre as frações, as quais 

representam, respectivamente, compartimento de maior recalcitrância (MO 

silte+argila) e de maior labilidade (MO pesada), considerando apenas as frações 

associadas aos minerais, ou seja, não incluindo a fração orgânica 2000-75 µm. 

A fração organomineral 75-53 µm pode ser interpretada como a fração areia 

fina, a qual se enquadra, granulometricamente, entre a fração organomineral 2000-

75 µm  e <53 µm. Tal fração foi de baixa expressão para a proporção dos solos em 
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estudo, no entanto, é possível observar diferenças entre os solos avaliados, sendo a 

área orgânica-12 a que apresentou maior proporção e, a área com queima, menor 

proporção.     

 

3.3.2 Teor de C 

Os teores médios de C variaram de 0,015 a 23,03 g kg-1 de solo (Figura 3), 

para os quais observou-se efeito significativo (p < 0,05) para todos os fatores e 

interações avaliados (Tabela 3).  De modo geral, os teores de C para o solo sob 

vegetação nativa foram maiores em relação aos observados para as áreas de cana-

de-açúcar, no entanto, não diferiu estatisticamente quanto aos manejos orgânica-12 

e orgânica -4 (Tabela 3), embora a área orgânica-4 também não tenha diferido da 

área com queima.  

Entre as áreas de cana-de-açúcar observou-se que o manejo orgânico-12 

resultou nos maiores teores de C, principalmente à profundidade de 0-5 cm, e, o 

manejo sem queima a menor média geral, diferindo dos outros manejos.  

O solo sob manejo sem queima evidenciou os menores teores de C, até 

mesmo em relação ao manejo com queima, o que provavelmente ocorreu devido à 

textura do solo. Tal resultado torna-se mais evidente correlacionando-se às elevadas 

proporções das frações organomineral 2000-75 µm e 75-53 µm, quando comparada 

aos outros solos em estudo (Tabela 2).  

Em relação à fração organomineral <53 µm (silte + argila) e à fração 

organomineral 75-53 µm, os manejos orgânica-4 e orgânica-12 resultaram em teores 

de C superiores aos encontrados para os outros manejos em estudo. 

O manejo orgânica-12 também se destacou em relação aos elevados teores 

de C observado para as frações 2000-75 µm (organomineral e orgânica) na 

profundidade de 0-5 cm, o que é interessante sob o ponto de vista da obtenção de 

incrementos nos teores de C, quando da adoção de sistemas conservacionistas, 

mesmo em situações de solos com elevados teores de areia.  
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Figura 3 - Teores de C (g kg-1) nas  frações da MOS, considerando as profundidades 
de 0- 5 (5), 5-10 (10), 10- 20 (20) e 90-100 (100) cm de solos cultivados 
com cana-de-açúcar sob os manejos com queima (CQ), sem queima 
(SQ), orgânica-4 (AO-4) e orgânica-12 (AO-12) e uma área de vegetação 
nativa (VN) 
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Tabela 3 - Análise de variância dos resultados de teor de C, δ13C e PCc  

Teor de C Gl SQ Q M F Pr(>F) 

manejo 4 75,3 18,83 98,84 <2e-16*** 

profundidade 3 373,9 124,63 654,26 <2e-16*** 

manejo x profundidade 12 113,5 9,46 49,66 <2e-16*** 

fração 3 5407 1802,33 9461,67 <2e-16*** 

manejo x fração 12 126,8 10,56 55,46 <2e-16*** 

profundidade x fração 9 673,7 74,86 392,97 <2e-16*** 

manejo x profundidade x fração 36 138 3,83 20,12 <2e-16*** 

Abundância natural de δ
13

C 
     manejo 4 2859,83 714,95 1,75 <0,0001

*
 

profundidade 3 24,20 8,07 19,81 <0,0001
*
 

manejo x profundidade 12 164,92 13,74 33,76 <0,0001
*
 

fração 3 210,55 70,18 172,39 <0,0001
*
 

manejo x fração 12 160,56 13,38 32,87 <0,0001
*
 

profundidade x fração 9 37,81 4,20 10,32 <0,0001
*
 

manejo x profundidade x fração 36 65,49 1,82 4,47 <0,0001
*
 

Proporção PCc 
     manejo 3 31082,3 10360,8 4.003,547 <0,00*** 

profundidade 3 13412,7 4470,9 1.727,622 <0,00*** 

manejo x profundidade 9 1746,4 194 74,982 0,000000009867*** 

fração 3 13513,9 4504,6 1.740,661 <0,00*** 

manejo x fração 9 1654,2 183,8 71,023 0,00000002825*** 

profundidade x fração 9 6278,7 697,6 269,576 <0,00*** 

manejo x profundidade x fração 27 1412,6 52,3 20,216 0,005013** 

***:
 
diferiu estatisticamente ao nível de 1% de significância. Gl: grau de liberdade, SQ: soma 

de quadrados, QM: quadrado médio, F: valor calculado de F; Pr: valor de p referente ao nível de 

significância. PCc: proporção de C derivado de resíduo vegetal C4 

 

Para a profundidade, os resultados do teste Tukey confirmaram a diminuição 

dos teores de C com o aumento da profundidade, evidenciando diferenças 

significativas entre as profundidades de solo avaliadas (Tabela 3). 

Em relação às frações da MOS, observou-se os maiores teores para a fração 

organomineral <53 µm, diferindo estatisticamente (p>0,05) das outras frações. As 

frações orgânica e organomineral 2000-75 µm não diferiram entre si e, apresentaram 

teores de C intermediários em relação à fração organomineral <53 µm e 75-53 µm 

(Tabela 3).   
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Tabela 4 - Médias gerais para os resultados de teor de C, δ13C e PCc referentes aos 

fatores em estudo (manejo e profundidade do solo e, frações da MOS), 

avaliadas isoladamente e comparadas pelo teste Tukey a 5 % de 

probabilidade 

manejo teor de C δ
 13

C PCc teor de N 
15

N 

com queima 3,07 c -20,37 d 35,92 d 0,22 c 4,85 a 

sem queima 2,23 d -17,79 c 54,59 c 0,16 d 4,93 a 

orgânica-4 3,25 bc -17,16 b 60,59 b 0,22 c 4,19 b 

orgânica-12 3,49 b -15,67 a 70,91 a 0,25 b 3,39 c 

vegetação nativa 3,93 a -25,5 e - 0,28 a 3,79 bc 

profundidade 
     5 4,82 a -19,31 b 65,48 a 0,32 a 3,81 c 

10 3,48 b -19,44 bc 59,27 b 0,25 b 4,11 bc 

20 3,15 c -19,66 c 54,60 c 0,23 c 4,69 a 

100 1,33 d -18,79 a 42,67 d 0,12 d 4,31 ab 

fração 
     < 53 µm 11,40 a -17,79 a 59,82 b 0,85 a 5,471 a 

75-53 µm 0,047 c -19,53 b 44,82 d 0,0034 c 3,83 b 

2000-75 µm (organomineral) 0,77 b -20,37 c 50,68 c 0,037 b 3,95 b 

2000-75 µm (orgânica) 0,57 b -19,50 b 66,70 a 0,019 c 3,66 b 

As letras comparam médias na vertical. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5%. PCc: proporção de C derivado de resíduos vegetais C4. 

 

3.3.3 Abundância natural de 13C e proporção de C derivado de resíduo vegetal 

C4 (PCc) 

Para os valores de 13C e C-C4 observou-se diferença estatística (p < 0,05) 

entre todos os manejos avaliados (Tabela 4). A adoção de manejos 

conservacionistas resultaram em valores menos negativos, remetendo a maior 

contribuição de resíduos vegetais C4 (por exemplo, cana-de-açúcar e pastagem) 

para o acúmulo de C nas diferentes frações da MOS. Em contrapartida, o manejo 

com queima refletiu valores mais negativos (de -22,21 a -17,98 ‰), aproximando-se 

aos resultados observados para a área de vegetação nativa (C3), os quais variaram 

de -28,82 ‰ a -19,08 (Tabela 5).   

Em relação ao 13C, as profundidades de 5 e 10 cm foram estatisticamente 

iguais, assim como 10 e 20 cm. A média geral observada para a maior profundidade 

(90-100 cm) refletiu sinal isotópico mais próximo ao valor esperado para resíduos C4 

(Tabelas 4 e 5). 

O valor médio de 13C entre as frações foi significativamente diferente (Tabela 

4 e Figura 5). Para a fração orgânica 2000-75 µm, o manejo orgânica-12 destacou-
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se devido a maior proporção de C-C4 (PCc) observada em relação aos outros 

manejos e frações. Em contrapartida, para o manejo com queima observou-se os 

menores valores de C-C4 em todas as frações avaliadas. 

 

Tabela 5 - δ13C de frações da MOS em diferentes profundidades de solos cultivados 

com cana-de-açúcar sob diferentes manejos e vegetação nativa 

 

Camadas do solo 

 

0-5 5-10 10-20 90-100 

 

(cm) 

 Manejo < 53 µm (fração organomineral) 

com queima -19,68±0,20 -19,54±0,08 -19,14±0,10 -17,98±0,04 

sem queima -15,89±0,13 -16,11±0,10 -16,22±0,13 -16,47±0,16 

orgânica-4 -15,60±0,11 -15,47±0,04 -15,36±0,06 -14,74±0,13 

orgânica-12 -14,66±0,08 -14,71±0,10 -14,9±0,10 -15,24±0,08 

vegetação nativa -26,27±0,01 -25,07±0,08 -23,8±0,07 -19,08±0,06 

 

75-53µm (fração organomineral) 

com queima -20,53±0,41 -20,67±0,28 -20,49±0,21 -19,96±0,20 

sem queima -16,97±1,46 -18,10±0,64 -19,94±0,30 -19,40±0,49 

orgânica-4 -17,23±0,68 -17,39±0,41 -18,31±0,60 -18,37±0,20 

orgânica-12 -15,99±0,36 -16,91±0,32 -16,63±0,38 -17,43±0,40 

vegetação nativa -26,43±0,11 -24,87±0,34 -24,06±0,45 -20,98±0,23 

 

2000-75 µm (fração organomineral) 

com queima -21,77±0,16 -22,10±0,34 -22,15±0,28 -22,21±0,36 

sem queima -17,11±0,14 -19,03±0,31 -19,71±0,07 -21,00±0,59 

orgânica-4 -17,15±0,17 -17,75±0,44 -18,07±0,19 -19,64±0,34 

orgânica-12 -15,53±0,08 -16,15±0,11 -16,12±0,09 -16,84±0,29 

vegetação nativa -28,00±0,08 -26,73±0,18 -26,37±0,32 -24,05±0,12 

 

2000-75 µm (fração orgânica) 

com queima -18,82±0,12 -21,14±1,07 -20,65±0,39 -19,14±0,33 

sem queima -16,51±0,25 -16,29±0,21 -18,13±0,28 -17,91±0,45 

orgânica-4 -17,16±0,19 -17,63±0,41 -19,34±0,50 -15,36±0,37 

orgânica-12 -16,12±0,16 -15,02±0,16 -15,28±1,04 -13,28±0,36 

vegetação nativa -28,82±0,03 -28,15±0,28 -28,53±0,22 -26,84±0,52 

Valores médios de  δ
13

C ± o erro padrão. 

 

A fração organomineral <53 µm também apresentou elevadas proporções de 

C-C4, o que confirma o potencial de estabilização de C nas frações argilominerais.  
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As frações organominerais 75-53 µm e 2000-75 µm evidenciaram valores de 

13C e, por conseguinte proporções de C-C4, inferior aos observados para a fração 

organomineral <53 µm e  orgânica 2000-75 53 µm.  
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Figura 4 - Proporção de C derivado de resíduos de plantas C4 nas frações da MOS 
para as profundidades de 0-5 (5), 5-10 (10), 10-20 (20) e 90-100 (100) 
cm, em solos cultivados com cana-de-açúcar sob os manejos com 
queima (CQ), sem queima (SQ), orgânica-4 (AO-4) e orgânica-12 (AO-12) 

 

3.3.4 Teor de N 

De modo geral, houve decréscimo nos teores de N com o aumento da 

profundidade, seguindo mesma tendência do teor de C (Figura 5 e Tabelas 4 e 6). 

Os maiores teores foram observados para área de vegetação nativa. Entre as áreas 

de cana-de-açúcar, o manejo orgânica-12 evidenciou o maior teor, seguido dos 

manejos orgânica-4 e com queima, os quais não diferiram estatisticamente (p<0,01). 

O manejo sem queima resultou nos menores teores de N para todas as frações e 

profundidades avaliadas, quando comparado aos outros manejos.  
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Em relação às frações da MOS, os maiores teores foram observados para a 

fração organomineral < 53 µm  e, os menores para a fração organomineral 75-53 µm  

e orgânica 2000-75 µm, os quais não diferiram estatisticamente (p<0,01). 

Os manejos orgânica-12 e orgânica-4 evidenciaram tendência de incremento 

dos teores de N, quando comparados aos outros manejos em estudo (p <0,01), 

principalmente para a profundidade de 0-5 cm. 
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Figura 5 - Teores de N (g kg-1) nas frações da MOS, considerando as profundidades 

de 0- 5, 5-10, 10- 20 e 90-100 cm de solos cultivados com cana-de-
açúcar sob os manejos  com queima (CQ), sem queima (SQ), orgânica-4 
(AO-4) e orgânica-12 (AO-12) e uma área de vegetação nativa (VN) 
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Tabela 6 - Análise de variância para os resultados de teor de N e δ15N  

Teor de N Gl SQ Q M F Pr(>F) 

manejo 4 0,35 0,09 68,66 <2e-16*** 

profundidade 3 1,23 0,41 322,78 <2e-16*** 

manejo x profundidade 12 0,32 0,027 20,95 <2e-16*** 

fração 3 31,02 10,34 8132,64 <2e-16*** 

manejo x fração 12 0,67 0,056 43,75 <2e-16*** 

profundidade x fração 9 2,64 0,29 231,20 <2e-16*** 

manejo x profundidade x fração 36 0,54 0,01 11,85 <2e-16*** 

Abundância natural de δ
15

N 
     manejo 4 83,81 20,95 23,50 <0,0001*** 

profundidade 3 24,54 8,18 9,18 <0,0001*** 

manejo x profundidade 12 107,39 8,94 10,04 <0,0001*** 

fração 3 125,06 41,68 46,75 <0,0001*** 

manejo x fração 12 40,89 3,41 3,82 <0,0001*** 

profundidade x fração 9 13,16 1,46 1,64, 0,1082 

manejo x profundidade x fração 36 98,80 2,74 3,08 <0,0001*** 

***:
 
diferiu estatisticamente ao nível de 1% de significância. Gl: grau de liberdade, SQ: soma 

de quadrados, QM: quadrado médio, F: valor calculado de F; Pr: valor de p referente ao nível de 

significância.  

 

3.3.5 Abundância natural de 15N 

A abundância natural de 15N evidenciou tendência de menores valores para 

os solos sob vegetação nativa e manejos orgânicos quando comparadas aos solos 

cultivados com cana-de-açúcar sem e com queima, as quais foram estatisticamente 

diferentes (Tabelas 4 e 5).  

Em geral, com o aumento da profundidade houve aumento nos valores de 

15N. Em relação às frações da MOS, os maiores valores de 15N foram observados 

para a fração organomineral <53 µm, a qual diferiu estatisticamente das demais 

frações.  
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Tabela 7 - δ15N de frações da MOS em diferentes profundidades de solos cultivados 

com cana-de-açúcar sob diferentes manejos e sob vegetação nativa    

 

camadas do solo 

 
0-5 5-10 10-20 90-100 

 
(cm) 

 Manejo < 53 µm (fração organomineral) 

com queima 5,24±0,21 6,07±0,11 5,97±0,31 6,92±0,47 

sem queima 5,84±0,25 5,83±0,13 5,69±0,32 6,48±0,37 

orgânica-4 5,45±0,28 5,25±0,24 5,93±0,48 5,61±0,39 

orgânica-12 4,31±0,11 5,06±0,29 6,00±0,13 3,20±0,45 

vegetação nativa 3,78±0,12 4,61±0,17 6,00±0,28 6,21±0,63 

 
75-53 µm (fração organomineral) 

com queima 4,22±0,88 4,07±0,34 4,10±0,32 4,04±0,33 

sem queima 3,64±1,04 2,41±1,65 6,40±0,33 5,64±0,60 

orgânica-4 4,43±0,81 3,86±0,24 3,70±0,80 2,35±0,62 

orgânica-12 4,29±0,30 3,76±0,79 4,18±0,92 2,46±0,75 

vegetação nativa 2,50±0,33 3,38±1,00 4,42±0,45 2,84±1,27 

 
2000-75 µm (fração organomineral) 

com queima 3,72±0,34 4,68±1,02 4,77±0,25 7,21±0,50 

sem queima 4,63±0,20 4,13±0,32 4,62±0,31 4,76±0,51 

orgânica-4 3,48±0,55 4,23±0,25 4,06±0,70 5,28±0,97 

orgânica-12 2,84±0,09 3,93±0,36 3,69±0,48 -2,79±1,33 

vegetação nativa 1,67±0,28 3,85±0,16 4,91±0,45 5,42±1,43 

 
2000-75 µm ( fração orgânica ) 

com queima 3,94±0,29 4,29±0,31 4,50±0,37 3,90±0,24 

sem queima 4,32±0,34 3,71±0,14 4,93±0,23 5,87±0,20 

orgânica-4 3,39±0,03 3,62±0,10 3,33±0,21 3,05±0,22 

orgânica-12 2,80±0,12 3,21±0,16 4,13±0,25 3,17±0,15 

vegetação nativa 1,72±0,27 2,26±0,44 2,60±0,15 4,59±0,40 

Valores médios de  δ
15

N ± o erro padrão. 

 

3.3.6 Estudo da interação tripla pela análise de componentes principais: fração 

da MOS x profundidade sobre manejo 

Dada a magnitude do arranjo de três fatores, com 5 áreas de estudo (manejos 

de solo), 4 profundidades de solo e 4 frações da MOS, realizou-se a análise de 

componentes principais pelo método de Tucker (R), o qual revelou de 33,08 a    

72,04 % de explicação dos dados (Figura 6). 

A Figura 6 infere sobre a tendência do manejo do solo, em relação aos teores 

de C e N, 13C e 15N, além da proporção da proporção de C derivado de C4, quanto 

às médias das frações da MOS e profundidades. Tal análise possibilita observar 
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quais frações comportam-se semelhantemente (ou de maneira discrepante) quanto a 

profundidade do solo.   

Em relação ao teor de C (Figura 6 (A)) observou-se que o manejo orgânica-12 

(AO12) teve comportamento distinto dos manejos com (CQ) e sem queima (SQ) e 

orgânica-4 (AO4), indicando a potencialidade da adubação orgânica a longo prazo 

para o acúmulo de C nas diferentes frações da MOS, o que é confirmado quando 

avaliado conjuntamente ao teor de C (Figura 3).  

Para o teor de N (Figura 6 (B)), os manejos com queima e orgânico-4 

apresentaram relação negativa entre si, evidenciando comportamento contrário à 

vegetação nativa e orgânica-12. Tal informação reforça os resultados observados 

para o teor de N (Figura 5), em que o manejo sem queima evidenciou a menor 

média geral, até mesmo em relação ao manejo com queima, sobressaindo apenas 

para a fração orgânica 2000-75 µm (LV). Incrementos nos teores de N para a fração 

LV podem indicar potencial para o aumento a longo prazo dos teores de N nas 

frações mais recalcitrantes, como a fração organomineral <53 µm (SA), 

considerando que os maiores teores de N foram observados para o manejo AO12 e 

vegetação nativa (VN) (Figura 5).   

Quanto a abundância natural de 13C (Figura 6 (C)), os manejos CQ e AO12 

relacionaram-se negativamente entre si. Interações negativas implicam em 

comportamentos contrários em relação aos valores de 13C nas frações da MOS, ou 

seja, enquanto o manejo AO12 prioriza o aporte de resíduos oriundos da cana-de-

açúcar, o que reflete sinal isotópico representativo de resíduos vegetais C4, o 

manejo CQ, acelera a decomposição dos resíduos de cana-de-açúcar (C4), pelo 

manejo convencional que faz uso do fogo, favorecendo o sinal isotópico de resíduos 

C3, o qual representa o C ainda remanescente da vegetação nativa original 

(Cerradão).  

Além dessa interação, houve relação negativa entre os valores de 13C para os 

manejos AO4 e AO12, indicando a maior representatividade do sinal isotópico de 

resíduos vegetais C4 para o manejo com maior tempo sob adoção orgânica, bem 

como para a VN em relação aos mesmos, confirmando o predomínio de C nas 

frações da MOS oriundo de resíduos vegetais C4 para as áreas sob manejo 

orgânico e, de resíduos vegetais C3 para a VN.  

As proporções de C derivado de resíduo vegetal C4 (Figura 6 (E)) 

evidenciaram ortogonalidade entre os valores referentes aos manejos com queima e 
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sem queima, mas, foram negativamente relacionados para os manejos AO12 e AO4. 

Na prática tais observações representam que o manejo orgânico contribui para o 

maior acúmulo de C no solo em detrimento do manejo CQ e SQ e enfatiza a 

importância do maior tempo sob adoção do manejo orgânico para a estabilização de 

C no solo.   

O comportamento contrário dos valores de 15N referentes ao manejo CQ em 

relação ao manejo AO12 também foi indicado pelo biplot, além dos manejos AO4 e 

VN em relação ao SQ (Figura 6 (D)). Esses resultados podem inferir sobre o grau de 

humificação da MO nesses solos, tendo em vista que o maior tempo sob adoção de 

manejo conservacionista tende a aumentar o grau de humificação da MOS, o que é 

representado pelos menores valores de 15N (Tabela 7) e, também, pelos elevados 

teores de C observados para a fração organomineral < 53 µm (SA) (Figura 2). 

Para as combinações frações x profundidades destacou-se as interações 

negativas, que ocorreram de forma geral, entre as profundidades superficial (0-5 cm) 

e subsuperficial (5-10 e 10-20 cm) em relação à maior profundidade avaliada (90-

100 cm) (Figura 6).  

A avaliação dos teores de C em diferentes profundidades permitiu verificar, de 

modo geral, a concentração em mesmo quadrante das frações x profundidade de 

acordo com a camada de solo avaliada, segregando camadas superficiais das 

subsuperficiais. 

A determinação do teor de C nas frações da MOS em relação as 

profundidades evidenciaram comportamento contrário entre as profundidades 5 e 

100 cm referentes à fração fração organomineral < 53 µm (SA) e 2000-75 µm (PS) 

(Figura 6 (A)).   

O comportamento contrário também foi observado para o teor de N quando 

considerou-se uma mesma fração e relacionou-se profundidades superficiais à 100 

cm. Tal observação foi verificada para as frações 75-53 µm (OC) e PS e, LV para as 

profundidades de 5 e 10 cm em relação à 100 cm (Figura 6 (B)).   

O biplot para o teor de N também indicou concentração dos pontos referentes 

a profundidade de 100 cm num mesmo quadrante, representando a semelhança 

entre os baixos níveis dos teores de N observados para essa profundidade.  

Os valores de 13C observados para a fração LV evidenciaram relação positiva 

quanto às profundidades 10 e 20 cm, no entanto, foram ortogonais à profundidade 

de 100 cm e, negativamente correlacionadas à profundidade de 5 cm. Para a fração 
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SA, as profundidades de 10 e 20 cm também correlacionaram-se positivamente, 

mas, tiveram relação negativa quanto a profundidade de 100 cm.  

Os resultados de C-C4 também indicaram ortogonalidade para a fração LV 

entre as profundidades de 100 e 10 cm e, para a fração SA de 100 cm em relação à 

10 e 5 cm (Figura 6 (E)), indicando a inexistência de relação entre essas (ortogonais 

entre si). As frações PS e OC na profundidade de 5 cm relacionaram-se 

negativamente à 100 cm (Figura 6 (E)). 

Os valores de 15N também evidenciaram comportamento contrário quando 

comparou-se profundidades superficiais à maior profundidade (100 cm) (Figura 6 

(D)), o que foi observado para a fração LV à 5, 10 e 20 cm em relação à 100 cm e, 

para a fração oclusa à 5 e 10 cm em relação à 100 cm.   

Em suma, esses resultados refletem o efeito do maior aporte de resíduos 

vegetais em superfície em detrimento da maior profundidade (90-100 cm), o que 

aliado a maior atividade microbiológica nessa região do solo, favorece a 

decomposição dos resíduos e, o consequente acúmulo de C proveniente dos 

resíduos de cana-de-açúcar (PCc). Além disso, em superfície a intensificação dos 

processos de decomposição evidenciam o maior grau de humificação, verificado 

pelos valores de 15N.  
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Figura 6 - Dispersão joint Biplot para os teores de C (A) e N (B), abundância natural 
de 13C (C) e 15N (D) e, estimativa de C-C4 (E), considerando-se a 
interação tripla, frações da MOS x profundidade sobre manejo. CQ- com 
queima, SQ- sem queima, AO4-orgânica-4, AO12- orgânica-12, 5- 5 cm, 
10- 10 cm, 20- 20 cm e 100- 100 cm de profundidade, SA- <53 µm, PS- 
2000-75 µm, OC- 75-53 µm e LV- 2000-75 µm (fração orgânica) 
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3.4 Discussão 

3.4.1 Proporção média da massa de solo em cada fração da MOS  

De modo geral, as proporções da MOS foram bem homogêneas entre as 

profundidades avaliadas, as quais evidenciaram para as frações organominerais <53 

µm, 2000-75 µm e 75-53 µm, efeito quantitativo do tipo de textura do solo, que por 

consequência imprime a capacidade do solo em estabilizar C a longo prazo 

(HASSINK et al., 1997). Neste contexto, destaca-se a forte influência da fração <53 

µm na estabilização de C e N no solo, o que ficou bem representado no presente 

estudo pelo solo com maior teor de argila, o qual mesmo sob manejo convencional, 

utilizando a queima dos resíduos vegetais por longo período de tempo ainda 

evidenciou teores de C comparáveis ao observado para o manejo orgânico-4.  

De acordo com Christensen (1992), a fração orgânica 2000-75 µm é sensível 

às flutuações de aporte de resíduos orgânicos, podendo demonstrar variabilidade 

espacial e sazonal. Essas flutuações resultam de mudanças na quantidade e 

qualidade dos resíduos orgânicos que são adicionados ao solo, e, principalmente, de 

diferentes práticas de manejo adotadas (CAMBARDELLA; ELLIOTT, 1992; BEARE 

et al., 1994; PINHEIRO et al., 2004). No presente estudo, a fração orgânica 2000-75 

µm evidenciou grande sensibilidade ao tipo de manejo adotado, evidenciando 

maiores proporções para os manejos conservacionistas, sendo o maior deles 

observado para o manejo orgânica-12 e o menor para o com queima, destacando, 

respectivamente, o maior aporte e manutenção de resíduos da cana-de-açúcar no 

solo e, a aceleração dos processos de decomposição.  

Dessa forma, a proporção das frações da MOS podem inferir sobre potenciais 

de estabilização da MOS em compartimentos com diferentes taxas de 

decomposição. Além disso, indica sobre a qualidade do solo, tendo em vista a 

informação referente à fração orgânica 2000-75 µm, a qual é um dos indicadores de 

alterações no sistema solo-planta resultantes do manejo do solo. 

 

3.4.2 Teor de C 

Os maiores teores de C para área de vegetação nativa quando comparado às 

áreas de cana-de-açúcar corroboram dados encontrados na literatura (VITORELLO 

et al., 1989; RANGEL; SILVA, 2007). O conteúdo de MOS geralmente sofre 

diminuições após o desmatamento da vegetação nativa para subsequente cultivo 
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agrícola (POST; KWON, 2000; ROSCOE; BUURMAN, 2003; LAL, 2004), o qual 

resulta dos processos de preparo do solo que expõe a MOS anteriormente 

estabilizada em agregados (SIX et al., 2000). Apesar disso, não houve diferença 

estatística em relação aos manejos orgânica-12 e orgânica-4 (Tabela 3), 

confirmando o potencial de manejos conservacionistas em sequestrar C. Ganhos no 

estoque de C sobre a conversão de manejo convencional para orgânico é 

primariamente atribuído à um aumento na concentração da fração orgânica 2000-75 

µm (TAN et al., 2007), o que pode ser verificado no presente estudo, uma vez que 

as áreas sob manejo orgânico apresentaram teores de C na fração orgânica 2000-

75 µm superiores aos outros manejos. Paul e Clark (1989) afirmam que o aumento 

do estoque de CO em solos submetidos a sistemas de manejo mais 

conservacionistas pode estar associado a dois fatores principais: proteção física dos 

compostos orgânicos contra a decomposição microbiana, favorecida pela oclusão do 

CO nos agregados do solo e proteção química dos compostos orgânicos por meio 

da interação destes com os minerais e cátions do solo, o que dificulta a sua 

decomposição.  

Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar os maiores teores de C foram 

observados para os sistemas orgânicos em comparação aos sistemas com e sem 

queima, os quais apresentaram as menores médias gerais. O potencial de manejos 

conservacionistas em recuperar C no solo também foi observado, principalmente, 

para as frações orgânica 2000-75 µm e <53 µm à 5 cm de profundidade, em que 

foram evidenciados os maiores teores de C.  

Apesar da fração orgânica 2000-75 µm representar pequena parte de massa 

total dos solos minerais, pode armazenar parte significativa do C total, evidenciando-

se como um compartimento mais sensível às alteração do uso da terra e do próprio 

manejo utilizado, sendo estreitamente relacionada à ciclagem de nutrientes Parton et 

al. (1987) e, ao potencial para a estabilização de C no solo, enquanto a fração <53 

µm remete ao conteúdo de C fortemente estabilizado nos argilominerais (fração 

recalcitrante), em sua maioria oriundo dos processos de decomposição da fração 

orgânica 2000-75 µm (ROSCOE et al., 2001). Dessa forma, os efeitos do manejo 

sobre a MOS, especialmente sobre os componentes lábeis são essenciais para a 

definição de melhores estratégias de  sistemas agrícolas sustentáveis. 

De modo geral, o manejo com queima foi estatisticamente superior ao sem 

queima e semelhante ao orgânica-4 (p<0,01). A superioridade dos teores de C 
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referentes ao manejo com queima em relação ao sem queima pode ser um reflexo 

do menor teor de argila e silte na área sob o manejo sem queima. A ausência de 

diferença em relação ao manejo com queima e orgânica-4, possivelmente, está 

relacionado ao menor tempo de adoção de manejo conservacionista e, o maior teor 

de argila no solo sob manejo com queima.  

O acúmulo de CO nas frações minerais, como resultado da interação positiva 

entre as partículas de argila e a MOS, é bem documentado na literatura para solos 

argilosos (CHRISTENSEN, 2001). Hassink et al. (1997) postulou que o efeito de 

proteção da MOS dado pela argila envolve dois mecanismos, a interação da MOS 

com a superfície das partículas de argila (pontes catiônicas, ligações de H, 

interações eletrostáticas e de van der Walls) e a oclusão do material orgânico na 

matriz dos agregados do solo. Além disso, a elevada concentração de oxihidróxidos 

de Fe e Al em Latossolos pode afetar fortemente a disponibilidade de MOS para a 

decomposição. Roscoe e Buurman (2003) explicaram que a manutenção de níveis 

de C em solos após 30 anos de cultivo pode ser um resultado da combinação da alta 

capacidade de proteção dos solos e suficiente suprimento de resíduos da cultura. 

O fato do manejo com queima ter evidenciado teores semelhantes ao manejo 

sem queima e orgânica-4 também pode ser um reflexo das queimadas. Roscoe et al. 

(2000, 2001) relataram que sistemas que passam por queimadas periódicas, a 

fração orgânica 2000-75 µm da MOS pode apresentar quantidades significativas de 

materiais carbonizados ou parcialmente carbonizados (ex.: carvão vegetal, fuligem) 

(ROSCOE et al., 2000, 2001), o qual pode resultar em maiores teores de C nas 

frações minerais. 

Já para os menores teores de C observados para o manejo sem queima a 

elevada recalcitrância da palha de cana-de-açúcar deixada sob o solo pode explicar 

tal resultado. Rovira e Vallejo (2002) relatam que a resistência à hidrólise ácida é 

maior para os polímeros orgânicos recalcitrantes (ligninas, suberinas, resinas e 

ceras), o que provavelmente desfavorece a rápida decomposição, resultando em 

menores teores de C.  

O efeito significativo dos teores de C em profundidade (p <0,01) evidenciou a 

importância da determinação desses, seja para melhor entender a dinâmica do C no 

solo sob o aspecto das estratégias de manejo adotada, ou, para se ater ao potencial 

de camadas profundas de solos em acumularem C, tendo em vista o déficit existente 

quando compara-se às profundidades superficiais. Nesse contexto é interessante 
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destacar que o primeiro metro superior do solo armazena 2,5 vezes mais C (1462 e 

1548 Pg ) que a vegetação terrestre e duas vezes mais C que a atmosfera (LAL, 

2002).  

Em relação às frações da MOS, os maiores teores para fração <53 µm          

(p <0,01) pode ser explicado, uma vez que esta constitui-se por quase metade da 

proporção total dos solos em estudo. Além disso, tal fração da MOS representa o C 

fortemente estabilizado em longo prazo. 

As frações orgânica e organomineral 2000-75 µm não diferiram entre si e, 

apresentaram teores de C intermediários às outras frações avaliadas, ainda que 

bastante inferiores aos observados para a fração < 53 µm (Tabela 3). Segundo 

Christensen (1992), os baixos teores de C associado à fração areia (organomineral 

2000-75 µm) estão relacionados à reduzida superfície específica e densidade de 

carga superficial das areias, o que caracteriza esta fração pelos baixos níveis de 

MOS e, consequentemente pela pobreza em complexos organominerais. 

 

3.4.3 Abundância natural de 13C e proporção do C derivado de resíduo vegetal 

C4 (PCc) 

Os solos conduzidos sob os manejos orgânicos e sem queima refletiram o 

sinal isotópico de resíduos de plantas com ciclo fotossintético C4 nas frações da 

MOS, o que ficou evidente a partir do cálculo da PCc, os quais aproximaram-se a 

80% para as frações organominerais (<53 µm, 2000-75 µm e, 75-53 µm) e, até 90% 

para a fração orgânica 2000-75 µm, enquanto para o manejo sem queima a PCc não 

excedeu a 45% para as frações organominerais e, a 60% para a fração orgânica. 

Esses resultados mostram a capacidade de manejos, que priorizam o aporte 

orgânico sob o solo, de contribuir para o acúmulo de C, corroborando com os 

resultados observados por Pinheiro et al. (2004). Além disso, destaca-se a 

importância das frações organominerais <53 µm e 2000-75 µm para a estabilização 

do C, tendo em vista as maiores PCc.   

A média geral observada para a maior profundidade avaliada (90-100 cm) 

indicou sinal isotópico de resíduos C4 (Tabelas 4 e 5). Alguns autores relatam o 

possível aumento nos valores de 13C como um indicativo do aumento do grau de 

humificação em profundidade, uma vez que pelos processos de respiração a perda 

do isótopo 12C em relação ao 13C é favorecida (KRAMER et al., 2003). O aumento 

nos valores de 13C com a profundidade também tem sido reportado como um 
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resultado da decomposição preferencial e remoção de componentes ou moléculas 

empobrecidas em 13C (VITORELLO et al., 1989).  

O valor médio de 13C entre as frações da MOS foi significativamente diferente 

(Tabela 4 e Figura 5), confirmando o potencial de argilominerais em estocar C 

(VITORELLO et al., 1989), o que pode ser potencializado/favorecido quando solos 

são submetidos a manejos conservacionistas (PINHEIRO et al., 2010), o que 

também foi evidenciado no presente estudo, tendo em vista que para a fração 2000-

75 µm, o manejo orgânica-12 destacou-se devido a maior PCc observada em relação 

aos outros manejos e frações avaliadas e, os menores valores de PCc para o manejo 

com queima em todas as frações avaliadas. 

 

3.4.4 Teor de N 

Os teores de N seguiram a mesma tendência dos teores de C; com os 

maiores teores em superfície (0-5 cm), para a vegetação nativa e o manejo orgânica-

12 e, para a fração organomineral <53 µm (p > 0,01). O maior armazenamento de C 

no solo implica maior disponibilidade de N total, uma vez que mais de 95% do N total 

do solo está presente na forma orgânica (SANTOS; CAMARGO, 1999).  

Para o manejo sem queima foram observados os menores teores de N em 

relação aos demais manejos (p<0,01). Nesse tipo de manejo, em que há grande 

aporte de palha da cana-de-açúcar sob a superfície do solo, a taxa de 

decomposição pode ser mais lenta devido a elevada recalcitrância do resíduo, 

resultando, a priori, em menores teores de N nas frações da MOS.  

Os sistemas orgânicos mostraram-se potencialmente favoráveis ao acumulo 

de N, evidenciando valores estatisticamente diferentes, mas, muito próximos aos 

observados para vegetação nativa. Destaca-se dessa forma a importância da 

adubação orgânica para a disponibilidade de N no solo, tendo em vista que a MOS é 

um importante reservatório de fontes disponíveis de N para as plantas, considerando 

que em torno de 95 % do N presente no solo encontra-se na forma orgânica, 

principalmente como N nítrico (N-NO3
-) e amoniacal (N-NH4

+) (WHALEN et al., 

2000). Neste sentido, a condução de sistemas orgânicos (conservacionistas) 

refletiram o potencial em disponibilizar fontes assimiláveis de N às plantas via 

mineralização dos resíduos aplicados como fertilizante orgânico (vinhaça e torta-de-

filtro).  
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Em relação às frações da MOS em estudo, os maiores teores foram 

observados para a fração <53 µm e, os menores para 75-53 µm e 2000-75 µm 

(fração orgânica). A fração organomineral 2000-75 µm representou teores de N 

intermediários. As frações organominerais contém MOS em estágio mais humificado 

(HASSINK, 1995) e por isso podem ser consideradas um importante dreno de C nos 

solos, apresentando baixo C mineralizável (BARRIOS et al., 1996; WHALEN et al., 

2000). No entanto, as frações organominerais 75-53 µm e 2000-75 µm são 

frequentemente mais lábeis do que a MO associada à fração < 53 µm (CADISCH et 

al., 1996), devido a fraca associação à fração mineral quando comparada à fração   

< 53 µm (HASSINK, 1997). Em função disso é possível explicar os resultados 

observados para o manejo com queima, o qual evidenciou teores de N semelhante 

ao manejo orgânica-4 e superiores aos observados para os manejos sem queima 

(p> 0,01), confirmando a capacidade da fração < 53 µm, quando em maiores 

proporções, em estabilizar a MOS, favorecendo maiores teores de N. 

 

3.4.5 Abundância natural de 15N 

Menores valores de 15N observados para áreas de cana-de-açúcar 

conduzidas sob sistema orgânico e área de vegetação nativa, corroboraram a 

tendência geral de relação inversa entre teores de MOS e 15N, de modo que, 

maiores teores de MOS refletem em menores valores de 15N (HÖGBERG, 1997; 

MENDONÇA et al., 2010). Em contrapartida, áreas de cana-de-açúcar manejadas 

com e sem queima evidenciaram valores de 15N superiores aos observados para os 

sistemas orgânicos e área sob vegetação nativa. Tais resultados corroboram com 

Rossi et al. (2013), em que observaram para áreas cultivadas com cana há 1, 10 e 

20 anos, sob sistema tradicional com queima, elevados níveis de 15N até 30 cm. 

O aumento nos teores de 15N tem sido relatado como um resultado da 

aceleração da mineralização da MOS, dessa forma a MOS é enriquecida com 

átomos de 15N de acordo com o avanço dos processos de mineralização, 

nitrificação, denitrificação e volatilização (HÖGBERG,1997). Quando há a queima da 

biomassa deixada acima do solo ou sua remoção pela colheita ocorre considerável 

perda de 15N pela diminuição do conteúdo de MO (HÖGBERG, 1997). Além disso, 

taxas de nitrificação aumentam após a queima dos resíduos, contribuindo para o 

enriquecimento isotópico a partir do C-NH4 nos solos (HÖGBERG, 1997).  
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Os resultados observados para a área de vegetação nativa (Cerradão) 

também podem ser explicados pela possível presença de espécies leguminosas, 

comumente encontradas em áreas de Cerrado, as quais refletem menores valores 

de 15N (BUSTAMANTE et al., 2004; COSTA JUNIOR et al., 2011; ROSSI et al., 

2013). 

Em relação às frações da MOS é possível correlacionar aos resultados 

observados por Bustamante et al. (2004), que em um estudo conduzido no Cerrado 

no Centro-oeste brasileiro observaram para horizontes minerais elevados níveis de 

15N quando comparados à horizontes de constituição orgânica. Tal resultado pode 

ser extrapolado para o presente estudo, tendo em vista os maiores valores de 15N 

para a fração <53 µm (fração organomineral) quando comparado à fração 2000-75 

µm (fração orgânica), sendo a primeira constituída por argilominerais e a segunda, 

caracterizada por resíduos orgânicos. Além disso, o presente resultado relaciona-se 

aos resultados de Kramer et al. (2003), em que relatam sobre o grau de humificação 

correlacionar-se ao aumento dos valores de 15N na MOS, neste sentido, os maiores 

valores de 15N observados para as frações minerais podem estar relacionados à 

MOS com maior grau de humificação quando comparado a fração 2000-75 µm 

(fração orgânica), a qual permanecerá sob processos de decomposição e 

mineralização até parcial estabilização em frações minerais, nas quais refletirão 

caráter humificado. 

Os maiores valores de 15N em profundidade também tem sido frequentemente 

atribuído à MOS em maior grau de humificação (KRULL et al., 2002; KRAMER et al., 

2003). 

Os resultados apresentados evidenciaram que manejos conservacionistas 

tendem a menores valores de 15N, haja vista a presença de maiores teores de MOS; 

o aumento do grau de humificação resulta em valores de 15N maiores, o qual pôde 

ser verificado a partir das análises por frações da MOS e profundidades.  

      

3.4.6 Estudo da interação tripla pela análise de componentes principais: fração 

da MOS x profundidade sobre manejo 

A ACP para este estudo possibilitou melhor entendimento do comportamento 

dos manejos do solo e das profundidades em relação aos teores de C, N e seus 

respectivos isótopos estáveis referentes às frações da MOS.  
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Os biplots confirmaram que manejos conservacionistas, como sistemas 

orgânicos com maior tempo de adoção, tendem a apresentar comportamento 

contrário ao manejo com queima, o que pode ser verificado pelas variáveis avaliadas 

pelas frações da MOS, principalmente para as frações < 53 µm (fração 

organomineral) e 2000-75 µm (fração orgânica), apresentando em alguns casos 

comportamento semelhante a área de vegetação nativa, o que sugere recuperação 

dos níveis da MOS ao longo do tempo de cultivo de cana-de-açúcar com aporte de 

vinhaça e torta de filtro (adubação orgânica), em comparação ao manejo com 

queima (SOUZA et al., 2012). De acordo com Blair et al. (1995), a redução no 

conteúdo da MO particulada com o cultivo estimula os microrganismos a usarem 

compostos adsorvidos à superfície das frações associadas à argila e silte, resultando 

na redução da MO associada aos minerais. 

Em relação às áreas que fazem o aporte de resíduos, como a vinhaça, 

(orgânica-4 e orgânica-12) é importante relatar que a vinhaça é constituída 

essencialmente de substâncias húmicas e CO dissolvido (BENKE, 1998), dessa 

forma a aplicação desse resíduo por longos períodos pode provavelmente contribuir 

para a MO associada aos minerais (SILVA et al., 2007), o que pode ser favorecido 

em solos com maior teor de argila. Esse fato reflete diretamente no sinal isotópico 

13C e, consequentemente, na PCc, os quais foram bem evidenciados no presente 

estudo, indicando a estabilização de C oriundo dos resíduos de cana-de-açúcar e, 

assim, indicando efeito contrário ao observado para o  manejo com queima. 

Os maiores níveis de MOS também corroboraram os teores de N e 15N. O teor 

de N seguiu a mesma tendência do C e, o sinal isotópico de 15N distinguiu entre os 

manejos que priorizam o aporte de MOS em maior quantidade do que utiliza 

processos que aceleraram a decomposição da MOS, inferindo sobre o maior grau de 

humificação da MOS para os manejos conservacionistas, principalmente em 

superfície, o que também é um indicativo sobre as taxas de decomposição, 

mineralização, entre outros processos específicos do ciclo do N (HÖBBERG, 1994). 

Para as profundidades, a análise de componente principais (ACP) evidenciou 

o comportamento contrário entre as profundidades superficiais em relação à camada 

de solo mais profunda (100 cm). De modo geral, os maiores teores de C foram 

observados em superfície. Próximo a superfície do solo a microbiota é capaz de 

decompor compostos a partir de suas enzimas, utilizando o C recém aportado 

(fresco) como fonte de energia. Em profundidade, no entanto, o input de material 
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fresco pelas plantas é extremamente baixo, além de ser um ambiente com menor 

difusão de O2, o que também restringe a ação de alguns microrganismos. No 

entanto, estudos sugerem que horizontes subsuperficiais, com baixo conteúdo de C 

ainda não estejam saturados em C orgânico, de modo que esses solos ainda 

apresentam potencial para sequestrar C através de elevado acúmulo de C no 

subsolo (LORENZ; LAL, 2005; RUMPEL; KÖGEL-KNABNER, 2011). Dessa forma, 

acredita-se que a adoção de manejos conservacionistas, como os avaliados nesse 

estudo, os quais utilizam fontes de resíduos orgânicos, podem contribuir para o 

acúmulo de C em subsuperfície, haja vista que a principal fonte de C estabilizado em 

profundidade é a MO dissolvida, a MO física e, ou biologicamente transportada ao 

longo do perfil do solo, além da oclusão de MO em agregados do solo e da 

biomassa de raízes em profundidade (SCHMIDT et al., 2011; RUMPEL; KÖGEL-

KNABNER, 2011). 

 

3.5 Conclusão  

O presente estudo permite concluir que manejos conservacionistas, os quais 

utilizam o manejo orgânico por longo prazo, estocam maior quantidade de C e N nas 

frações da MO, especialmente nas frações organomineral <53 µm  e fração orgânica 

2000-75 µm. Por consequência, expressam maior quantidade de C proveniente da 

cultura da cana-de-açúcar em comparação ao C originário da vegetação nativa (C3), 

imprimindo à MOS maior grau de humificação. 

Os teores de C e N diminuem com a profundidade, no entanto, o manejo 

orgânico em solo com maior teor de argila tende a aumentar os teores em 

profundidade, já, o manejo com queima evidencia teores homogêneos até 30 cm. 

A fração orgânica 2000-75 µm pode ser utilizada como um indicador de 

qualidade do solo, inferindo sobre o potencial de determinado solo em aumentar os 

estoques de C no solo. 
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4 SIMULAÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DE ACÚMULO DE C EM SOLOS 

CULTIVADOS COM CANA-DE-AÇÚCAR A PARTIR DO MODELO CENTURY  

 

Resumo 
Novos métodos de manejo e colheita da cana-de-açúcar são considerados 

importantes para efetivamente contribuir para o aumento dos estoques de C. No 
entanto, pesquisadores tem sugerido que há nível máximo de acúmulo de  C nos 
solos. O objetivo desse estudo foi avaliar a dinâmica do C no solo em cultivos de 
cana-de-açúcar sob diferentes manejos, textura de solo e adições de material 
orgânico, além de simular a capacidade máxima de acúmulo de C no solo a partir do 
modelo Century. Para isso, avaliou-se quatro diferentes sistemas de manejo de 
cana-de-açúcar, utilizando-se o modelo Century para simular mudanças nos 
estoques de C, no δ13C e na biomassa microbiana. Os resultados enfatizaram a 
importância da textura do solo bem como as práticas de manejo para o acúmulo de 
C no solo. Os sistemas de manejo conservacionistas ao contrário da queima 
resultaram em estoques de C superiores em 78 % e 98 %, quando simulado solo 
argiloso e arenoso, respectivamente. Os resultados suportaram o uso do modelo 
Century em aplicações práticas de acúmulo de C em solos cultivados com cana-de-
açúcar, principalmente, para os estoques de C e δ13C dos solos avaliados (valor de r  
igual a 0,90 e 0,95, respectivamente), indicando que o modelo Century pode ser 
uma importante ferramenta para estabelecer estratégias apropriadas de manejo para 
aumentar os estoques de C do solo ao longo do tempo. O longo período de 
avaliação mostrou que conceitos, como o "steady state" de C no solo, podem ser 
investigados via modelagem, como pelo uso do modelo Century.  
 
Palavras-chave: Saturação de C no solo; Manejo do solo; Estoque de C; 13C   

 
Abstract  

Newer methods of management and harvesting of sugarcane are considered 
important to effectively contribute to increase soil C stocks. However, researchers 
have been suggesting that there is an upper level ("steady state") of C in soils. Our 
aim in this study was to evaluate soil C dynamics under sugarcane cultivation as 
influenced by crop management, soil texture, and organic matter additions and the 
maximum capacity of soils to accumulate C using the Century model. This study 
evaluated four different management systems of sugarcane conductions. We used 
the Century model to simulate changes in the soil C stocks, 13C and microbial 
biomass. The results emphasized the importance of soil texture as well as 
management practices in the soil C accumulation. The conservation management 
system resulted in higher C stocks in 78% and 98% when simulated clay and sandy 
soil, respectively. Our results supported the use of Century model in practical 
applications of C accounting in soils cultivated with sugarcane, indicating that 
Century model can be an important tool for establishing the most appropriate soil 
management strategies to increase soil organic carbon stocks through time. The long 
term evaluation showed that new concepts such as steady state of soil C can be 
investigated via modeling, such models as Century. 
 

Keywords: Steady state; Soil management; Carbon stocks; 13C  
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4.1 Introdução 

A demanda pela produção de biocombustíveis está aumentando rapidamente 

(LAL, 2009), devido às preocupações voltadas a substituição do combustível fóssil e 

a mitigação da emissão de gases (THORBURN et al., 2012; BORDONAL et al., 

2012). Com isso, grande atenção tem sido dada a produção de etanol de cana-de-

açúcar nos últimos anos, destacando o Brasil como o maior produtor (FAO, 2011), 

com expectativas de produção de 793 milhões toneladas até 2022 (BRASIL, 2013).    

Com a expansão das áreas cultivadas com cana-de-açúcar surgem 

preocupações relacionadas ao grau de degradação do solo (GARSIDE, 1997; 

HAYNES; HAMILTON, 1999; DOMINY et al., 2002; GRAHAM et al., 2002). Um dos 

fatores mais agravantes associados à degradação de solos cultivados com cana-de-

açúcar é a perda de matéria orgânica do solo (MOS) quando da adoção de manejo 

convencional, o qual faz uso da queima de resíduos da cultura (DOMINY et al., 

2002; ROBERTSON; THORBURN, 2007; GALDOS et al., 2009, 2010).  

Neste contexto, a utilização de novos métodos de colheita da cana-de-açúcar 

tem sido considerada a principal mudança de manejo do solo que pode efetivamente 

contribuir para o aumento dos estoques de C no solo (GALDOS et al., 2009, 2010; 

THORBUN et al., 2012). A mudança da colheita manual para a mecanizada, sem o 

uso da pré-queima, pode deixar na superfície do solo em torno de 15- 20 Mg ha-1 de 

matéria seca por ano (FORTES et al., 2012). 

Estudos tem mostrado que a prática de retenção de resíduos da cana-de-

açúcar pode contribuir para gradual aumento do C orgânico do solo ao longo do 

tempo (ROBERTSON; THORBURN, 2007; GALDOS et al., 2009; CANELLAS et al., 

2010; THORBURN et al., 2012). O aporte de material orgânico, como os 

subprodutos do processamento da cana-de-açúcar, seria outra promissora prática de 

manejo para aumentar os estoques de C do solo (LEITE et al., 2004; FLIEßBACH et 

al., 2007; ARAÚJO et al., 2008). Essas estratégias de manejo e uso integrado aos 

fertilizantes minerais tem sido utilizados com o objetivo de manter a MOS, a 

produção e rentabilidade da cultura, além de aumentar a qualidade do solo 

(FLIEßBACH et al., 2007; ARAÚJO et al., 2008; KAUR et al., 2008).   

Dessa forma, práticas de manejo conservacionistas podem restaurar os 

estoques de C, removendo CO2 da atmosfera. Entretanto, as taxas de estabilização 

da MOS ou mesmo o potencial de um dado solo estocar C é diretamente 

dependente do clima (temperatura e precipitação), tipo de solo (textura e 
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mineralogia), cobertura vegetal e práticas de manejo. Além disso, pesquisadores têm 

sugerido que a estabilização de C no solo é também condicionada principalmente 

pelo conteúdo de silte e argila, área superficial e reatividade de partículas minerais 

do solo (HASSINK, 1997; KIEM et al., 2002; KIEM; KOGEL-KNABNER, 2002), 

postulando que há um nível de máximo de acúmulo de C no solos. 

O acúmulo máximo de C nos solos seria uma medida da saturação do C no 

solo, o qual poderia física e quimicamente estocar (WEST; SIX, 2006), e que este 

nível seria diferente entre os diferentes tipos de solos. A estabilização pode ser 

definida como uma proteção contra a mineralização da MOS, e a estabilidade 

resultaria do efeito integrado da recalcitrância do material orgânico, da interação 

organomineral e da acessibilidade da microbiota do solo (KRULL et al., 2003; 

LÜTZOW et al., 2008). Neste contexto, o uso de modelos de simulação podem 

suplementar estudos que buscam estimar a capacidade máxima dos solos em 

acumular C ao longo do tempo.  

O modelo Century 4.0 é apontado como um dos melhores modelos para 

estudos relacionados à dinâmica da MOS (SMITH et al., 1997) por ser um modelo 

mecanístico, o qual analisa a dinâmica da MOS e de nutrientes no sistema solo-

planta ao longo do tempo em diferentes agrossistemas (PARTON et al., 1988; 

PAUSTIAN et al., 1992). Para isso, são integrados efeitos climáticos e variáveis do 

solo para simular os estoques de C e N, e a dinâmica da água no sistema solo-

planta, os quais possibilitam a simulação de sistemas complexos de manejo 

agrícola, incluindo rotações de cultura, práticas de manejo e seus efeitos, além dos 

efeitos da mudança climática na produtividade e na sustentabilidade do 

agroecosistema (METHEREL et al., 1993; PARTON; RASMUSSEN, 1994).  

Apesar do sucesso da aplicação do modelo Century, principalmente em 

condições de clima temperado (PAUSTIAN et al., 1992; SMITH et al., 1997, 2012; 

DEL GROSSO et al., 2001), estudos sob condições tropicais e subtropicais (CERRI 

et al., 2004; LEITE et al., 2004; TORNQUIST et al., 2009; GALDOS et al., 2009, 

2010) ainda são limitados, principalmente em sistemas agrícolas que utilizam 

fertilizantes orgânicos (LEITE et al., 2004) e fertilizantes minerais (GALDOS et al., 

2009, 2010), visando atingir a capacidade máxima de estabilização de C 

(TORNQUIST et al., 2009). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, a partir do uso do modelo Century, 

a dinâmica do C em solos cultivados com cana-de-açúcar e como esses são 
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influenciados pelo manejo da cultura, textura do solo e adição de material orgânico. 

Além disso, avaliou-se a capacidade máxima de solos cultivados com cana-de-

açúcar em acumular C, uma vez submetidos a diferentes práticas de manejo 

(queima e sem queima da palha e, adição de material orgânico por 4 e 12 anos) e 

conduzidos em solos com diferenças texturais.  

 

4.2 Material e Métodos  

4.2.1 Descrição da área de estudo 

A área de estudo está localizada em Goianésia, GO (15º19’ S; 49°08’ O; 

elevação 649 m), a qual representa o extremo norte da região centro-sul de 

produção de cana-de-açúcar no Brasil (Figura 1). O clima da região é classificado 

como tropical savana, quente e úmido com inverno seco e verão chuvoso (Aw), de 

acordo com a classificação de Köppen. A precipitação e temperatura médias são 

1602 mm e 24,3°C, respectivamente. Os solos foram classificados como Latossolos 

Vermelho-Amarelo distróficos (Oxisols (Typic Hapludox)).  

 

Figura 1 - Localização da área de estudo em Goianésia, Goiás, Brasil 

 

A área de estudo está incluída em uma das mais importantes áreas de 

expansão de cana-de-açúcar no Brasil (em torno de 8,1 % da produção brasileira, 

correspondendo a 678,42 mil ha (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - 

CONAB, 2011)), onde tem sido utilizado fertilizantes orgânicos como palha de cana-

de-açúcar, vinhaça e torta de filtro; subprodutos da cadeia produtiva do etanol e 

açúcar. 

Esse estudo avaliou quatro diferentes sistemas de manejo do solo: (1) com 

queima - cana-de-açúcar conduzida com manejo convencional com queima da 
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palha; (2) sem queima - cana-de-açúcar conduzida com manejo convencional mas 

sem queima da palha; (3) orgânica-4 e (4) orgânica-12 - cana-de-açúcar conduzida 

sem queima da palha e, com aporte de resíduos orgânicos (vinhaça e torta de filtro), 

durante 4 e 12 anos, respectivamente. Adicionalmente, uma área remanescente de 

vegetação nativa, foi utilizada como referência, a qual foi classificada como 

Cerradão.  

 

4.2.2 Análises físicas, químicas e biológicas do solo 

A densidade, pH, conteúdo de argila, silte e areia dos solos foram 

determinados de acordo com EMBRAPA (1979) e, Anderson e Ingram (1989). Para 

essas análises, amostras de solo foram secas ao ar e tamisadas em peneiras de 2 

mm para remover fragmentos de rocha e pequenas raízes.   

O pH foi determinado em água, na proporção 2,5 mL de água por 1 g de 

solo. A densidade do solo foi determinada no campo, com anéis volumétricos de aço 

de volume interno equivalente a 0,785 L.  

Os teores de C e N foram determinados pelo método de combustão seca 

(NELSON; SOMMERS, 1996), através do analisador elementar de C e N (TruSpec® 

CN LECO). O cálculo dos estoques de C foi feita a partir da multiplicação entre o 

teor de C (dag kg-1), a densidade do solo (g cm-3)  e a profundidade da camada de 

solo (cm).   

O conteúdo de C da biomassa microbiana (C-BM) foi determinado para os 

primeiros 10 cm de profundidade, usando o método de fumigação por clorofórmio e 

extração (VANCE et al., 1987; FEIGL et al., 1995). A extração foi feita em 5 

replicatas de 20 g de subamostras de solo que foram extraídas com 80 mL de 

solução de K2SO4 de 0,5 mol L-1. O C orgânico total (COT) do solo foi determinado 

pelo método de oxidação via úmida (WALKLEY; BLACK, 1934). O C da biomassa 

microbiana foi obtido pela diferença entre o COT das amostras de solos fumigados e 

não fumigados, ajustados pelo fator de correção de eficiência de extração de 0,38 

(SPARLING et al., 1992). 

As abundâncias naturais isotópicas do δ13C e do  δ15N ( ‰) foram 

determinadas em espectrômetro de massas (Finnigam Delta-E) acoplado a um 

analisador elementar CN.  A abundância natural isotópica foi calculada a partir do 

padrão internacional Pee Dee Belemnita (PDB) como descrito em Bernoux et al. 

(1998). Além disso, resultados da abundância natural isotópica do δ13C dos solos 
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foram usados para estimar a proporção de C derivado de plantas com ciclo 

fotossintético C4 comparados ao C oriundo de resíduos de plantas C3 (VITORELLO 

et al., 1989).  

 

4.2.3 O modelo Century 

Três compartimentos da MOS (ativo, lento e passivo) são considerados pelo 

modelo Century 4.0, cada um representando diferentes frações  da MOS, os quais 

apresentam diferentes taxas de decomposição. Esses compartimentos são afetados 

diretamente pelos fatores edafoclimáticos (por exemplo, temperatura, umidade e 

textura do solo), composição química dos resíduos (lignina/N, C/N), e práticas de 

manejo, que controlam as taxas de decomposição e determinam o fluxo de C e N 

entre os compartimentos da MOS (METHERELL et al., 1993). 

Além disso, o modelo Century simula os aportes de resíduos vegetais, tanto 

pela parte aérea quanto pela parte subterrânea da planta, e um compartimento 

microbiano superficial, o qual está relacionado à decomposição de resíduos na 

superfície. Os resíduos de plantas aportados acima ou abaixo do solo são divididos 

em compartimentos estruturais e metabólicos, os quais são determinados pela 

relação entre lignina e N presentes no resíduo (o aumento desta razão resulta em 

maior contribuição para o compartimento estrutural, o qual apresenta lenta/baixa 

taxa de decomposição).  

Para o modelo Century a parametrização relacionada à dinâmica da MOS 

considera os primeiros 20 cm de profundidade do solo. As variáveis de saída 

simuladas, somsc, som1c(2) e dsomsc foram comparadas, respectivamente, aos 

estoques de C do solo, C-BM e δ13C dos solos (METHERELL et al., 1993):  

- somsc é o somatório do C marcado e não marcado (isotopicamente) 

proveniente dos compartimentos som1c, som2c, and som3c (g/m2), em que, som1c 

é o C do compartimento ativo, som2c é o C do compartimento lento da MOS, com 

decomposição do compartimento estrutural, e som3c é o C do compartimento 

passivo da MOS, o qual é muito resistente a decomposição e considera a 

estabilização física e química da MOS (tempo de ciclagem 400 a 200 anos). 

- som1c(2) representa a microbiota do solo e seus produtos, com tempo de 

ciclagem de meses a poucos anos dependendo das condições ambientais e 

conteúdo de areia. 

- dsmosc é o valor da abundância natural de δ13C para MOS (somsc).  

file:///H:/centxpc/html_manual/man96.html%23SOM1C
file:///H:/centxpc/html_manual/man96.html%23SOM2C
file:///H:/centxpc/html_manual/man96.html%23SOM3C
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4.2.4 Parametrização do modelo Century 

Para a utilização do modelo Century é necessário a entrada de informações 

sobre o clima local, textura do solo e aporte de N (PARTON et al., 1993). Neste 

estudo o banco de dados climático foi composto por médias mensais de temperatura 

máxima e mínima, considerando o período de 1961 a 2011. Os dados foram 

fornecidos pelo INMET (BDMAP), EMBRAPA Arroz e Feijão e pela estação 

metereológica da usina Jalles Machado (Tabela 1). Os dados referentes à textura, 

densidade e  pH de solo são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 1 - Dados climáticos referentes ao período dos últimos 30 anos para a região 
de Goianésia, GO 

Mês  Temperatura (°C) Precipitação (mm) 

 
Mín Máx Média DP Ass 

Jan 19,62 29,20 265,1 104,2 0,1 

Fev 19,61 29,77 224,0 96,9 2,93 

Mar 19,35 29,87 203,6 82,3 -0,07 

Abr 18,60 30,09 115,8 56,0 -0,86 

Mai 16,37 29,42 30,0 32,5 5,03 

Jun 14,35 29,17 10,4 20,2 6,59 

Jul 14,15 29,55 04,3 9,7 9,39 

Ago 15,78 31,58 11,2 18,8 5,2 

Set 18,58 32,51 45,3 40,8 -0,1 

Out 19,63 31,32 154,6 79,6 1,3 

Nov 19,74 29,67 235,2 85,8 -0,45 

Dez 19,73 28,95 281,5 11,43 10,91 

Banco de dados metereológicos do INMET, EMBRAPA Arroz e Feijão e da Usina Jalles Machado 
S.A, referentes ao período de 1961 a 2011. DP: desvio padrão; Ass: assimetria padronizada. 
 

O histórico de uso da terra para a área de estudo (Figura 2), com detalhes 

sobre mudança de uso da terra e práticas de manejo adotadas é importante para a 

simulação da dinâmica do C e N do solo ao longo do tempo.  

- desmatamento da vegetação nativa e conversão para cana-de-açúcar: 

para simular o equilíbrio da MOS foi necessário a simulação das áreas em estudo 

sob vegetação nativa (Cerradão) por 3000 anos, a partir da composição do schedule 

file, caracterizada pelo modelo Century no arquivo tree.100. Para as áreas cultivadas 

com cana-de-açúcar foram assumidos todas as culturas intermediárias (Figura 2), 

apesar da falta de informações específicas sobre as práticas de manejo antes da 

introdução da cana-de-açúcar. Os períodos entre a conversão das áreas de 

vegetação nativa em cana-de-açúcar foram 34, 36, 36 e 27 anos para as áreas com 

queima, sem queima, orgânica-4 e orgânica-12, respectivamente. As simulações 
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para as áreas de cana-de-açúcar foram feitas utilizando-se a parametrização 

realizada por Galdos et al. (2009, 2010) para a cultura da cana-de-açúcar.  

 

Cana-de-açúcar – sem queima

Cana-de-açúcar – orgânica-4 e -12

Cana-de-açúcar – com queima

0 1960 1987 20112000

Pastagem e culturas

(não especificados)

Arroz

Pastagem

Vegetação nativa

1950 1974

1
2

4
3

 

Figura 2 - Sequência de uso da terra e manejo para cada área cultivada com cana-
de-açúcar. 1: com queima, 2: sem queima, 3: orgânico-4, e 4: orgânico-
12. Fonte: Jalles Machado. 

 

Tabela 2 - Propriedades dos solos cultivados com cana-de-açúcar e sob vegetação 
nativa localizados no município de Goainésia, GO, Brasil, para a 
profundidade de 0 a 20 cm  

Área de estudo Textura Densidade pH em CaCl2 

 g kg
-1

 g cm
-3 

 

 Argila Silte Areia   

Com queima 617±34,87 139±35,33 242±4,93 1,15±0,10 4,85±0,20 
Sem queima 442±15,51 84±9,90 472±12,71 1,35±0,08 4,82±0,38 
Orgânica-4 614±18,53 154±15,65 230±7,81 1,15±0,07 5,03±0,23 
Orgânica-12 351±0,0 292±7,94 357±7,94 1,15±0,12 5,23±0,20 
Vegetação nativa 597±36,43 95,6±34,56 305±10,02 1,00±0,11 4,31±0,36 

 

- cana-de-açúcar com queima: a cultura da cana-de-açúcar foi 

tradicionalmente colhida após a queima de topos e folhas, principalmente para 

facilitar o corte manual. Algumas áreas ainda mantém este tipo de manejo, embora 

existam leis para alguns estados do Brasil limitando este procedimento. As áreas 

conduzidas com queima foram simuladas usando pré-colheita com queima durante 

27 anos, e sob fertilização mineral. Foram simulados os parâmetros para fogo 

(arquivo fire.100), de acordo com Galdos et al. (2009), em que 85 % da matéria seca 

(folhas e topos) são removidos pelo fogo, e 80 % do N presente no resíduo é perdido 

para atmosfera.   
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O arquivo fire.100 considera também parâmetros relacionados às frações 

removidas por eventos de fogo, como: parte aérea viva (FLREM), material morto em 

pé (FDFREM (1)), resíduos em superfície (FDFREM (2)), N, P e, S presentes em 

materiais queimados localizados na superfície do solo (FRET (1), (2), (3)). Os 

valores usados para esses parâmetros foram 0,33; 0,33; 0,85; 0,1; 1,0; 1,0 g m-2, 

respectivamente. Para o processo de colheita (harv.100), o qual está relacionado à 

fração viva acima do solo, e que não será afetada pelas operações de colheita 

(AGLREM) utilizou-se o valor de 0,01 g m-2, e para a fração da biomassa acima do 

solo que será removida (RMVSTR) utilizou-se o valor de 0,9 g m-2.  

- cana-de-açúcar sem queima: sistemas de colheita sem queima priorizam 

a retenção de resíduos na camada superficial do solo, sendo uma prática 

ambientalmente correta, reduzindo a perda, a erosão do solo e a poluição do ar, 

além disso, contribui para o aumento do acúmulo de C no solo. Neste estudo, foi 

simulado para a área sem queima, 13 anos sob cana-de-açúcar conduzida em 

sistema com queima e, os últimos 11 anos com colheita sem queima. Essa área foi 

caracterizada pelo arquivo harv.100 com valores de RMVSTR equivalentes a 0,60 g 

m-2; valor mais baixo do que para área com queima, refletindo as diferenças da 

biomassa em pé e as frações removidas, tanto biomassa produzida como os 

resíduos retidos. 

- cana-de-açúcar sob adubação orgânica: o uso integrado de fertilizantes 

químicos e orgânicos tem sido sugerido como forma de manter a MOS e a produção 

de culturas (BULLUCK et al., 2002; KAUR et al., 2008). Há o interesse particular em 

utilizar os resíduos gerados pela cadeia produtiva do açúcar e do bioetanol como 

adubos orgânicos, de forma a estabilizar C no solo, melhorando suas características. 

Para o modelo Century o aporte de material orgânico é indicado pelo arquivo de 

parametrização omad.100. Esse arquivo contém eventos de aplicação de material 

orgânico, definidos em termos de composição química e taxa de aplicação. No 

presente estudo foi utilizado o aporte de torta de filtro e vinhaça. Entre os resíduos 

utilizados no cultivo da cana-de-açúcar estes são destacados pelo fato de serem 

subprodutos gerados em grande quantidade e por apresentar importantes 

características, como elevado teor de MO. A torta de filtro, resíduo com elevado teor 

de fibra, é gerado no processamento da cana-de-açúcar em açúcar e bioetanol. A 

composição da torta de filtro usada neste estudo foi baseada em análises 

disponíveis na literatura: 228 g C kg−1, 12 g N kg−1, e 160 g lignina kg−1 (ORLANDO 
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FILHO et al., 1991, GALDOS et al., 2009). A vinhaça é um resíduo líquido 

nutricionalmente enriquecido, principalmente em potássio, a qual é gerada na etapa 

de destilação da produção de etanol. A composição usada no estudo de simulação 

foi baseada na análise reportada por Demattê et al. (2004), com 11,56 g C L-1 e 0,42 

g N L-1.  

 

4.2.5 Modelagem do estoque de C do solo 

A variável de entrada somsc foi utilizada por representar mais proximamente 

o estoque de C do solo mensurado. Esta variável do modelo Century é definida 

como a soma de três compartimentos da MOS, ativo, lento e passivo.  

 

4.2.6 Modelagem do C-BM 

Para o modelo Century a biomassa microbiana é conceituada como a fração 

ativa, a qual representa não somente o C-BM, mas também inclui os metabólitos 

associados à biomassa microbiana (METHERELL et al., 1993). Esse compartimento 

representa somente uma pequena porção da MOS total (2 a 5 % do C orgânico total 

do solo), o qual exibe rápida taxa de decomposição (tempo mínimo de ciclagem é 

0,5 ano), com uma dinâmica que pode ser algumas vezes claramente distinta da 

MOS total (SITOMPUL et at., 1996, 2000). A taxa de ciclagem da MOS é também 

influenciada pela textura do solo (alta para solos arenosos), enquanto a 

estabilização da MOS ativa até MOS lenta é influenciada pelo conteúdo de argila e 

silte do solo (alta estabilização para elevados conteúdos de silte e argila). 

O C-BM mensurado foi determinado pelo método de fumigação-extração 

(VANCE et al., 1987; FEIGl et al., 1995). Posteriormente, comparou-se os valores 

mensurados e simulados para a variável som1c(2), a partir do modelo Century.  

 

4.2.7 Modelagem do δ13C e da proporção de C derivado de plantas C4 

As áreas de estudo foram convertidas de vegetação nativa a cana-de-açúcar, 

por isso, foi possível identificar a alteração no sinal isotópico δl3C das frações da 

MOS, as quais refletem esta transição, devido ao ciclo fotossintético de plantas C3 

(vegetação nativa) discriminar mais fortemente a ocorrência natural desse isótopo do 

que plantas C4 (cana-de-açúcar) (CADISCH et al., 1996). 

Utilizou-se os valores mensurados de δl3C do solo para comparar com os 

valores simulados pelo modelo Century (dsomsc). Para esta simulação foi utilizado o 
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parâmetro DEL13C, caracterizado no arquivo crop.100, o qual representa o valor de 

δl3C para o isótopo estável do C, sendo utilizado o sinal isotópico de -28 ‰ para 

serrapilheira de vegetação nativa (Cerradão) e -12 ‰ para os resíduos de cana-de-

açúcar.    

Baseado no sinal isotópico de δl3C do solo foi possível quantificar a 

quantidade de C total (Ct) derivado da vegetação nativa (Cf) e da cana-de-açúcar 

(Cs) (VITORELLO et al., 1989), de acordo com as equações abaixo (CERRI et al., 

2004):   

Cs = Ct . (δc - δf)/( δs - δf) ,    Cf = Ct – Cs 

PCs = 100 . (δc - δf) /(δs - δf),  PCf = 100 - Cs 

Em que, Ct é o conteúdo de C total na camada de solo sob cana-de-açúcar; 

δc é o valor de δ13C da respectiva camada de solo cultivada com cana-de-açúcar     

(-12 ‰). PCs e PCf é o percentual do C total derivado da cana-de-açúcar e da 

vegetação nativa, respectivamente.  

 

4.2.8 Simulação do "Steady state" 

De forma a obter a capacidade máxima de estabilização de C no solo, foi 

simulado, a partir do modelo Century, o parâmetro somsc  para o período de 1950 a 

2150, em que foi evidenciado o "steady state" (estoque máximo de C acumulado) 

para as áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos do solo comparando-se à 

área de vegetação nativa. 

 

4.2.9 Simulação do "steady state" do C no solo em função de diferenças 

texturais  

Considerando-se a influência da textura do solo nas diferentes capacidades 

dos solos em acumular C, simulou-se para todos os manejos avaliados os 

parâmetros somsc, som1c(2) e dsomsc. Para isso, utilizou-se as texturas referentes 

as áreas cultivadas com cana-de-açúcar conduzida sob pré-queima e sob adubação 

orgânica por 12 anos, as quais apresentam, respectivamente, 62 % e 35 % de argila, 

substituindo-se esses valores em todos os site.files, possibilitando a comparação da 

condução de determinado manejo em diferentes texturas de solo. Tais texturas 

foram selecionadas em virtude de serem as texturas extremas avaliadas nesse 

estudo.  
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4.2.10 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram feitas seguindo um grupo de testes propostos 

por Smith et al. (1996, 1997). Essas análises avaliaram quão bem os valores 

simulados pelo modelo Century são comparáveis aos resultados mensurados, 

considerando-se os resultados para estoques de C do solo, C-BM e δ13C.  

Ênfase foi dada aos parâmetros estatísticos: raiz quadrada do erro médio 

(RMSE), coeficiente de correlação (r), coeficiente de determinação (CD), diferença 

média (M), e coeficiente de massa residual (CRM).   

 

4.3 Resultados 

4.3.1 Modelagem do estoque de C do solo 

A tendência geral dos estoques de C do solo foram bem representadas pelo 

modelo Century (Tabela 3). A Figura 3 mostra a comparação entre os resultados 

simulados e mensurados para as áreas com cana-de-açúcar e vegetação nativa. 

Os resultados deste estudo enfatizaram principalmente a importância da 

textura do solo e das práticas de manejo no acúmulo de C no solo. O solo da área 

orgânica-4 apresenta elevado conteúdo de argila (614 g kg-1) o que, combinado ao 

aporte orgânico, resultou em elevados estoques de C do solo, tanto para os 

resultados mensurados quanto para os simulados. Por outro lado, o manejo com 

queima dos resíduos (área com queima), apesar de apresentar conteúdo de argila 

similar (617 g kg-1)  à área orgânica-4, mostrou baixo estoque de C, o que reforça o 

potencial das práticas de manejo convencionais (por exemplo, queima dos resíduos 

por longo período) em diminuir o C do solo.   
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Figura 3 - Valores simulados e mensurados de estoques de C para a profundidade  

de 0-20 cm para as áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos e 
sob vegetação nativa. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 
pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade 

 

Sob o mesmo manejo, a influencia da textura do solo foi evidente quando 

comparados a área orgânica-4 com a área orgânica-12, as quais apresentam 

texturas contrastantes (Tabela 2). O longo período sob aporte de material orgânico 

em solo com elevado conteúdo de areia (área orgânica-12) resultou em menores 

estoques de C quando comparado ao menor tempo sob aporte de material orgânico 

em solo com elevado conteúdo de argila (área orgânica-4) (Figura 3). Solos 

arenosos apresentaram estoques de C 26 % menores, apesar de ter recebido 

adições de material orgânico por oito anos a mais do que o solo argiloso.  

O conteúdo de silte também tem importante contribuição nos estoques de C 

do solo bem como o conteúdo de argila. Neste estudo foi possível observar que, 

embora a área sem queima tenha elevado conteúdo de argila (442 g kg-1) e tenha 

sido conduzida sem queima por 11 anos (Figura 2), os resultados foram similares à 

área orgânica-12; com baixo conteúdo de argila (351 g kg-1), a qual também foi 
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conduzida sem queima. Talvez, parte dessa explicação está relacionada ao elevado 

conteúdo de silte na área orgânica-12 (292 g kg-1) comparada à área sem queima 

(84 g kg-1), o que pode ter contribuído para o acúmulo de C no solo, 

complementando o déficit de argila. Outra possível explicação para os estoques de 

C similares está relacionada à significante contribuição não somente dos resíduos da 

cana-de-açúcar deixados sob o solo mas também do aporte orgânico na área 

orgânica-12 comparada à área sem queima que teve somente a contribuição dos 

resíduos da cana-de-açúcar para o acúmulo de C no solo. 

 
Tabela 3 - Parâmetros estatísticos aplicados aos valores simulados e mensurados 

para as áreas em estudo 
Parâmetros estatísticos 

 
Estoque C 

(g m
-2

) 
C-BM 
(g m

-2
) 

δ
13

C 
(‰) 

R 0,90 0,63 0,95 

RMSE 6,59 36,29 -17,02* 

CD 0,92 9,39 0,77 

M (g m
-2

) -50,99 -2,33 3,06 

CRM -0,014 -0,5 -0,16 

Estoque C: estoques de C do solo, C-BM: teor de C da biomassa microbiana, δ
13

C: abundância 
natural isotópica 

13/12
C dos solos, r: coeficiente de correlação, RMSE: raiz quadrada do quadrado 

médio do erro, CD: coeficiente de determinação, M: diferença média, CRM: coeficiente da massa 
residual, *: δ

13
C resultados são expressos em valores negativos  

 

4.3.2 Modelagem do C-BM 

Para a comparação entre valores simulados e mensurados do C-BM foi 

necessário a conversão dos valores gerados pelo modelo Century de 0-20 cm para 

0-10 cm; profundidade utilizada para a determinação dos dados de C-BM 

mensurados. Essa conversão foi feita usando a relação derivada de Cerri et al. 

(2004), pela multiplicação dos valores simulados por 0,56; o qual se refere a 

percentagem (56 %) do C total presente na camada de solo de 0-10 cm em relação 

ao C total do solo contido na camada de 0-20 cm, reportada neste estudo. 

Os resultados simulados pelo modelo Century são similares aos resultados 

mensurados (Tabela 3) de C-BM para as áreas de vegetação nativa, orgânica-12 e 

sem queima. O modelo Century superestimou os valores para as áreas orgânica-4 e, 

principalmente, para a área com queima, quando comparado aos resultados 

mensurados. 

Os resultados de C-BM mostraram tendência de aumento dos teores com a 

melhoria do manejo do solo, com exceção apenas para a área com queima, onde os 
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valores simulados foram mais que o dobro do valor mensurado (Figura 4). 

Possivelmente, a queima de resíduos tem um efeito limitante na biomassa 

microbiana não representado pelo modelo. 

 
Figura 4 - Valores simulados e mensurados de C da biomassa microbiana para a 

profundidade de 0-10 cm para as áreas de cana-de-açúcar sob diferentes 
manejos e sob vegetação nativa. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade 

 

Para a área orgânica-12 foi observado o maior valor mensurado entre as 

áreas de cana-de-açúcar. 

Em geral, o modelo Century superestimou as áreas com elevado conteúdo 

de argila (áreas com queima, sem queima e, orgânica-4). No entanto, o baixo 

conteúdo de silte na área sem queima possivelmente tenha atenuado esta 

superestimação (Figura 4). 

 
4.3.3 Modelagem do δ13C e da proporção de C derivado de resíduos de plantas 

C4 

O modelo Century mostrou bom desempenho para a simulação do δ13C       

(r = 0,95) (Tabela 3). Os valores simulados para vegetação nativa foram em torno de 
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-27 ‰ e para áreas com cana-de-açúcar variou de -19 a -22 ‰. Resultados 

mensurados variaram de -26 ‰ para área de vegetação nativa e de -15 a -20 ‰ 

para as áreas com cana-de-açúcar (Figura 5).   

 
Figura 5 - Valores simulados e mensurados de δ13C do solo na profundidade de 0-20 

cm para as áreas de cana-de-açúcar sob diferentes manejos de solo e 
sob vegetação nativa. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 
pelo Teste de Tukey a 5 % de probabilidade  

    

Os resultados simulados subestimaram a proporção de C derivado de 

resíduos de plantas C4 (Figura 6) em todas as áreas avaliadas, principalmente para 

as áreas sob adubação orgânica. Enquanto os resultados mensurados para área 

orgânica-12 evidenciaram quase 75 % de substituição do C derivado de resíduos de 

planta C3 (vegetação nativa) por resíduos de plantas C4 (cana-de-açúcar) (Figura 

6), para os resultados simulados a substituição foi na ordem de 54 %.  Algumas das 

diferenças entre valores mensurados e simulados poderiam ser incluídas nas 

incertezas referentes ao período de mudança de uso da terra, recentes práticas de 

manejo, ou possivelmente, devido ao tamanho relativo do compartimento passivo da 
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MOS ou em virtude da taxa de decomposição inserida no modelo não refletir 

precisamente o sistema de vegetação nativa avaliado.    

Simulado

0

20

40

60

80

100

Cdf 

Cds 

Mensurado

Manejo

co
m

 q
ue

im
a

se
m

 q
ue

im
a

or
gâ

ni
ca

-4
 

or
gâ

ni
ca

-1
2 

ve
ge

ta
çã

o 
na

tiv
a

0

20

40

60

80

100

P
ro

p
o

rç
ã

o
 d

e
 C

 d
e

ri
v
a

d
o

 d
e

 C
-C

4
 (

%
)

 
Figura 6 - Valores simulados e mensurados da proporção de C derivado de resíduos 

vegetais C3 (vegetação nativa) e C4 (cana-de-açúcar) na profundidade de 
0-20 cm para as áreas de cana-de-açúcar avaliadas sob diferentes 
sistemas de manejos e vegetação nativa (equilíbrio). Cdf: percentagem de 
C derivado de vegetação nativa; Cds: percentagem de C derivado de 
cana-de-açúcar 

 

O modelo não evidenciou considerável aumento do C derivado de resíduos de 

plantas C4 (cana-de-açúcar e pastagem) de acordo com a adoção de melhores 

práticas de manejo do solo (de manejo com queima a adubação orgânica, por 

longos períodos), o que por outro lado foi claramente observado para os resultados 

mensurados. Parte da incerteza pode estar relacionada às entradas do modelo 

referentes a adição de material orgânico, pois não existem medidas ou mensurações 

precisas.  
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4.3.4 Simulação do "steady state" 

Para a simulação do "steady state" todas as áreas avaliadas foram simuladas 

como vegetação nativa até o ano de 1950. Os estoques de C do solo ao final do 

período de vegetação nativa refletiu as diferenças existentes entre as texturas dos 

solos, os quais variaram de 3700 a 4900 g m-2, aproximadamente, com o maior nível 

referentes às áreas argilosas.  

O uso do manejo com queima resultou em rápido estabelecimento do menor 

nível para o "steady state" de C no solo, após introdução da cana-de-açúcar, o qual 

permaneceu praticamente inalterado ao longo do período de simulação (Figura 7).  
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Figura 7 - Simulação dos estoques de C do solo (somsc), na profundidade de 0-20 

cm (Figura 1) até o ano de 2150 para áreas cultivadas com cana-de-
açúcar sob diferentes manejos e sob vegetação nativa 

 
Foi evidente para os resultados simulados pelo modelo Century que a adoção 

de práticas de manejo conservacionistas, independente da textura do solo, resultou 

nos maiores níveis de estoques de C alcançados na condição de equilíbrio, com o 

maior valor observado para a área orgânica-4, a qual não alcançou o equilíbrio 

durante o período de simulação (até 2150). De qualquer forma, para as áreas sem 

queima e orgânica-12 foi possível observar o estabelecimento da condição de 

equilíbrio, com os estoques de C em um nível intermediário aos obtidos pelas áreas 

orgânica-4 e com queima (Figura 7).  
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A área orgânica-4, apesar do longo período de simulação, não evidenciou o 

estabelecimento do equilíbrio destacando a capacidade de solos argilosos em 

acumular C no solo. 

Os resultados da simulação para δ13C mostrou a mudança do sinal isotópico 

com o tempo de decaimento do conteúdo de C derivado da vegetação nativa 

(resíduos de plantas C3) (Figura 8).  
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Figura 8 - Simulação da abundância natural isotópica do solo (13C em ‰) na 
profundidade de 0-20 cm (Figura 1) até o ano de 2150 para áreas 
cultivadas com cana-de-açúcar sob diferentes manejos e sob vegetação 
nativa 

 

O manejo com queima evidenciou a menor contribuição de C derivado de 

resíduos C4 quando comparado às áreas sem queima, orgânica-4 e orgânica -12, o 

qual reflete o sinal isotópico da pastagem estabelecida anteriormente e, da cultura 

atual, cana-de-açúcar (Figura 2). Para as áreas sem queima, orgânica-4 e orgânica-

12 foi observado valores finais de δ13C similares. A área orgânica-12, com o maior 

histórico de aplicação de adubação orgânica e menor valor inicial de C, teve a 

influencia mais evidente no sinal isotópico (δ13C) devido aos resíduos de plantas C4. 

Os valores de δ13C para as áreas sem queima e orgânica-4 foram quase idênticos 

ao final do período simulado.    
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4.3.5 Simulação do "steady state" do C no solo em função de diferenças 

texturais 

Os estoques de C do solo variaram de 2742,38 a 5785,15 g m-2 para a 

simulação com 62 % de argila e, de 1723,35 a 4594,08 g m-2 para a simulação com 

35 % de argila. A tendência do C no solo ao longo do tempo foi a mesma para o 

maior e menor conteúdo de argila entre os vários manejos do solo. Em ambas as 

texturas de solo avaliadas, os manejos conservacionistas (sem queima e orgânica-4 

e orgânica-12) levaram aos maiores aumentos dos estoques de C; superiores ao 

manejo convencional (com queima) (Figura 9).  
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Figura 9 - Simulação dos estoques de C do solo até o ano de 2150 para a 

profundidade de 0-20 cm, considerando os teores de 62 (A) e 35 % (B) 
de argila para áreas cultivadas com cana-de-açúcar sob diferentes 
manejos e sob vegetação nativa 
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As diferenças nos estoques de C entre as áreas (manejos) simuladas com 62 

% e 35 % de argila foram 987,9, 1228,1, 1236,8 e 1280,4 g m-2, respectivamente, 

para as áreas com queima, sem queima, orgânica-4 e orgânica-12. Esses resultados 

enfatizaram que a capacidade do solo acumular C deve-se, além do conteúdo de 

argila no solo, aos efeitos da adoção de manejos conservacionistas.  

A δ13C também foi simulada a longo prazo (de 1950 a 2150) para todas as 

áreas avaliadas, testando as diferentes texturas estabelecidas. Com isso, foi 

possível detectar a influência da textura do solo na substituição do C derivado de 

resíduos vegetais C3 para C4, ou mesmo pelos valores de δ13C de acordo com o 

manejo adotado (Figura 10).  
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Figura 10 - Simulação até o ano de 2150 da abundância natural isotópica do 13C no 

solo para a profundidade de 0-20 cm, considerando a textura de 62 (A) e 
35 % (B) de argila (Figura 1) para áreas cultivadas com cana-de-açúcar 
sob diferentes manejos e sob vegetação nativa 
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Os resultados evidenciaram que para a área sob manejo com queima, na qual 

foi simulado o cenário de menor aporte de C observou-se a mais lenta substituição 

de C derivado de resíduos de plantas C3 para C4, em ambas as texturas simuladas, 

evidenciando menor valor de δ13C ao final do período de simulação (2150). Para o 

manejo com queima seria necessário um período de simulação maior para o valor de 

δ13C se aproximar aos obtidos pelos outros três manejos avaliados.  

A simulação para o solo com 35% de argila evidenciou que para esta textura 

houve maior estabilização de C derivado de resíduos C4 do que para o solo com 

maior conteúdo de argila.  

 

4.4 Discussão 

4.4.1 Modelagem dos estoques de C no solo 

Foram comparados os estoques de C do solo mensurados e simulados pelo 

modelo Century. Em ambos os resultados o maior estoque de C foi observado para 

a área de vegetação nativa comparado às áreas de cana-de-açúcar, mesmo aqueles 

com conteúdo de argila muito próximos. Esse resultado corrobora com resultados 

encontrados por Marchiori e Melo (2000); Dominy et al. (2002); Galdos et al. (2009); 

Souza et al. (2012) e Kaschuk et al. (2011). A mudança do uso da terra a partir de 

vegetação nativa, em geral, é seguido de considerável redução na quantidade de 

MOS; mais que 50 % da MOS acumulada em solos tropicais pode ser perdida nos 

primeiros anos de cultivo (MIELNICZUK, 1999). A maior parte da perda do C original 

do solo é resultado do manejo agrícola que usualmente reduz o aporte de resíduos 

vegetais, aumenta as taxas de mineralização e intensifica os efeitos do manejo, 

diminuindo a quantidade de C do solo fisicamente protegida (SIX et al., 2002).  

No entanto, áreas que foram convertidas para uso agrícola com consequente 

perda de C do solo podem recuperar o C perdido ao longo do tempo a partir da 

adoção de boas práticas de manejo (manejo conservacionista) do solo. Para as 

áreas com queima e orgânica-4, as quais apresentaram conteúdos de argila 

próximos a área de vegetação nativa, foi evidenciado acúmulo significante de C no 

solo considerando o curto período de tempo sob manejo conservacionista. Neste 

contexto, é importante destacar a necessidade do melhor entendimento das práticas 

de manejo do solo, principalmente de manejos conservacionistas, enfatizando que 

tipo de manejo pode contribuir para o aumento dos estoques de C no solo, 
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considerando, concomitantemente, a influência da textura do solo, mineralogia e 

características climáticas. 

Neste estudo, os resultados obtidos para as áreas de cana-de-açúcar 

enfatizaram a importância da textura do solo bem como as práticas de manejo no 

acúmulo de C no solo, como evidenciado pelos baixos estoques de C na área sem 

queima (baixo conteúdo de argila) comparada a área com queima (elevado conteúdo 

de argila), bem como o baixo estoque de C observado para a área orgânica-12 

(baixo conteúdo de argila) comparada a área orgânica-4 (elevado conteúdo de 

argila) (Figura 2). O elevado conteúdo de argila contribui para a formação e 

estabilização de agregados do solo (SIX et al., 2000; DOMINY et al., 2002), o que 

resulta no encapsulamento e proteção da MO no interior de agregados, impondo um 

barreira física entre a biota decompositora e os substratos, além de limitar o 

movimento de água e O2 que aceleram a decomposição do material orgânico 

(BALDOCK; NELSON, 2000). 

Quando as diferenças na textura do solo foram isoladas pela simulação, foi 

evidente que melhores manejos do solo apresentam elevado potencial em restaurar 

os estoques de C (Figura 9). Em geral, estudos com sistemas conservacionistas 

mostram que práticas de retenção de resíduos da cana-de-açúcar sob o solo 

(ROBERTSON; THORBURN, 2007; GALDOS et al., 2009; CANELLAS et al., 2010; 

THORBURN et al., 2012; SOUZA et al., 2012) e implementação da adubação 

orgânica (SUMAN et al., 2009; BARBOSA, 2010; ARAÚJO et al., 2009) podem 

aumentar o C do solo ao longo do tempo ao contrário dos sistemas convencionais 

com queima de resíduos e sem adubação orgânica. No entanto, é importante 

destacar que para manter satisfatória resposta de aumento nos estoques de C é 

necessário a manutenção de resíduos (THORBURN et al., 2012) e o aporte de 

adubos orgânicos por longos períodos de tempo (ARAÚJO et al., 2008).  

O desempenho do modelo Century para a simulação dos estoques de C foi 

satisfatória (Tabela 3), com valores de r e CD próximos a um, indicando elevado 

grau de associação entre os valores simulados e mensurados, com a variância total 

dos dados observados explicada pelos dados preditos (simulados). Além disso, o 

valor de CRM foi próximo a zero, evidenciando que os dados não tiveram qualquer 

tendência às distorções ("bias") na distribuição dos valores previstos (simulados) em 

relação aos valores medidos (mensurados). O valor de RMSE mostrou moderada 
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diferença entre os valores mensurados e simulados, uma vez que esse parâmetro 

indica a percentagem da diferença total entre resultados mensurados e simulados. 

Tais resultados confirmam que o modelo Century pode corretamente estimar 

os estoques de C do solo sob condições tropicais em solos cultivados com cana-de-

açúcar, evidenciando os efeitos dos diferentes manejos do solo, como sistemas que 

não fazem uso da queima dos resíduos e que utilizam adubação orgânica (aporte de 

resíduos orgânicos).  

   

4.4.2 Modelagem do C-BM 

O teor de C-BM mais elevado foi observado para a área de vegetação nativa, 

seguindo em ordem decrescente para as áreas orgânica-12, orgânica-4 e sem 

queima. Em geral qualquer tipo de distúrbio do solo em áreas inicialmente sob 

vegetação nativa, causa severas reduções no C-BM (KASCHUK et al., 2011). Além 

disso, as áreas em estudo localizam-se no bioma Cerrado, o qual tem sido 

considerado um dos biomas mais sensíveis à introdução de atividades agrícolas, 

uma vez que, esse mostra menor relação entre C-MB e C orgânico total (KASCHUK 

et al., 2011). Com isso, pode-se explicar a diminuição dos resultados mensurados de 

acordo com a adoção do manejo convencional, no entanto pode-se notar aumento 

no teor de C-BM quando aplicada práticas de manejo conservacionistas. 

A discrepância entre os resultados simulados e observados para área com 

queima pode ser explicada se, através da mineralização acelerada após cada 

evento de queima dos resíduos, o modelo Century simula um aumento na 

disponibilidade de N, o qual deveria resultar no incremento do C-BM. Esse resultado 

poderia ser extrapolado para área orgânica-4 que também teve a adoção do manejo 

com queima em período recente (Figura 2), evidenciando elevado teor de C-BM 

(Figura 4). No entanto, de acordo com Oliveira et al. (1999) se a colheita é feita 

mecanicamente, sem a prática da queima de resíduos, 13 a 20 t de matéria seca por 

ha deveriam ser deixados no solo. Portanto, a prática da queima de resíduos 

resultaria em uma BM 20 % mais baixa. Esse resultado corrobora com os 

encontrados no presente estudo, uma vez que os dados mensurados foram 49 % 

menores para área com queima comparada à sem queima.  

Adicionalmente, ambas as áreas com queima e orgânica-4 apresentam 

elevado conteúdo de argila. Para o modelo Century a textura do solo tem direta 

influência no compartimento ativo da MOS (C-BM), simulando elevada estabilização 
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de C da MOS ativa para o compartimento passivo em solos argilosos (METHERELL 

et al., 1993). De fato, muitos estudos tem demonstrado positiva correlação entre C-

BM e o conteúdo de silte e argila (DOMINY et al., 2002; ROBERTSON; THORBURN, 

2007) uma vez que a absorção de moléculas orgânicas na superfície de 

argilominerais funciona como um mecanismo de estabilização de C orgânico 

dificultando a atividade microbiológica (STOTZKY, 1986; LADD et al., 1996). Em 

Oxisols (Latossolos), a mineralogia das argilas pode também ser importante, 

considerando a presença de óxidos de Al e Fe amorfo, os quais apresentam elevada 

área superficial e, por conseguinte, elevada capacidade de estabilizar MO. 

Para as áreas de cana-de-açúcar, os maiores valores foram observados para 

a orgânica-4 e orgânica-12, os quais corroboram com estudos que observaram que 

longos períodos sob adubação orgânica resultam em aumento do C-BM quando 

comparado a manejos convencionais (MELERO et al., 2005; DOMINY et al., 2002; 

FLIEßBACH et al., 2007; ARAÚJO et al., 2009). A explicação para o aumento do C-

BM em áreas orgânicas está, provavelmente, também relacionada à biomassa 

microbiana contida nos adubos orgânicos (FLIEßBACH; MADER, 2007; ARAÚJO et 

al., 2009).  

A qualidade do resíduo é também um importante fator quando avalia-se o 

manejo conservacionista como forma de aumentar o C do solo. Neste contexto, o 

teor de lignina e de N tem sido considerado fatores controladores das taxas de 

decomposição (MELILLO et al., 1982; PALM et al., 2001; VANLAUWE et al., 2005). 

A palha de cana-de-açúcar apresenta conteúdo de lignina em torno de 4,4 a 19,71 

%, com teor de N variando entre 39 a 72 kg ha-1 de N, sendo portanto, considerado 

um resíduo com baixa mineralização, o qual pode disponibilizar de 3 a 30 % do N 

total por ciclo da cultura (FORTES et al., 2012). Além disso, quando a palha é recém 

incorporada ao solo, maior quantidade de C é mineralizada do que de N, uma vez 

que a palha tem elevada relação C:N, entre 70 e 120:1 (ROBERTSON; THORBURN, 

2001; BASANTA et al., 2003). Em função disso, sistemas sem queima e sob 

adubação orgânica podem aumentar o teor de C-BM, como mostrado no presente 

trabalho. 

No modelo Century a BM é tratada como fração ativa da MOS, a qual 

representa não somente o C-BM, mas também, inclui os metabólitos associados que 

são facilmente decompostos, com curto período de ciclagem (1 a 5 anos) 

(METHERELL et al., 1993). Além disso, para o modelo Century, o aumento no 
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conteúdo de lignina deve diminuir (dificultar) a decomposição do substrato pelos 

microrganismos (METHERELL et al., 1993), o que pode explicar os menores 

resultados simulados para a área sem queima, tendo em vista a elevada 

recalcitrância da palha de cana-de-açúcar.   

Para avaliar a performance do modelo Century quanto a simulação do C-BM 

foi utilizado testes estatísticos sugerido em Smith et al. (1997) como forma de avaliar 

diferenças entre valores simulados e mensurados, por meio de medidas 

quantitativas. Os resultados mensurados de C-BM não tiveram completa 

concordância com os valores simulados (Tabela 3). O parâmetro r evidenciou 

considerável associação entre valores simulados e mensurados. Ambos os 

resultados de M e CRM foram razoáveis e indicaram que os resultados não tiveram 

grandes "bias"ou erros consistentes entre a distribuição dos valores simulados e 

mensurados. Entretanto, o CD mostrou que os desvios dos valores médios 

simulados foram menores do que os observados para os resultados mensurados e, 

o RMSE teve relativa coincidência entre os valores mensurados e simulados. Tais 

resultados estatísticos devem-se em grande parte à área com queima, a qual 

evidenciou discrepância entre as comparações entre valores mensurados e 

simulados.  

Considerando os resultados simulados e a interpretação estatística, é 

importante destacar que alguns métodos para determinação de BM tem sido 

criticados (SITOMPUL, 1996). Uma vez que métodos físicos e químicos usados para 

estimar compartimentos de C com taxas de decomposição definidas não são 

precisos, considerando que a labilidade biológica não depende somente de formas 

físicas e químicas de C (DUXBURY et al., 1989), mas também da interação entre 

compostos de C e outros constituintes do solo e das condições ambientais, além das 

incertezas inerentes à amostragem de campo (KÄTTERER et al., 2011).  

Críticas ao modelo Century também tem sido feitas no que diz respeito à 

ausência de parâmetros de mineralogia do solo e, devido a fração ativa da MOS não 

só representar o C-BM, mas também seus metabolitos associados (MOTAVALLI et 

al., 1994; PARFITT et al., 1997).  

 

4.4.3 Modelagem do δ13C do solo e da proporção do C derivado de plantas C4 

O modelo Century simula o sinal isotópico do δ13C a partir da 

compartimentalização do C derivado de resíduos vegetais de acordo com a 
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vegetação assumida (pastagens, floresta, e culturas agrícolas).  Com isso, o 

fracionamento isotópico do C a partir da perda de CO2 é permitida pelo coeficiente 

de discriminação isotópica, o qual foi calibrado para aumentar gradualmente os 

valores de δ13C para a MOS total relativa a vegetação (METHERELL et al., 1993).  

Para avaliar a performance do modelo Century em relação ao δ13C 

mensurado foram analisados alguns parâmetros estatísticos (Tabela 3), os quais 

evidenciaram bons ajustes, com valor de r correspondendo à elevado grau de 

associação entre valores simulados e mensurados e, CD tendendo a um, o que 

indica nenhuma diferença entre os valores mensurados e simulados. Além disso, o 

valor de CRM foi próximo a zero, sugerindo que os dados não tiveram "bias" (viés) 

na distribuição dos valores simulados com respeito aos valores mensurados. O 

resultado de M indicou erros consistentes e, a RMSE evidenciou moderada diferença 

entre resultados mensurados e simulados.  

Embora o modelo Century tenha mostrado boa relação entre resultados 

mensurados e simulados, os valores simulados tenderam a sinais isotópicos 

inferiores aos mensurados, especialmente para áreas sob sistema orgânico (Figura 

5). Em geral, espera-se que áreas cultivadas com cana-de-açúcar por longos 

períodos  e, especialmente, àqueles que receberam torta de filtro e vinhaça (como 

as áreas sob adubação orgânica; orgânica-4 e orgânica-12), acumulassem maior 

quantidade de C derivado de resíduos C4 do que de plantas C3. É importante 

salientar que no passado essas áreas foram ocupadas com pastagem (Figura 2), o 

que também influenciou nos valores de δ13C, uma vez que a influência de resíduos 

de plantas C4 é uma combinação da cultura atual (cana-de-açúcar) e da anterior 

(pastagem), sendo portanto impossível separar as respectivas influências. Cerri et al. 

(2004) e Lisboa et al. (2009) mostraram em estudos envolvendo a substituição de 

floresta nativa por pastagem, que ao longo do tempo houve aumento do conteúdo de 

C derivado de pastagem, evidenciando substituição de mais de 89,5 % de C na 

profundidade de 0- 20 cm após 80 anos de desmatamento. 

Os resultados simulados mostraram que as áreas com queima e orgânica-12 

tiveram maior proporção de C derivado de resíduos de plantas C4 quando 

comparado com as áreas sem queima e orgânica-4 (Figura 6). Provavelmente esses 

resultados devem-se ao longo período (em torno de 12 anos) sob aporte de palha de 

cana-de-açúcar e resíduos orgânicos, o que possibilitou grande quantidade de 

resíduos na superfície do solo. Alguns estudos mostraram grande contribuição em 
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sistemas sem queima para a quantidade de C do solo derivado de cana-de-açúcar, 

em torno de 50 a 60 % de C foi substituído após 14 (PINHEIRO et al., 2010) e 55 

anos (DOMINY et al., 2002) da implementação da cana-de-açúcar, destacando a 

importância da manutenção do manejo conservacionista do solo. 

Com a redução dos distúrbios do solo há consequente diminuição da taxa de 

mineralização da MOS. O distúrbio do solo através do manejo e processos de 

queima resultam na redução da proteção física da MOS e, portanto, aumentam as 

taxas de mineralização e perda do C orgânico do solo (COS). Em contrapartida, o 

manejo conservacionista proporciona maior proteção física da superfície do solo a 

partir do aporte de resíduos da cultura, retendo umidade bem como protegendo o 

solo contra a erosão (RESENDE et al., 2006; DOMINY et al., 2002; THORBURN et 

al., 2012).  

 

4.4.4 Simulação do "steady state" 

Foram simulados por longo prazo a adoção das práticas de manejo do solo, 

descritas anteriormente, com o objetivo de determinar através do modelo Century o 

acúmulo máximo de C no solo ("steady state") em cada sistema de manejo avaliado 

e, quanto tempo seria necessário para atingir esses valores. Além disso, foram 

simulados as mudanças ao longo do tempo para o δ13C do solo, considerando a 

substituição do C do solo derivado da vegetação nativa (C3) pelo C derivado da 

cultura de cana-de-açúcar (C4). As simulações foram baseadas nos históricos de 

uso da terra até a implementação dos sistemas de manejos do solo em estudo 

(Figura 2), projetando-se simulações até o ano de 2150.     

Em geral, todas as simulações mostraram a tendência de significante perdas 

dos estoques de C quando a vegetação nativa foi substituída por culturas agrícolas, 

o que refletiu nos estoques de C do solo bem como para os valores de δ13C. Apesar 

disso, quando a cana-de-açúcar foi introduzida os estoques de C tiveram gradual 

aumento (Figura 7). As áreas com queima e orgânica-4, as quais apresentam 

elevado conteúdo de argila, resultaram em simulações de elevados níveis de 

estoques de C ao final do período com vegetação nativa (1950), em torno de 22 a 25 

% mais elevados do que as áreas sem queima e orgânica-12.  

Em meados de 2010 a estreita diferença nos estoques de C entre as áreas 

com maior e menor conteúdo de argila resultaram das diferenças nas práticas de 

manejo. Já, em 2150 os valores de C do solo diferenciaram-se em função da textura 
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do solo e das práticas de manejo. O nível do "steady state" para a área sem queima 

foi atingida logo no início do período de simulação. Por outro lado, o elevado 

conteúdo de argila e aporte de material orgânico na área orgânico-4, não possibilitou 

o estabelecimento do "steady state" até o fim do período de simulação (2150), mas 

evidenciou estoque de C do solo duas vezes maior do que para a área com queima, 

a qual apresenta elevado conteúdo de argila e baixo aporte de palha.  

Para as áreas orgânica-12 e sem queima, as quais apresentam baixo 

conteúdo de argila, foram observados aumentos nos estoques de C ao final da 

simulação, com níveis intermediários entre as áreas mais argilosas. Para a área sem 

queima e orgânica-12, o estoque final de C foi de 22 e 40 % maiores do que para a 

área com queima e, 31 e 21 % menores do que a área orgânica-4, respectivamente. 

A área orgânica-12 apresentou estoque de C 14 % mais elevado do que a área com 

queima. 

A simulação pelo modelo Century mostrou que os sistemas sem queima e 

orgânicos tiveram maior potencial para recuperação de C, corroborando com os 

estudos de Bortolon et al. (2011), Torquist et al. (2009) e Leite et al. (2004). 

Distúrbios físicos associados ao intenso manejo do solo aumenta a ciclagem de 

agregados dos solos e acelera a decomposição da MOS associada aos agregados, 

enquanto, o manejo reduzido (conservacionista) aumenta a estabilidade de 

agregados e promove a estabilização da MOS recalcitrante em estruturas de micro e 

macroagregados. Neste sentido, elevados níveis de COS podem melhorar a 

fertilidade e a estrutura do solo. Para isso, é necessário incrementar o aporte de C 

derivado de resíduos de plantas, o qual aumenta a atividade microbiológica do solo 

e, por conseguinte, contribui para os processos de agregação do solo (PAUSTIAN et 

al., 2000).  

A simulação realizada no presente estudo utilizou o período de décadas para 

alcançar o "steady state", com cada sistema (área) avaliado iniciando-se em 

diferentes níveis de acúmulo de C e, alcançando ao final da simulação, diferentes 

valores máximos de acúmulo de C no solo, os quais foram consequentes das 

diferenças de textura do solo e práticas de manejo. Nesse contexto, destaca-se o 

conceito, recém introduzido na literatura, de que existe um limite máximo de estoque 

de C no solo; um limite de saturação determinado por níveis de aporte de resíduos 

orgânicos no solo (SIX et al., 2002; STEWART et al., 2007, 2008).  
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A ideia deste conceito é que solos degradados com baixo teor de C podem 

ser aqueles com maior potencial e eficiência de acúmulo de C, uma vez que estes 

estão distantes do nível de saturação (STEWART et al., 2008; BAYER et al., 2011). 

Por outro lado, solos com elevado teor inicial de C respondem de forma limitada às 

práticas conservacionistas de manejo do solo, tendo em vista que esses solos estão 

próximos ao limite de saturação (HASSINK, 1997; STEWART et al., 2007, 2008; 

BAYER et al., 2011). Entretanto, para isso é necessário considerar atributos como 

textura e mineralogia do solo, micro-ambientes e distúrbios como mudanças na 

porosidade, retenção de água, fluxo de calor induzido pelo preparo do solo, entre 

outros (SIX et al., 2002; STEWART et al., 2007). 

Para a área orgânica-4, a qual evidenciou o maior estoque de C no solo sem 

alcançar um nível de "steady state", apesar do longo período de simulação, destaca-

se o grande impacto do aporte orgânico quando aplicado em solos com elevado 

conteúdo de argila. Smith et al. (1997) também encontraram para um experimento 

com trigo que recebia aportes de estercos aumento do C orgânico em solos 

argilosos, mesmo após 144 anos. 

Em relação ao tempo necessário para atingir o "steady state" (estado 

estacionário), Alvarez (2005), em uma revisão com preparo reduzido e plantio direto, 

observou que o sequestro de C levaria de 25 a 30 anos para alcançar novo "steady 

state". Bortolon et al. (2011) e Tornquist et al. (2009) também constataram, através 

de simulações pelo modelo Century, que o C do solo aproximou-se do nível de 

saturação após 150 anos, embora ainda em níveis inferiores a condição de 

vegetação nativa. 

Os resultados de δ13C corroboraram aos estoques de C do solo, uma vez que 

foi evidente que os manejos conservacionistas (sem queima e orgânicos) tiveram 

maior contribuição de C derivado de resíduos de cana-de-açúcar (C4) do que a área 

com queima. Dominy et al. (2002) observaram para áreas conduzidas sem queima 

por mais de 50 anos, que os resíduos de cana-de-açúcar contribuíram com 61 % do 

C orgânico para os primeiros 10 cm de profundidade do solo. Wright e Inglett (2009) 

também observaram, para o mesmo período de cultivo, o favorecimento do aumento 

da proporção de C derivado da cana de açúcar, de acordo com a mudança de uso 

da terra. Ho et al. (2004) observaram que a quantidade de C acumulada derivada de 

cana-de-açúcar contribui para 25 a 22 % do COS após 50 anos de cultivo. 

Yoneyama et al. (2006) observaram contribuição dos resíduos de cana-de-açúcar 
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para o C do solo após 30 anos de cultivo, com valores de δ13C variando de −21,9 a 

−17,5 ‰. 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir 

que o modelo Century é uma ferramenta importante e eficiente para investigar a 

capacidade máxima de acúmulo de C no solo(saturação) considerando diferentes 

manejos e tipos de solo.  

 

4.4.5 Simulação do "steady state" do C no solo em função de diferenças 

texturais 

Esse tópico do trabalho enfatiza a importância da textura do solo na 

capacidade dos solos acumularem C de acordo com as práticas de manejo e, o 

desenvolvimento (funcionamento) do modelo Century frente a essas características.  

Os resultados estimados pelo modelo Century para as quatro áreas cultivadas 

com cana-de-açúcar variaram de acordo com os cenários de manejo do solo 

estabelecidos, suportando a hipótese de que o acúmulo de C no solo é limitado em 

função do nível de aporte de C, mas também, devido a influência dos efeitos da 

textura do solo. 

O maior estoque de C do solo foi observado para a simulação argilosa, 

corroborando com os estudos de Tornquist et al. (2009), Bricklemyer et al. (2007) e 

Dominy et al. (2002). Os conteúdos de argila e silte tem sido considerados os 

principais fatores determinantes na capacidade do solo em estocar C (HASSINK et 

al., 1997; SIX et al., 2002b; BAYER et al., 2011). Portanto, solos arenosos deveriam 

ter menor capacidade de estocar C (PLANTE et al., 2006), em parte por causa da 

proteção da MOS particulada dentro de agregados favorecida pelo incremento do 

conteúdo de argila (BALESDENT et al., 2000; BAYER et al., 2011). Além disso, em 

geral é observado que solos argilosos, com predomínio de argilominerais com 

cargas variáveis tem menor taxa de decomposição da MOS, além disso é menos 

alterada pelos sistemas de manejos quando comparado aos solos arenosos 

(HASSINK, 1997; BAYER et al., 2011). 

O modelo Century representa os efeitos da textura do solo na dinâmica do C 

do solo pela relação entre o conteúdo de argila e o fluxo de C, dos compartimentos 

com ciclagem mais rápida a compartimentos passivos com maior recalcitrância 

(METHEREL et al., 1993). Portanto, solos de textura mais fina estabiliza maior 

quantidade de C no compartimento passivo, corroborando com a função observada 
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para argila como agente de ligação à compostos orgânicos, protegendo o COS 

estabilizado dos processos de decomposição (FELLER; BEARE, 1997). No entanto, 

de acordo com Bricklemyer et al. (2007), o modelo Century trata a influência do 

manejo como um aumento relativo na taxa potencial de decomposição independente 

da textura do solo. A sensibilidade do modelo Century quanto a textura do solo 

ocorre como efeito secundário por meio do balanço hídrico, produtividade da cultura 

e pelo submodelos de decomposição da MOS. Com isso, a textura do solo pode não 

ter forte influência sobre o efeito do manejo no sequestro de C no solo. Outros 

fatores, além do teor de argila e da capacidade de troca catiônica (CTC) também são 

sugeridas como necessárias a modelagem da dinâmica do C, tais como a medida da 

área superficial específica, a qual pode ser útil para dar um maior precisão a 

simulação da dinâmica do C e do N (SAGGAR et al., 1994; PARFITT et al., 1997).     

  Os estoques de C do solo variaram de acordo com os sistemas de manejo, 

sendo a área com queima a que resultou ao final do período de simulação no menor 

estoque de C do solo e menor substituição do δ13C pelo C de resíduos de cana-de-

açúcar. Estudos tem mostrado que as duas principais práticas de manejo do solo 

que impactam os estoques de C do solo são o manejo do solo e o sistema de cultivo 

(BAYER et al., 2011). Para estudos envolvendo cana-de-açúcar tem sido observado 

diminuição dos estoques de C ao longo do tempo sob sistemas com queima 

(DOMINY et al., 2002; GALDOS et al., 2009; THORBURN et al., 2012). Esses 

resultados podem ser explicados pela queima da palha da cana-de-açúcar antes da 

colheita, o que reduz a quantidade de biomassa disponível, acelerando as taxas de 

mineralização e decomposição, diminuindo a quantidade de MO particulada 

disponível.   

Stewart et al. (2007) sugeriram que agroecossistemas sob distúrbios podem 

nunca aproximar-se de um nível de saturação absoluta de C, devido aos efeitos do 

manejo acelerar a decomposição da MOS ou levar a um nível (máximo) de 

saturação mais baixa (menor) do que a real capacidade do solo. No entanto, uma 

alteração no manejo do solo, como o manejo conservacionista, pode diminuir a 

decomposição e aumentar o nível de COS alcançado no estado estacionário sobre o 

mesmo aporte de C, como evidenciado pelo presente estudo, em que as áreas 

orgânicas e sem queima atingiram os maiores níveis de estoques de C orgânico em 

ambas texturas simuladas. 

 



 121 

4.5 Conclusão 

Os resultados suportaram o uso do modelo Century em aplicações práticas de 

mensurações de C em solos cultivados com cana de açúcar, sob diferentes manejos 

do solo, indicando que o modelo Century pode ser uma ferramenta importante para 

estabelecer estratégias de manejo do solo mais adequadas para aumentar os 

estoques de COS ao longo do tempo, de acordo com as condições edafoclimáticas. 

Conclui-se que os sistemas de manejo conservacionistas, tais como o aporte de 

resíduos ao solo, ao contrário da queima e, o aporte de material orgânico resultou 

em estoques de C superiores em 78% e 98 %, quando simulado solo argiloso e 

arenoso, respectivamente. A avaliação de longo prazo mostrou que a textura do solo 

influenciou fortemente a capacidade máxima de solos em acumular C. O modelo 

Century foi preciso em simular a dinâmica da MOS, principalmente, para os 

estoques de C do solo e para a abundância isotópica natural δ13C do solos avaliados 

(valor de r  igual a 0,90 e 0,95, respectivamente). 

O monitoramento das mudanças nos estoques de C do solo por medições 

repetidas é um método oneroso, que exige longo período de tempo para a detecção 

de mudanças nos estoques de C, além de ser influenciado por diversos fatores 

edafoclimáticos. Nesse sentido, a modelagem da dinâmica da MOS, pelo uso do 

modelo Century pode ser um método alternativo viável, de baixo custo para 

aplicação, que poderia também ser utilizado com objetivo de avaliar novos conceitos 

de MOS, como a saturação de C no solo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostra o potencial de manejos conservacionistas, como a 

adoção do manejo sem queima e orgânico, em áreas cultivadas com cana-de-

açúcar, em aumentar os estoques de C e N no solo. Esse resultado confirma-se pelo 

gradual aumento nos teores de C-BM verificados conforme a melhoria do manejo do 

solo e tempo de adoção do manejo orgânico, pelos maiores teores de C verificados 

nas frações 2000-75 µm (fração orgânica) e < 53 µm (fração organomineral), pela 

maior contribuição dos resíduos vegetais de origem C4 nas frações da MOS. Tal 

contribuição dos resíduos vegetais foi refletida no sinal isotópico do 13C referente à 

plantas com ciclo fotossintético C4, sugerindo contribuição dos resíduos da cana-de-

açúcar. Somado à esses, o uso do modelo Century para a situação em estudo 

simulou a longo prazo, o potencial de manejos conservacionistas, independente da 

textura do solo, em aumentar os estoques de C no solo, atingindo um nível máximo. 

Os estoques de C e N evidenciaram forte influência da textura do solo e do 

manejo adotado, indicando que solos com menor teor de argila exigem maior tempo 

sob a adoção de manejo orgânico para apresentar aumentos significativos nos 

estoques de C e N, enquanto em solos com maior teor de argila esse aumento pode 

ser mais facilmente atingido.   

A partir do estudo de fracionamento físico da MOS pode-se concluir que as 

frações da MO obtidas, especialmente a fração orgânica 2000-75 µm e fração 

organomineral < 53 µm, podem ser utilizadas como indicadores dos efeitos das 

mudanças do manejo do solo na quantidade; em função dos teores de C e N 

estabilizados em cada fração e, na qualidade da MOS; considerando que cada 

fração apresenta uma característica intrínseca à sua constituição organo-

mineralógica que resulta em diferentes tempos de permanência (tempo médio de 

residência), o que também deve-se à qualidade química do composto orgânico 

estabilizado, dando caráter de maior ou menor labilidade.  

O estudo do fracionamento físico da MOS também permitiu inferir sobre a 

sensibilidade do manejo do solo no potencial de acúmulo de C nas frações da MOS, 

o que pode ser avaliado a partir da fração orgânica 2000-75 µm. Embora significante 

aumento no C da fração orgânica 2000-75 µm ocorra quando manejos 

conservacionistas são adotados, há que se considerar que a aceleração do 

processo de decomposição dos resíduos orgânicos, como resultado das condições 

tropicais, com elevadas temperaturas e pluviosidade e, solos muito intemperizados, 
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desfavorecem o processo de recuperação dos níveis de MOS, até níveis próximos à 

condição natural. No entanto, estratégias de manejos, como a colheita sem queima e 

a adubação orgânica, apresentam grande potencial em recuperar o C. Em 

contrapartida, é possível concluir que a produção de cana-de-açúcar sob manejo 

com queima causa considerável declínio no conteúdo de MOS, na biomassa 

microbiana e, na fração orgânica 2000-75 µm, em relação aos manejos 

conservacionistas.  

As frações da MOS mostram a mesma tendência observada para os estoques 

de C e N e, para os resultados da modelagem, tendo em vista o maior acúmulo de C 

observado para a fração organomineral < 53 µm, indicando que a capacidade dos 

solos em estabilizar a MOS pode ser estimada pelos teores de argila e silte no solo. 

O conceito de que a capacidade dos solos em preservar a MOS é limitada tem 

importante consequências para a estimativa do comportamento da MOS a longo 

prazo e, em relação à quantidade de MOS que pode ser estocada nos solos. 

Os resultados do estudo sobre modelagem suportam o uso do modelo 

Century em aplicações práticas de mensurações de C em solos cultivados com cana 

de açúcar sob diferentes manejos do solo, indicando ser uma ferramenta importante 

para estabelecer estratégias de manejo do solo que visem a sustentabilidade do 

agrosistema e, consequentemente, o aumento dos estoques de COS ao longo do 

tempo.  

O monitoramento das mudanças nos estoques de C do solo exige longo 

período de tempo, além de ser bastante dispendioso. Dessa forma, a modelagem da 

dinâmica da MOS, pelo uso do modelo Century pode ser vista como um método 

alternativo viável, de baixo custo para aplicação, que pode também ser utilizado com 

objetivo de avaliar novos conceitos de MOS, como o estabelecimento do nível 

máximo de acúmulo de C no solo, aprofundando conceitos sobre o "steady state" e a 

possível saturação de C no solo.  

Portanto, a adoção de práticas de manejo do solo, como o manejo sem 

queima aliado à adubação orgânica é uma estratégia interessante para recuperar os 

estoques de C do solo. Além disso, a implementação de práticas conservacionistas à 

longo prazo pode favorecer o estabelecimento do acúmulo máximo de C no solo, 

atingindo níveis superiores, próximos ao estabelecido por sistemas em condições 

naturais.   

 


