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RESUMO 

 
Mudanças no estoque de carbono do solo devido ao uso agrícola da terra 

no Sudoeste da Amazônia 
 

As mudanças no uso da terra tais como a conversão de ecossistemas naturais em agro 
ecossistemas, provocam alterações significativas na dinâmica da matéria orgânica do solo 
(MOS); bem como é responsável pela crescente emissão de gases causadores do efeito estufa no 
Brasil, representando cerca de 20% do total das emissões. Nos últimos 30 anos, essa prática tem 
ocorrido de forma mais intensa no arco do desmatamento da Amazônia, particularmente nos 
Estados de Rondônia e Mato Grosso. Assim o objetivo principal desta pesquisa foi avaliar 
variações nos estoques de carbono do solo, devido à mudança do uso da terra para pastagens na 
região Sudoeste da Amazônia. Os objetivos específicos foram: quantificar alguns atributos 
químicos e físicos do solo, os estoques de carbono do solo e do carbono remanescente, pela 
abordagem isotópica, da área de floresta nativa e aquelas transformadas em pastagens. A área de 
estudo (7 ° e 18 °S; 50 ° e 67° W) está localizada nos Estados de Rondônia e Mato Grosso. Os 
solos avaliados foram Latossolos, Argissolos e Neossolos, representando 75% da área total dos 
dois Estados. A seleção dos locais de amostragem foi realizada a partir da divisão preliminar da 
área total em 11 ecorregiões biogeoclimáticas, com posterior sorteio aleatório das cidades. As 
amostragens de solos foram realizadas entre Junho/Julho de 2007, em cinco situações distintas: 
vegetação nativa (floresta, cerrado e cerradão) (NA), pastagem (PA) sob diferentes manejos, 
culturas perenes (PE), áreas sob cultivo convencional (PC) e plantio direto (PD). O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado com cinco repetições. As amostras de solo foram 
coletadas nas seguintes camadas: 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm. Os resultados indicaram que o 
sistema PD decresceu o pH do solo nas camadas mais profundas. Para todos os tratamentos, ∆ pH 
demonstrou o predomínio de cargas negativas. A densidade do solo foi maior nas pastagens 
degradadas. Os teores de carbono apresentaram correlação positiva com os teores de argila+silte 
em todas as profundidades do solo para os diferentes sistemas de uso da terra. Na camada 0-30 
cm, PC apresentou uma tendência de aumento dos estoques de carbono (51,46 Mg ha-1), seguido 
por PD (48,76 Mg ha-1), PA (46,75 Mg ha-1) e PE (46,75 Mg   ha-1), ainda que diferenças 
significativas entre as áreas não foram encontradas. Na floresta, os valores de δ 13 C mostraram 
variação de -28 a -26‰ com o aumento da profundidade do solo, enquanto na pastagem a 
variação δ 13 C foi menor do que na floresta    (-22 a -24 ‰), devido possivelmente à presença de 
carbono remanescente da floresta nas camadas mais profundas do solo. A idade das pastagens 
não influenciou diretamente o acúmulo de carbono do solo, assim como o maior estoque de 
carbono encontrado na pastagem com 18 anos de uso. A textura do solo (30-60% argila+silte) 
determinou a maior taxa anual de estoques de carbono (2,14 Mg ha-1 ano-1) no tratamento PD. A 
diferença entre o estoque de carbono estimado pelo software ArcGis 9.0 e o encontrado neste 
estudo foi 0,53 Mg-1 ha-1 para os diferentes tipos de solo e vegetação. 
 
Palavras-chave: Carbono do solo; Mudança no uso da terra; Aquecimento global; Emissão de 

CO2; Amazônia 
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ABSTRACT 

 
Changes in the soil carbon stocks due to agricultural land use 

in the Southwest Amazonian 
 
Land use changes such as conversion of natural ecosystems to agro ecosystems are shown to 
cause alterations in the transformations of soil organic matter (SOM), as well they are responsible 
for crescent emissions of greenhouse gases (GEE), therefore representing around 20% of total 
GEE emissions. Over the last 30 years, land deforestation has occurred more intensively in the 
deforestation arc of Amazonian, particularly in the States of Rondônia and Mato Grosso. The 
main objective of this research was to evaluate variations in the soil carbon stocks, due to land 
conversion of native forest to pastures in the Southwest Amazonian region. The specific 
objectives were to measure some chemical and physical soil attributes, carbon stocks and the 
remaining soil carbon, through isothopic technique, from the native forest and that incorporated 
by land use to pastures. Study site (7° and 18° S; 50° and 67° W) was located in the States of 
Rondônia and Mato Grosso. Soils used in this study were Latosols, Argisols and Neosols, which 
cover 75% of the total area of both States. The choice of sampling areas was based on a 
preliminary division of total area in 11 biogeoclimatic region, followed by randomized selection 
of cities. Soil samplings were realized during June/July 2007, according to five treatments: native 
forest (forest, savanna and cerradão) (NA), pasture (PA) under different managements, perennial 
crops (PE), areas under no tillage (PC) and tillage management (PD). Experimental design was 
randomized with five replications. Soil samples were collected in the following soil layers: 0-5, 
5-10, 10-20 and 20-30 cm. Results showed that PD decreased pH in the deeper soil layers. For all 
treatments ∆ pH illustrated a dominance of negative charge. Soil density was found to be highest 
in the degraded pastures. Carbon contents showed a positive correlation with the clay+silt 
contents for all soil layers in the different land uses. In the 0-30 cm layer, PC management 
showed a tendency to increase soil carbon stocks (51,46 Mg ha-1), followed by PD (48,76 Mg ha-

1), PA (46,75 Mg ha-1) and PE (46,75 Mg   ha-1), although significant differences among study 
sites were not found. In the forest, δ 13 C values showed a variation from -28 to -26‰ in the soil 
depth; while in the pasture δ 13 C variation was lower than in the forest (-22 a -24 ‰), probably 
due to the presence of remaining carbon from the forest in the deeper soil layers. The age of 
pastures did not influence directly the accumulation of soil carbon, as well the highest carbon 
stock was found in the pasture with 18 years of use. Soil texture (30-60% clay+silt) determined 
the highest annual rate of carbon stocks (2,14 Mg ha-1 ano-1) in the PD management. The 
difference between carbon stock estimated by ArcGis 9.0 software and that found in this study 
was 0,53 Mg-1 ha-1 for all different soil types and vegetation. 
 
Keywords: Soil carbon; Land use changes; Global warming; CO2 emission; Amazon 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A implantação de atividades agrícolas vem modificando a cobertura vegetal original de 

grande parte do território brasileiro. Ecossistemas naturais, como a Floresta Amazônica e o 

Cerrado vêm, há muito tempo, cedendo lugar a atividades agropecuárias. Estes biomas abrangem 

aproximadamente uma área de 7 milhões de km² representando aproximadamente 75 % do 

território brasileiro (IBGE, 2004). Estima-se que 60 % da área de Cerrado está apta a agricultura, 

sendo que até pouco tempo o mesmo era tido como inadequado ao uso agrícola, com sua 

exploração restringindo-se ao aproveitamento das melhores terras para a pecuária extensiva 

(KER, et al. 1990). 

 O estado do Mato Grosso possui atualmente uma área de agricultura e pastagem de 6 e 22 

milhões ha respectivamente; enquanto que o estado de Rondônia apresenta uma área de 513 mil 

ha de agricultura e 5 milhões ha de pastagem (IBGE, 2008). Nos últimos 11 anos houve um 

aumento de 27% na área explorada nestes dois estados o que, provavelmente, se deve ao aumento 

da globalização das forças de desmatamento, com um marcante crescimento do mercado 

internacional de soja e, em especial, de carne bovina, que anteriormente estava restrita ao 

mercado nacional devido à febre aftosa (ALENCAR et al., 2004). 

 A mudança de uso da terra como a transformação de ecossistemas naturais em 

agroecossistemas tem o potencial de alterar significativamente a dinâmica da matéria orgânica do 

solo (BROWN; LUGO, 1990; LAL, 2003). Sua importância reside na estruturação e regulação da 

atividade biológica do solo, além de estar diretamente ligada com a capacidade de acúmulo de 

água e pela manutenção da fertilidade do solo.  

 Em regiões de clima tropical a decomposição da matéria orgânica é bastante acelerada, 

havendo situações que os estoques de carbono do solo são reduzidos em mais de 50% em menos 

de 10 anos de cultivo (SHANG; TIESSEN, 1997). As perdas de MOS são estimuladas pelo 

revolvimento do solo, variações de temperatura, umidade e aeração, ruptura dos agregados, 

aumento do grau de fracionamento e incorporação dos resíduos vegetais, e diminuição da 

cobertura do solo.  

 O uso de novas áreas para a agricultura é responsável por um dos maiores problemas de 

ordem global, aumentando a transferência de CO2, N2O e CH4 da biosfera para a atmosfera. 

Globalmente, a agricultura contribui com cerca de 20% das emissões antrópicas dos GEE, sendo 



 11

responsável por 21-25 % do total das emissões de CO2; 55-60% de CH4 e 65-80% do N2O 

(HOUGHTON et al., 2001). 

 O teor de carbono orgânico no solo sob diferentes sistemas fornece informações 

importantes para a avaliação da qualidade do solo. Existe interesse cada vez maior na 

identificação dos sistemas de manejo de culturas e pastagens que promovam ao aumento do 

estoque de carbono no solo (FREITAS et al.,2000). Um baixo teor do carbono orgânico estocado 

no solo pode estar diretamente relacionado a uma alta taxa de emissão de CO2 para a atmosfera. 

É de conhecimento geral que o gás carbônico é um dos principais gases causadores do efeito 

estufa, cujas emissões no mundo cresceram vertiginosamente nos últimos 40 anos (ROCHA, 

2000). 

 Para avaliar as emissões de CO2 devido à mudança do uso da terra pela conversão de 

sistemas nativos em agricultura, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) desenvolveu um procedimento analítico 

adotado como guia pelas autoridades nacionais. Este procedimento, descrito no Guia para 

Inventários Nacionais dos Gases do Efeito Estufa (IPCC, 2006), permite a comparação adequada 

dos valores de emissões uma vez que são utilizadas as mesmas equações.Assim, faz-se necessário 

estimar o estoque de carbono do solo uma vez que este é um dos parâmetros da equação de 

emissão de CO2, admitindo que a perda ou acúmulo de C no solo está associada à respiração de 

CO2  ao longo do tempo. 

O objetivo principal desta pesquisa é avaliar a variação no estoque de carbono do solo 

devido à mudança do uso da terra no sudoeste da Amazônia. Além das variações, pretende-se 

quantificar através de técnicas isotópicas o carbono remanescente do sistema nativo e o 

incorporado pelos restos culturais analisando o δ13C da matéria orgânica das áreas agrícolas.  
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2 DESENVOLVIMENTO 
2.1 Revisão Bibliográfica 

 

 Gases do efeito estufa e uso da terra 

Nas últimas décadas, os eventos climáticos possivelmente são conseqüência do aumento 

global de temperatura, causado pelo gases do efeito estufa (GEE): CO2, N2O, CH4, CFC’s entre 

outros. Os GEE tiveram sua concentração aumentada na atmosfera, desde o final do século XVIII 

para os dias atuais de 280 ppm para 380 ppm (CO2), de 0,7 ppm para 1,7 ppm (CH4) e de 280 ppb 

para 360 ppb (N2O) (UNIVERSITY OF OREGON, 1998). As emissões de CO2 representam 55% 

dos gases; CH4 em torno de 17%; N2O em torno de 5%; ozônio (O3) troposférico, 14%; o 

restante, 9%, e é formado por CFC, HFC, PFC e SF6 (IPCC, 1995). 

 Segundo Amundson; Davidson (1990) e Lal (1998) o aumento na concentração desses 

gases na atmosfera foi mais significativo nas ultimas décadas; estimativas indicam que 

aumentando a concentração dos GEE na atmosfera pode haver um aumento de mais 5,5° C na 

temperatura durante os próximos 100 anos (COX et al., 2000), com sérias conseqüências para o 

planeta Terra 

 O maior reservatório de carbono na Terra é aquele presente no oceano (38000 Pg C), 

seguido do reservatório presente nas formações geológicas (carvão, petróleo e gás natural) (5000 

Pg C) (BRADY; WEIL, 1999). O reservatório de carbono do solo (2500 Pg C) é o maior nos 

ecossistemas terrestres (aproximadamente 4 vezes o reservatório de C da vegetação e 3,3 vezes o 

carbono da atmosfera) e é constituído pelo carbono orgânico (1500 Pg C) e mineral (1000 Pg C) 

(SCHIMEL, 1995; PRENTICE, et al., 2001). O carbono orgânico representa o equilíbrio entre o 

carbono adicionado ao solo pela vegetação e o perdido para as águas profundas e, finalmente, 

para os oceanos via lixiviação como carbono orgânico dissolvido (0,4 Pg C) ou para a atmosfera 

via atividade microbiana como dióxido de carbono em solos em condições aeróbicas ou metano 

em solos saturados com água. 

 Globalmente, a queima de combustíveis fósseis e a produção de cimento constituem as 

maiores fontes de GEE responsáveis por 66% daqueles lançados na atmosfera; a agricultura 

(20%) e a mudança do uso da terra (14%) completam o total das emissões antrópicas (MELLO, 

2007). Enquanto nos países de clima temperado a maior fonte do CO2 é a oxidação de 

combustíveis fósseis (veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração, indústrias) que geram 
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os maiores volumes globais anuais de CO2; nas regiões tropicais a maior fonte de CO2 são as 

queimadas. No Brasil, a queimada em desmatamentos emite de 180 a 200 milhões de toneladas 

de carbono por ano (MtC ano-1), duas vezes mais do que o produzido pela queima de combustível 

fóssil no país inteiro (70 a 90 Mt C ano-1; SANTILLI et al., 2005). A agricultura é responsável 

por aproximadamente 15% das emissões antropogênicas de CO2, por 49% de CH4 e por 66% de 

N2O (BRUINSMA, 2003). Quando são contabilizadas as emissões de gases provenientes do 

processo de desmatamento (FEARNSIDE, 2000), o Brasil passa da 17ª para a 5ª posição na 

relação dos países que mais emitem. 

 No Brasil a agricultura responde por apenas de 20 a 25% da contribuição nas emissões 

totais de CO2, o qual tem um papel de destaque no ponto de vista do aquecimento global por ser o 

mais abundante na atmosfera e pelas grandes emissões oriundas de atividades antropogênicas 

(HOUGHTON et al., 2001).  

A contribuição da agricultura à emissão de CO2 é decorrente do preparo do solo com 

arado e grade que propicia a redução da matéria orgânica do solo pelo rompimento dos agregados 

e aumento da oxidação do carbono orgânico em CO2. A emissão de N2O na agricultura está 

relacionada com a dinâmica do N no solo, o qual sofre influência do uso de plantas fixadoras de 

nitrogênio e das adições de adubação nitrogenada mineral. O CH4 é oxidado a CO2 pela 

microbiota em condições anaeróbicas, os quais usualmente atuam como um dreno deste gás sob 

vegetação natural e tem essa capacidade diminuída quando sofre processo de degradação 

(MOISER et al., 1991; LESSARD et. al., 1994; KESSAVALOU et al., 1998). 

 Frente à problemática de aquecimento global, destaca-se o papel potencial da agricultura 

em atuar como um dreno de GEE, contribuindo para mitigar o forçamento radiativo da atmosfera. 

Dentre as práticas de manejo destacam-se o sistema plantio direto e o uso de leguminosas como 

plantas de cobertura em sistemas de rotação de culturas, os quais têm um potencial de mitigar as 

emissões de CO2 a partir do seqüestro de C no solo e reduzir as emissões de N2O para atmosfera 

a partir da maior eficiência do uso e manejo do N em sistemas de produção (BAYER et al., 

2000). 

 Os ecossistemas terrestres que compreendem a vegetação e o solo são considerados 

atualmente um grande sumidouro de carbono, especialmente os solos. Há várias maneiras pela 

qual o manejo apropriado da biosfera terrestre, particularmente do solo, possa resultar em 

significativa redução no aumento dos GEE. 
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 Carbono no solo e uso da terra 

 O solo é um importante reservatório de carbono, nos primeiros 100 cm de profundidade, 

em termos globais, estão armazenados entre 1.300 – 2.000 Pg C, correspondendo ao dobro da 

concentração de carbono atmosférico (ESWARAN et al., 1993; SOMBROEK et al, 1993; 

BATJES, 1996; LAL, 2003). Os solos tropicais armazenam 506 Pg C (ESWARAN et al,1993) 

sendo que destes, 66 Pg C estão em solos da Amazônia (BATJES; DIJKSHOORN, 1999), e 

47 Pg C na Amazônia legal brasileira (5 x 106 km-2) (MORAES et al., 1995;  BATJES; 

DIJKSHOORN, 1999). Considerando os primeiros 30 cm de profundidade, os solos do território 

brasileiro, armazenam em torno de 36,4 Pg C (BERNOUX et al., 2002). 

 Desta forma, mudanças nos estoques de C do solo e/ou da vegetação podem causar 

impactos significativos na concentração de dióxido de carbono (BERNOUX et al., 2002; 

POLWSON, 2005) e de outros GEE na atmosfera (NEILL et al., 1997; SCHUMAN et al., 2002; 

KERR, 2005). 

 O carbono do solo está presente na matéria orgânica viva, que corresponde a menos de 

4 % do carbono orgânico total do solo e na matéria orgânica morta, que corresponde à maior 

parte do carbono orgânico total do solo (cerca de 98 %) (THENG,1987). O carbono da matéria 

orgânica viva subdivide-se no carbono presente nos microrganismos (60 - 80 %), consistido 

principalmente de fungos e bactérias, nos macroorganismos (15 – 30 %) como por exemplo, 

minhocas, ácaros e térmitas terrestres e, finalmente, nas raízes (5 – 10 %). Quanto ao carbono da 

matéria orgânica morta, o carbono se subdivide na matéria macro orgânica, ou seja, resíduos 

vegetais recém adicionados ao solo e no húmus (80 – 90 %); que consiste de substâncias não 

húmicas (30 % do carbono do húmus) representadas pelos ácidos orgânicos de baixo peso 

molecular (ex. ácido cítrico, ácido ftálico, ácido malônico) e substâncias húmicas (70 % do 

carbono do húmus) representadas pelos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas (MACHADO, 

2005). A fração inorgânica se encontra principalmente no material de origem como as rochas 

calcárias, sua participação é insignificante, estando presente em ambientes restritos como os solos 

da região semi-árida do Brasil.  

 O estoque de C orgânico do solo é determinado pelo balanço anual da adição de C 

fotossintetizado e da perda de C orgânico devido a sua oxidação a CO2 pelos microrganismos 

heterotróficos (IPCC, 2001). As taxas de adição e a qualidade do carbono da vegetação 
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dependem muito do clima (principalmente temperatura do ar e chuvas), do tipo de vegetação 

(gramíneas decompõem-se mais lentamente que plantas leguminosas) e da fertilidade do solo 

(solos férteis resultam em plantas maiores que contêm, por sua vez, mais carbono a ser 

depositado no solo) (BAJTES, 1999). Os processos de decomposição e taxas de transformação 

são fortemente influenciados pelo clima, tipo e qualidade da matéria orgânica, associações 

químicas e físico-químicas da matéria orgânica com os componentes minerais do solo e pela 

localização da matéria orgânica no solo (BAJTES, 1999).  

 Os três principais processos responsáveis pelo seqüestro de carbono nos solos são a 

humificação, agregação e sedimentação. Ao mesmo tempo, os processos responsáveis pelas 

perdas de carbono no solo são a erosão, decomposição, volatilização e lixiviação (LAL et al; 

1997). A proteção física da MOS pela fração mineral do solo durante o processo de formação dos 

agregados, tem sido um processo fundamental para o aumento dos estoques de C do solo 

(SÁ et al., 2001).  

 Os agregados são formados principalmente por processos físicos e biológicos e os 

processos químicos são os principais responsáveis para a sua estabilização (ALLISON, 1968; 

LYNCH, BRAGG; 1985). Os atributos do solo que determinam a estabilidade estrutural estão 

ligados à textura, à mineralogia das argilas, à matéria orgânica, ao material inorgânico não-

cristalino, à composição de fluidos do meio poroso, às plantas e organismos do solo e à 

profundidade do perfil do solo (KAY, ANGERS; 1999). 

 Tisdall e Oades (1982); Oades (1984) classificaram os agentes biológicos de agregação 

em três grupos:agentes transitórios, temporários e persistentes. Agentes transitórios são 

vinculados a materiais orgânicos, que são decompostos rapidamente por microrganismos; o mais 

importante grupo é o dos polissacarídeos, cujo o efeito deste no meio dura semanas. Agentes 

temporários são vinculados as raízes e hifas, particularmente hifas micorrízicas arbusculares; eles 

persistir por meses ou anos e são afetadas pela manejo do solo. Agentes persistentes são 

constituídos por húmus associados a materiais amorfos de ferro, alumínio e aluminossilicatos.  

 A agregação estabiliza a matéria orgânica em associação com partículas de silte e argila 

(60 – 95 % de C) (ROSELL et al., 1996; SCHULTEN; LEINWEBER, 2000; ROSCOE; 

MACHADO, 2002), nos micro e macro agregados do solo, fornecendo proteção e resistência 

física a decomposição (FELLER; BEARE, 1997, BAYER et al., 2002; CONANT et al; 2004). 



 16

 Os solos arenosos apresentam maior proporção da MO associada às partículas de areia 

(> 53 µm), o que lhes confere maior fragilidade perante às mudanças nos sistemas de manejo do 

solo, uma vez que esta fração, composta principalmente de resíduos vegetais, é facilmente 

mineralizada (FREIXO et al., 2002). 

 A alta estabilidade da matéria orgânica nos Latossolos argilosos foi atribuída à alta 

concentração de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio (RESENDE et al., 1997; ROSCOE; 

BUURMAN; VELTHORST, 2000a) que complexam a MOS. Tognon et al (1998) analisando o 

comportamento de Latossolos da região amazônica e cerrados notou que o teor de matéria 

orgânica da região amazônica é maior nos horizontes superficiais. À medida que aumentava o 

teor de argila do solo, aumentava o teor de matéria orgânica. Em profundidade, os teores de 

matéria orgânica dos Latossolos ultrapassaram os da Amazônia. Com o aumento de precipitação 

pluvial ocorreu aumento no teor de matéria orgânica para ambas as regiões. Na região amazônica, 

o tipo de vegetação influencia na quantidade de matéria orgânica do solo, assim como os 

materiais das formações geológicas Solimões e Barreiras. 

 A conversão de um ecossistema natural em agricultura e/ou pastagem pode ter uma 

importante influência no destino do C estocado no solo (NEILL. et.al., 1997). Em solos sob 

vegetação natural, a preservação da matéria orgânica tende a ser máxima, pois o revolvimento do 

solo é mínimo, sendo o aporte de carbono nas florestas é mais elevado do que em áreas cultivadas 

(NOBRE; GASH, 1997). Quando a vegetação original é o cerrado nativo, as reduções nos teores 

de C orgânico em decorrência de intervenções antrópicas têm sido menores do que em solos sob 

mata (TOGNON et al., 1997), podendo até mesmo, ocorrer a manutenção dos teores iniciais 

(SILVA, 1997). 

 Em áreas cultivadas, os teores de matéria orgânica, via de regra, diminuem, já que as 

frações orgânicas são mais expostas ao ataque de microrganismos, em função do maior 

revolvimento e desestruturação do solo (RESCK et al., 1991, CHRISTENSEN, 1996). 

 Os efeitos do sistema de manejo sobre a MOS tem apresentado direta ou indiretamente 

reflexos nas características químicas. O incremento de MOS resulta no aumento da CTC do solo 

(BAYER; MIELNICZUK, 1997) e em maior disponibilidade de nutrientes. Bayer e Bertol (1999) 

relataram que o efeito da MOS nas propriedades químicas do solo depende da quantidade de 

resíduos e da composição da rotação de culturas. 
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 A matéria orgânica exerce um papel importante no solo, sua presença propicia a melhoria 

da estrutura e aeração (solo friável e poroso), é responsável também pelo aumento da retenção de 

umidade. Do ponto de vista químico, a matéria orgânica incorpora nutrientes como nitrogênio, 

fósforo, enxofre e outros. O húmus apresenta elevada CTC o que resulta no aumento do poder 

tampão do solo (RAIJ, 1983; MELLO et al, 1989, SILVA, 1994). Apesar de esta MOS ser a 

principal responsável pela CTC nos solos de origem tropical, quando se trata de SPD, a melhoria 

das condições de fertilidade do solo se restringe à camada superficial (DICK, 1983). 

 

Principais usos da terra nos estados de MT e RO e características gerais dos atributos 
do solo 

Pastagem 

 Nos últimos vinte anos a produção pecuária na região Amazônica passou, de forma 

crescente, a ser desenvolvida em áreas originalmente de florestas. O estabelecimento de 

pastagens cultivadas na região de Rondônia e Mato Grosso, na maioria dos casos, vêm da 

derrubada da floresta, queima da biomassa vegetal e semeadura das forrageiras ou, em menor 

escala, o desbravamento da floresta por meios mecânicos, com o uso de trator e posterior 

semeadura. 

 A maior parte das áreas de florestas na Amazônia é transformada em agricultura e 

pastagem (BUSCHABACHER, 1986; FEARNSIDE, 1995). A área de pastagem destes estados é 

de 7 milhões de ha (IBGE, 2008). FEARNSIDE (1996) estimaram que 45 % das áreas 

desmatadas na Amazônia brasileira correspondem ativamente a pastagem, 28 % floresta 

secundaria originaria de pastagem abandonada pós 1970 e 2 % a pastagem degradada. 

 No geral, as pastagens que correspondem ao maior uso da terra, apresentam nos primeiros 

anos de implantação boa produção, diminuindo gradualmente com o passar dos anos (SERRÃO; 

TOLEDO; 1990), devido a diminuição da fertilidade do solo (DIEZ et al, 1991; FEARNSIDE, 

1998). Esse processo é atribuído à pequena entrada de nutrientes, toxidez por alumínio e 

deficiência em fósforo, como pela diminuição da porosidade total, infiltração de água e 

degradação da estrutura do solo devido ao superpastejo e invasão de plantas daninhas 

(TEIXEIRA et.al, 1996; CERRI, et al.;2004). 

 O reduzido potencial de uso da terra para pastagem é um fator que leva os pecuaristas a 

abandonarem as suas áreas originarias sob pastagem e explorarem outras áreas de floresta para a 
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implantação de novas áreas produtivas (DEMATTÊ, 1998), o que resulta na expansão da área 

desflorestada ano a ano 

 Entretanto, com a remoção da cobertura vegetal e a implantação de pastagens ocorre uma 

série de alterações nas propriedades químicas e físicas dos solos. Essas modificações podem ser 

de caráter positivo ou negativo, isto é, podem provocar uma melhoria nas propriedades do solo 

como também podem acelerar sua degradação, dependendo principalmente da natureza do solo, 

da espécie vegetal, do sistema de manejo usado e do tempo de exploração agrícola (PEREIRA, 

2001). 

 A conversão de floresta para pastagem resulta na mudança da qualidade e quantidade de 

matéria orgânica e outras propriedades físicas e químicas do solo (DIEZ et al,1991, MAGGS; 

HEWETT, 1993).As mudanças mais comuns após a queima são aumento do pH e aumento da 

CTC e um diminuição na acidez trocável seguida da queima (SANCHEZ et al, 1982; 

BUSCHBACHER et.al, 1988; DIEZ et al, 1991; MARTINS et al, 1991). Oliveira et al. (1996) 

relatam que a acidez do solo e as condições fisiológicas que o acompanham, resultam da falta de 

cátions metálicos permutáveis, que na sua ausência deixam livres,ânions como HCO3
-, CO3

2-, 

SO4
2- e NO3

- e outros formadores de ácidos, resultando em diminuição do pH. Mudanças nos 

conteúdos de carbono e nitrogênio também foram observadas (CERRI, et.al, 1991; VELDKAMP, 

1994; MORAES et al, 1995, BERNOUX et al, 1998, CASSIOLATO, 2002).  

 A matéria orgânica do solo normalmente decresce nos primeiros anos após a implantação 

da pastagem, podendo aumentar a seguir ate atingir níveis próximos aos previamente existentes 

na vegetação natural (BUSCHBACHER et.al, 1986; ANDREUX; CERRI, 1990; CHONÉ 

et.al.,1991; ÉDEN et.al, 1991; DESJARDINS, et.al; 1994; GARCÍA-OLIVA et al., 1994; 

VELDKAMP, 1994; CAMARGO et al., 1999). Fujisaka et al. (1998) reportou perda de 40 % no 

estoque de C do solo após a conversão de floresta (32 t ha-1) em pastagem com 10 anos (18 t ha-

1). Muller et al (2004) não observaram variação no teor de carbono na conversão de floresta para 

pastagem, mesmo em pastagem degradada. Entretanto, outros autores (CHONÈ, et.al, 1991; 

FEIGL,et al, 1995; MORAES, 1995; NEILL et al, 1997; KOUTIKA et al, 1997) reportaram um 

aumento na quantidade de C após a conversão, isto devido a entrada da biomassa da raiz 

(CHONÉ et.al.,1991, FISHER et al, 1994, MORAES, 2002). FEARNSIDE e BARBOSA (1998) 

têm discutido a divergência na evolução do C após conversão de floresta em pastagem, uma vez 

que o sistema pode funcionar como fonte ou dreno de carbono dependendo do manejo adotado. 
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 Chanasyk, Naeth (1995), Azenagashe et al. (1997) e Muller et al. (2001) constataram 

aumento da densidade na camada superficial do solo em sistema de pastejo intensivo. O aumento 

da densidade do solo creditado ao tempo de pastejo também é devido à degradação da própria 

pastagem, visto que o processo de compactação é intensificado pela redução dos agentes de 

estrutura, tais como matéria orgânica, redução da atividade de alguns microrganismos e exudados 

de plantas. Esses agentes estão diretamente relacionados com a produção da parte aérea, da 

quantidade de raízes e do grau de cobertura do solo. 

 Uma serie de fatores tem sido identificada na literatura como controladores do 

comportamento do carbono no solo após a mudança do uso da terra como propriedade química da 

liteira (FEIGL et al, 1995; ELLERT; GREGORICH, 1996; SCHOLES et al;1997), clima (LUGO 

et al, 1986; BROWN; LUGO, 1990; MORAES et al; 1996), tipo de solo (FELLER; BEARE, 

1997; SCHOLES et al, 1997; GARCIA-OLIVA et al, 1999), mudança na comunidade 

microbiológica (PRASAD et al, 1994), mudança no ciclo do nitrogênio (BROWN; LUGO, 1990; 

CHONÉ et al, 1991; DESJARDINS et al;1994) e praticas de manejo (FELLER; BEARE, 1997, 

FEARNSIDE; BARBOSA, 1998; SCHOLES et al, 1997; BRUCE et al; 1999; MULLER et al, 

2004). 

 Em ecossistemas naturais a fonte de carbono orgânico tem uma só origem a vegetação 

nativa. Nos ecossistemas alterados, como pastagens, há a introdução de uma nova fonte, oriunda 

da decomposição de resíduos vegetais derivados da gramínea (CERRI et al., 1990; BERNOUX  

et al., 1998). A quantificação destas fontes pode ser feita com o emprego de técnicas isotópicas 

baseadas na abundância natural do 13C (CERRI, et al, 1985). 

 A razão isotópica do carbono (13C/12C) é um importante instrumento para determinar a 

dinâmica da MOS e determinar a fonte de C do solo na conversão da vegetação nativa, 

constituída por plantas com ciclo fotossintético C3 com assinatura isotópica entre -32 e  

-22 ‰ (valores médio próximo a -27‰), para a pastagem e sistemas agrícolas com plantas de 

ciclo fotossintético C4 com assinatura isotópica entre -17 a -9 ‰ (δ 13C médio em torno de 

 -13‰). Assim, as espécies C3 e C4 têm valores distintos de δ 13C que não se sobrepõe, sendo 

possível determinar a fonte de C da MOS, uma vez que estes valores permanecem praticamente 

inalterados durante o processo de decomposição dos resíduos vegetais ou mineralização da MOS 

(BERNOUX et al., 1998b; ROSCOE et al., 2000; SISTI et al., 2004). 
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Agricultura 

 A expansão da cultura da soja no Brasil nas duas últimas décadas alcançou grandes 

proporções trazendo importantes mudanças para o modelo de ocupação do espaço territorial e 

para o desenvolvimento da economia nacional. Segundo maior produtor mundial do grão e maior 

exportador desde 2003, o Brasil tem aumentado sua produção acompanhando a tendência 

mundial de crescimento da demanda e da oferta de soja (LIMA, 2006). 

 A expansão da monocultura apresenta como um dos fatores mais importantes para o 

aumento das taxas de desmatamento. No estado do Mato Grosso, local de maior expansão da 

cultura da soja, foram plantados 6,1 milhões de hectares na safra 2004/2005, com produção de 

16,9 milhões de toneladas de grãos e produtividade aproximada de 2810 kg ha-1 (CONAB, 2005). 

Essa influência ainda parece ser indireta, uma vez que, está se estabelecendo sobre áreas de 

pastagens degradadas de projetos pecuários fracassados, na maioria dos casos.  

 Na Região de Cerrados do Brasil, observa-se o rápido desenvolvimento da atividade 

pecuária e a intensificação do plantio de culturas anuais. Os solos da região possuem um elevado 

potencial para a agricultura mecanizada intensiva, uma vez corrigida suas deficiências químicas 

(GOEDERT, 1987, FRANCHINI et al., 1999), apresentando, sob vegetação natural, propriedades 

físicas favoráveis (BLANCANEAUX, et al., 1993). Assim, a entrada em cultivo de solos 

tropicais acarreta, normalmente, uma forte redução nos estoques orgânicos e degradação do 

conjunto de propriedades edáficas a que são associadas (CERRI et al., 1991; RESCK et al., 

1991). 

 A introdução de sistemas agrícolas em áreas com vegetação nativa nos trópicos 

geralmente resulta em uma rápida perda de C, em virtude da combinação entre altas temperaturas 

e umidade (SCHOLES; BREEMEN, 1997). Na região do Cerrado, as reduções do C em 

decorrência das intervenções antrópicas têm sido menores do que em solos sob florestas 

(TOGNON, 1998), podendo até ocorrer a manutenção dos teores iniciais (SILVA, 1997). 

 O sistema convencional de uso da terra emprega a aração e a gradagem no preparo do 

plantio. Este manejo é considerado o mais agressivo para o solo, com grande poder de 

degradação e redução da MOS (BAYER; MIELNICZUK, 1999). As principais perdas de MOS 

são estimuladas pelo revolvimento do solo, maiores variações de temperatura e umidade no solo, 

quebra de agregados e a diminuição da cobertura do solo. A redução da fração mais ativa da 

MOS afeta diversas funções no solo, como, por exemplo, a manutenção da produção de 
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polissacarídeos, fundamentais ao processo de agregação (GOLCHIN; BALDOCK; OADES, 

1997). Esses compostos são transientes no solo, pois são rapidamente degradados 

(STEVENSON; COLE; 1999) e seu teor no solo depende, portanto, da atividade biológica..  

 Desta forma, a redução da biomassa microbiana pode resultar em menor estabilidade de 

agregados e desencadear o processo de degradação do solo. SILVA et al. (1994), mostraram que 

o cultivo contínuo de soja no Cerrado por cinco anos usando grades pesadas em três tipos de solo 

diminuiu a MOS em 80 % nos arenosos e em 41 % naqueles com mais de 30 % de argila.  

 A adoção do sistema plantio direto aumenta o teor de MO a qual mantém a integridade 

estrutural dos agregados, reduzindo sua oxidação e a degradação do solo (CASTRO FILHO et al., 

2002) mas deve-se considerar que este aumento também depende de outros fatores, tais como: 

clima, principalmente temperatura, precipitação, textura e mineralogia do solo (ALVAREZ; 

LAVADO, 1998) e tempo de implantação do sistema. 

 Diversos estudos documentaram aumento significativo de MOS em sistema plantio direto 

(SPD) comparado com os sistemas que utilizam práticas convencionais (CORAZZA et al., 1999; 

RESCK et al., 2000; BAYER et al., 2000; SÁ et al., 2001; BAYER et al., 2004; OLIVEIRA et 

al., 2004; CARVALHO, 2006).Na região do cerrado geralmente não encontra diferenças 

significativas, fato atribuído à maior intensidade do processo de decomposição sob altas 

temperaturas (FREITAS et al., 2000; ROSCOE et al., 2000b; ROSCOE; BUURMAN, 2003). No 

Brasil Central, CORAZZA et al. (1999) obtiveram aumento de 1,43 Mg de C ha-1 ano-1 em solos 

sob SPD, contrastando com perdas médias de 0,5 Mg de C ha-1 ano-1 no sistema convencional de 

cultivo. As divergências nos resultados foram atribuída às condições climáticas e experimentais, 

os tipos de sistema considerados plantio direto, as camadas do solo estudadas e o tempo de 

implantação do manejo. 

 O SPD surgiu como o conjunto de práticas alternativas para reduzir os processos erosivos 

em solos com maior declividade. Com o passar do tempo, foram observadas outras alterações nas 

características do solo. Isso ocorre em função da ausência do revolvimento, com a decomposição 

mais lenta e gradual dos resíduos na superfície do solo e a estratificação dos nutrientes, formando 

um gradiente de fertilidade no perfil do solo. Desta forma, aumenta-se o contato entre os 

nutrientes e as raízes das culturas, além da conservação da umidade, continuidade da porosidade 

e a amenização das amplitudes térmicas no solo. Este sistema ainda apresenta potencial para 

mitigar a emissão CO2 com o aumento da MOS, uma vez que a decomposição lenta e gradual do 
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material orgânico favorece a associação com a fração mineral do solo. Estes fatores favoreceram 

a melhoria do ambiente edáfico e a sustentabilidade da cadeia produtiva e assim valorizam os 

produtos do agronegócio da região sudoeste da Amazônia. 

 



 23

2.2 Material e Métodos 
2.2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A área de abrangência desta pesquisa corresponde aos estados de Rondônia e Mato 

Grosso, onde foi avaliado o estoque de carbono do solo em sistemas nativos e alterados pelos 

cultivos.A região sudoeste da Amazônia, mais especificamente os Estados de Rondônia (RO) e 

Mato Grosso (MT) representam uma área de transição entre a bacia Amazônica e o planalto 

Central brasileiro, localizada entre as latitudes 7° e 18° Sul e entre as longitudes 50° e 67° Oeste, 

esta região forma o divisor de águas entre a bacia Amazônica ao norte e a bacia do Paraná ao sul 

e constitui uma das mais extensas fronteira agrícola do mundo, abrangendo uma área de 

aproximadamente 1.128.000 km2 nesses estados. 

 

2.2.1.1 Clima 

  

 O clima da região varia em função da latitude, podendo ser caracterizado por um regime 

tropical úmido com curto período de seca. Em termos de temperatura, a região pode ser 

considerada como quente com grande uniformidade térmica, onde não se percebe presença de 

significativas variações estacionais no decorrer do ano (em geral, variação térmica inferior a 

5°C). Entretanto, temperaturas mais baixas (média e mínimas) podem ocorrer nas zonas de 

altitude do sul de Rondônia e no sudeste do Mato Grosso. 

 A precipitação anual oscila entre 1400 e 2500 mm. O regime pluviométrico é 

caracterizado por duas épocas bem definidas: uma época chuvosa e a outra época seca ou com 

pouca chuva. A época mais chuvosa inicia-se entre dezembro e janeiro e tem duração de cerca de 

dois a cinco meses. O maior índice pluviométrico ocorre no norte do Mato Grosso, mais 

precisamente no médio Teles Pires, região que apresenta precipitação em torno de 2550 mm. 

Áreas com precipitações variando entre 1400 e 1500 mm ocorrem nos extremos, sudeste e 

sudoeste do Mato Grosso. As áreas com precipitação total decrescendo de 2500 a 1500 mm 

formam, a partir da área norte mais chuvosa, uma série de faixas contínuas, abrangendo, portanto, 

a maior parte da região de estudo (MELLO, 2007). 
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 Segundo o sistema de Köeppen, os tipos climáticos da região de estudo são 

essencialmente o Aw e o Am, ou seja, clima tropical com curto período seco (Aw: úmido com 

apenas um mês seco; Am: variedade monção com época seca mais prolongada).  

 

2.2.1.2 Relevo 

 

 As altitudes mais elevadas, atingindo cotas superiores a 1000 metros, são encontradas no 

centro e no sul da região de estudo, na Chapada dos Parecis e na Chapada das Alcantiladas. Nas 

bordas da região, ao norte, a leste e a oeste, a altitude decresce consideravelmente não excedendo 

os 200 m. 

 O relevo da região apresenta-se principalmente sobre uma larga porção do escudo 

brasileiro, ou plataforma Amazônica, limitada ao norte pela Bacia Amazônica e ao sul pela Bacia 

Sedimentar do Paraná. Pequenas bacias, de importância secundária, limitam o escudo a oeste (a 

Bacia do Guaporé e a Bacia do Alto Paraguai) e a leste (a Bacia do Araguaia) (MELLO, 2007). 

 

2.2.1.3 Vegetação  

  

A vegetação natural varia em função do regime de chuvas, proporcionando acentuado 

caráter semi-caducifólio, redução do porte e densidade da vegetação no sentido Norte-Sul. A 

Floresta Ombrófila Aberta Amazônica cobre quase totalmente o Estado de Rondônia, 

estendendo-se no sentido Leste, ao Norte do Mato Grosso. Na região do Alto Xingu ocorre a 

transição Floresta Ombrófila – Floresta Estacional Semidecidual. A fitofisionomia Cerrado e 

Cerradão ocorrem dos planaltos de Rondônia, noroeste do Mato Grosso e, estende-se na 

totalidade da bacia sedimentar do Paraná, Chapada dos Parecis, incluindo Cuiabá e Paranatinga. 

Na porção Sul do Estado do Mato Grosso, encontra-se o bioma Pantanal (Mello, 2007) (Figura1). 

 Segundo Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE-RO). 

as coberturas vegetais caracterizadas por Floresta Ombrófila florestas tropicais úmidas, pluviais, 

sempre verdes. Dossel bem distinto, com indivíduos emergentes e sub-bosque estratificado. 

Ocorre sobre latossolos, podzólicos, lateritas de idades variadas desde o quaternário (aluviais), 

predominando no terciário até o pré-cambriano. Estas subdividem em abertas, as quais são 

florestas com dossel descontínuo, permitindo ausência de área foliar entre 30 e 40 %. Podem 
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estar associadas a palmeiras, cipós, bambus e sororocas; e florestas com dossel contínuo, fechado. 

Floresta Ombrófilas densa apresenta dominância de árvores na abóbada, sem associações co-

dominantes. 

 
 
Figura 1 – Vegetação nativa dos Estados de RO e MT (MELLO, 2007) 
 

 Florestas Estacionais Semideciduais são florestas com sazonalidade moderada, com grau 

de deciduidade de até 30 % em relação as espécies. A sazonalidade é de natureza hídrica, com 

déficit de até 4 meses do ano. Dossel com emergentes reduzidas. 

 Os cerrados (savanas) são formações com feições xeromórficas produzidas por 

estacionalidade ou estresse edafo-climático de origem hídrica ou de saturação de alumínio e 

ferro. As savanas brasileiras, denominadas cerrados, podem ser definidas como ambientes onde 

existe um estrato herbáceo ou graminoso contínuo, exceto em algumas feições florestadas como o 

cerradão. 
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2.2.1.4 Solos 

  

 Os solos predominantes na Amazônia brasileira são Latossolos, Argissolos em menor 

proporção estão os Neossolos Quartzenicos e os Plintossolos (LEPSCH, 2002). Estes solos 

caracterizam-se por apresentarem baixa fertilidade, e com a fração argila constituída de minerais 

caolinita, goetita, gibsita e óxidos de ferro (KITAGAWA; MOLLER, 1979; DEMATTE, 2000). 

Os níveis de Na+1, Mg+2, K+1, P, N, e Ca+2 são consideravelmente baixos, resultado das altas 

taxas de intemperismo incidentes sobre esta região durante milhões de anos. O pH no geral se 

caracteriza como ácido (variando de 4,3 a 6,2), elevado conteúdo de alumínio e baixa 

isponibilidade de nutrientes. Porém essas limitações, devido à baixa CTC e pouca retenção de 

gua, podem ser ajustadas com o uso de corretivos, fertilizantes minerais e aumento da matéria 

orgânica (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

 Mello (2007) descreve os solos da região estudada como sendo representados 

principalmente por Latossolos, Argissolos e Neossolos, com cerca de 40%, 20% e 15%, 

respectivamente do total da área de abrangência dos dois estados (Figura 2). Estes grupos de 

solos encontram-se distribuídos ao longo de todas as regiões sendo os Latossolos notadamente 

predominantes na região central do Mato Grosso e no norte de Rondônia.. Destacam-se em 

seguida o grupo dos Plintossolos, cobrindo 8% de toda a área, os Cambissolos e Gleissolos, que 

representam cerca de 6 e 5 % respectivamente da área territorial de Rondônia e Mato Grosso. Os 

dois últimos grupos citados se concentram em locais específicos nos estados: Os Gleissolos na 

região sul e norte de Rondônia, na região de fronteira do estado onde existem os rios Guaporé ao 

sul e Madeira ao norte. Os Cambissolos são principalmente encontrados no Mato Grosso 

ocupando uma faixa longitudinal extensa na região centro-sul. 

 

 

d

á
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Figura 2 – Solos dos Estados de Rondônia e Mato Grosso (MELLO, 2007) 
 

Os Latossolos são uma classe de solos caracterizados por apresentarem elevado grau de 

intemperização, podendo ser profundos, ocorrendo principalmente em regiões tropicais e 

subtropicais. Apresentam normalmente baixa saturação por bases e baixo pH o que os caracteriza 

como solos ácidos, variando de fortemente a bem drenado, representam 46 % do solos do 

cerrado. Os Neossolos Quartzarênicos possuem no máximo 15 % de argila, sendo muito porosos 

 exces vamente drenados. (EMBRAPA, 2006).  

 Os Argissolos caracterizam-se principalm te pela presença de argila de baixa atividade e 

ndo de fortemente a 

perfeitamente drenados. Assim como os Latossolos, estes são solos ácidos. Os Plintossolos 

eralm

 

 

e si

en

horizonte B textural, apresentam profundidades variáveis e drenagem varia

im

g ente se apresentam como solos fortemente ácidos e com baixa saturação por bases, 

apresentam horizonte plíntico e devido à presença da petroplintita, possuem normalmente 

coloração pálida com mosqueados de cores alaranjadas a vermelhas acima do horizonte plíntico.  
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2.2.2 Caracterização das Ecorregiões 

 

 Para melhor selecionar os locais de amostragem, a área total dos estados de Rondônia e 

), 

ue tra

issões dos gases. 

Mato Grosso foram divididos, em 11 macro zonas biogeoclimáticas (Figura 3). A estratificação 

da área de estudo é uma recomendação do “Guidelines for National Greenhouse Gas 

Inventories” produzido pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2006

q ta dos procedimentos oficiais para estimativa de gases do efeito estufa em nível nacional; 

recomenda-se uma estratificação da área de estudo com objetivo de identificar diferenças 

edafoclimáticas e no manejo do solo, com objetivo de criar unidades espaciais mais homogêneas 

para a estimativa das em

  

 
 Figura 3 – Macro zonas biogeoclimaticas dos estados de Rondônia e Mato Grosso 

 

 A divisão foi efetuada utilizando-se o Sistema de Informação Geográfico ArcGis 9.0 pela 

sobreposição dos planos de informação referente a solos, vegetação nativa, geologia, clima e 
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relevo afim de encontrar áreas homogênea tornando possível a determinação dos atributos do solo 

a serem extrapolados criteriosamente para toda ecorregião (MELLO, 2007). 

levo é plano (tabular), o substrato é sedimentar Paleozóico-Cenozóico. 

ada dos Parecis: os solos dominantes são Latossolo e Neossolo Quartzarênico, a 

egetação é o Cerrado e a transição Cerrado-Floresta Estacional, o clima é do tipo Ami com 

levo é plano (Chapadões), o substrato é sedimentar 

aleozóico-Mesozóico. 

 relevo é plano, o 

bstrato é sedimentar Cenozóico e Quaternário. 

• Depressão de Cuiabá-Paranatinga e região Serrana: os solos dominantes são 

resta estacional, o clima é do 

 plano ou montanhoso, o substrato é 

dime

• Depressão do Guaporé: o solo dominante é Latossolo, a vegetação é a Floresta ombrófila 

 do tipo Ami com 

om precipitação anual de 

500-1

lo, a vegetação é transição 

 precipitação anual de 2000-2500 mm, o 

etação é a Floresta Ombrófila 

berta, o anual de 2000 a 2500 mm, o relevo é plano 

ar Cenozóico e Quaternário. 

• Norte do Mato Grosso: os solos dominantes são Argissolo, Latossolo e Neossolo 

itólico, a vegetação é a Floresta Ombrófila aberta e a transição Cerrado-Floresta Estacional, o 

 • Alto Xingu: os solos dominantes são Latossolo e Plintossolos, a vegetação é a transição 

Floresta Ombrófila-Floresta Estacional, o clima é do tipo Ami com precipitação anual de 1750-

2250 mm, o re

 • Bacia sedimentar do Paraná: os solos dominantes são Neossolo Quartzarênico e 

Latossolo; a vegetação é o Cerrado, o clima é do tipo Am e Cwa com precipitação anual de 1250 

a 1750 mm, o relevo é plano (Chapadões), o substrato é sedimentar Paleozóicos e Mesozóicos. 

 • Chap

v

precipitação anual de 1500 a 2250 mm, o re

P

 • Depressão do Araguaia: os solos dominantes são Solos Plíntico e Glei, a vegetação é o 

Cerrado, o clima é do tipo Ami com precipitação anual de 1250-2000 mm, o

su

 

Plintossolos, Argissolo e Latossolo, a vegetação é o Cerrado e a Flo

tipo Am com precipitação anual de1500-1750 mm; o relevo é

se ntar metamorfizado ou não metamorfizado do Proterozóico. 

 

aberta na parte norte, a Floresta estacional e o Cerrado na parte sul, o clima é

precipitação anual de 1750-2250 mm na parte norte, do tipo Ami e Am c

1 750 mm na parte sul, o relevo é plano, o substrato é cristalino. 

• Nordeste do Mato Grosso: o solo dominante é Argisso 

Cerrado-Floresta Ombrófila, o clima é do tipo Ami com

relevo é ondulado (colinas), o substrato é cristalino. 

 • Norte de Rondônia: o solo dominante é Latossolo, a veg

o clima é do tipo Awi com precipitaçãa

(tabular), o substrato é em parte cristalino e em parte sediment

 

L
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a é do tipos Awi e Ami com precipitação anual de 2000 a 2750 mm, o relevo é ondulado 

ternas), o substrato é dominantemente cristalino com inclusões 

entar Proterozóico-Paleozoico. 

• Pantanal: o solo dominante é o Gleissolo, a vegetação é o Cerrado, o clima é do tipo Am 

), o relevo é plano, o substrato é sedimentar 

• Rondônia central: o solo dominante é Argissolo, a vegetação é a Floresta Ombrófila 

aberta, o clima é do tipo Awi e Ami com precipitação anual de 1750 a 2250 mm. O relevo é 

inantemente cristalino com inclusões sedimentar 

 

Em cada ecorregião foram sorteados 2 municípios para avaliação dos estoques de carbono 

m função da mudança do uso da terra totalizando, 22 municípios (Figura 4).  

 • Alto Xingu: São Jose do Xingu e So

aranatinga: Porto Experidião e Várzea Grande 

• Depressão do Guaporé: Pimentiras d’Oeste e Pontes e Lacerda 

• Nordeste do Mato Grosso: Guarantã do Norte e Vila Rica  
 
  Norte de Rondônia: Rio Crespo e Theobroma 
 
 • Norte de Mato Grosso: Itauba e Nova Monte Verde 
 
 • Pantanal: Barão de Melgaço e Cáceres. 
 
 • Rondônia central: Ariquemes e Santa Luzia d’Oeste 
 
 

clim

(colinas) ou plano (Chapadas in

sedim

 

com precipitação anual de 1500-1750 mm

Quaternário. 

 

ondulado (colinas e cristas) o substrato é dom

Proterozóico.
 

2.2.2.1 Escolha dos locais de amostragem  

 

 

e

 
rriso  

 
 • Bacia sedimentar do Paraná: Itiquira e Novo São Joaquim 
 
 • Chapada dos Parecis: Conquista d’Oeste e Sapezal  
 
 • Depressão do Araguaia: Água Boa Ribeirão Cascalheira 
 
 • Depressão de Cuiabá-P
 
 
 
 

•
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ragem de solo 

  

Nestes locais foi realizada a amostragens de solo em pares representativos quanto ao uso e 

 são 

os por ltura sob 

a de plantio c i a / t s r  das áreas 

cíp te prat

tado

.

 

 

 

 

 

 
Figu

 

mudança de uso da terra para determinação do 

caracterizad

sistem

com

apresen

 

 

ra 4 

o: latitude, longitude, m

- Municípios sortea

sist

onv

dos 

ema nativo (referencia), 

enc

para

on

 amost

l e

estoque de carbono. Os pares de amostragem

ais

pastagem, uso agrícola com agricu

 geou direto e culturas perenes. As caracterís ica

uni ios, estado, uso da rra e icas de manejo estão 

s no (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso 
                                                                                                                                                                                                                    
 

Ecorregião Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

      continua 

 Latitude Longitude Município (UF)  (anos)  

ngu (MT) melhorada alagem; Adubação Alto Xingu 10°54’37’’ 52°47’3’’ São José do Xi PA- 14 C

Alto Xingu 0°55’18’’ 2°47’17’’ ão José do Xingu (MT) A - alt. degradada 

’’  

 

     

 S 

lto Xingu 2°29’43’’ 5°40’35’’ orriso (MT) A- melhorada  alagem e adubo  

D safrinha 

(6) D safrinha 

9’’ ult. Convencional 

lto Xingu 2°29’12’’ 5°38’47’’ orriso (MT) oja (15)  D e pousio 

    

6) D e safrinha 

lto Xingu 2°29’43’’ 5°36’52’’ orriso (MT) ontato SF/FES 

   

 nominal rodutiva 

ac. Sed. Paraná 17°27’11’’ 54°42’33’’ Itiquira (MT) PA(4)>S (5)>Alg (3)>S (3) 15 PD safrinha  

ac. Sed. Paraná 17°25’53’’ 54°40’45’’ Itiquira (MT) PA(3)>S(2)>Alg (2)>S(10) 22 PD e pousio 

ac. Sed. Paraná 17°27’12’’ 54°42’35’’ Itiquira (MT) SF   

1 5 S P 14  

Alto Xingu 10°55’18 52°47’54’’ São José do Xingu (MT) FES   

Alto Xingu 10°54’42’’ 52°47’3’’ São José do Xingu (MT) PA nominal 14  

  

Alto Xingu 12°29’46’’ 55°40’32’’ Sorriso (MT) Contato SF/FE   

A 1 5 S P 20 C

Alto Xingu 12°29’46’’ 55°40’36’’ Sorriso (MT) PA(5) > Soja (15) 20 P

Alto Xingu 12°30’12’’ 55°38’39’’ Sorriso (MT) Soja 6 P

Alto Xingu 12°29’13’’ 55°38’4 Sorriso (MT) Arroz (2) 2 C

A 1 5 S S 15 P

   

Alto Xingu 12°29’43’’ 55°36’53’’ Sorriso (MT) Soja ( 6 P

A 1 5 S C   

    

Bac. Sed. Paraná 17°25’98’’ 54°41’57’’ Itiquira (MT) PA - 17 P

B

B

B
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Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso 
Continuação 

Ecorregião Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

 Latitude tude Município (UF)   

ac. Sed. Paraná 17 Itiquira PA – altam. degrad a P e calagem 

Longi (anos) 

B °28’50’’ 54°40’59’’  (MT) ad 10 

Bac. Sed. Paraná 17°28’44’’ 54°40’59’’ Itiquira (MT) SA   

      

ac. Sed. Paraná 5°9’9’’ 3°34’9’’ ovo São Joaquim (MT) oja/alg (15)> Soja (4) oja em PD com safrinha 

uim (MT) odao  cional 

uim (MT) 

ac. Sed. Paraná 5°8’26’’ 3°25’55’’ ovo São Joaquim (MT) A -  nominal 

   

’’ te (MT) 

 te (MT)  

hapada Parecis 4°32’23’’ 9°31’ onquista D’Oeste (MT) A - altam. degradada  

     

T) 

T) 

    

hapada Parecis 3°27’18’’ 8 (MT) oja (5) R (milheto safrinha) 

  

 
 

 

B 1 5 N S 19 S

Bac. Sed. Paraná 15°9’11’’ 53°34’9’’ Novo São Joaq Soja/Alg 19 Cult. Conven

Bac. Sed. Paraná 15°7’32’’ 53°34’26’’ Novo São Joaq SP   

B 1 5 N P 15  

    

Chapada Parecis 14°32’23 59°30’50’’ Conquista D’Oes PA - altam. degradada 18  

Chapada Parecis 14°32’22’’ 59°30’43’’ Conquista D’Oes FES   

C 1 5 C P 14  

  .

Chapada Parecis 14°37’30’’ 59°31’37’’ Conquista D’Oeste (M PA - nominal 12  

Chapada Parecis 14°37’31’’ 59°31’44’’ Conquista D’Oeste (M FES   

   

C 1 5 °43’32’’ Sapezal S 5 P

Chapada Parecis 13°27’16’’ 58°43’32’’ Sapezal (MT) SA  
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Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso  

Continuação 

Ecorregião   Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

      

   D safrinha 

Latitude Longitude Município (UF) (anos)

Chapada Parecis 13°43’51’’ 58°59’14’’ Sapezal (MT) Soja (7) 7 P

Chapada Parecis 13°43’48’’ 58°59’17’’  

    

hapada Parecis 3°38’10’’ 8°43’32’’ apezal (MT) Soja (7)  D safrinha 

  

     

Depres. Araguaia 3’8’’ 52/20’34’’ Água Boa (MT) Soja PD com 7 anos safrinha 

orada 

     

epres. Araguaia 2°38’26’’ 1°47’25’’ Rib. Cascalheira (MT) FES 

eformada (arroz) 

alt. Degradada 

     

dada 

Sapezal (MT) SA  

   

C 1 5 S 7 P

Chapada Parecis 13°38’60’’ 58°43’32’’ Sapezal (MT) FES  

  

14 18 

Depres. Araguaia 14°3’8’’ 52/20’38’’ Água Boa (MT) Ar (2)> PA(2) – melh 4 Adubo-NPK 

Depres. Araguaia 14°3’15’’ 52/20’39’’ Água Boa (MT) AS   

  

D 1 5   

Depres. Araguaia 12°38’25’’ 51°47’25’’ Rib. Cascalheira (MT) PA (10)>Soja (5) 15 PD safrinha 

Depres. Araguaia 12°38’28’’ 51°47’23’’ Rib. Cascalheira (MT) PA – melhorada 5 R

Depres. Araguaia 12°35’40’’ 51°47’06’’ Rib. Cascalheira (MT) PA - 10  

  

Depres. Cuiabá 15°50’21’’ 58°30’54’’ Porto Experidião (MT) PA - mod. Degra 15  

Depres. Cuiabá 15°50’15’’ 58°29’59’’ Porto Experidião (MT) SA   
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Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso  

Continuação 
Ecorregião   Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

      

  . Degradada  

Latitude Longitude Município (UF) (anos)

Depres. Cuiabá 15°50’39’’ 58°30’43’’ Porto Experidião (MT) PA - mod 12  

Depres. Cuiabá 15°50’36’’ gradada 

 

       

 MT) a 

 MT) 

     

epres. Guaporé 3°21’57’’ 0°53’56’’ imenteiras do Oeste (RO) A(18)>Ar(2)>S (2)  C, pousio; NPK 

oré  ste (RO)  

oré  ste (RO) 

     

epres. Guaporé 3°17’17’’ 0°47’46’’ imenteiras do Oeste (RO) afé(10)>Ar (2)>M/S (10)  D safrinha; NP, calagem 

oré  ste (RO) mod. degradada 

oré  ste (RO) 

    

oré ’’ (MT) )> Soja (3) D safrinha; NPK 

epres. Guaporé 5°16’54’’ 9°12’28’’ ontes e Lacerda (MT) A - alt. degradada 

oré  MT) 

Depres. Guaporé 15°16’35’’ 59°13’46’’ Pontes e Lacerda (MT) PA-nominal 16  

58°30’52’’ Porto Experidião (MT) PA - mod. De 21  

Depres. Cuiabá 15°50’53’’ 58°31’19’’ Porto Experidião (MT) FES   

Depres. Cuiabá 15°39’15’’ 56°13’18’’ Várzea Grande ( PA - mod. Degradad 20  

Depres. Cuiabá 15°39’15’’ 56°13’18’’ Várzea Grande ( SA   

  

D 1 6 P P 22 P

Depres. Guap 13°22’54’’ 60°53’38’’ Pimenteiras do Oe PA – Alt. degradada 15  

Depres. Guap 13°21’56’’ 60°53’57’’ Pimenteiras do Oe FES   

  

D 1 6 P C 22 P

Depres. Guap 13°17’10’’ 60°47’51’’ Pimenteiras do Oe Past  - 15  

Depres. Guap 13°13’43’’ 60°47’47’’ Pimenteiras do Oe FES   

   

Depres. Guap 15°17’45 59°12’23’’ Pontes e Lacerda PA(7 10 P

D 1 5 P P 10  

Depres. Guap 15°16’56’’ 59°12’19’’ Pontes e Lacerda ( FES   



 36 

Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso  

Continuação 
Ecorregião   Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

      

T  (MT) 

Latitude Longitude Município (UF) (anos)

Nordeste de M 9°52’31’’ 54°53’9’’ Guarantã do Norte Floresta   

Nordeste de MT (MT) alagem em 2001 

ordeste de MT °52’23’’ 4°53’14’’ uarantã do Norte (MT) A - altam. degradada 

    

T T)  

T T) mod. Degradada alagem a 2 anos 

ordeste de MT °57’54’’ 0°58’35’’ ila Rica (MT) OA 

    

RO) lt. degradada ueima 

orte de RO °48’23’’ 2°40’55’’ io Crespo (RO) A - mod. degradada ueima 

    

orte de RO 0°6’30’’ 2°19’26’’ Theobroma (RO) acau   

    

 

orte de RO 06’37’’ 2°19’26’’ heobroma (RO) OA 

     

RO – melhorada alagem, N e P 2 anos 

9°52’31’’ 54°53’12’’ Guarantã do Norte PA - nominal 27 C

N 9 5 G P 29  

   

Nordeste de M 9°57’51’’ 50°58’29’’ Vila Rica (M PA - alt. degradada 13  

Nordeste de M 9°58’19’’ 50°59’13’’ Vila Rica (M PA - 21 C

N 9 5 V F   

   

Norte de RO 9°49’48’’ 62°40’59’’ Rio Crespo ( PA - a 15 Q

N 9 6 R P 20 Q

Norte de RO 9°49’50’’ 62°40’57’’ Rio Crespo (RO) FOA   

   

N 1 6 C 9

Norte de RO 10°6’38’’ 62°19’30’’ Theobroma (RO) Cacau 6

Norte de RO 10°6’33’’ 62°19’10’’ Theobroma (RO) PA – mod. Degradada 10  

N 1 6 T F   

  

Norte de 10°3’14’’ 62°19’12’’ Theobroma (RO) PA 12 C
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Tabela 1 – Caracterização geral dos locais de coleta de amostras de solo em Rondônia e Mato Grosso  

C
Ecorregião Coordenadas Localização Usos da terra  1 Tempo Prática de manejo 2

ontinuação 

 Latitude Longitude Município (UF)  (anos)  

Norte de RO 10°3’14’’ 62°19’12’’ Theobroma (RO) PA – melhorada 12 Calagem, N e P 2 anos 

Norte de RO 10 O) 

   

MT 10 - mod. Degradada 

MT 10 ) 

MT 1

    

Norte de MT 11°1’1 ’’ 55°17 4’’ aúba (MT) PA - mod. Degradada 

 11

    

 9° e (MT) 

 9°  (MT) nominal 

       

 

 9

  

altam. Degradada 

°3’17’’ 62°19’14’’ Theobroma (R PA) – moder.degradada   

    

Norte de °54’17’’ 55°15’16’’ Itaúba (MT) PA 22  

Norte de °54’18’’ 55°15’14’’ taúba (MT) PA (15)> Soja (7 22 PD c safrinha 

Norte de 0°54’20’’ 55°15’15’’ taúba (MT) FOA   

   

7 ’3 t 15  

Norte de MT °1’16’’ 55°17’32’’ taúba (MT) FOA   

   

Norte de MT 58’51’’ 57°21’14’’ Nova Monte Verd FOA   

Norte de MT 58’49’’ 57°21’14’’ Nova Monte Verde PA - 25  

Norte de MT 9°58’43’’ 57°24’28’’ Nova Monte Verde (MT) FOD   

Norte de MT °58’44’’ 57°24’28’’ Nova Monte Verde (MT) PA - mod. degradada 10  

     

Pantanal 16°12’20’’ 55°56’45’’ Barão de Melgaço (MT) PA – 20  

Pantanal 16°12’22’’ 55°56’42’’ Barão de Melgaço (MT) AS   

 

 



38 

Tabela 1 – Carac

Ecorregião

terização geral ostras de solo em Rondônia e Mato Gr

onclusão 

 Coo calização Usos da terr rátic manejo 2

dos locais de coleta de am

rdenadas 

osso  

 a 

C

a de Lo  1 Tempo P

 Latitude Município (UF)  

2’7’’ Cáceres (MT) PA – altam. degradada 

Longitude

 57°36’40’’ 

  (anos)

13  

 

Pantanal 16°

Pantanal 

Pantanal 

Pantanal 

Pantanal 

Pantanal 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

RO Central 

16°

16°

16°

16°

16°

1’56’’ Cáceres T) PA – altam. degradada 

2’2’’ áceres T) 

0’58’’ Cáceres (MT) elhorada Adubação cobertura morta 

0’36’’ áceres T) PA - nominal 

0’50’’ áceres T) SP 

       

9°49’37’’ Arique (RO) Café Conilon  

9°49’37’’ Arique ( Café Conilon  

9°49’37’’ Arique ( Cacau  

9°49’37’’ Arique (RO) FOA 

       

11°55’10’’ Santa L  d’Oeste (RO) Café Conilon  o – NPK 4 x) 

11°55’13’’ Santa L  d’Oeste (RO) PA – alt. Degradada 

11°55’29’’ Santa L  d’Oeste (RO) Café Conilon 

11°55’23’’ Santa L  d’Oeste (RO) F

 57°37’25’’ 

 57°36’16’’ C

 57°44’37’’ 

 57°44’50’’ C

 57°44’31’’ C

62°58’15’’ 

62°58’15’’ 

62°58’15’’ 

62°58’15’’ 

61°44’27’’ 

61°44’26’’ 

61°44’38’’ 

61°44’27’’ 

 (M

 (M

 (M

 (M

mes 

mes 

mes 

mes 

uzia

uzia

uzia

uzia

20  

  

5 

3  

  

14  

16  

26  

  

8 Adub

15  

12  

  

SA 

PA - m

RO) 

RO) 

(

OA 

1PA= Pastagem, Ar=
SA= Savana Arboriz
PR= Plantio Reduzid
 

 arroz, S=soja, M=m ão, F  Floresta Ombrófila Ab = Floresta Ombró acional Semidecidual, 
ada, SP= Savana Par  Flore a, Contato FS/FES= Co ana Florestada / Fl . 2PD= Plantio direto, 
o. 

fila Densa, FES= Floresta Est
oresta estacional semidecidual

erta, F
ntato S

OD
av

OA=
stad

ilho, alg=Algod
que, SF=Savana
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2.2.2.2 Coleta e preparo de amostras de terra para análises 

 

 

A amostragem foi realizada em junho/julho de 2007. Foram coletadas cinco repetições em 

cada local nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm de acordo com a Figura 3. As amostras de 

terra foram secas ao ar, destorroadas e peneiradas a 2 mm para retirada de material não 

decomposto. As amostras de terra destinadas à análise de C total e para determinação do C do 

solo, foram moídas e passadas em peneiras de 100 mesh. Em todas as trincheiras e profundidades 

foram coletadas amostras indeformadas pelo método do anel volumétrico (99,4 cm3) para 

determinação da densidade do solo.   

 

 

 

 

100 m  

100 m  

Figura 5 - Esquema de amostragem de solo em cada situação estudada nos estados de 

veis do solo estudadas foram areia, silte, argila, argila +

de veg

áreas sob de vegetaçã

que os pares amostrados estão sobre o mesmo tipo de solo não ocorren

destes solos. A área de Guarantã do Norte foi desconsiderada devido à p

  

 As variá

etação nativa e pastagem; pH-H2O, pH-KCl, densidade do solo

total (g kg-1), estoque de carbono (Mg ha-1), determinação de δ 13C  
13C/12C para as áreas de pastagem. 

 

2.2.3 Analise físico-química dos solos 

 

 As análises físico-químicas do solo foram realizadas para todas

análise granulométrica que foi efetuada para as 
Coleta de solo 
 0-5, 5-10,10-20
e 20-30 cm 
Rondônia e Mato Grosso 

 silte (g kg-1) para as áreas 

 a 

o nativa e pastagem, uma vez 

do grande diferença na textura 

erda das amostras coletadas. 

 (g cm-3), os teores de C 

através da razão isotópica 

 as áreas amostradas, exceto
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2.2.3.1 Análise granulométrica 

  

Após preparo das amostras, 100g de TFSA foram levadas ao Laboratório de 

 presença de solos arenosos, argilosos. Para as áreas de vegetação nativas foram analisadas as 

m 0-5, 5-10 e 10-20 cm. O método utilizado 

i o do densímetro que consiste em dispersar a amostra de solo com solução hidróxido de sódio 

e 1200 RPM por 16 horas e em seguida 

a proveta graduada de 1000mL. Agitar a suspensão por 40 segundos 

2.2.3.2

ando a relação solo:solução de 1:2,5. As 

argas do solo foram estimadas pela relação do pH-KCl - pH-H2O ( ∆ pH)(MEKARU; UEHARA; 

197 alores 

uantitativos de carga no solo(VAN RAIJ; PEECH, 1972).  

izada em uma área com aproximadamente 1 ha  

m-se amostras de solo em cinco trincheiras até 30 cm 

e profundidade, seccionada nas seguintes camadas (0-5; 5-10; 10-20; 20- 30 cm). Para cálculo 

 a umidade gravimétrica. A densidade aparente do solo foi determinada segundo 

GE (1986). 

Biogeoquimica Ambiental (CENA-USP) para análise granulométrica com objetivo de confirmar 

a

camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm e para pastage

fo

e hexametafosfato de sódio, em agitador elétrico d

transferir a amostra para um

e efetuar a leitura da densidade com densímetro a vários intervalos de tempo, conforme 

(CAMARGO et al., 1986). 

 

 Análise do pH 

 

 O pH foi determinado em H2O e KCl (1,0 mol L-1) us

c

2); ∆ pH>0 indica cargas positivas e ∆ pH <0 indica carga negativas mas não representam v

q

 

2.2.3.3 Densidade do solo 

  
A amostragem do solo foi real

(100 x 100 m) em cada situação. Coletara

d

da densidade aparente do solo foram coletadas amostras de solo indeformado com auxílio de um 

cilindro de aço inox (5 x 5 cm). Nas camadas de 10-20 e 20-30 cm, as amostras para cálculo 

densidade do solo foram retiradas na porção média da camada. 

 No laboratório foi determinada à massa total de cada amostra e uma alíquota de 5 g foi 

utilizada para

BLAKE, HART
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 Com o peso seco da amostra e o volume conhecido do cilindro (99,4 cm-3), pode-se obter 

 densidade: eq. (1).  

/V (gcm-3)      (1) 

e, m = peso do solo seco, V = Volume 

ono do solo 

as para posterior calculo do estoque foi determinado por 

ombu geoquímica 

mbiental (CENA-USP).  

 20-3  cm de profundidade) 

alculou-se os estoques multiplicando o teor de C pela densidade do solo e sua respectiva camada 

 

rbono ou total do solo (%). 

mo amos madas fixas, pode-se incorrer 

m erros no cálculo dos estoques, em razão da variação nos valores de densidade do solo devido 

à mudança de uso da terra (MORAES et al., 1996). Nesse caso, os estoques foram corrigidos para 

 massa de terra , utilizando como referência, o solo da vegetação nativa referente a cada 

 

a

 

     δ = m

 

δ = densidad

 

2.2.4 Determinação do estoque de carb

  

 O teor de C total das amostr

c stão a seco no analisador elementar LECO CN-2000 no Laboratório de Bio

A

Para cada camada de solo amostrada (0-5, 5-10, 10-20 e 0

c

(Equação 2) (NEILL et al., 1997; BERNOUX et al., 1998b). 

 

   E = d x h x C                                                                        (2) 

 

Sendo: 

E = estoque de carbono total do solo (Mg ha-1); 

d = densidade aparente do solo (g cm-3); 

h = espessura da camada amostrada (cm); 

C = teor de ca

 

 Co as tras foram coletadas em campo sempre em ca

e

a mesma

par avaliado 
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2.2.4.1 Cálculo das camadas equivalentes de solo  
 

  As camadas equivalentes em massa a 30 cm de solo sob vegetação nativa foram 

calcula

B - Calcular a média ponderada da densidade da vegetação nativa em relação as suas 

C - Calcular a média ponderada da densidade de cada situação em relação as suas 

as camadas de solo (δ uso)  

nte para cada situação (Equação3). 

 uso) x 30   (3) 

do carbono 

A razão isotópica C/ C do solo para as áreas de pastagem foi obtida a partir da 

bustão a 550°C de amostra de terra, em tubo pirex selados, na 

resença de CuO, no analisador elementar Carlo Erba EA-1110, sendo os gases gerados 

 

R amostra = relação C/ C da amostra;  

das seguindo as seguintes etapas: 

 A - Fixar a camada de solo (20-30 cm) de referência (floresta, cerrado, vegetação de 

transição);  

 

respectivas camadas de solo (δ nativa); 

 

respectiv

 D – Determinar a camada de solo equivale

 

  Camada equivalente (cm) =( δ nativa/ δ

 

2.2.5 Qualidade da matéria orgânica do solo: origem 

 
13 12

liberação de CO2 devido a com

p

separados por cromatografia gasosa e, carreados por fluxo contínuo até o espectrômetro de massa 

Finnigan Delta Plus no Laboratório de Ecologia Isotópica (CENA-USP). A relação 13C/12C (δ13 

C) da amostra é expressa na forma de δ por mil (‰), com relação ao padrão internacional PDB 

(Equação 4). 

    13C = (R amostra/R padrão - 1) x 1000           (4) 

 

Sendo:  

13 12

R padrão = relação 13C/12C do padrão. 
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 O padrão utilizado é a rocha calcária da Formação Pee Dee (PDB – Pee Dee Belemnite). 

Materiais biológicos geralmente têm uma razão isotópica menor que a razão isotópica do padrão, 

tornando o valor de δ negativo. 

A contribuição do tipo de vegetação (C3 ou C4) no estoque de C do solo foi calculada a 

partir do estoque de C, composição isotópica do C do solo e da composição isotópica da 

vegetação predominante segundo proposto por BERNOUX et al. (1998b) (Equação 4). 

 

    δ 13Ct x Ct = δ 13C3 x C3 + δ 13C4 x C4   (4) 

δ Ct = composição isotópica do C total do solo; 

Ct = Carbon
 13

 

o para a analise dos resultados pode ser 

conside

s, Perenes, Plantio convencional e Plantio direto), posteriormente foi feito o 

 

Sendo: 
13

o total do solo; 

δ C3 = composição isotópica das plantas C3 do local; 

C3 = Carbono do solo proveniente das plantas C3 (-28‰); 

δ 13C4 = Composição isotópica das plantas C4 do local; 

C4 = Carbono do solo proveniente das plantas C4 (-13‰); 

 

2.2.6 Análise dos resultados  

 

A hipótese deste estudo concentra-se nas alterações dos estoques de C devido à mudança 

do uso da terra para os estados de Mato Grosso e Rondônia. Admitindo-se que por meio da 

divisão das ecorregiões buscou-se a “homogeneidade” dentro de cada situação; a amostragem em 

pares fornece para cada situação um controle local. 

 Assim, o delineamento experimental empregad

rado inteiramente casualizado (DIC), constando de 22 áreas consideradas como 

tratamentos (32 nativas, 38 pastagens, 8 áreas com culturas perenes, 3 áreas cultivadas em plantio 

convencional e 15 áreas cultivadas em plantio direto), cada qual com cinco pontos amostrais por 

área (pseudo-repetições) em diferentes sítios topográficos (HURLBERT, 1984). 

Os resultados foram inicialmente submetidos à estatística básica clássica para se conhecer 

a freqüência e distribuição dos dados. Em seguida foram agrupados em diferentes categorias 

(Nativas, Pastagen
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desdobramento destes grupos em cada ecorregião estudada. Os resultados foram submetidos à 

ariância com o propósito de conhecer existência de diferenças significativas entre si 

imento GLM e as médias compara

análise de v

pelo proced das pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

e 

Pearson en  ra es  n o li o T e t 

 (p < 0,01 e 0,05). A analise regressão linear foi r variáveis teores de carbono e 

argila+ silte com objetivo de verifi epen a e ela

 
2. iscus

2. l dos tos lo 

 

estatística clássica foi aplicada as variávei ol  H H  de ad r 

e e carbono) p da p dida o re e fe  u e m jo 

do os de dôni ato sso var s e  + te m 

analisadas somente na á  veg  nat as ,  n ag eter ad  a 

camada 10-20 cm. A estatística descritiva foi utilizad ncia e a distribuição 

dos dados, considerando além riaçã res de form o d lo 

(TRANGMAR et al., 1985), pode estar ocorrendo a influencia do uso e ma o  (Y G 

et

e  míni máx fora iza ar nti ão ss

m  disc e fo ntr  conjunto de dados analisados (Tabela 1). A 

assimetria e a curtose foram utilizadas para verifi statística dos dados, que no 

geral apresentaram distr ão as trica iva sej di ior a m ian m 

m dados alor ixo di

de no g dim m  a profundidade para todos os usos 

av  vari o p na e açã tiv a da  cm m 

valores de 3,98 a 7,75 para pH H2O e 2,98 a 7,35 para pH KCl referente a mínimo e máximo 

respectivamente. A dec siçã mat i ga s l ram 2, 

au o a concentra esse no s ste e  á ro do , a a 

di + dos s or s (H IN l. ),  vez que essa área não 

recebeu calagem. 

probabilidade, para caracterizar as diferenças entre os tratamentos. Para as correlações lineares d

tre as variáveis que influencia m as alteraçõ  do C o sol foi ap cado est

 ealizada para as 

car d dênci ntras s. 

3 Resultados e D são 

3.1 Analise gera  atribu do so

A s do s o (pH 2O; p  KCl, nsid e, teo

estoque d ara ca rofun de am strada ferent aos di rentes sos ane

 solo nos estad  Ron a e M  Gro .As iávei areia argila  sil fora

rea de etação iva e p tagem sendo a past em d min a até

a para analisar a freqüê

 que da va o espacial relacionada a fato açã o so

nejo d solo AN

 al., 2001) . 

Os valor s mo e imo m util dos p a ide ficaç  de po íveis outlier, 

as nenhum dado repant i enco ado no

car a distribuição e

ibuiç simé  posit , ou a, mé a ma  que ed a co

aior número de  com v es aba da mé a.  

Os valores pH, eral inuíra com

aliados.A maior ação d H foi área d veget o na a par cama 0-5 , co

ompo o do erial vegetal pelos m croor nismo ibe  CO

mentand ção d  gás olo; e  reag com a gua p duzin  H+ lém d

ssociação de H ácido gânico AVL , et a ; 2005  uma
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Tabela 2 - Estatística básica para as variáveis, pH  H2O e pH  KCl, argila, argila + silte, densidade 
do solo, teor e estoque de C nas diferentes camadas amostradas para vegetação 
nativa, pastagem, cultura perene, agricultura (plantio convencional e direto) nos 
estados de Rondônia e Mato Grosso 

                                                                                                                                      
 

   Continua 
Estatística Descritiva 

 M D. Ass u n

 NA  (0-5

Media Mediana Max1 in2 P.3 4 C rt5 C.V.6  

TIVA  cm) 
pH H20 5,41 5,16 7,75 3, 0,96 0,55 ,6 18 1

 KCl 4,67 4,23 7,37 93 -0,39 23 155 
) 9 34 16, -0,4 ,7 23 9

 silte (%) 6 2 16, 0,4 0, 55
 (g cm-3) 0 0, 0,16 07 18 1

7, 9, 1,14 1,7 47 1
2 4, 3,86 0,6 ,2 37 1

NA (5-1
32 -0,4 15

 7, 1,15 20 15
) 9 27 17, -0,3 ,8 26 9
ilte (%) 2 17 0,3 0, 55

) 0, 0, ,5 ,2 15 1
4, 5,84 1,05 9 44 1
1, 2,6 0,5 1 34 1

NAT 10-2  
 H20 5,28 5,25 7,94 -0,52 18 155 

5 1 17 1
) 9 23 18, -0,4 ,6 27 9

7 2 18, 0,4 0,6 56
e (g cm ) 0, 0,17 -0,6 ,3 13 1

4, 5,53 2,56 ,9 50 1
que (Mg ha ) 13,41 12,86 5 23,19 41 157 

NAT 20-3  
 3, 0,88 0,42 ,5 16 1

3, 0,7 1,8 2 17 1
 21 19, -0,4 , 30 9

2 19, 0,4 0,7 57 9
ensidade (g cm-3) 1,28 1,32 1 -0,31 15 157 

) 2 3, 3,7 1,1 3 42 1
 (Mg ha-1) 2 4, 3,65 1,1 4,4 34 1

PAS M (0 ) 

98 -0 4  55 
pH 2,98 1,09 0,
Areia (% 70,74 75,61 7,97 ,62 15 6 -0 1  3 
Argila + 29,26 24,39 5,38 ,03 15 6 - 71  93 
Densidade 1,13 1,12 1,82 ,60 21 0,  58 
C(g kg-1) 19,78 16,78 62,10 31 35 6 58 
Estoque (Mg ha-1) 10,58 9,67 1,42 26 7 -0 2  58 

 
pH H20 

TIVA 0 cm) 
5,27 5,34 7,92 3,70 1,00 0,

3,43 0,93 1,45 
9 19 8 

pH KCl
Areia (%

4,64 
67,88 

4,22 
71,72 

83 
7,99 

8 
3 ,44 52 9 -0 4  

Argila + s 32,12 28,28 72,56 ,01 ,52 9 - 84  93 
Densidade (g cm-3

-1
1,22 1,27 1,61 

3
68 18 -0 6 -0 2  58 

C(g kg ) 
Mg ha

13,34 12,25 3,10 56 0,
6 0,

3 58 
Estoque ( -1) 7,80 7,60 15,13 75 7  6  58 

 IVA ( 0 cm)
pH  3,78 0,94 0,40 

3, 0,7 1,pH KCl 4,60 4,31 6,95 71 7 6 1, 6  55 
Areia (% 67,32 71,85 7,99 ,52 31 5 -0 9  6 
Argila + silte (%) 

-3
32,68 28,15 6,48 ,01 31 5 - 9  96 

Densidad 1,27 1,30 1,60 86 1 -0 3  57 
C(g kg-1) 

-1
11,01 9,83 48,60 19 12 7 57 

Esto 6,96 5,98 5,56 3,32 

 IVA ( 0 cm)
pH H20 5,39 5,34 8,03 84 -0 0  56 
pH KCl 4,64 4,36 7,53 92 7 1 2, 7  56 
Areia (%) 65,33 69,56 97,99 ,75 76 0 -0 78  4 
Argila + silte (%) 34,67 30,44 78,25 ,01 76 0 - 8  4 
D ,66 0,73 0,19 -0,61 
C(g kg-1 8,83 8,01 2,40 60 5 5 1, 0 57 
Estoque 10,75 10,50 9,95 79 3 4  58 

 TAGE -5cm
pH H20 6,04 6,05 7,40 4, 0,5 0,1 ,1 9 1
pH KCl 5,27 5,15 7,18 4,11 0,74 0,45 -0,63 14 184 
Areia (%) 71,77 73,77 98,29 19,75 20,06 -0,93 0,32 28 32 
Argila + silte (%) 27,63 26,21 80,25 1,71 20,26 0,91 0,31 73 32 
Densidade (g cm-3) 1,37 1,41 1,66 0,44 0,17 -1,50 4,38 13 187 

69 3 7 -0 9 84 
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Tabela 2 - Estatística básica para as variáveis, pH H2O e pH KCl, argila, argila + silte, densidade 
do solo, teor e estoque de C nas diferentes camadas amostradas para vegetação 
nativa, pastagem, cultura perene, agricultura (plantio convencional e direto) nos 
estados de Rondônia e Mato Grosso 

       Continuação
Estatística De scritiva 

 Media Mediana Max1 Ass4 Curt C.V. N 

 kg-1)  ,87  7 

Min2 D.P.3 5 6

C(g 18,40 16,10 49,55 6,11 8,48 0 0,48 46 18
Estoque (Mg ha-1) 12,23 11,37 0 -0,40 42 188 

AS M  cm
 9 ,31 9 0 
 53 4 5 

7 6 9 8 3  
te (%)   68 1 6  

 ,12 2 
 kg-1) 14,58 12,75  5,24 47 188 

g ha-1)  70 2 

AS M  cm
 4 6 9 1 
 70 3 5 

6 6 0 8 8 8  
  38 78 5  

nsidade (g cm-3) 1,37 1,40 1,32 11 186 
1  00 

g ha-1) 1  48 9 

AS M  cm
 5 ,18 8 1 
 76 4 5 

Densidade (g cm ) 1,35 1,37 0,40 12 186 
 kg-1) 9,22 8,54 1,60 41 186 

g ha-1) 1  68 4 

TURA PERENE (0 -
 16 4 3  
 9 16 6 7  
 ,33 1  

 kg-1) 18,96 17,60 12,87 34 40 
g ha-1) 1  17  

TURA PERENE (5 -1
 9 1 4 6  
 0 07 3 8  
 ,14 9  

 kg-1) 14,06 13,90 1,11 20 40 
g ha-1)  

 
 
 
 

27,45 4,07 5,16 0,5

 P TAGE  (5-10 ) 
pH H20 
pH KCl 

5,90 
5,12 

5,91 
5,04 

7,27 
7,15 

4,19
3,99

0,5
0,76 

-0
0,

-0,0
-0,6

1
1

186 
186 

Areia (%) 74,51 7,82 98,00 30,9 16,7 -0,6 0,11 2 32
Argila + sil 25,49 22,18 69,04 2,00 16,79 0,  0,1 6 32
Densidade (g cm-3) 1,37 1,41 1,66 0,78 0,16 -1 1,40 1 186 
C(g 53,90 3,68 6,88 1,71
Estoque (M 9,60 8,85 24,16 2,17 4,05 0, 0,37 4 188 

 P TAGE (10-20 ) 
pH H20 5,83 5,84 7,47 4,27 0,6 -0,2 -0,3 1 186 
pH KCl 
Areia (%) 

5,05 
69,99 

4,81 
9,73 

7,09 
97,99 

3,99
31,2

0,74 
19,5

0,
-0,3

-0,5
-0,7

1
2

186 
32

Argila + silte (%) 30,01 30,27 68,74 2,01 19,50 0,  -0, 6 32
De 1,67 0,76 0,16 -1,00 
C(g kg-1) 11,49 0,57 26,80 4,11 4,88 1, 0,62 42 186 
Estoque (M 15,23 4,50 31,14 0,00 5,93 0, -0,0 39 188 

 P TAGE (20-30 ) 
pH H20 5,81 5,86 7,16 4,42 0,6 -0 -0,7 1 186 
pH KCl 

-3
5,01 4,80 6,80 4,08 0,74 0, -0,6 1 186 

1,73 0,79 0,16 -0,63 
23,00 3,17 3,78 1,16 C(g

Estoque (M 12,16 1,33 24,31 2,71 4,18 0, 0,11 3 186 

 CUL 5 cm) 
pH H20 6,22 6,28 7,87 4,38 0,81 0, -0,3 1 40
pH KCl 5,76 5,89 7,59 4,08 0,9 0, -0,7 1 40
Densidade (g cm-3) 1,27 1,28 1,56 0,89 0,13 -0 0,84 1 40
C(g 49,80 1144 6,44 2,87 
Estoque (M 11,83 0,98 22,07 7,63 3,13 1, 1,67 26 40

 CUL 0 cm) 
pH H20 6,03 6,15 7,98 4,04 0,9 -0,1 -0,8 1 40
pH KCl 5,58 5,73 7,50 3,97 1,0 0, -1,0 1 40
Densidade (g cm-3) 1,31 1,31 1,52 1,09 0,11 -0 -0,7 9 39
C(g 22,80 9,45 2,85 0,86 

 73 Estoque (M 9,18 8,88 15,58 6,98 1,88 1, 3,31 20 39
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Tabela 2 - Estatística básica para as variáveis, pH H2O e pH KCl, argila, argila + silte, densidade 
do solo, teor e estoque de C nas diferentes camadas amostradas para vegetação 
nativa, pastagem, cultura perene, agricultura (plantio convencional e direto) nos 
estados de Rondônia e Mato Grosso 

 
       Continuação
 Estatística Descritiva 
 Media Mediana Max1 Min2 D Ass Cu C. N

UR EN 20 c

.P.3 4 rt5 V.6  

 CULT A PER E (10- m) 
pH H20 5,90 6,17 7, -1,47 19 40 

1, 0,2 ,9 19 4
-3  0, -0,3 -0,2 10 40 

2, 0,03 ,7 22 40 
2, 0,1 ,0 17 40 

C
1, 0,0 ,6 18 4
0, 0,2 ,1 17 4
0, -0,3 0,09 11 40 

 1, -0,5 -0,8 23 40 
2, -0,3 -0,8 19 40 

PLA ) 
0, 0,0 ,1 8 1
0, 0,7 ,1 7 1

 0, 0,70 -1,1 15 15 
1 6, 0,58 ,7 30 15 

que (Mg ha-1) 10,98 9,97 1 0,35 24 15 

PL O CO NCI 5-1
0, -1,0 -0,1 11 1
0, 0,2 ,3 9 1

-3) 0, 0,21 -1,8 18 15 
1 6, 0,39 -1,0 31 15 

PLANTIO CONVENCIONAL (10-20 cm) 
pH H20 5,67 5,89 6,58 4,86 0,53 -0,18 -1,12 9 15 
pH KC

85 4,21 1,10 -0,09 
pH KCl 5,45 5,62 7,58 4,07 01 4 -0 6 0 
Densidade (g cm )

-1  
1,36 1,35 1,63 1,02 14 0 2  

C(g kg ) 10,46 11,07 15,45 6,17 25 -0 4 
Estoque (Mg ha-1) 14,03 14,17 19,16 8,58 35 3 -0 9  

 ULTURA PERENE (20 - 30 cm) 
pH H20 5,83 6,03 7,47 4,30 06 1 -1 3 0 
pH KCl 5,34 5,47 7,34 4,09 93 9 -1 6 0 
Densidade (g cm-3) 1,37 1,35 1,63 0,97 15 5  
C(g kg-1) 8,45 8,80 11,80 4,56 91 1 8 
Estoque (Mg ha-1) 11,39 11,85 15,07 6,95 14 8 8  

 NTIO CONVENCIONAL (0 -5 cm
pH H20 5,89 5,90 6,70 5,15 46 9 -1 3 5 
pH KCl 

e (g cm-3)
5,19 5,13 5,93 4,67 36 0 -0 4 5 

Densidad 1,07 0,99 1,34 0,90 16 4  
C(g kg-1) 21,17 19,80 33,44 3,70 35 -0 7 
Esto 6,90 8,39 2,63 1,12 

 ANTI NVE ONAL ( 0 cm) 
pH H20 5,80 6,08 6,45 4,49 63 3 4 5 
pH KCl 5,07 5,16 6,04 4,36 47 8 -0 1 5 
Densidade (g cm
C(g kg

1,13 1,08 1,42 0,89 20 9  
-1) 19,58 18,45 30,08 1,80 06 2 

Estoque (Mg ha-1) 10,69 9,69 15,74 8,20 2,41 0,83 -0,58 23 15 

 

l 4,82 4,79 5,41 4,21 0,40 0,21 -1,42 8 15 
Densidade (g cm-3) 1,19 1,22 1,43 0,91 0,18 -0,36 -1,06 15 15 
C(g kg-1) 16,83 15,30 28,47 10,10 5,81 0,92 -0,36 35 15 
Estoque (Mg ha-1) 19,24 17,81 25,77 12,39 4,04 0,28 -0,85 21 15 

 PLANTIO CONVENCIONAL (20-30 cm) 
pH H20 5,34 5,20 6,31 4,73 0,47 0,82 -0,09 9 15 
pH KCl 4,59 4,51 5,73 4,23 0,34 2,88 9,97 7 15 
Densidade (g cm-3) 1,16 1,12 1,41 0,98 0,15 0,43 -1,31 13 15 
C(g kg-1) 12,94 13,20 18,14 9,22 2,93 0,31 -1,04 23 15 
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Tabela 2 - Estatística básica para as variáveis, pH H O e pH KCl, argila, argila + silte, densidade 
do solo, teor e estoq
nativa, pastagem, cul

2
ue de C nas diferentes camadas amostradas para vegetação 
tura perene, agricultura (plantio convencional e direto) nos 

estados de Rondônia e Mato Grosso 
 

       Conclusão
 Estatística Descritiva 
 Media Mediana Max1 Min2 D.P.3 Ass4 Curt5 C.V.6 N 

Estoque (Mg ha-1) 14,77 14,55 18,86 10,27 2,57 -0,22 -0,61 17 15 

 PLANTIO DIRETO (0-5 cm) 
pH H2

74 

54 3,01 0,20 -0,45 28 75 

DIRETO (10-20cm) 
pH H2

9 10,90 29,30 3,71 5,23 0,68 0,34 44 75 
1 13,92 31,28 5,66 4,74 0,67 1,23 34 75 

0 6,07 6,05 7,21 5,00 0,48 0,10 0,09 8 75 
pH KCl 5,36 5,32 6,91 4,03 0,63 0,54 0,06 12 75 
Densidade (g cm-3) 1,19 1,19 1,61 0,81 0,19 -0,03 -0,31 16 74 
C(g kg-1) 19,47 20,23 31,40 8,10 7,19 0,07 -1,46 37 
Estoqu -1e (Mg ha ) 10,97 11,65 16,77 0,00 3,42 -0,35 -0,19 31 75 

 PLANTIO DIRETO (5-10 cm) 
pH H20 5,79 5,80 6,45 5,08 0,31 -0,12 -0,06 5 74 
pH KCl 4,92 4,84 6,32 4,05 0,42 0,85 1,19 9 74 
Densidade (g cm-3) 1,23 1,23 1,64 0,84 0,19 0,00 -0,76 16 75 
C(g kg-1) 18,02 17,88 34,16 8,16 6,68 0,31 -0,96 37 75 
Estoque (Mg ha-1) 10,65 10,96 18,63 4,

 PLANTIO 
0 5,63 5,62 6,45 4,94 0,35 0,13 -0,44 6 75 

pH KCl 4,72 4,70 6,33 3,98 0,38 1,21 3,05 8 75 
Densidade (g cm-3) 1,26 1,27 1,60 0,79 0,21 -0,03 -1,16 16 75 
C(g kg-1) 14,82 13,20 29,00 4,72 6,63 0,22 -0,82 43 74 
Estoque (Mg ha-1) 17,67 17,95 28,78 0,00 6,05 -0,27 -0,34 34 75 

 PLANTIO DIRETO (20-30 cm) 
pH H20 5,39 5,35 6,32 4,78 0,37 0,49 -0,12 7 75 
pH KCl 4,55 4,50 5,62 4,11 0,26 1,70 4,33 6 75 
Densidade (g cm-3) 1,27 1,28 1,63 0,84 0,19 -0,11 -0,71 15 75 
C(g kg-1) 11,7
Estoque (Mg ha-1) 14,1

1Max Maximo; = 

 os teores de carbono do 

aior o teor de MOS maior o valor de pH. Segundo Lopes (1983) a 

matéria orgânica do solo (MOS), que supera as 

óxidos de ferro e alumínio. De maneira geral, 

ximadamente por 58 % de carbono em diferentes 

2Min= mínimo,3DP= Desvio Padrão; 4Ass= Assimetria,5Curt= Curtose; 6CV= Coeficiente de 
variação 
 

 O pH em água e KCl apresentaram uma correlação positiva com

solo, ou seja, quanto m

presença das cargas negativas pode ser atribuída à 

cargas positivas dos minerais ricos em óxidos e hidr

pode-se considerar que a MOS é composta apro

estágios de decomposição. A quebra nas cadeias de C formando radicais R-COOH (carboxila) e 
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R-OH (hidroxila), juntamente com elevada superfície específica são os responsáveis pela geração 

das cargas na MOS (RAIJ, 1991). 

A densidade média do solo aumentou com a profundidade para as áreas sob vegetação 

nativa, cultura perene, PC e PD. A pastagem não apresentou variação na densidade para as 

amada

ssão de pastejo nestas áreas, considerando que grande parte 

estas apresentavam elevado grau de degradação (TEIXEIRA et.al, 1996; CERRI, et al.;2004). 

ara todos os tratamentos, o mesmo foi observado Koutika, et al.(1997); Desjardins et al.(2004); 

Carvalho(2006).O me

O sistema plantio convencional foi o uso que apresentou maior média para 

e de carbon ) se tio d e de a 

 0-30 cm. va ( am p venc e  
-1na camada 0-40 cm comparado ao sistem ), o mesmo 

tido por Frei m so . 

Geralmente ição as na ossis e 

 de material e ao aumento 

a decomposição da matéria orgânica pelas praticas de manejo. Apesar de a matéria orgânica do 

localização geográfica, tipo de solo, 

anejo

nulometria  

Os solos no geral apresentaram textura media a arenosa, com teor de areia entre 60 e 75% 

igura, 3). O teor de argila aumentou com a profundidade na área de vegetação nativa, com 

c s amostradas, mas foi superior aos demais uso (MULLER et al.;2001); isto 

provavelmente ocorreu devido à pre

d

Como era de se esperar, o teor médio de carbono do solo diminuiu com a profundidade 

p

nor teor de carbono foi encontrado na pastagem, camada 10-20 cm. 

 do solo 

estoqu o (51,46 Mg ha-1 guido do plan ireto com estoqu 48,76 Mg ha  n-1

camada  Machado e Sil 2001) obtiver ara sistema con ional um estoqu

66,5 Mg ha a plantio direto (62,9 Mg ha-1

foi ob tas et al (2000) e los do cerrado

 , com a substitu  de ecossistem turais por agroec temas, percebe-s

um declínio no conteúdo de C do solo, decorrente da redução no aporte

d

solo aumentar sob o sistema plantio direto e apresentar elevado aporte de resíduos, deve-se 

considerar que este aumento também depende de outros fatores, tais como: clima, principalmente 

temperatura, precipitação, textura e mineralogia do solo (ALVAREZ; LAVADO, 1998) e tempo 

de implantação do sistema. 

 O elevado coeficiente de variação para os atributos analisados, refere-se alta variabilidade 

dos dados quanto a heterogeneidade de locais amostrados, 

m , tempo de implantação de cada uso e número de repetições.  

 

2.3.2 Característica físico-química do solo  

2.3.2.1 Gra

  

(F
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média de 29,26 e 34,67 % para as camadas 0-5 e 20-30 cm , respectivamente, com a mesma 

tendência para a área de pastagem.A granulometria é um componente inerente do solo que varia 

em fun

-30 cm 

 
ção nativa e pastagem em 

ato Grosso 

ção do material de origem e grau de intemperização não apresentando grande alteração 

pelo manejo. Valores semelhantes a este foram obtidos por Correa (2002) no MT.  

 Os valores de argila para área de vegetação nativa foi de 248,23 g kg-1 na camada 0-5 cm 

e de 308,39 para camada 20

Tabela 3 - Caracterização granulométrica para as áreas de vegeta
diferentes camadas do solo para a Região de Rondônia e M

 
Camada Areia Silte  Argila Argila +Silte) 

cm -----------------------------------------------g kg-1------------------------------------------------ 
Nativas  

0 - 5 710,57 ± 154,57 41,20 ± 33,17 248,23 ± 150,42 289,42 ± 154,57 
 172, 0 ± 28,0 269,85 ± 4,59 35 ± 17
 181 ,61 ± 285,7 76,52 ,39 ±

20 - 30 654,40 ± 196,18 37,21 ± 23,24 39 ± 194,43 345,60 ± 196,18 

stagem
 173, 52,13 ± 21 5,32  ±173
 165, 44,14 ± 22 7,75  ± 165
 183, 47,99 ± 27 8,12  183

5-10 
10-20 

684,65 ±
673,61 ±

52 45,5
,69 40

7 
 24,26 

 16
8 ± 1

315,
326

2,53 
 181,69 

  308,
 Pa  
0 - 5 734,47 ± 45  47,58 3,40 ± 15 265,53 ,45 
5-10 727,75 ± 33  43,63 8,11 ± 14 272,25 ,33 
10-20 672,54 ± 85  47,74 9,47 ± 16 327,46 ± ,85 

Os dad
 

os representa dias (n) ± desvio, nativa ) e pastage

A relação entre a ma nica cion a 

ilidade dos s o  gra acto s atore enc

entos das e a e de ; com o do s osão h ca 

ECT et al. ). A f argila ex domínio sobre o compor  

ensão, o que aumenta de maneira significativa sua superfície 

cífica, e da p e car ivas p tes.  

Solos are senta pida ação  orgân IXO, 2) 

am se ma  b lidade dos f  prot  e 

ência física omposiçã LLER; RE, 1997, BAYER et al., 2002; CONANT et 

l; 2004). 

m mé  (n=32 m (n=38). 

 téria orgâ  e o teor de argila do solo esta rela ada 

estab agregado  qual tem nde imp obre os f s que influ iam o 

crescim culturas  qualidad um solo o proteçã olo a er ídri

(PERF , 1990 ração erce tamento do solo em

virtude de sua pequena dim

espe resença d gas negat ermanen

 noso apre m uma rá mineraliz da matéria ica (FRE 200

dispers is facilmente que solos com oa estabi  de agrega ornecendo eção

resist a dec o (FE  BEA

a
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2.3.2.2 Acidez do solo 

 

O pH é a forma utilizada para representar a acidez ativa do solo, ou seja, a concentração 

de íons H+ livre na solução do solo. O pH está diretamente relacionado à saturação de bases, 

quanto menor o valor do pH menor % de bases ocupando o complexo coloidal do solo, indicando 

a necessidade de correção. 

Os valores médios de pH- H2O e pH-KCl e ∆ pH para os diferentes usos do solo nas 

diferentes profundidades amostradas estão representados na tabela 4. 

ltura (plantio convencional e plantio 

gem Perene PC1 PD2 C.V. (%)

 

Tabela 4 - Valores de pH H2O, pH KCl e ∆ pH para as diferentes camadas de solo amostradas sob 
vegetação nativa, pastagem, culturas perenes, agricu
direto) nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

 

Camada (cm) Nativa Pasta

 pH - H2O 
0- 5,41 Ba 6,05Aa 6,22 Aa 5,89 ABa 6,07 Aa 11 
5-10 5,28 Aa 5,91Aa 6,03 Aa 5,80 Aa 5,79 Aab 

5 
12 

5,30 Aa 5,83Aa 5,90Aa 5,67 Aa 5,63 Abc 12 
0-30 5,40 Aa 5,82Aa 5,83 Aa 5,34 Aa 5,39 Ac 12 

0,31 1,20 1,23 0,29  
15 8 5  

 pH – KCl 
0-5 

0,41 1,13 0,69 0,36  
13 15 5 7  

10-20 
2
DMS2 0,58 
C.V. 3 17 9 

4,67 Ba 5,26 ABa 5,76 Aa 5,19 ABa 5,36 ABa 16 
5-10 4,64 Ba 5,12 ABa 5,58 Aa 5,07 ABa 4,92 ABab 15 
10-20 4,61 Ba 5,05 ABa 5,45 Aa 4,82 ABa 4,72 ABab 14 
20-30 4,64 Aa 5,02 Aa 5,34 Aa 4,59 Aa 4,55 Ab 14 
DMS 0,56 
C.V. 19 

 ∆ pH 

0-5 -0,74 Aa -0,79 Aa -0,47 Aa -0,70 Aa -0,71 Aa 50 
5-10 -0,67 Aa -0,79 Aa -0,46 Aa -0,72 Aa -0,87 Aa 53 
10-20 -0,71 ABa -0,78 ABa -0,45 Ba -0,75 ABa -0,91 Aa 50 
2 -0,77 Aa -0,79 Aa -0,49 Aa -0,86 Aa -0,84 Aa 49 
DMS 0,30 0,22 0,27 0,84 0,22  
 C.V. 64 47 42 42 27  
       

0-30 

1PC=Plantio Convencional, 2PD=Plantio Direto. Os dados representam médias dos usos: nativas (32), pastagem (38), 
perene (8), plantio direto (15) e plantio convencional (3). Medias seguida de mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5 %, sendo que as letras maiúsculas comparam os valores na horizontal e as minúsculas na vertical. 
2Diferença mínima significativa.3C.V.= coeficiente de variação. 
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 O pH no geral não apresentou diferença estatística para profundidade em cada situação de 

uso da terra e  prática de manejo analisada, exceção ao PD que apresentou maior media na 

camada superficial. O mesmo comportamento foi verificado por Castro (1999); Carvalho (2006) 

 da aplicação superficial de fertilizantes e corretivos. 

to, observou-se uma leve tendência de redução do pH no sistema de semeadura 

deve-se a n

O menor em vegetação nativa, pelo fato da acidez não ter sido corrigida .Os demais 

t  dife tre s

 Os valores negativos de ∆ pH  o predomínio de 

cargas negativas A var  pH as á ntre -0, 6.  

 

2.3.2.3 Densidade do solo  

 

 densida do solo re esenta a qu tidade de m a de solo q ocupa um ume 

al., 1997). 

triente e baixa biomassa da vegetação (NEPSTAD; UHL; 

mostrando que incrementos de MOS resulta no aumento da CTC do solo (BAYER; 

MIELNICZUK; 1997), relacionado ainda às características tamponantes da MOS (RAIJ, 1983; 

MELLO et al, 1989, SILVA, 1994) ou ao aumento da força iônica da solução do solo, devido ao 

incremento dos teores de Ca+2, Mg+2 e K+ na superfície do solo (FRANCHINI et al., 1999) 

provenientes

 Entretan

direta em relação ao convencional na profundidade de 5-10 e 10- 20 cm, tal comportamento 

ão incorporação de calcário a essa profundidade. 

 

ratamentos não riram en i . 

para todos os tratamentos demonstraram

no solo. iação de ∆  em todas reas foi e 45 a -0,8

A de pr an ass ue  vol

conhecido. Quanto maior a densidade do solo maior será o grau de compactação, e 

consequentemente maior resistência à penetração de raízes, infiltração de água e aeração 

(KOUTIKA et.

 A densidade apresentou diferença em profundidade somente para a área de vegetação 

nativa com maior media nas camadas subsuperficiais (Tabela 5), possivelmente onde há menor 

aporte de material vegetal, considerando ser uma área sem interferência de praticas de manejo  

 A pastagem juntamente com agricultura perene foram os usos que apresentaram maiores 

densidades médias na camada superficial. Considerando que grande parte das pastagens 

apresentava elevado grau de degradação pode-se inferir que estas além de apresentarem um 

esgotamento do estoque de nu

SERRÃO, 1990), apresentam também uma compactação na superfície do solo (ÉDEN et al., 

1991), devido ao pisoteio de animais. Valores semelhantes foram encontrados por Moraes et.al 
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(1996), Neill, et.al (1996) para a mesma profundidade em pastagens de 3 a 81 anos de 

implantação em um Latossolo amarelo e Argissolo vermelho amarelo com densidade de 1,30 a 

ica (MS) em solo muito argiloso (650 g de 

abela 5 - Densidade media do solo  (g cm-3) para as diferentes camadas de solo amostradas sob 
stagem, culturas perenes, agricultura (plantio convencional e 

tados de Rondônia e Mato Grosso 
 

ama

1,59 g cm-3 e 1,24 a 1,53 g cm-3, respectivamente.  

 Valores inferiores aos recém apresentados foram obtidos por BAYER et.al (2006) 

avaliando dois Latossolos com diferentes teores de argila no Cerrado. Os referidos autores 

apresentaram valores de densidade de 0,93 g cm-3 para textura média argilosa (350 g de argila kg-

1) em Luziânia (GO) e de 1,05 g cm-3 em Costa R

argila kg-1). 

  

T
vegetação nativa, pa
plantio direto) nos es

C da (cm) Nativa Pastagem Perene PC1 PD2 C.V(%)

 Densidade do Solo (g cm-3)  

0-5 1,13 Bb 1,37 Aa 1,27 ABa 1,07 Ba 1,19 Ba 12 

5-10 1,22 Bab 1,37 Aa 1,31 ABa 1,13 Ba 1,23 Ba 11 

10-20 1,27 Aa 1,37 Aa 1,36 Aa 1,19 Aa 1,26 Aa 11 

a 1,36Aa 1,37 Aa 1,16 Aa 1,27 Aa 12 20-30 1,29 A

C.V 3  13 9 9 16 14  
1PC=Plantio 
perene (8), pl esma letra não diferem entre si pelo 

ste de Tukey a 5 %, sendo que as letras maiúsculas comparam os valores na horizontal e as minúsculas na vertical. 
Difere  significativa. 3C.V.=  va

 

 Segundo Alvarenga et al. (1996 999) a densidade com valor entre 

1,27 e 1,57 g cm tiva ento radicular e ção de água no solo, com 

t ilosa e  res nte res ade balho ram 

m s que o índ de d en ar p r este autores (1,57g cm-3), 

c rando que  os so senta ura m enos

valor de 1,40 g cm aceito com imite crítico, que aument m o decréscimo do teor de argila 

erença nas demais camadas, considerando 

Convencional; 2PD=Plantio Direto. Os dados representam médias dos usos: nativas (32), pastagem (38), 
antio direto (15) e plantio convencional (3). Medias seguida de m

te
2 nça mínima

 
 coeficiente de riação. 

); Corsini e Ferraudo, (1
-3 é restri ao crescim  à infiltra

extura arg  arenosa, pectivame . Os valo de densid  neste tra  fo

enore ice critico esenvolvim to radicul roposto po

onside no geral los apre ram text edia a ar a. De maneira geral, o 
-3 é o l a co

do solo (ARSHAD et al., 1996). 

 Na camada 5-10 cm o menor valor da densidade do solo foi observado no sistema de 

plantio convencional (1,13 g cm-3) não ocorrendo dif
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que esta camada esta sujeitas aos processo de mecanização com maior revolvimento do solo 

quebrando as estruturas tornando o solo mais poroso nesta profundidade.  

 A densidade não apresentou  diferença significativa entre as camadas do PC e PD, sendo 

que no PD houve uma tendência do aumento da densidade com a profundidade, podendo estar 

relacionada ao período de implantação do sistema , vindo a diminui com o tempo em virtude do 

incremento de matéria orgânica no sistema de plantio direto (MACHADO e BRUM, 1978; 

.3.3 Teor de carbono no solo 

Os teores de carbono do solo diminuíram com aumento da camada amostradas para as 

ente a 

esma

Camada (cm) Nativa Pastagem Perene PC1 PD2 C.V.(%) 

KLUTHCOUSKI, 1998; TORMENA et al., 1998). 

 Os valores de densidade aparente do solo apresentado anteriormente serão utilizados para 

o cálculo das profundidades equivalentes de solo, para comparação de mesma massa de solo. 

 

2

 

 

áreas sob vegetação nativa, pastagem, culturas perenes e PD (Tabela 6); embora apres

m  tendência, o PC não apresentou diferença significativa, comportamento semelhante foi 

verificado por SIQUEIRA NETO (2006) e FRAZÃO (2007). Bernoux et al. (1998), relata ser 

este um comportamento característico dos latossolos. 

  

Tabela 6 - Teor de carbono do solo (g kg-1) para as diferentes camadas de solo amostradas sob 
vegetação nativa, pastagem, culturas perenes, agricultura (plantio convencional e 
plantio direto) nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

 

 Teor de Carbono (g kg-1)  

0-5 a 18,96 Aa 21,17 Aa 19,41 Aa 38 

5-10 13,29 Ab 3 Ab  Ab 18,0  Aa 

11,07 Abc 7 Abc  Ac  Aab 

8,79 Ac  Aa b 

42 42 20 39 

19,69 Aa 18,36 A

14,5

11,4

14,06

6

19,58 Aa 

 Aa 

2 38 

10-20 10,4 16,83 15,01 39 

20-30 
3

9,23 Ac 8,45 Ac 12,94 11,79 A 39 

C.V 33  

1PC=Plantio Convencional, 2P  Direto. O resentam os usos 32), pa ), 

ariação. 

D=Plantio s dados rep  médias d : nativas ( stagem (38
perene (8), plantio direto (15) e plantio convencional (3). Medias seguida de mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5 %, sendo que as letras maiúsculas comparam os valores na horizontal e as minúsculas na vertical. 
2Diferença mínima significativa. 3C.V.= coeficiente de v
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 Comparando os diferentes tratamentos não houve diferença significativa em todas as 

camadas amostradas, com tendência ao maior teor nas áreas sob plantio convencional. 

REICOSKY et al. (1995) salientam que mesmo nos casos em que não há aumento de MO na 

camada arável do solo em PD, o acúmulo de resíduos culturais sobre o solo e de MO nas camadas 

superficiais resultam em efeitos importantes em relação à ciclagem de nutrientes, agregação, 

tivida

IRA ,2001). 

possivelmente ocorra devido ao baixo aporte de 

ateria

Perene PC PD 

a de microbiana, movimento e armazenamento de água, e troca de gases com a atmosfera. 

 O teor de carbono da pastagem não diferiu da vegetação nativa, embora outros estudos 

com pastagens recuperadas e bem manejadas mostrem que este sistema tem grande capacidade de 

manter e até mesmo aumentar os teores de C na camada superficial e sub superficial com o tempo 

(CERRI, 2003; SILVA et al., 2004; PERE

 

2.3.2.4 Correlação do teor de C e atributos do solo 

 

 A correlação entre o teor de C e os atributos do solo está representada na tabela 7.  

 O pH- H2O apresentou correlação com o teor de C nas áreas de pastagem e plantio direto, 

sendo esta positiva e altamente significativa (p< 0,01), ou seja, aumentando o pH ,o teor de 

carbono nos solos aumenta. Na pastagem isto 

m l vegetal da pastagem no solo, baixa mineralização da MO, sendo estas no geral 

classificadas como pastagens degradadas (baixo coeficiente de correlação) e no PD pode estar 

relacionado a aplicação de calcário. O mesmo comportamento foi verificado para pH em solução 

KCl, exceto para a cultura perene.que não apresentou correlação. 

  

Tabela 7 – Correlação (r) entre os teores de carbono e os atributos do solo ( pH – H2O,  
pH – KCl, argila + silte e densidade) para as áreas amostradas na região de 
Rondônia e Mato Grosso 

 

Situaçoes1 Nativa Pastagem 

C x pH H2O 0,06ns 0,15** 0,14ns 011ns 0,17** 

C x pH KCl 0,11** 0,27** 0,15ns 0,37** 0,33** 

0,38** --- --- --- --- 
ρ -0,65** -0,32** -0,50** -0,68** -0,74** 

C x (Argila+silte) 
C x 

1N
g

ativa (n=632), pastagem (n=372), cultura perene (n=160), Plantio Convencional (n=60), Plantio direto (n=299). O 
rau de significância do teste t é representado por **= significativo a nivel de 1% de prbabilidade (p, 0,01) e ns= não 
gnificativo a nível de 5% de probabilidade (p≥ 0,05)  

  
si
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 Os teores de carbono correlacionado ao teores de argila + silte no solo foi altamente 

significativo mesmo apresentando um baixo coeficiente de correlação (r2 = 0,38), sobre o qual 

pode-se inferir à variabilidade do locais de coleta; solo com maior concentração de argila tende a 

maior  teor de carbono.(proteção física da MO do solo)( FELLER, BEARE; 1997,  

BAYER et al., 2002).  

 A densidade apresentou correlação negativa com teor de carbono, quanto maior a entrada 

de carbono no sistema menor a densidade; o PD foi o  uso que apresentou maior correlação  

(r2 = 0,74), o que pode ser indicativo de maior teor de C acumulado nesse sistema. O menor valor 

foi observado para a área de pastagem (r2 = 0,32), maior densidade do solo, possivelmente uma 

área mais compactada (TEXEIRA, 1996) 

 

2.3.3.2 Relação entre os teores  de Carbono e os teores de argila e silte do solo 

 

 Os teores de carbono do solo relacionados aos teores de argila+silte nas áreas de 

vegetação nativa (referência) foram altamente significativo (p< 0,001); independente da camada 

amostrada (Figura 6). O baixo coeficiente de correlação (r2=0,40) provavelmente está relacionado 

à variabilidade espacial dos locais amostrados. 

No geral foi observada uma tendência crescente nos teores de carbono com os teores de 

e argila 

ecomposição do carbono (FELLER; BEARE, 1997, BAYER et al., 2002). 

 

do pela exuberância 

da veg

 

 

 

 

argila+silte; causado provavelmente pela agregação da matéria orgânica com as partículas de silte 

formando os micro e macro agregados do solo, os quais conferem barreira física à 

d

A vegetação nativa apresentou maior concentração de pontos amostrados para textura na 

faixa de 15 a 30 % para argila + silte, com teor inferior a 1,5 % de C, . Este comportamento pode 

ser conseqüência de um baixo aporte de material vegetal no solo caracteriza

etação (BATJES, 1999), considerando ser esta uma faixa mais arenosa; assim como pela 

rápida mineralização da MO (FREIXO et al., 2002) 
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Figura 6 - de C (%) e teores de argila+silte (%) do solo para as camadas 0-5 (A), 5-10 (B); 

10-20 (C) e 20-30 (D) cm, para as áreas sob vegetação nativa nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Na 
figura estão apresentados a equação da reta e o coeficiente de correlação linear significativo a 0,001% no 

A distribuição dos pontos mantiveram a tendência crescente mesmo em profundidade 

nde o teor de carbono é baixo, inferior a 1,8 % para toda faixa de textura analisada (15 a 80 % 

de argila+silte). A dispersão dos dados em profundidade apresentou maior correlação que em 

superfície, observada pela proximidade do dados a reta de regressão. 

teste t 
 

A vegetação nativa foi subdividida em floresta e cerrado para analisar a distribuição da 

cobertura vegetal quanto a textura do solo. Na floresta a correlação foi significativa a 1% nas 

camadas 0-5 e 5-10 cm e nas demais profundidade para p< 0,001 (Figura 7). 

o
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Figura 7 -  de C (%) e teores de argila+silte (%) do solo para as camadas 0-5 (A), 5-10 (B); 
10-20 (C) e 20-30 (D) cm, para as áreas sob floresta nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Na figura 
estão apresentados a equação da reta e o coeficiente de correlação linear significativo a 1% (**) e a 
0,001% (***) no teste t 

 

 A correlação teor de carbono e argila+silte para o cerrado foi significativo a p<0,001, com 

coeficiente de correlação superior a floresta o que pode ter ocorrido em função de uma única área 

(ápice da reta), com teor de carbono superior a 2,5%. A distribuição dos pontos concentrou-se na 

faixa de textura arenosa (3 a 25% de argila+silte), solos estes que no geral apresentam baixa 

fertilidade natural apresentando vegetação menos exuberante (C< 1,5%) (Batjes, 1999) (Figura 

8).  
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Figura 8 - Correlação entre teores de C (%) e teores de argila+silte (%) do solo para para as camadas 0-5 (A), 5-10 

(B); 10-20 (C) e 20-30 (D) cm, para as áreas sob cerrado nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Na 
figura estão apresentados a equação da reta e o coeficiente de correlação linear significativo a 
0,01 % (***) no teste t 

 

 Uma vez influenciado pela textura e pela cobertura vegetal nas áreas sob vegetação 

observar

nalise a textura da vegetação nativa referente a cada uso. Não foram analisadas as áreas de 

plantio

ma. Para maiores profundidade a dispersão diminui, na camada 10-

20 cm pouco pontos amostrados apresentam  teores de carbono superiores a 1,5%, conseqüência 

do manejo a que estão submetidas (FEARNSIDE E BARBOSA; 1998), sendo estas em sua 

maioria caracterizadas como degradadas.  

nativa, os teores de carbono foram analisados para áreas de pastagem e PD com objetivo de 

 a dinâmica do carbono quanto a mudança no uso da terra, sendo considerada para 

a

 convencional e culturas perenes devido ao reduzido numero de dados disponíveis. 

 O teor de carbono do solo sob pastagem apresentou o mesmo comportamento que a 

vegetação nativa mas com elevada dispersão dos dados em torno da reta, embora com mesmo 

nível de significância a p<0,001 (Figura 9). 

 Para camada 0-5 cm a pastagem apresentou elevado teor de carbono mesmo quendo o teor 

de argila + silte foi baixo, subentendendo que este comportamento esta relacionado ao tempo de 

implantação do sistema siste
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lação entre teores de C (%) e teores de argila+silte (%) do solo para as camadas 0-5 (A),  

quanto a dispersão 

os dados, observados pela concentração de pontos na base e no ápice da reta, ou seja, um grupo 

nor teor de carbono; e outro com textura médio argilosa com 

aior teor de carbono, respectivamente (Figura 10) Observa-se um vazio de pontos na faixa de 

Figura 9 - Corre
5-10 (B); 10-20 (C) e 20-30 (D) cm, para as áreas de pastagem nos estados de Rondônia e Mato Grosso. 
Na figura estão apresentados a equação da reta e o coeficiente de correlação linear significativo a 0,01 % 
(***) no teste t 

 

Os valores referentes ao PD distribuíram-se em dois grupos distintos 

d

com textura media arenosa com me

m

30-50% de argila + silte relativo a pratica de manejo sob PD em função da inexistência de 

amostra de terra. Tal aspecto não foi verificado para pastagem, que apresentou distribuição de 

dados em todas as texturas. 
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Figura 10 - Correlação entre teores de C (%) e teores de argila+silte (%) do solo para as camadas 0-5 (A),  

5-10 (B); 10-20 (C) e 20-30 (D) cm, para as áreas de plantio direto nos estados de Rondônia e Mato 
Grosso. Na figura estão apresentados a equação da reta e o coeficiente de correlação linear significativo a 
0,001 % (***) no teste t 
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.3.4 Estoque de carbono do solo 

  A ão nativa esta representada na 

igura 11. A correção não apresentou diferença na área sob cultura perene;  sendo a menor 

diferença para área de plantio convencional 1,23 Mg ha-1 e a r para PD ,56 M sa 

d ferença é atribuída a variação o submetido ao uso agrícola 

(BERNOUX, et al, 1998), estes valores diferem do compor obse r CARV HO 

 d
e 

C

O plantio direto foi o uso que apresentou maior coeficiente de correlação, mesmo com 

poucos pontos amostrais mesmo em profundidade; onde o teor de carbono foi superior a floresta, 

mostrando o potencial em acumular carbono com o tempo (PEREIRA ,2001) 

 

2

 

correção do estoque de C do solo em relação a vegetaç

F

maio  (4 g ha-1). Es

i na densidade do solo quand

tamento rvado po AL
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Figura 11- Os dados representam as media do estoque de C do solo (Mg/ha) a 0-30 cm para vegetação nativa (NA, 

n=32), pastagem (PA, n=38), culturas perenes (PE, n=8), agricultura sob plantio convencional (PC; n=3) e 
agricultura sob plantio direto (PD, n=15) para as regiões amostradas em Ron
escura representa dados não corrigidos, coluna clara representa dados corrigido

dônia e Mato Grosso. Coluna 
s 

 tratamentos não apresentou diferença 

gnificativa para nenhuma das camadas amostradas (Tabela 8). Na camada 0-5 cm o uso com 

aior média foi a pastagem; e o PC nas camadas 5-10 e 10-20 cm com estoque de 10,69 a  

9,24 Mg ha-1, respectivamente. 

Para a camada 0-30 cm a maior media  foi para o PC com estoque de 51,46 Mg ha-1 e o 

 

 

 O estoque de carbono para os diferentes

si

m

1

 

menor para vegetação nativa com 42,42 Mg ha-1 . 

 O estoque de carbono quando subdividimos a vegetação nativa em floresta e cerrado 

apresenta um estoque de carbono de 46,16 ± 8,68 e 35,31± 12,79, respectivamente; sendo que o 

estoque da floresta superior ao cerrado em 9 MgC. Carvalho (2006) obteve um estoque de 

49 Mg ha-1 para cerrado em Rondônia, em Latossolo Vermelho amarelo com textura argilosa., 

sendo este superior ate mesmo ao estoque da floresta neste trabalho, ficando claro a influencia da 

textura no estoque de C do solo.  

 A pastagem apresentou um estoque médio de 46,75 Mg ha-1 superior ao encontrado por 

Frazão (2007) estudando Neossolo Quartzênico para mesma profundidade em Comodoro (MT). 
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Cassiolato (2002) obteve valor semelhante de estoque para pastagem com 20 anos  

Ta oque de carbono do solo ( s camadas de solo amostradas 
sob vegetação nativa, pastagem, cultu es, ag (plantio convencional e 
plantio direto) nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

(cm) Pa P P P (%

(45,63 Mg ha-1). 

 

bela 8 - Est Mg há-1) para as diferente
ras peren ricultura 

 
Camada Nativa stagem erene C1 D2 C.V. ) 

 Estoque de Carbono (Mg ha-1)  

0-5 10,55   12,19 A 11,83 A 10,98 A 10,97 A 33 

10, 0, 2

20 1 19 7, 0

20-30 10,76  9,62 A 11,39 A 14,77 A 14,11 A 39 

4 4 51 4

A

5-10 7,79 A 9,58 A 8,95 A 69 A 1 65 A 3  

10- 13,32 A 15,19 A 4,03 A ,24 A 1 67 A 3  

 A

0-30 42, 42 A 6,75 A 6,27 A ,46 A 48,76 A 3  

1PC=Plantio Convencio ntio o méd i e 8), 
erene (8), plantio direto (15  e plantio conv cional (3). Med uida de me a letra não diferem entre si elo 

 %, sen  que as letras aiúsculas com  os valores a horizontal. 3Diferença m ima 
tiva. 

Na região do cerrado geralmente não encont tivas, entre PD e PC 

 si roc com ob eraturas 

S et al., O 00 ; B , 2 er as 

os resultados podem ser atribuídas às condições específicas de cada sistema (tipo de solo e 

Considerando que todos os usos apresentam o mesmo c portamento isto pode ser 

 aum m função

m a proteção física e química que a fração argila exerce sobre a MOS (FELLER; 

1997; CH N CO DO

Vários trab ep um ela o m há a 

abalhos na egião de cerr do  (Anexo 1)

nal, 2PD=Pla  Direto. Os dad s representam ias dos usos: nat vas (32), pastag m (3
p ) en ias seg sm  p
teste de Tukey a 5 do  m param n ín
significa
  

 ra diferenças significa

fato atribuído à maior inten dade do p esso de de posição s altas temp

(FREITA 2000; ROSC E et al., 20 b; ROSCOE UURMAN 003). s difA e çn

n

rotação/sucessão de culturas), assim como tempo de implantação do sistema 

 om

devido a textura do solo, com ento e  do teor de argila. Esta tendência esta 

relacionada a co

BEARE, RISTENSE , 2000; ROS E; MACHA , 2002). 

 alhos tem r ortado o ac ulo de C p mudança d anejo mas  um

carência de tr  r a  
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2.3.4.1 Estoque de carb no consider ndo os difere tes usos nas ecorregiões 

 geral, p r om ue  pa  c na 

corregião Rondônia Ce tral (18,1 M  ha ) seguida da Chapada do Parecis (17,3 Mg ha-1); e a 

édia foi pa al -1 (T  mes rtam se o 

esmas e  5 oqu  5,8  re te as 

rf

nsideran  e u ime aná am s 

 PC foi implantado a dois anos sendo cultivado com 

rroz e o PD tem em media 10,5 anos, ou seja, na área sob PC há material vegetal remanescente 

                                  Continua 
Ecor -1

o a n
 

 No ode-se inferi que o uso c  maior estoq médio foi a stagem a 0-5 m 

e n g -1

menor m ra o Pantan 6,9 Mg ha abela 9). O mo compo ento foi ob rvad

para as m corregiões a -10 cm est e de 16,8 e  Mg ha -1, spectivamen . N

camadas subsupe icias  maior estoqo ue foi observado para o PD na Bacia Sedimentar do Paraná. 

 Co do os pares m Alto Xing e Bacia Sed ntar do Par  o PC nas c ada

superficial não diferiu do PD, uma vez que o

a

da área de vegetação nativa, além do aporte de material da cultura do arroz. 

  

Tabela 9 - Estoque de carbono para os diferentes usos e profundidade do solo considerando as 
ecorregiões nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

                                                                                                    
região Estoque de Carbono Mg ha  

 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-30 cm n 
       
Alto Xingu       
Nativa 10,67 ± 3,25 8,98 ± 2,52 15,10 ± 3,72 12,86 ± 3,15 47,58 ± 11,27 15 
Pastagem  9,70 ± 3,58 8,68 ± 2,92 15,60 ± 4,74 6,30 ± 1,40 40,28 ± 10,36 20 
PC 14,18 ± 1,92 13,74 ± 1,21 21,87 ± 3,48 13,66 ± 3,38 63,44 ± 5,80 5 
PD 14,12 ± 1,63 13,26 ± 2,30 22,10 ± 3,08 9,12 ± 2,60 58,61 ± 5,66 20 
       
Bacia Sed. Paraná       
Nativa 11,06 ± 5,20 7,50 ± 3,89 15,72 ± 13,70 13,22 ± 6,70 47,50  ± 21,38 15 
Pastagem  9,17 ± 5,52 8,58 ± 5,11 14,16 ± 8,21 9,78  ± 7,12 41,71  ± 25,35 15 

 
 

8 9,65 ± 1,98 36,11 ± 5,01 10 
4 6,58 ± 2,48 32,68 ± 3,86 15 

D 7,36 ±  0,86 6,66 ±  0,99 12,27 ±  2,80 8,94 ± 3,28 35,24 ± 6,66 10 
    
    

ativa 11,98 ± 3,12 8,10 ±  2,16 11,58 ± 3,60 9,48 ±  2,59 41,07 ± 9,56 13 
stagem

PC 9,23 ± 0,71 8,91 ± 0,80 17,15 ± 0,30 10,19  ± 1,45 45,47  ± 1,73 5 
PD 10,99 ± 3,71 11,89 ± 2,15 22,31 ± 4,38 16,32  ± 7,18 61,52  ± 13,82 15 
       
Chapada Parecis       
Nativa 10,59 ± 4,61 7,36 ± 2,99 12,55 ± 5,60 10,21 ± 4,02 40,70 ± 15,76 25 
Pastagem  17,25 ± 4,33 11,76 ± 3,07 15,48 ± 5,17 5,98  ± 1,97 53,78  ± 10,47 15 
PD 9,23 ± 3,17 9,67 ± 2,51 13,17 ± 5,40 9,29  ± 2,57 38,05 ± 11,66 15 
       
Depres. Araguaia       
Nativa 7,86 ±  0,69 6,25 ±  0,79 12,35 ±  3,1
Pastagem  8,11 ±  1,68 6,81 ±  0,98 11,19 ± 1,8
P
   
Depressão Cuiabá   
N
Pa   14,66 ± 4,11 12,68 ± 3,89 19,45 ± 5,96 11,15 ± 3,79 57,94 ± 16,77 18 
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Tabela 9 - Estoque de carbono para os diferentes usos e profundidade do solo considerando as 
ecorregiões nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

     Conclusão
Ecorregião Estoque de Carbono Mg ha-1  

 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-30 cm n 

Depres. Guaporé       
Nativa 12,03 ± 3,90 7,77 ± 3,34 13,13 ± 3,49 9,39 ± 2,18 42,32 ± 10,16 15 

astagem
D 

10 
25 

Perene 
 

43

19,65 ± 3,04 16,21 ± 8,23 56,36 ± 20,46 3 
13,61 ± 2,34 10,57 ± 4,14 45,78 ±  4,89 30 

P   15,64 ± 6,12 10,46 ± 5,79 18,28 ± 7,47 12,06 ± 8,79 56,55 ± 24,55 20 
P 10,39 ± 2,50 9,25 ± 1,77 16,00 ± 3,22 7,80 ± 1,61 45,47 ± 6,75 10 
PC 9,55 ± 0,94 9,42 ± 0,83 18,71 ± 5,51 6,61 ± 1,25 42,26 ± 6,66 5 

Nordeste MT       
Nativa 10,93 ± 2,13 9,08 ± 1,74 14,74 ± 2,30 11,00 ± 2,75 45,75 ± 7,00 5 
Pastagem  7,31 ± 1,12 5,82 ± 1,23 9,64 ±  2,90 7,39 ± 3,86 30,15 ± 7,01 10 
       
Norte Rondônia       
Nativa 10,12 ± 1,64 9,22 ± 2,44 13,85 ± 1,76 10,99 ± 1,27 42,86  ± 4,82 
Pastagem  13,02 ± 4,92 9,31 ± 1,87 16,66 ± 2,90 12,85 ± 2,70 51,85  ± 7,14 

9,67 ± 1,61 8,65 ± 0,94 15,30 ± 1,95 14,12 ±  4,76 47,47 ± 7,30 10 
      

Norte MT       
Nativa 9,58 ± 2,56 7,97 ± 1,61 14,54 ± 3,12 12,36 ± 2,13 43,83 ± 8,62 20 
Pastagem  10,66 ±10,15 8,75 ± 3,70 15,49 ± 5,49 9,32 ± 3,62 44,57 ± 11,09 20 
PD 11,90 ±  3,03 10,17 ± 2,49 13,69 ± 8,21 7,48 ± 1,96 ,24 ± 5,12 5 
       
Pantanal       
Nativa 6,88 ± 1,02 5,47 ± 1,39 8,33 ± 1,42 7,76 ± 1,77 28,44 ± 3,10 15 
Pastagem  12,34 ± 4,64 9,47 ± 2,95 13,63 ± 4,70 9,21 ± 5,29 44,65 ± 15,94 25 
       
Rondônia Central       
Nativa 14,35 ± 3,92 10,09 ± 2,23 15,30 ± 2,31 11,76 ± 1,71 51,51 ± 6,75 15 
Pastagem  18,09 ± 2,94 16,75 ± 5,24 
PE 12,55 ± 3,20 9,04 ± 2,67 

Os dados representam media ± desvio. 

 

O PC foi a pratica de manejo com  63,4 Mg ha-1, 

supe tação cor com esto 6 Mg h ngu. s 12 

ecorregiões amostradas, 7 delas apresentaram m stoque de C astagem q ando 

do como base a vege ara  

Embora tenha sido es o par ado para ostras, não se 

mpará-las quanto ao uso da terra, uma  ecorreg caracte ticas 

que lhes são peculiares quanto cipitação, regime pluviométrico e 

o. E mesmo conside nica ecor odemos i drão qu o ao 

a vez que dentro  uma mis tação na agrícol com 

  maior media na profundidade de 0-30 cm

rior a vege respondente que de 47, a-1 em Alto Xi Da

aior e para a p u

toma tação nativa p camada 0-30 cm .

  as ecorregiõ âmetro utiliz coleta das am

pode co vez que cada ião apresenta rís

a tipo de solo, vegetação, pre

relev rando uma ú região não p nferir um pa ant

uso, um destas temos tura de vege tiva, sistemas as 
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diferentes manejos além da variação n lo, não sendo representativo apenas por 

 cidades. 

Como exemplo,  a ecorr al que m estoque de 

 para pastagem su zes a sua ativa na  cm. Isso pode 

ter ocorrido devido a característic que apresenta em sua maioria solos 

icos, sujeitos a long inundaçã acumulo de carbono. Outro exemplo 

 Depressão Aragua esenta re nte ond s de pl ícies 

los concessionários,

1.2 Estudo de caso:

Afim de exemplif e no o solo fo lto Xi  por 

o a uso da terra nas áreas analisadas, caracterizada pela 

presença de agricultura no município de Sorriso e pecuária em São José do Xingu. O solo de 

bas 

nal Semidecidual (floresta). 

Para São Jose do Xingu a menor densidade do solo foi observada para a área de vegetação 

nativa em relação a pastagem em todas as camadas amostradas (Tabela 10). Para as áreas de 

pastagem a densidade na camada 0 - 5 cm foi de 1,32 g cm-3 independente do manejo adotado, 

com redução na camada 5 - 10 cm, sendo menor para pastagem nominal, comparada a  pastagem 

degradada e melhorada, possivelmente devido a pressão de pastejo e a aplicação de calcário, uma 

vez que o Ca pode ser considerado como um agente agregante do solo ( BORGES, 1997). 

O teor de carbono do solo diminuiu com aumento da camada amostrada em todos os usos. 

A pastagem melhorada foi o uso que apresentou maior teor de carbono quando considerando a 

profundidade de 0 - 20 cm, com valor mínimo e máximo de 0,81 e 1,22 g kg-1, respectivamente. 

Para camada 20-30 cm o maior teor de C foi encontrado na vegetação nativa (1 g kg-1). O 

aumento do teor de carbono no solo nas camadas superficiais da pastagem foi conseqüência do 

e material vegetal pela parte aérea e pela renovação do sistema radicular. 

a textura destes so

duas

 pode-se citar egião Pantan apresentou u

carbono perior 1,5 ve  vegetação n camada 0-30

a desta ecorregião 

orgân o período de o com maior 

seria a ia a qual apr levo suaveme ulado com área an

fluviais, so  com baixo teor de argila 

 
2.3.4.  Alto Xingu 
 

 icar a variabilidad s atributos d i escolhida A ngu

ser uma ecorregião representativa quant

am os municipíos foi classificado como Latossolo com diferença textural, sendo em media 

55% argila + silte em Sorriso e 12% em São José do Xingu. A vegetação nativa em São José do 

Xingu foi classificada como uma Floresta Estacional Semidecidual e em Sorriso Contato Savana 

Floresta/Floresta Estacio

 

maior aporte d

Consequentemente, o maior estoque foi para pastagem melhorada. O maior estoque nas camadas 

superficiais foi da vegetação nativa seguida. 
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Tabela 10 – Densidade, teor e estoque de carbono do solo nas diferentes camada

vegetação nativa e pastagem em de São José do Xingu (Alto Xingu –
s amostradas sob 
MT) 

 
São José do Xingu 

Camada Densidade Teor de C Estoque de C n 
cm g cm -3 g kg-1 Mg ha-1  

Nativa 
0-5 1,10 ± 0,11 1,29 ± 0,16 7,01 ± 1,64 5 
5-10 1,31 ± 0,04 1,06 ± 0,19 6,97 ± 1,26 5 
10-20 1,14 ± 0,16 1,00 ± 0,14 11,43 ± 2,09 5 
20-30 1,07 ± 0,25 1,00 ± 0,26 10,66 ± 3,29 5 

PA (14)-altamente degradada 
0-5 1,32 ± 0,27 1,06 ± 0,19 7,08 ± 2,29 5 
5-10 1,30 ± 0,07 0,69 ± 0,10 6,22 ± 0,89 5 
10-20 1,41 ± 0,06 0,86 ± 0,08 12,22 ± 
20-30 1,15 ± 0,13 0,81 ± 0,08 5,99 ± 1

1,42 5 
,64 5 

1,24 ± 0,21 1,18 ± 0,14 7,32 ± 1,53 5 
1,26 ± 0,15 1,06 ± 0,23 13,41 ± 3,60 5 

-30 

1,32 ± 0,09 1,30 ± 0,09 8,58 ± 1,08 5 
1,26 ± 0,13 1,30 ± 0,05 8,20 ± 0,91 5 

20-30 5 

Pastagem média 
0-5 1,32 ± 0,17 ± 0,19 7,89 ± 1,64 15 
5-10 4  15
10-20 0,14 1,01 ± 0,19 13,71 ± 3,03 15
20-30 1,23 ± 0,14  ± 0,15 6,43 ± 1,89 15 

PA (14)-nominal 
0-5 1,32 ± 0,14 1,22 ± 0,20 8,02 ± 1,26 5 
5-10 
10-20 
20 1,18 ± 0,02 0,81 ± 0,15 7,11 ± 1,63 5 

PA (14)-melhorada 
0-5 
5-10 
10-20 1,39 ± 0,16 1,11 ± 0,18 15,55 ± 3,20  

1,37 ± 0,13 0,87 ± 0,22 6,19 ± 2,51 

1,19 
 1,26 ± 0,1 1,15 ± 0,18 7,25 ± 1,35  

1,36 ±  
0,83

Os dados representam m io. 

 

A vegetação nativa a 0-30 cm aprese toque de 3 -1, sendo este 

superior a pastagem degradada e nomin tagem melhorada, na qual o estoque foi 

,49 Mg ha-1 (Figura 12). Estes dados mostram a capacidade da pa stocar ca no 

 bem manejada. 

édias ± desv

 ntou um es 7,01 Mg ha

al e inferior a pas

de 38 stagem em e rbo

quando
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 ara as áreas de Sorriso a densidade do solo foi menor para a área de vegetação nativa 

ria orgânica (Tabela 11) 

 O teor de carbono do solo diminuiu com a profundidade para as áreas sob vegetação 

nativa, o contrario foi observado para os demais so. No plantio convencional o aumento do teor 

ultura, considerando que a conversão ocorreu apenas há 2 anos. A pastagem, melhorada com 5 

003; SILVA et al., 2004). 

 

Alt. Deg Melhorada
 

Figura 12 – Es ono do solo pa etação nativa  0-30 cm em S  Xin

  

P

seguida do plantio convencional cultivado com arroz há 2 anos, ocorrendo um pequeno 

acréscimo na densidade devido a mudança do sistema de uso, agora com revolvimento do solo 

modificando a estrutura e alterando a dinâmica da maté

 O plantio direto apresentou menor densidade que a pastagem em todas as camadas 

amostradas, mas quando comparado entre si houve um adensamento das camadas mais 

profundas, conseqüência da mecanização agrícola. 

 u

na camada superficial é devido a presença de resíduos da vegetação nativa juntamente ao da nova 

c

anos, estimulou o crescimento e consequentemente a deposição de material vegetal com maior 

renovação de raiz com capacidade de manter e até mesmo aumentar os teores de C na camada 

superficial e subsuperficial com o tempo (CERRI, 2

No PD ocorre deposição de palhada na superfície do solo,  sem revolvimento do mesmo, a 

distribuição do C no perfil do solo tende a voltar às características originais semelhantes à 

vegetação nativa. 

 O maior estoque na superfície foi para vegetação nativa (16,94 Mg ha-1) seguida da 

pastagem melhorada (15,11 Mg ha-1); nas camadas subsuperficiais este foi maior para as áreas 

sob PD . 
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Tabela 11 – Densidade, teor e estoque de carbono do solo nas diferentes camadas amostradas sob 
vegetação nativa e pastagem e plantio direto (PD) em Sorriso (Sorriso –MT) 

 
Sorriso 

Ca
cm
mada Densidade Teor de C Estoque de C n 

 g cm -3 g kg-1 Mg ha-1  

Nativa 
0-5 0,96 ± 0,08 1,77 ± 0,35 16,94± 2,88 10 
5-10 
10-20 

0,97 ± 0,10 1,43 ± 0,23 13,96 ± 2,56 10 
0,90 ± 0,08 2,22 ± 0,64 9,93 ± 2,43 10 

20-30 

1,19 ± 0,05 1,37 ± 0,05 5,45 ± 2,81 5 

PC (2) 
0,99 ± 0,07 2,88 ± 0,34 14,18 ± 1,92 5 

2,66 ± 0,30 13,74 ± 1,21 5 
0-20 1,03 ± 0,05 1,63 ± 0,14 13,40 ± 6,32 5 

7 ± 2,58 10 
0-20 

 2,33 ± 0,29 12,95 ± 2,06 10 
10-20 1,11± 0,07 2,07 ± 0,39 22,79± 3,66 10 
20-30 1,12 ± 0,05 1,57± 0,16 29,17 ± 6,12 10 

0,84 ± 0,05 3,01 ± 0,60 12,50 ± 2,01 10 

PA (5) melhorada 
0-5 1,22 ± 0,04 2,49 ± 0,30 15,11 ± 1,69 5 
5-10 1,23 ± 0,07 2,10 ± 0,23 13,00 ± 1,73 5 
10-20 1,18 ± 0,04 1,79 ± 0,34 21,27 ± 4,59 5 
20-30 

0-5 
5-10 1,04 ± 0,18 
1
20-30 0,99 ± 0,10 2,22 ± 0,55 21,87 ± 3,48 5 

PD(6) 
0-5 1,11 ± 0,08 2,64 ± 0,36 14,60 ± 1,57 10 
5-10 1,09 ± 0,04 2,49 ± 0,51 13,5
1 1,08 ± 0,05 1,98 ± 0,25 21,41 ± 2,34 10 
20-30 1,09 ± 0,07 1,42 ± 0,28 25,52 ± 6,83 10 

PD(15) 
0-5 1,04 ± 0,10 2,63 ± 0,31 13,64 ± 1,62 10 
5-10 1,11± 0,07

Os dados representam médias ± desvio 

 

 O estoque de carbono para vegetação nativa foi de 53,30 Mg ha-1 na camada 0-30 cm 

(Figura 13), sendo inferior a pastagem em 1,57 Mg ha-1. A agricultura apresentou o maior 

estoque para o plantio direto 15 anos (78,55 Mg ha-1). 

 Assim, verificar o tempo de implantação do plantio direto como também a eficiência do 

sistema, pode aumentar a distribuição de C no solo também em profundidade (SIQUEIRA 

NETO, 2003; SÁ et al., 2001; LOVATO et al., 2004). 
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 Estoque de carbono do solo para área de vegetação nativa,  pastagem, plantio convencional e plantio 
direto  a 0-30 cm em Sorriso (MT) 

Figura 13 –

 

o o tempo de implantação do sistema. 

 um incremento significativo no estoque 

e C do solo. 

 (3,63 Mg h

 

A partir do estoque obtido pela vegetação nativa e o estoque da  pastagem e plantio direto, 

foi calculada a taxa de acumulo e perda de carbono devido a mudança do uso da terra 

considerand

A pastagem melhorada localizada em São José do Xingu teve um acumulo de  

0,17 Mg ha-1 ano-1, contudo para o município de Sorriso, a pastagem também melhorada 

apresentou uma perda média de -0,31 Mg ha-1 ano-1. Esta diferença pode estar relacionada com a 

textura do solo e o estoque de C na vegetação nativa encontrada em cada município. No 

município de São José do Xingu a pastagem nominal apresentou um decréscimo no estoque de C 

em função do tempo praticamente insignificante (-0,01 Mg ha-1 ano-1) contudo para a pastagem 

degradada foi observado uma taxa de perdas elevada (-0,33 Mg ha-1 ano-1), isto ocorreu devido a 

baixo aporte de material vegetal desta condição e maior mineralização da MOS em solos 

arenosos (FREIXO et al., 2002). 

Em Sorriso, o maior estoque de C na área sob vegetação nativa em relação a São José do 

Xingu, isto provavelmente devido a textura mais argilosa, necessita de um aporte maior de 

material vegetal proveniente da pastagem para que ocorra

d

Para as áreas de plantio direto o maior acumulo foi encontrado na área de 6 anos 

a-1 ano-1) em relação a área com 15 anos (1,16 Mg ha-1 ano-1). Isto ocorreu uma vez 
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que as áreas com maior tempo de implantação ndem a acumular menos C que áreas r 

 de  o ra r e a io 

o).

O δ 13 C eterm  som para s d tagem egetaç ativa, 

reas taçã ltur  d ntes c fotoss ico; sobre uma 

a área não sendo possível iden  orig  is  δ 13

s valo  δ 13 inuí m a di ara a  de floresta com variação 

 houve u  acréscimo de C3 com aumento a profundidade -22 a 

 (Figur Para a 0-  aporte de m l vege desta (  uma 

 valo  dim   

te com meno

tempo ma ténejo, a o tpon  qu nte as e da ses ão compensadas p las saíd s (equilíbr

dinâmic  

 

2.3.5 Composição isotópica do solo 
 

  foi d inado ente as área e pas  e v ão n uma vez 

que em á agrícolas havia ro o de cu as, com ifere iclo intét

mesm tificar a em do ótopo  C.  

 O res de  C dim ram co profun dade p  área

de -28 a -26‰, na pastagem m
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cada ivas ( Pasta 37) 
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ndo stag  20 om v o 3 C de -20 a -23 ‰ para a camada 

.  

ste de o n da p  na  é o a p nça de terial 

ente da egetação rimaria, ou mesmo p de plantas daninhas que 

tam ciclo fotossi  de s C4 ue de p esta  consideradas 
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δ  13 C 

Figura 14 - C posição ica do no (δ 13C  solo p  as dif s cama ostra vege
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uso. Nat n=25), gem (n=
  

elhant i ob da p  Mor et a 2) 

considera duas pa em de anos, c ariaçã de δ 1

 0-30 cm

 E créscim o C 13 astagem  camada 5-10 cm  devid rese  ma

remanesc  v p ela entrada de resíduos 

apresen ntético planta , já q  gran arte d eram
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pastagens deg , co o ap e ma C3 i et a 85) in  o aum to no 

δ 13 solo  con ncia ineralização da matéria orgânica, sendo a 

ção pr cialm ealiz or co  p em C13 (BALESDENT et al.1993). 

oraes e al.(2002) elata a g nde quan dade de carbono remanescente da vegetação 

present áreas astag m id lev omo o dev a agre ão a 

s de a endo raliz ntam M  et a 0) 

A con o d tagem estoque de C do solo para as diferentes camadas 

as nã ento adrã to a (T 12), stoqu mentando até a 

 pastagem mais velha. 

2 - Es a da ibuiç vege C3  (Mg
do sob pastagem (PA) com diferentes tempos de implantação em todas as 

camadas amostradas nos estados de Rondônia e mato Grosso   

Uso Estoque 

radadas m baix orte d terial . Cerr l. (19 fere en

valor de C no  como seqüê da m

humifica eferen ente r ada p mposto obre 

 M t  r ra ti

nativa e em  de p e om c ade e ada c  send ido gaç

partícula rgila, s  mine ados le ente ( ARTIN l ,199

 tribuiçã a pas  no 

amostrad o apres u um p o quan  idade abela com e e au

idade de 18 anos,  decrescendo em

 

Tabela 1 timativ  contr ão da tação  e C4  ha-1 e %) no estoque de C no 
solo corrigi

       Continua
PA δ  13C Estoque NA δ  13C Nativa Pastagem Nativa Pastagem 

 Mg ha-1 ‰ Mg ha-1 ‰ Mg ha-1 % 

PA(3)         
0 - 5 7,81 -26,5 6,51 -27,6 7,04 0,77 90 10 

8,04 -27,4 4,51 -27,5 7,74 0,30 96 4 
10 - 20  9,25 -27,0 7,68 -26,1 8,61 0,65 93 7 
PA(5)         
0 - 5 9,07 -23,5 7,17 -27,8 6,36 2,71 70 30 
5 - 10 7,08 -25,0 5,20 -25,6 5,68 1,39 80 20 
10 - 20  10,27 -25,0 10,46 -27,4 8,19 2,08 80 20 
PA(10)         
0 - 5 11,37 -22,6 10,14 -27,1 7,26 4,11 64 36 
5 - 10 8,36 -23,9 7,28 -25,5 6,08 2,28 73 27 
10 - 20  15,58 -24,8 12,89 -26,8 12,25 3,33 79 21 
PA(12)         
0 - 5 15,84 -22,5 13,62 -27,1 10,08 5,77 64 36 
5 - 10 12,40 -23,2 9,87 -25,1 8,45 3,95 68 32 
10 - 20  19,92 -24,6 16,48 -27,7 15,39 4,53 77 23 
PA(13)         
0 - 5 12,61 -21,7 8,66 -26,1 7,30 5,31 58 42 
5 - 10 9,67 -23,5 7,27 -27,1 6,75 2,91 70 30 
10 - 20  14,98 -24,8 12,22 -27,0 11,76 3,22 78 22 
PA(14)         
0 - 5 9,72 -24,3 8,53 -27,2 7,29 2,43 75 25 
5 - 10 7,88 -24,7 7,04 -27,6 6,13 1,76 78 22 
10 - 20  13,07 -25,7 11,06 -27,7 11,09 1,97 85 15 
         

 

5 - 10 
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Tabela 12 - Estimativa da contribuição da vegetação C3 e C4 (Mg ha-1 e %) no estoque de C no 
solo corrigido sob pastagem (PA) com diferentes tempos de implantação em todas as 
camadas amostradas nos estados de Rondônia e mato Grosso 

       Conclusão
Uso Estoque PA δ  13C Estoque NA δ  13C Nativa Pastagem Nativa Pastagem 
 Mg ha-1 ‰ Mg ha-1 ‰ Mg ha-1 % 
PA(15)         
0 - 5 11,10 -21,7 11,43 -27,6 6,44 4,66 58 42 
5 - 10 9,02 -22,9 7,75 -27,4 5,97 3,06 66 34 
1   14,11 -23,1 13,72 -27,2 9,49 4,62 67 33 
PA(16)         
0 - 5 21,13 -22,9 15,73 -26,8 13,88 7,25 66 34 
5 - 10 17,49 -23,9 8,83 -28,3 12,77 4,73 73 27 
10 - 20  25,44 -25,1 13,58 -27,2 20,59 4,86 81 19 
PA(17)         
0 - 5 16,48 -18,0 13,41 -23,8 5,53 10,96 34 66 
5 - 10 15,35 -18,9 11,81 

0 - 20

-22,6 6,00 9,36 39 61 
0

A(18

     
9,03 -27,1 6,44 6,74 49 51 

- 10 

 

10 - 2   25,07 -19,4 18,25 -21,1 10,72 14,35 43 57 
P )         
0 - 5 19,12 -19,7 13,10 -27,2 8,48 10,63 44 56 
5 - 10 13,40 -18,5 7,28 -27,4 4,95 8,45 37 63 
10 - 20  17,76 -20,2 9,97 -28,2 8,53 9,23 48 52 
PA(20)    
0 - 5 13,18 -20,3 
5 9,37 -21,5 7,45 -27,5 5,31 4,07 57 43 
10 - 20  15,42 -21,8 11,16 -27,6 9,07 6,35 59 41 
PA(21)         
0 - 5 11,38 -22,7 13,19 -27,3 7,38 4,00 65 35 
5 - 10 8,64 -23,9 9,44 -23,3 6,27 2,37 73 27 
10 - 20  13,66 -24,6 14,62 -27,4 10,53 3,13 77 23 
PA(22)         
0 - 5 13,17 -21,7 12,43 -25,9 7,67 5,50 58 42 
5 - 10 13,67 -22,5 8,78 -26,4 8,63 5,04 63 37 
10 - 20  23,55 -22,2 18,21 -26,1 14,49 9,07 62 38 
PA(25)         
0 - 5 8,44 -22,9 7,55 -27,7 5,57 2,87 66 34 
5 - 10 6,51 -21,6 6,36 -28,7 3,72 2,78 57 43 
10 - 20  10,36 -23,3 11,71 -27,9 7,09 3,26 68 32 

PA= pastagem, NA= nativa 
 

 Os estoques obtidos para as pastagem com 17 e 18 anos indica que a pastagem pode ser 

dreno de C no solo quando bem manejadas, valores semelhantes a estes foram obtidos por Neill 

et al. (1996) somente em pastagem de 81 anos  em Nova Vida (RO). 
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2.3.6 Taxa de acúmulo ou perda de carbono em relação à vegetação nativa 

 

 A taxa de acúmulo representa a quantidade de carbono que foi acumulado ou perdido por 

um determinado sistema em cada ano de cultivo em relação à vegetação nativa na camada 0-30 

cm, o cálculo foi realizado somente para áreas com mais de cinco anos de estabelecimento do 

último uso ou manejo considerando que este período foi suficiente para a adaptação do sistema. 

 Quando calculado as taxas para as áreas de pastagem estas não apresentaram padrão 

quanto a idade individual com variação média de -0,41 ± 1,42 Mg ha-1ano-1 para pastagem de 

inco anos, com maior perda;  e de -0,12 ± 0,14 Mg ha-1ano-1para pastagem com 25 anos. O 

o acumulo de 0,47 a  3,74 Mg ha ano . 

m mais 

a terra tem influencia da propriedade 

uímic

; SCHOLES et al., 1997; GARCIA-OLIVA et al., 1999), mudança na 

omunidade microbiológica (PRASAD et al., 1994), mudança no ciclo do nitrogênio (BROWN; 

UGO, 1990; CHONÉ et al, 1991; DESJARDINS et al., 1994) e praticas de manejo (FELLER; 

EARE, 1997, FEARNSIDE; BARBOSA, 1998; SCHOLES et al., 1997; BRUCE et al., 1999). 

c

maior acumulo foi para pastagem de 13 anos (2,60 ± 1,84 Mg ha-1ano-1), sendo nesta a  variação 
-1 -1n

 Se considerarmos uma faixa de implantação de cinco anos, estas apresentaram acúmulo 

médio de 1,15  ± 1,69 Mg ha-1ano-1 até 10 anos, com variação de 0,36 a 0,72 Mg ha-1ano-1 para 

pastagens entre 10-15 e 15-20 anos, respectivamente; com perda de C para pastagem co

de 20 anos ( -0,12 ± 0,68 Mg ha-1ano-1). 

  Quando analisado a pastagem em função do manejo observamos que este parâmetro 

também não teve um  padrão com variação de perda (-2,18 Mg ha-1ano-1) e ganho  

(3,77 Mg ha-1ano-1) dentro de um mesmo manejo (pastagem altamente degradada). Sendo 

acumulo médio deste manejo 0,67 ± 1,46 Mg ha-1ano-1 superior ao da pastagem melhorada, na 

qual houve perda de C (-0,04 ± 0,95 Mg ha-1ano-1), com variação de  perda de e acumulo de  

-2,98 Mg ha-1ano-1 e 0,86 Mg ha-1ano-1, respectivamente. Com isso, pode-se inferir que a perda e 

o acumulo de carbono na pastagem está relacionada a um conjunto de fatores e não somente a 

idade, manejo, textura do solo como o observado na correlação com C (Figura 9, com tendência 

mas não observando um padrão no acumulo), isso corrobora com dados da literatura onde o 

comportamento do carbono no solo após a mudança do uso d

q a da liteira (FEIGL et al., 1995; ELLERT; GREGORICH, 1996; SCHOLES et al.,1997), 

clima (LUGO et al., 1986; BROWN; LUGO, 1990; MORAES et al., 1996), tipo de solo 

(FELLER; BEARE, 1997

c

L

B
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 Para plantio direto a taxa de acumulo foi calculada considerando a textura do solo, uma 

do ser este atributo foi determina olo (Figuvez observa ra 7). A taxa média do 

acu de carbono foi de 1,76 ± 1,54 Mg ha-1  v çã ativ nte, 

quando este uso foi analisado na faixa de 0-30 e 30-60 ulo de C foi de  

5 e 2,1 g ha-1 -1, ja, pa de argi  s > lo 

or no e rbono. tes ltados

MOS n s orga -m l e pro mento de C no solo (FELLER; 

97; Z 005). 

 
omparaç estoqu  d  solo e verif os r e 

vegetação nativa nos estados de Rondônia e Mato Grosso 

 amostrada. 

O estoque médio de carbono estimado para todos os tipos de solo encontrados neste 

s Argissolo ara o calculado. Estes 

lores foram contrario ao estimado por  Batjes nde o maior estoque foi 

para o Latossolo com 50,50 r so 4  t uais 

representam 2 ,8 e 24,6%, respecti e. Para a m sma regi este da B cia ônica, 

udando atributos de solo, observaram  apesar d  va  nos 

stoque de car do solo sob vegetação de floresta é de 37,00 t.ha-1, 

a profundidad riações se hantes fo erificadas por Neill et al. 

nicípios de Ro , onde o estoque de carbono do solo variou de 32,30 ± 

,00 ± 2,3 -1 (Porto Velho). 

ue estimado ior que o determinado ostragem om

ossolo,  sendo uase insi icante 0,  m-2 com aio a no 

m-2). 

 
 

nte no teor de C no s

mulo ano-1 comparado a egeta o n a refere

% de argila + silte, o acúm

1,27 ± 1,2 4 ± 1,66 M ano  ou se ra um teor la + ilte  30% no so

houve mai stoque de ca   Es  resu  mostraram que o PD favoreceu a proteção 

física da os complexo no inera moveu o au

BEARE, 19 INN et al., 2

2.3.7 C ão entre os es e C do  estimados icad  pa a as áreas d

 

 Os estoques de carbono referentes a vegetação nativa determinados neste trabalho foram 

comparados aos estimados por Mello(2007) a partir de uma base de dados; sendo estes 

comparados em função do tipo de solo em escala geral e para cada ecorregião

 

trabalho foi de 4,82 kg m-2 e o calculado de  4,29 kg m-2 (Tabela 13), com o maior estoque para 

s, seguido dos Latossolos quando estimado e Plintossolos po

va e Dijkshoorn (1999) o

t ha-1 seguido pelo  A gis los com estoque de 4 ,00 ha-1 os q

4 vament e ão, sudo a Amaz

Moraes et al. (1996), est  que, as riações

teores de argila, o e bono 

considerando a mesm e. Va mel ram v

(1997) em alguns mu ndônia

3,20 t.ha-1 (Nova Vida) a 62 0 t.ha

 No geral o estoq foi ma  na am  c  incremento 

apenas para o Plint este q gnif 04 kg  m r perd

Neossolo (-1,32 kg 
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Tabela 13 – Comparação entre os estoques estimado e determinado na camada 0-30 cm para os 
diferentes tipo de solo no estado de Rondônia e Mato Grosso 

 Estoque de Carbono  

Solo Estoque Estimado C.V. n Estoque Verificado C.V. n EE-EV 

 kg m-2 %  kg m-2 %  kg m-2

Latossolo 4,82 ± 0,09 2 1630 4,24 ± 1,24 29 18 -0,56 ± 1,26 
Argissolo 4,94 ±  0,09 2 748 4,73 ± 1,05 22 8 -0,21± 1,08 

eossolo 4,88 ± 0,10 2 304 3,46 ± 1,09 31 3 -1,32 ± 1,01 
lintossolo 4,64 ± 1,24 27 254 4,68 ± 0,89 19 2 0,04 ± 2,13 

bissolo 4,01 --- 350 3,05 --- 1 -0,96 

4,82 ± 0,29 6 1630 4,29 ± 1,17 27 32 -0,53 ± 1,21 

N
P
Cam

Média 

 
O resultado do estoque de carbono considerando as ecorregiões está apresentado na  

abela 14, sendo a comparação por classes de solos impossibilitada devido ao numero de 

petições. O estoque médio estimado foi de 4,97 kg m-2, sendo o estoque mínimo de 3,95 para a 

uiabá e o máximo para Nordeste de Mato Grosso (5,95 kg m-2). 

abela 14- Comparação entre os estoques estimado e determinado na camada 0-30 cm para as 
diferentes ecorregiões no estado de Rondônia e Mato Grosso 

Estoque de Carbono 

 

T

re

Depressão C

 

T

 
 

Ecorregião Estoque Estimado n Estoque Verificado N EE-EV 
 kg m-2  kg m-2  kg m-2

5,17 105 4,76 3 -0,41 Alto Xingu 
Bacia Sedim
Chapada do Parecis 

entar Paraná 4,35 93 4,75 3 0,40 
5,46 437 4,08 5 -1,38 

Depressão Araguaia 4,23 36 3,61 2 -0,62 
Depressão Cuiabá 3,95 153 3,70 3 -0,25 
Depressão Guaporé 5,93 757 4,23 3 -1,70 
Nordeste de Mato Grosso 5,95 34 4,58 1 -1,38 
Norte de Mato Grosso 5,64 140 4,38 2 -1,26 
Norte de Rondônia 4,62 633 4,29 4 -0,33 
Pantanal 4,70 70 2,84 3 -1,86 
Rondônia Central 4,63 967 5,15 3 0,52 
Média 4,97 311 4,22 3 -0,75 
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O estoque calculado apresentou uma média de 4,22 kg m-2, inferior a estimada por Mello 

(2007) em 0,75 kg m-2. O maior estoque foi de  Rondônia Central (5,15 kg m-2) e o menor para o 

Pantan

 além de fatores edafoclimaticos 

 

 

al, o mesmo foi estimado  por Mello ( 0 - 100 cm). 

 A diferença entre o carbono estimado e o calculado foi superior aos observados em cada 

classe especifica de solo,com variação de -1,86 a 0,52 kg m-2 , sendo a dinâmica do carbono 

influenciada pelo tipo de solo, mineralogia, teor de argila,
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

ção nativa e nas mudanças de 

são 

o solo 

ão, 

é 

prudente enumerar as causas e fatores que contribuem para esta estruturação. 

ual  

representa os uso da terra predominante nos dois estados estudados, caracterizados por pastagem 

s 

mpregados e o tempo da 

carbono, uma vez observada que apenas dois municípios são pouco representativos para afirmar, 

o, as 

ecorregiões foram essenciais para a distribuição aleatória das cidades a serem amostradas. 

e 

 estoque foi influenciado pela mudança no uso da terra, manejo e tempo 

s 

2 getal, considerando que não sofrem 

Considerando a extensão total dos estados de Rondônia e Mato Grosso, não houve

diferença significativa nos estoque de carbono do solo sob vegeta

uso para pastagens e agricultura. Esse comportamento pode ser justificado pela grande exten

da área avaliada e dos diferentes tipos de manejo d

No entanto, quando os estoques de carbono do solo são agrupados por ecorregi

verifica-se uma estruturação dos dados em função do tipo de uso da terra.Contudo, não 

Quando, analisando uma única ecorregião, como por exemplo o Alto Xingu, a q

e agricultura, as diferenças nos estoque de carbono forma mais significativas. Essas diferença

nos estoque de carbono poder-se-ia atribuir a variação dos manejos e

mudança do uso da terra. 

 As ecorregiões não foram utilizadas como parâmetro de comparação nos estoques de 

e até mesmo extrapolar informações referentes a dinâmica do carbono no solo.Contud

 O estoque de carbono apresentou correlação positiva e crescente com os teores de argila 

silte do solo, sendo que o

de implantação.  

 Praticas conservacionistas de manejo do solo como o plantio direto podem reduzir a

emissões de CO  pelo maior acumulo de material ve

influencia de praticas agrícolas que favorece a mineralização da MOS. 
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udança do manejo do solo em diferentes regiões do Brasil 

Locais 
Tipo de Solo 

(Classificação Brasileira) 
Estoque de C (Mg ha-1) Camadas Referência 

  Nativa Pastagem PC PD (cm)  

Campinas (SP) Latossolo vermelho   78,0 80,8 0-20 De Maria et al. (1999) 

Coimbra (MG) Argissolo vermelho amarelo   31,2 38,5 0-20 Leite et al. (2004) 

Costa Rica (MS) Latossolo vermelho   38,6 41,0 0-20 Bayer et al. (2006) 

Luziânia (GO) Latossolo vermelho   54,3 57,3 0-20 Bayer et al. (2006) 

Planaltina (DF) Latossolo vermelho 39,7 42,2 37,3 47,3 0-20 Corazza et al. (1999) 

Planaltina (DF) Latossolo vermelho 47,8  37,0 47,5 0-20 Oliveira et al. (2004) 

Sen. Canedo (GO) Latossolo vermelho 51,2  48,6 49,6 0-20 Freitas et al. (2000) 

Sete Lagoas (MG) Latossolo vermelho   50,3 50,0 0-20 Roscoe & Buurman (2003) 

Sinop (MT) Latossolo vermelho amarelo 51,0  43,7 47,2 0-20 Perrin (2003) 

Comodoro (MT) Neossolo Quartzarênico 16,5 15,8  18,7 0-30 Frazão (2007) 

Goiânia (GO) Latossolo vermelho   19,9 22,3 0-30 Metay et al. (2007) 

Planaltina (DF) Latossolo vermelho   67,2 83,6 0-30 Jantalia et al. (2007) 

Uberlândia (MG) Latossolo vermelho amarelo 56,7 67,5   0-30 Wilcker & Lilienfein (2004) 

Vilhena (RO) Latossolo vermelho amarelo 48,1  58,5 59,0 0-30 Carvalho (2006) 
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