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RESUMO 

 

Intensificação de cultivos na região Sul do Brasil: estoques de C e N e efeitos na 

fertilidade do solo a longo prazo 

 

A adubação nitrogenada tem potencial de aumentar o rendimento dos cultivos, porém o 

uso de doses de nitrogênio (N) acima daquela requerida pode resultar em perdas de N no sistema 

solo-planta. A adoção de sistemas integrados de produção, com rotação entre gramíneas e 

leguminosas, tem potencial de aumentar o rendimento agrícola e reduzir a demanda de 

fertilizantes nitrogenados. Neste estudo avaliamos o efeito da cultura de cobertura antecessora 

ao milho e adubação nitrogenada na distribuição de frações de C e N no perfil do solo, ciclagem 

de nutrientes e produtividade do milho em sistema de plantio direto. A nossa hipótese é que a 

rotação de culturas aumenta os estoques de C e N no solo e a fertilidade do solo, permitindo 

manter elevadas produtividades do milho com menores doses de N-fertilizante. Um 

experimento de campo foi conduzido durante oito anos sob o delineamento de blocos 

casualizados em um arranjo de parcelas subdivididas. As parcelas foram compostas de três 

rotações bianuais: Padrão Agrícola Atual (PAA), aveia preta e milho no primeiro ano, trigo e 

soja no segundo ano; Padrão Agrícola Forrageiro (PAF), aveia branca (para silagem) e milho 

no primeiro ano, azevém (para silagem) e soja no segundo ano; e Intensificação Ecológica (IE), 

ervilha forrageira e milho no primeiro ano, trigo e soja no segundo ano. As subparcelas foram 

compostas de doses de N (sem N, 70, 140, 210 kg ha-1N) aplicadas em cobertura (estádio V4) 

durante o cultivo do milho. Foram obtidos resultados de produtividade de todos os anos do 

experimento. Em junho de 2019, ao final de oito anos do experimento, foram coletadas amostras 

de solo até 1,0 m de profundidade para determinação do N total, C total, N inorgânico (NH4
+, 

NO3
- e NO2

- ), N orgânico dissolvido (NOD) e densidade do solo. Também foi realizada análise 

química do solo nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm. A adubação nitrogenada promoveu 

ganhos de produtividade no milho nos três sistemas de rotação, porém a resposta à adubação 

seguiu a ordem PAA > PAF > IE. A rotação de culturas alterou de forma significativa os 

estoques de C e N do solo, com maiores estoques para o sistema IE. O aumento nas doses de 

N, por outro lado, não contribuiu para o aumento nos estoques de C e N total do solo. O aumento 

nas doses de N também não aumentou os estoques de N inorgânico no solo, demonstrando baixa 

capacidade de lixiviação de nitrato nas condições do estudo. Apesar dos teores de NOD não 

sofrerem influência dos sistemas de rotação e doses de N, foram mais elevados em todo o perfil 

de solo comparado aos teores de N inorgânico. Estudos futuros devem elucidar os mecanismos 

de retenção e transporte de NOD em solos tropicais. O aumento nas doses de N promoveu, nos 

três sistemas, maior acidificação do solo, enquanto o sistema PAF promoveu redução nos teores 

de nutrientes no solo em virtude da maior extração de nutrientes pela colheita da parte aérea. 

Os resultados indicam que a rotação de culturas tem maior potencial de promover aumento nos 

estoques de C e N no solo do que a intensificação no uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos. 

 

Palavras-chave: Milho, Adubação nitrogenada, Estoque de carbono, Nitrogênio orgânico 

dissolvido 

 

 

  



9 
 

ABSTRACT 

 

Agricultural intensification in south Brazil: long term effects on soil C and N storage 

and soil fertility  

 

Nitrogen fertilization has the potential to increase crop yields, but the use of nitrogen 

(N) doses above that required can result in N losses in the soil-plant system. The adoption of 

integrated production systems, with rotation between grasses and legumes, has the potential to 

increase agricultural yield and reduce the demand for nitrogen fertilizers. In this study, we 

evaluated the effect of the cover crop preceding corn and nitrogen fertilization on the 

distribution of C and N fractions in the soil profile, nutrient cycling and corn yield under no-

tillage system. Our hypothesis is that crop rotation increases soil C and N stocks and soil 

fertility, allowing the maintenance of high maize yields with lower doses of fertilizer-N. A field 

experiment was conducted for eight years under a randomized block design in a split-plot 

arrangement. The plots were composed of three biannual rotations: Current Agricultural 

Standard (PAA), black oats and corn in the first year, wheat and soybeans in the second year; 

Forage Agricultural Standard (PAF), white oats (for silage) and corn in the first year, ryegrass 

(for silage) and soybeans in the second year; and Ecological Intensification (IE), forage peas 

and corn in the first year, wheat and soybeans in the second year. The subplots were composed 

of N doses (no N, 70, 140, 210 kg ha-1N) applied in topdressing (stage V4) during corn 

cultivation. Productivity results were obtained from all years of the experiment. In June 2019, 

at the end of eight years of the experiment, soil samples were collected up to 1.0 m in depth to 

determine total N, total C, inorganic N (NH4+, NO3- and NO2-), dissolved organic N ( NOD) 

and soil density. Chemical analysis of the soil was also carried out in layers 0-5, 5-10, 10-20 

and 20-40 cm. Nitrogen fertilization promoted yield gains in corn in the three rotation systems, 

but the response to fertilization followed the order PAA > PAF > IE. Crop rotation significantly 

altered soil C and N stocks, with higher stocks for the IE system. The increase in N doses, on 

the other hand, did not contribute to the increase in soil C and total N stocks. The increase in N 

doses also did not increase the soil inorganic N stocks, demonstrating low nitrate leaching 

capacity under the study conditions. Although NOD contents were not influenced by rotation 

systems and N doses, they were higher throughout the soil profile compared to inorganic N 

contents. Future studies should elucidate NOD retention and transport mechanisms in tropical 

soils. The increase in N doses promoted, in the three systems, greater soil acidification, while 

the PAF system promoted a reduction in soil nutrient contents due to the greater extraction of 

nutrients by the aerial part harvest. The results indicate that crop rotation has greater potential 

to promote an increase in soil C and N stocks than the intensification in the use of synthetic 

nitrogen fertilizers. 

 

Keywords: Corn, Nitrogen fertilization, Carbon stock, Dissolved organic nitrogen 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os agrossistemas brasileiros apresentam grande potencial de produtividade e de 

melhoria das funções do solo quando submetidos a um sistema intensivo de produção de 

biomassa e manejo conservacionista (Mc Daniel et al., 2014; Salton et al., 2014; Moraes Sá et 

al., 2015). Nesse sentido, a diversificação de culturas tem papel fundamental na obtenção do 

sucesso que se espera com a intensificação de sistemas. A rotação de culturas apresenta uma 

série de benefícios, podendo auxiliar na estruturação do solo e proteção contra a erosão, 

incrementa os teores de matéria orgânica do solo (MOS), aumentando a atividade microbiana 

e elevando a capacidade do solo em fornecer nutrientes para as plantas, sendo seus benefícios 

diretamente proporcionais ao aumento da diversificação de cultivos (Sisti et al., 2004; Mc 

Daniel et al., 2014).  

 Na região Sul do Brasil, que apresenta condições de clima subtropical, tem-se dado 

maior ênfase na inclusão de leguminosas em rotação como estratégia de aumentar os estoques 

e a disponibilidade de nitrogênio (N) para as culturas subsequentes. Com isso, busca-se reduzir 

a necessidade de aplicação de altas doses de fertilizantes nitrogenados e diminuir os efeitos 

desfavoráveis associados à adubação nitrogenada, como acidificação do solo e perdas de N-

fertilizante por lixiviação, volatilização ou desnitrificação (Aita et al., 2001; Amado et al., 2002; 

Gava et al., 2006). No entanto, existem pontos que apresentam como desvantagens na adoção 

de determinadas plantas leguminosas como o custo de aquisição de sementes e risco de serem 

hospedeiras de potenciais patógenos, que podem gerar risco para as culturas de verão e maior 

valor agregado. 

 Outro ponto importante que justifica a busca por redução na aplicação de fertilizantes 

nitrogenados sintéticos é o baixo aproveitamento do N-fertilizante, também conhecido como 

eficiência de uso do N (EUN). A EUN em sistemas agrícolas normalmente varia de 30 a 50% 

do N (Ladha et al., 2016) e o aumento da dose de N-fertilizante, além de poder resultar em 

maiores perdas, pode também gerar perdas na MOS pela aceleração da mineralização de 

resíduos (Green et al., 1995; Dourado-Neto et al., 2010; Ladha et al., 2011). Assim, alinhar o 

benefício da diversificação de plantas com o benefício de uma correta adubação nitrogenada se 

faz essencial para garantir sistemas produtivos e sustentáveis por mais tempo. 

 Embora seja de amplo conhecimento os benefícios da cultura anterior para a 

produtividade da cultura subsequente (Aita et al., 2001; Crusciol et al., 2015), informações a 

respeito da intensificação e diversificação de cultivos a longo prazo na dinâmica do carbono 

(C) e N no solo, ciclagem de nutrientes, assim como a relação com a produtividade, ainda são 

escassas ou fragmentadas. Para isso, experimentos de longa duração que avaliem o efeito 
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acumulado destas práticas na qualidade e funcionalidade do solo são fundamentais por 

permitirem estabelecer práticas agrícolas sustentáveis. Portanto, a hipótese deste estudo é que 

a intensificação de cultivos aumenta os estoques de C e N e a fertilidade do solo em sistema de 

produção de cereais na região Sul do Brasil, permitindo reduzir as doses de N sem causar 

prejuízos à produtividade da cultura principal. 

Assim, o presente estudo avalia o efeito da fertilização nitrogenada durante oito anos nos 

estoques de C e N no perfil do solo e na ciclagem de nutrientes em função de três sistemas de 

rotação de culturas, em que gramíneas e leguminosas são cultivadas no inverno antes do cultivo 

do milho verão (milho safra) para melhorar os estoques de C e de nutrientes no solo, assim 

como reduzir a dependência do uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos para produção de 

grãos na região sul do Brasil. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

No decorrer das últimas décadas, a agricultura brasileira vem passando por mudanças 

significativas em inúmeras fases do processo produtivo. Dentre as diversas mudanças, se 

destaca o sistema plantio direto (SPD) (Kassam et al., 2015), proporcionando diversos 

benefícios em termos de produtividade, segurança contra efeitos climáticos adversos e, 

principalmente a conservação do solo (Baumhardt et al., 2015; Kassam et al., 2015). A rotação 

de culturas, um dos preceitos básicos do SPD, protege o solo contra erosão, incrementa os teores 

de MOS (Kinoshita et al., 2017; Nunes et al., 2018), favorece a atividade microbiana e a 

capacidade do solo em fornecer nutrientes para as plantas (Sisti et al., 2004; Luo et al., 2010; 

McDaniel et al., 2014). 

Dentro do sistema produtivo brasileiro, a cultura do milho (Zea mays L.) tem grande 

relevância, tanto pelos altos níveis de produtividade que possibilitam alto retorno econômico, 

quanto em aspectos de sustentabilidade (Contini et al., 2019). Com 17 milhões de hectares (ha) 

cultivados e produção de 102 milhões de toneladas na safra 2019/2020 (Conab 2020), o Brasil 

se consolida como terceiro produtor mundial de milho (USDA 2020). Esse sucesso do cultivo 

do milho se deve a esforços em inúmeras áreas como por exemplo, o desenvolvimento de 

híbridos com maior potencial de rendimento, que assegura a produção em segunda safra, assim 

como maior utilização de fertilizantes no sistema produtivo, principalmente fertilizantes 

nitrogenados (Duarte e Kappes, 2015).  

Mesmo com a existência de inúmeras opções de manejo mais sustentável e rentável, muitos 

produtores ainda adotam sistemas agrícolas com foco em redução da variabilidade de espécies 

na área de cultivo, uso de fertilizantes em doses acima da recomendação ou sem considerar as 

taxas de ciclagem de nutrientes potencialmente promovidas pelo agroecossistema. Como 

resultado, em inúmeros casos promovem-se perdas econômicas e danos ambientais de lenta e 

difícil reversão (Lal, 2015).  

Manejar o N em sistemas agrícolas é um grande desafio, pois o comportamento deste 

nutriente está associado a diversos processos e transformações, que incluem processos de 

perdas por meio da volatilização, desnitrificação, lixiviação, além da alta quantidade de N 

normalmente removida pelas culturas (Moreira e Siqueira, 2006; Collier et al., 2016). Por 

exemplo, o uso excessivo de fertilizante nitrogenado e a incapacidade de estimar com precisão 

a mineralização de N a partir de resíduos culturais e da MOS pode levar ao uso excessivo que 

varia de 40 – 60 % da dose ótima, podendo resultar em perdas de N para o ambiente após a 

colheita (Rosolem et al., 2017; Thapa et al, 2018). Mesmo quando o fertilizante nitrogenado 

não é fornecido em excesso, a ausência de sincronia entre o fornecimento de N a demanda pela 
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planta pode resultar em excesso de N em determinados períodos do ciclo de cultivo, tornando-

o suscetível à lixiviação e desnitrificação.  

Híbridos modernos de milho requerem teores altos de N, em torno de 24 a 28 g kg-1de 

matéria seca da parte aérea, sendo que, em cultivos modernos, com rendimentos superiores a 

10 t ha-1, as adubações nitrogenadas podem atingir níveis a partir de 250 a 340 kg ha-1 com 

metade desses valores sendo exportados nos grãos (Gava et al., 2006; Resende et al., 2016). 

Apesar das altas doses de fertilizante nitrogenado aplicadas no milho, a EUN foi de 40% na 

média de 93 estudos conduzidos em diversas regiões do mundo utilizando a técnica do traçador 

isotópico (15N) (Ladha et al., 2011).  

Dourado-Neto et al. (2010) conduziram experimentos de recuperação de 15N em 13 

agroecossistemas tropicais e obtiveram EUN média de 21 % no primeiro ano de cultivo das 

culturas de milho, cana-de-açúcar, trigo e arroz; na soma de seis safras, a EUN totalizou 54%. 

Nesse mesmo estudo, em média, 79 % do N acumulado pelas culturas foi derivado do solo, o 

que ressalta a importância da MOS e rotação de culturas para manutenção da capacidade do 

solo em suprir N às plantas. 

O papel da adubação nitrogenada no acúmulo de C no solo a longo prazo ainda é 

controverso, principalmente com doses elevadas de N (Blevins et al., 1983; Havlin et al., 1990; 

Campbell et al., 2007). Embora alguns estudos demonstrem que o aumento da biomassa 

promovido pela fertilização nitrogenada aumenta os estoques de C do solo (Ladha et al., 2011; 

Deng et al., 2018), outros estudos demonstram que o excedente de N, normalmente sob 

condições de doses de N muito superiores à demanda das plantas, aumenta a atividade 

microbiana e estimula a mineralização da MOS, esgotando o estoque de C e N do solo a longo 

prazo (Khan et al., 2007; Mulvaney et al., 2009). Existem, ainda, estudos que não observaram 

nem aumento nem declínio no estoque de C em função dos níveis de adubação nitrogenada 

(Kintché et al., 2014; Sattolo et al., 2017). Ou seja, não há uma relação clara entre a adubação 

nitrogenada e os estoques de C no solo, possivelmente em função da dinâmica complexa de N 

no solo, variações do tipo de agroecossistema, solo e clima do estudo em questão, e dos níveis 

de adubação nitrogenada e remoção de N pelas colheitas observados em cada situação. Por essa 

razão, além de avaliar estoques de C total do solo, pode ser interessante avaliar outras frações 

do C do solo que possam ser mais facilmente alteráveis em função do manejo.  

Poffenbarger et al. (2017) avaliaram mudanças no C orgânico solúvel (COS) do solo 

proporcionadas pela aplicação a longo prazo de doses de N na cultura do milho e observaram 

que os saldos do COS eram negativos na ausência de adubação nitrogenada, enquanto no milho 

contínuo, a taxa de armazenamento do COS aumentou com o aumento da dose, atingindo um 
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máximo na dose de N ideal, mas diminuindo acima da dose de N ideal. Além disso, os autores 

relataram que quando a dose de N estava acima do ideal, houve aumento do N inorgânico 

residual, o que aumentou a mineralização do COS, levando à perda.  

Green et al. (1995) também observaram que adições anuais de mais fertilizante do que o 

necessário poderia causar perdas de MOS e sugeriram que reduzir a fertilização desnecessária 

poderia ajudar a conservá-lo. O N inorgânico residual do solo produzido devido à aplicação do 

fertilizante nitrogenado além do nível ideal pode aumentar a mineralização do COS, eliminando 

a limitação de N no crescimento microbiano (Green et al., 1995; Mulvaney et al., 2009) ou 

afetando adversamente a agregação do solo (Fonte et al., 2009; Chivenge et al., 2011), tornando 

a MOS previamente protegida mais suscetível à deterioração. A fertilização excessiva com N 

também pode diminuir a relação C/N dos resíduos das culturas e aumentar sua taxa de 

decomposição, principalmente em plantas leguminosas que já apresentam baixa relação C/N. 

O uso de culturas de cobertura em sistema de produção são uma alternativa importante para 

aumentar a sustentabilidade, pois pode favorecer o aumento da fertilidade do solo, através da 

ciclagem de nutrientes das culturas antecessoras e deposição na superfície do solo de nutrientes 

absorvidos de camadas mais profundas do solo e disponibilizados após degradação da palha 

(Alvarenga et al., 2001; Duda et al., 2003; Torres et al., 2005; Boer et al., 2007; Pacheco et al., 

2011). A proteção do solo, a ciclagem de nutrientes e a fixação biológica de nitrogênio (FBN), 

tanto no inverno quanto no verão ou no período entressafras, permitem a construção de um 

sistema de produção que priorize os conceitos de sustentabilidade, minimizando os custos de 

produção. 

Entre as plantas de cobertura, as leguminosas (Fabaceae) apresentam a vantagem de se 

associarem simbioticamente aos microrganismos fixadores de N, promovendo a FBN e o 

aumento no aporte de N ao solo (Perin et al., 2004). A capacidade das leguminosas em ciclar N 

no solo e fixar o N atmosférico, associado à alta demanda de N das gramíneas e o alto custo 

dos fertilizantes nitrogenados, contribuem para a inclusão dessas espécies na rotação com o 

milho (Giacomini et al., 2004). No Sul do Brasil, as leguminosas cultivadas no inverno têm alto 

potencial de produção de matéria seca, atingindo taxas de acúmulo de C de 1,42 t ha-1 ano-1 

(Diekow et al., 2005). Veloso et al. (2018) destacaram que a fixação de N por plantas de 

coberturas leguminosas pode ser duas vezes mais eficiente no acúmulo de C do que a 

fertilização com N. 

 Outro grupo de plantas de cobertura, as gramíneas (Poaceae), são grandes produtoras 

de massa seca, com alta relação C/N e menor taxa de decomposição em relação às leguminosas, 

favorecendo a manutenção da palha na superfície do solo por um longo período, atuando como 
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regulador de temperatura e umidade do solo, além de reduzir o risco de erosão (Alvarenga et 

al., 2001; Pacheco et al., 2011). Por outro lado, pode favorecer a imobilização microbiana de N 

durante o processo de decomposição (Thomas e Asakawa, 1993). A lenta decomposição da 

palhada de gramíneas tem potencial de aumentar os teores de COS na camada superficial do 

solo em SPD (Chen et al., 2017). Devido à sua fenologia de crescimento, morte e regeneração 

do sistema radicular, as gramíneas geralmente aumentam a entrada de C no solo, resultando em 

taxa de acúmulo de até 0,5 t ha-1 ano-1 em um metro de profundidade (Alburquerque et al., 

2015). 

 Estudos mostram que a utilização de plantas de cobertura, visto a sua grande capacidade 

de ciclagem, podem proporcionar aumentos na concentração dos demais nutrientes além do N 

no solo. Dube et al. (2014) mostraram que a adição de aveia de inverno e resíduos de ervilhaca 

aumentou consideravelmente a concentração de fósforo (P) na camada superficial do solo e nas 

plantas de milho. A MOS aumenta a capacidade de troca catiônica do solo, consequentemente 

melhorando a capacidade do solo de armazenar outros macronutrientes, incluindo cálcio (Ca) e 

magnésio (Mg) (Newman et al., 2007; Harasim et al., 2016). Os micronutrientes formam 

complexos com a MOS, o que aumenta sua acessibilidade para absorção pelas plantas (Newman 

et al., 2007).  As culturas de cobertura adicionam MOS, fornecendo assim C adicional, que 

serve como energia para sustentar as atividades dos microrganismos e enzimas do solo, 

contribuindo para ciclagem eficiente e melhoria da estrutura do solo (Snapp et al., 2005; Du et 

al., 2014). 

A maioria das avaliações de entrada de N e seus impactos são baseadas apenas na 

contribuição de N de resíduos da parte aérea e na camada arável de 0 - 30 cm, enquanto as 

entradas de N de raízes em sua maioria são negligenciadas (Jani et al., 2016). Além disso, a 

maioria dos dados existentes foram obtidos em ambientes de clima temperado, fora do Brasil. 

Necessita-se, portanto, avaliar modelos de intensificação produtiva que ao mesmo tempo 

permitam elevadas produtividades, manutenção ou incremento dos estoques de C e N do solo, 

redução na dependência do uso de fertilizantes sintéticos e elevadas taxas de ciclagem de 

nutrientes (Corbeels et al., 2006).  

Indo neste sentido, uma iniciativa internacional de pesquisa (“4 per 100”: soils for Food 

security and the climate) lançada durante a COP21 (21ª Conferência Anual das Partes da 

Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC) em Paris, 

2015), tem como objetivo, aumentar os estoques de C em terras agrícolas em todo o mundo. A 
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ambição é aumentar os estoques reais de COS para uma profundidade de 1 m com 0,4 % por 

meio da implementação de melhores técnicas de gestão, o que poderia reduzir as emissões 

globais de gases de efeito estufa em 20 a 35% (Minasny et al., 2017). Aumentar os estoques de 

C é uma alternativa econômica para neutralizar mudanças climáticas (Freibauer et al., 2004), e 

pode ser uma estratégia não apenas reduzindo a taxa de crescimento de CO2 mas também 

melhorando a fertilidade do solo e a sustentabilidade do solo mundial para garantir produção 

suficiente de alimentos (Henryson et al., 2018). 

3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo geral 

Avaliar o estoque de C e N e a fertilidade do solo em função da rotação de cultura e 

doses de N em cobertura no milho em sistema de produção de grãos na região sul do Brasil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

Avaliar o estoque de C e N no perfil de solo (1,0 m) em experimento de longa duração 

(8 anos) em três sistemas de rotação de culturas com doses de N.  

Avaliar frações lábeis de C e N do solo em função dos sistemas de rotação de culturas e 

doses de N. 

Avaliar a fertilidade do solo após oito anos de adoção de diferentes rotações de culturas 

e doses de N.  

Avaliar a resposta do milho às doses de N em diferentes sistemas de rotação de culturas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Local do experimento 

O experimento foi conduzido entre 2011 e 2019 na estação experimental da Fundação 

ABC, em Ponta Grossa - PR, Brasil (25°00'46" S; 50°09'06" W, 885 m altitude). O clima no 

local é Cfb de acordo com a classificação de Köppen-Geiger; um clima subtropical sem estação 

seca e com verões quentes (Aparecido et al., 2016). Apresenta temperaturas máximas e mínimas 

de 22 e 13 °C, respectivamente, e precipitações anuais de 1.400 a 1.550 mm. O solo da área 

experimental é caracterizado como Latossolo Vermelho eutrófico, com teor de argila oscilando 

entre 45 % e 59 % ao longo de 1,0 m de perfil (Alburquerque et al., 2015). 

A área experimental estava sendo cultivada em sistema plantio direto desde 2007. Nos 

anos anteriores a instalação das parcelas experimentais, a área total do experimento havia sido 

cultivada com aveia-preta (Avena strigosa Schreb.), milho (Zea mays L.), trigo (Triticum 

aestivum L.) e soja (Glycine max (L.) Merr.), na seguinte sucessão de inverno e verão:  

2007-2008: aveia-preta e soja 

2008-2009: aveia-preta e milho 

2009-2010: trigo e soja 

2010-2011: aveia-preta e soja.  

Em 2011-2012, parcelas experimentais de longo prazo foram estabelecidas no campo 

para avaliar o papel da rotação de culturas na produtividade do milho e resposta do milho à 

fertilização nitrogenada, em um projeto intitulado Global Maize Project, coordenado pelo 

International Plant Nutrition Institute (IPNI). 

Para a realização do estudo, três sistemas de rotação de culturas foram avaliados, 

identificados por Padrão Agrícola Atual (PAA), Padrão Agrícola Forrageiro (PAF) e 

Intensificação Ecológica (IE). A sucessão de culturas de inverno e verão adotada nos três 

sistemas de rotação de culturas foram: 

Padrão agrícola atual (PAA): rotação bianual de aveia preta (cultura de cobertura) e 

milho (rendimento de grãos), seguido de trigo (rendimento de grãos) e soja (rendimento de 

grãos) 
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Padrão agrícola forrageiro (PAF): rotação bianual de aveia branca (rendimento de grãos) 

e milho verão (rendimento de grãos), seguido de azevém (colhido para silagem) e soja 

(rendimento de grãos) 

Intensificação ecológica (IE): sucessão bianual de ervilha (cultura de cobertura) e milho 

(rendimento de grãos), seguido de trigo (rendimento de grãos) e soja (rendimento de grãos).  

A Tabela 1 apresenta a sequência de cultivos em cada modalidade de rotação de culturas. 

Situações distintas podem ser observadas: em PAA, devido ao uso de três gramíneas, há um 

maior aporte de resíduos com relação C/N mais elevada, como 35:1 (Aita et al., 2001) na 

colheita anterior ao milho e da soja que fixa N, mas exporta uma parcela representativa através 

dos grãos, visto que a única planta que atua unicamente como cobertura é a aveia preta (Alves 

et. al., 2006). Em PAF, também há a entrada de três gramíneas, mas, apesar de possuírem alta 

relação C/N, é realizado o cultivo de azevém, que tem grande potencial de fixar N, que é uma 

prática adotada com frequência na região do estudo. Enquanto em IE, há a introdução de mais 

uma cultura leguminosa, sendo essa apenas para cobertura e antecedendo o cultivo do milho, 

apresentando baixa relação C/N e alto poder de fixação de N, podendo atingir valores de 30 a 

180 kg ha-1 de N (Aita et al., 2001; Alvarenga et al., 2001) que se tornam importantes para o 

milho na sequência.  

Na safra 2015-2016, houve a aplicação de 2,5 t ha-1 de calcário sobre superfície na área 

dos experimentos, além de uma mudança nas cultivares de azevém e aveia branca, sendo 

utilizadas cultivares mais precoces, que permitiam a realização de maior número de cortes no 

período. 
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Tabela 1. Histórico de rotação de culturas realizadas durante o período experimental. 

 

 

4.2. Delineamento experimental 

As parcelas foram estabelecidas após a colheita da soja em abril de 2011 em blocos ao 

acaso, de acordo com um esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. Os sistemas 

de rotação foram alocados nas parcelas, que continham 9,5 m de largura e 36 m de 

comprimento. Nas subparcelas, que continham 9,5 m de largura e 9,0 m de comprimento, foram 

alocadas as doses de N (70, 140 e 210 kg ha-1de N), doses estas baseadas de acordo com o 

utilizado na região do experimento e também com Manual de adubação e calagem para o estado 

do Paraná (Paulleti e Motta, 2017), além de um controle sem aplicação de N em cobertura. As 

doses de N foram sempre realizadas utilizando ureia como fonte de N e aplicadas em cobertura 

no estádio fenológico V4 do milho, estando a quarta folha da planta totalmente aberta.  

As culturas de inverno eram semeadas mecanicamente no espaço entrelinhas da cultura 

antecessora após a colheita de grãos, sendo que no tratamento PAF, o azevém e a aveia branca 

recebiam uma adubação de 300 kg ha-1 de  NPK (10-20-20) na semeadura, com uma adubação 

Safra Padrão agrícola 

atual (PAA) 

PAA com uso de forragem 

no inverno (PAF) 

Intensificação 

Ecológica (IE) 

 Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão 

2011/2012 Trigo Soja Azevém Soja Aveia preta Soja 

2012/2013 Aveia preta Milho Aveia Branca Milho Ervilha Milho 

2013/2014 Trigo Soja Azevém Soja Trigo Soja 

2014/2015 Aveia preta Milho Aveia Branca Milho Ervilha Milho 

2015/2016 Trigo Soja Azevém Soja Trigo Soja 

2016/2017 Aveia preta Milho Aveia Branca Milho Ervilha Milho 

2017/2018 Trigo Soja Azevém Soja Trigo Soja 

2018/2019 Aveia preta Milho Aveia branca Milho Ervilha Milho 
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de cobertura com 130 kg ha-1 de ureia e 100 kg ha-1 de KCl. Após o corte da parte aérea do 

azevém e da aveia branca, era realizada a aplicação de 120 kg ha-1 de ureia. O trigo de inverno 

era semeado com a aplicação de 300 kg ha-1 de NPK (10-20-20) aplicados no sulco de 

semeadura e 200 kg ha-1 de N (ureia) em cobertura. Em todas as semeaduras de milho foram 

aplicados 40 kg ha-1 de N (ureia) e 100 kg ha-1 de P2O5 em sulco de semeadura, 150 kg ha-1 de 

KCl em cobertura, parcelado em duas vezes durante o ciclo. 

Os resultados de produção de grãos de todos os tratamentos, nos oito anos de cultivo, 

foram analisados e discutidos previamente por Otto et al. (2020). Por essa razão, neste estudo, 

o foco foi analisar os efeitos acumulados dos sistemas de rotação de culturas e doses de N no 

estoque de C e N do solo, assim como fertilidade do solo, ao final dos oito anos de cultivo. 

Somente foram incluídos resultados de produtividade do milho em determinados anos, para fins 

de complementar informações relevantes do estudo.  

 

4.3. Avaliações 

As amostras de solo foram coletadas em junho de 2019, ao final do oitavo ano do 

experimento, após todos os procedimentos de colheita da área já terem sido realizados. As 

avaliações de C e N no solo foram realizadas até 1 m de profundidade nos intervalos entre 

camadas de 0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm. Para composição das amostras, 12 

subamostras foram coletadas usando trado tipo sonda nas camadas até 60 cm de profundidade. 

Nas demais profundidades (camadas de 60-100 cm), quatro subamostras foram coletadas 

utilizando trado tipo holandês. O maior número de subamostras nas camadas superficiais (até 

60 cm) foram decorrentes da maior variabilidade dos teores de C e N, assim como da fertilidade 

do solo, nas camadas superficiais do solo. Quanto à localização da amostragem, as subamostras 

foram coletadas em três posições, sendo uma na linha de semeadura da cultura de verão, uma 

próxima da linha (20 cm de distância do centro da linha) e uma na entrelinha da cultura de verão 

(40 cm do centro da entrelinha), com a finalidade de reduzir o impacto do local de aplicação 

dos fertilizantes e, dessa forma, representar melhor as condições de solo da parcela.  

Após coleta, as amostras coletadas nas três posições foram homogeneizadas, a fim de 

obter uma amostra representativa. As amostras foram divididas em dois grupos: uma amostra 

para análise dos teores de C e N total e outra amostra para demais análises (umidade, N 

inorgânico e N orgânico dissolvido, NOD). O primeiro grupo de amostras foi mantido em 

temperatura ambiente, enquanto o segundo grupo de amostras foi acondicionado em isopor 
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contendo gelo, sendo posteriormente congelado e mantido congelado durante o transporte e 

armazenamento.   

A densidade do solo para cada camada foi determinada utilizando o método do anel 

volumétrico (Grossman e Reinsch, 2002). Anéis volumétricos com volume interno aproximado 

de 98 cm3 foram coletados, com uso de um trado especial para coleta de amostras indeformadas, 

em um ponto da parcela principal (sistemas de rotação de culturas), seguindo o mesmo intervalo 

de camadas apresentado anteriormente. Um orifício foi aberto até a posição central de cada 

camada, com auxílio de trado de caneca (4 polegadas), sendo então coletada amostra com o 

trado especial para amostras indeformadas. O ponto escolhido para a coleta foi próximo a linha 

de cultivo (20 cm do centro da linha), evitando regiões onde passasse o rodado de máquinas. 

 

4.4. Análises laboratoriais  

4.4.1. Preparo das amostras 

As amostras de solo que estavam congeladas foram descongeladas em temperatura 

ambiente previamente às análises de N inorgânico e NOD. Para expressar o teor de nutrientes 

em base seca, uma subamostra de 10g da amostra fresca foi pesada antes e após secagem em 

estufa durante 24 horas a 105 ℃ para determinação da umidade. 

 

4.4.2. Determinação do teor de C e N total no solo 

A determinação do teor de C e N total do solo foi realizada nas amostras que foram 

mantidas em temperatura ambiente. Após chegada ao laboratório, as amostras foram secas em 

estufa por 48h a 60 oC e posteriormente moídas em até passarem completamente por peneira de 

0,150 mm. Os teores de C total e N total foram determinados por combustão a seco a partir do 

analisador Leco CNS-2000®. Este método tem por princípio a conversão de qualquer forma de 

N ou C presentes no solo em CO2 e gás N2, que são submetidos a um detector de infravermelho 

e um detector de condutividade termal para determinar o conteúdo de C e N, respectivamente, 

nas amostras. 

O armazenamento de C e N total no solo foi calculado pela equação 1: 

SS = Ec × Sd × Bd × 100    [Eq 1] 

Onde: SS é o estoque de C ou N (Mg ha-1); Ec é o teor de C e N total do solo (g kg-1); 

Sd representa a profundidade do solo (m); Bd é a densidade do solo (kg m-3); 100 é o fator de 

conversão. 
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Os estoques de C e de N total foram corrigidos pela massa de solo equivalente, tendo a 

massa de solo do tratamento PAA como referência, seguindo a equação 2 apresentado por Sisti 

et al. (2004): 

1

T T T S T

1 1 1

CN CN M M M CN
n n n

s i n i i n

i i i



  

   
  

  
  

    [Eq2] 

Onde: CN é o estoque total(C ou N) corrigido em função da massa de solo da área de 

referência (t ha-1);
1

T1
CN

n

ii



 é o somatório dos estoques (C ou N) do solo da primeira à 

penúltima camada amostrada no tratamento considerado (t ha-1) ; MTn é a massa de solo da 

última camada amostrada do tratamento;
T1

M
n

ii  é o somatório da massa total do solo 

amostrado no tratamento; 
S1

M
n

ii é o somatório da massa total do solo amostrado na área de 

referência; CNTn é a concentração de C ou N da última camada amostrada do tratamento. 

 

4.4.3. N-inorgânico e N-orgânico dissolvido (NOD) 

Para extração das formas inorgânica de N (amônio, N-NH4
+, nitrato, N-NO3

-e nitrito, 

N-NO2
- ) e o NOD, 4,0 g de amostras frescas foram agitadas por 1 hora com 40 mL de solução 

0,5 mol L-1 K2SO4 em tubos de polipropileno (tubos Falcon) com capacidade de 50 mL 

mantidos horizontalmente em um agitador a 180 rpm. Após agitação, o sobrenadante foi filtrado 

através do filtro quantitativo de papel com fita azul Nalgon® no. 3552, previamente lixiviado 

com 5 mL de solução 0,5 mol L-1 K2SO4, a fim de remover eventual contaminação por N-NH4
+ 

(Mulvaney, 1996; Jones e Willett, 2006). Visando evitar transformações químicas ou biológicas 

das formas de NOD em solução (Rousk e Jones, 2010), os extratos foram armazenados a -80 °C 

até a leitura. 

A determinação da concentração de N-NH4
+ e N-NO3

- + N-NO2
- foi realizada pelo 

método colorimétrico sob leitura de absorbância em microplaca de 96 células (Cabrera e Beare, 

1993; Mulvaney, 1996; Miranda et al., 2001). Para a determinação do N-NH4
+, pipetou-se 

150 μL do extrato das amostras em cada uma das 96 células da microplaca, seguido da adição 

de 15 μL da solução complexante (obtida pela dissolução de 0,6g de ácido etileno 

dinitrilotetracetico sal sódico (NaEDTA – C10H14N2Na2O8 2H2O) em 10 mL de água 

deionizada), com posterior homogeneização das soluções com agitação por 15 s. Em seguida, 

foi adicionado 60 μL da solução de salicilato-nitroprussiato (obtida pela dissolução de 1,562 g 

de salicilato de sódio (C7H5NaO3) e 0,0025 g de nitroprussiato de sódio dihidratado 
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(C5FeN6Na2O 2H2O) em 20 mL de água deionizada), repetindo o processo de agitação por 15 s 

para homogeneização. Por fim, foi adicionado 30 μL da solução tampão (obtida pela dissolução 

de 0,296 g de hidróxido de sódio (NaOH) e 0,996 g de fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 

em uma mistura de 4 mL de água deionizada e 6 mL de hipoclorito de sódio), repetindo o 

processo de agitação por 15 s. Após 30 min de descanso para permitir o desenvolvimento da 

coloração verde-azul, realizou-se a leitura da absorbância em espectrofotômetro automatizado 

Tecan® modelo Sunrise TM, em comprimento de onda de 667 nm. O mesmo procedimento foi 

adotado para obter-se a curva padrão, produzida a partir do uso de nitrato de amônio (NH4NO3) 

nas concentrações de 0, 1,5, 3, 4,5 e 6 mg L-1 de N.  

A determinação de N-NO3
- e N-NO2

-também foi realizada em microplacas seguindo 

metodologia descrita em Miranda et al. (2001). Pipetou-se 100 μL da solução extraída do solo, 

adicionando-se 100 μL de solução redutora (obtida pela dissolução de 0,16g de cloreto de 

vanádio (VCl3) em 20 mL de solução de 1,0 mol L-1 de HCl), com agitação por 15s em agitador 

para a homogeneização. Em seguida, adicionou-se 50 μL da solução de acoplamento (obtida 

pela dissolução de 0,02 g de dicloridrato alfa-naftil-etilenodiamina (NEDD – C10H14N2 2HCl) 

em 20 mL de água deionizada), repetindo-se a agitação por 15s para a homogeneização. 

Posteriormente, adicionou-se 50 μL da solução de sulfanilamida (obtida pela dissolução de 0,4 

g de sulfanilamida (C6H8N2O2S) em 20 mL de solução ácida de HCl 5 % (v/v)), realizando 

nova agitação por 15 s. Após repouso por 30 min para desenvolvimento da coloração rosa 

intensa, a leitura de absorbância foi realizada no comprimento de onda de 540 nm no 

espectrofotômetro automatizado Tecan® modelo Sunrise TM.O mesmo procedimento foi 

adotado para obter-se a curva padrão, produzida a partir do uso de nitrato de amônio (NH4NO3) 

nas concentrações de 0, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9 e 10,5 mg L-1 de N.  

Para o cálculo dos teores de N-NH4
+ e N-NO3

- + N-NO2
-, foi utilizada a seguinte 

equação:  

𝐶𝑐 =  [(𝑎 ×  𝐴) +  𝑏] [Eq 3] 

Onde, Cc = concentração de N inorgânico (mg L-1) pelo método colorimétrico; a/b = 

coeficiente angular/linear da equação gerada a partir da curva padrão; A = absorbância (leitura 

do equipamento). 

O teor de NOD foi obtido pela subtração do teor de N dissolvido total (NDT) dos teores 

de N inorgânico (N-NH4
+, N-NO3

- + N-NO2
-). O teor de NDT foi obtido conforme Cabrera e 

Beare (1993), no qual todo N do extrato é convertido em N-NO3
-. Resumidamente, 5 ml do 
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extrato foi misturado a 5 mL de solução 0,05 mol L-1K2S2O8+ 0,375 mol L-1 NaOH + solução 

de H3BO3 a 3% (mantendo a proporção 1:1 v/v), em tubos de vidro de 20 mL, selados 

firmemente, com tampas de rosca contendo vedações internas de Teflon (Figura 1). Os frascos 

foram pesados e autoclavados a 120 °C por 30 min. Após resfriamento, os frascos foram 

pesados novamente para verificar a necessidade de correção da concentração devido às perdas 

de água. Os frascos foram abertos, e uma alíquota de 100 μL foi utilizada para determinação do 

teor de N-NO3
- + N-NO2

- pelo método colorimétrico descrito anteriormente.  

 

4.4.4. Fertilidade do solo 

 Na mesma ocasião de coleta, ou seja, após o oitavo ano de condução do experimento, 

foi realizada amostragem de solo até 40 cm para fins de avaliação da fertilidade do solo. Foram 

coletadas amostras estratificadas nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, utilizando sonda 

para maior controle da profundidade. Foram coletadas 6 subamostras por parcela, sendo duas 

amostras coletadas na região da linha de cultivo de verão, duas amostras na região intermediária 

entre a linha de cultivo de verão e a entrelinha (a 20 cm da linha) e outras duas amostras na 

região da entrelinha (a 40 cm da linha).  

A análise química do solo foi realizada seguindo os métodos descritos por Raij et al. (2001). 

Foram determinados, pH (CaCl2 0,01 mol L-1) com leitura em potenciômetro; P, Cálcio (Ca), 

Magnésio (Mg) e Potássio (K) extraídos por resina trocadora de íons, sendo que P foi 

determinado por espectrofotometria, Ca e Mg através de espectrofotometria de absorção 

atômica e K por espectrofotometria de chama; Alumínio trocável por titulometria após reação 

com KCl (1,0 mol L-1); acidez potencial (H+Al) determinado por leitura de pH em solução 

SMP. Juntamente com os resultados obtidos, foi possível o cálculo de soma de bases (SB), 

saturação de bases (V%), capacidade de troca de cátions (CTC) e saturação por alumínio (m%). 

Os micronutrientes metálicos (Cu, Mn e Zn) foram extraídos por solução DTPA e quantificados 

por espectrofotometria de absorção atômica.  

Além dos atributos químicos do solo, foram disponibilizados pela Fundação ABC, os 

dados de produção do milho de todas as parcelas durante os anos de condução do experimento, 

sendo nas parcelas avaliadas referente as safras 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 e 2018/2019. 

A colheita das parcelas foi realizada mecanicamente, nas linhas centrais da parcela 

experimental. 

Para os dados de produtividade, foi calculada a porcentagem de resposta à adubação, 

sendo estabelecido pela seguinte equação: Resposta à adubação = [(Produtividade do 
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tratamento adubado – Produtividade do tratamento controle) / Produtividade do tratamento 

controle] x 100, em que o tratamento controle foi onde não houve adubação em cobertura no 

milho. 

 

4.5. Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada utilizando o software Sisvar (Ferreira, 2014). Os 

atributos de fertilidade do solo e produtividade foram submetidos à análise de variância, ao 

nível de 5% de significância, utilizando-se teste de Tukey para comparação de médias entre os 

sistemas de rotação. Teores de C e N total, N-inorgânico e NOD foram submetidos à análise de 

variância, ao nível de 10% de significância, utilizando-se teste de Tukey para comparação de 

médias entre os sistemas de rotação. 

 Para avaliar o efeito e grau de associação entre as doses de N e os atributos do solo e 

produtividade do milho, foi realizada análise de regressão. Os gráficos e as equações de 

regressão foram gerados utilizando o software SigmaPlot v.14.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Produtividade do milho e resposta à adubação 

 Na IE, a produtividade do milho não respondeu a doses de N acima de 140 kg ha-

1(Figura 1). Além disso, nas duas primeiras safras, mesmo no tratamento controle (sem N), a 

produtividade foi maior na IE comparado aos tratamentos que receberam N em PAA e PAF. 

Ao contrário da IE, as rotações PAA e PAF apresentaram resposta mais acentuada ao N na 

maioria das safras.  

 

 

Figura 1. Produtividade média de milho (kg ha-1, ajustado a 13% de umidade) de quatro safras, 

submetido a doses de N em cobertura (sem N, 70, 140 e 210 kg ha-1) e em diferentes sistemas 

de rotação. PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola forrageiro, IE – Intensificação 

ecológica. Todas as equações foram significativas (P < 0,05). 

 

Ao avaliar o incremento de produtividade do milho proporcionado pela adubação 

nitrogenada, em cada sistema de rotação, verifica-se incremento positivo de produtividade em 

favor da adubação nitrogenada em todos os sistemas de rotação, porém com maior magnitude 

nos sistemas PAA e PAF (Tabela 2). Além disso, se observa uma capacidade de resiliência do 

sistema PAF a partir da safra 16/17, com redução da resposta à adubação. 
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Tabela 2. Incremento de produtividade no milho e resposta à adubação em função das doses 

de N, em quatro safras (12/13, 14/15, 16/17 e 18/19), sob diferentes sistemas de rotação de 

culturas1. 

Rotação Dose N 
Safra  Safra 

12/13 14/15 16/17 18/19  12/13 14/15 16/17 18/19 

 kg ha-1 Incremento (kg ha-1)  Resposta à adubação (%) 

PAA 

70 1285 1133 1185 2174  14 13 14 21 

140 2565 2928 1995 2467  28 32 23 23 

210 2681 3197 2577 2902  29 35 30 27 

PAF 

70 1517 1389 963 901  17 16 8 7 

140 2998 2917 787 1861  34 33 6 16 

210 3301 3405 889 1532  38 38 7 13 

IE 

70 1051 452 1067 1293  9 4 10 11 

140 1172 1009 1789 1290  11 9 17 11 

210 915 698 1500 437  8 6 14 4 

1PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola forrageiro, IE – Intensificação ecológica. Resposta 

à adubação = [(Produtividade do tratamento adubado – Produtividade do tratamento controle) / 

Produtividade do tratamento controle] x 100.  

  

5.2. Estoques de C e N total  

 

Houve diferença nos estoques de C no solo na maioria das camadas de solo (Figura 2). 

Os sistemas de rotação (PAA, PAF e IE) alteraram mais significativamente os estoques de C 

do que as doses de N, sendo que na maioria das camadas de solo a IE apresentou maior estoque 

de C, seguido do PAF e, por último, do PAA. As maiores diferenças de estoque de C ocorreram 

nas camadas superficiais. Observa-se também que, o tratamento IE apresentou maior acúmulo 

de C inclusive nas camadas 20-40, 40-60 e 80-100 cm, demonstrando efeito em todo perfil de 

solo.  



33 
 

 

Figura 2. Estoques de C total no perfil de solo após oito anos sob diferentes sistemas de rotação 

(Padrão agrícola atual - PAA, Padrão agrícola forrageiro - PAF e Intensificação ecológica - IE) 

e doses de N milho (sem N, 70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1), na região sul do Brasil. O intervalo 

das barras de erro representa dois erros padrão da média (n = 16 para as médias das culturas de 

cobertura, n = 8 para as médias das taxas N e n = 4 para as médias das doses dentro das 

coberturas). Letras minúsculas diferentes, dentro de uma mesma camada de solo, indicam haver 

diferença significativa pelo teste de Tukey (P< 0,1).  
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 De forma semelhante ao observado para os estoques de C total, os sistemas de rotação 

promoveram mudanças significativas nos estoques de N total, enquanto os estoques de N total 

praticamente não sofreram alteração em função das doses de N (Figura 3). 
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Figura 3. Estoques de N total no perfil de solo após oito anos sob diferentes sistemas de rotação 

(Padrão agrícola atual, Padrão agrícola forrageiro e Intensificação ecológica) e doses de N no 

milho (sem N, 70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1), na região sul do Brasil. O intervalo das barras de 

erro representa dois erros padrão da média (n = 16 para as médias das culturas de cobertura, n 

= 8 para as médias das taxas N e n = 4 para as médias das doses dentro das coberturas). Letras 

minúsculas diferentes, dentro de uma mesma camada de solo, indicam haver diferença 

significativa pelo teste de Tukey (P< 0,1). 
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5.3. N inorgânico e N orgânico dissolvido  

 

 Diferente do inicialmente esperado, não houve diferenças nos teores de N inorgânico 

entre os sistemas de rotação e até mesmo entre as doses de N, mesmo após oito anos de 

condução do experimento (Tabela 3). Houve somente redução nos teores de N inorgânico com 

a profundidade, o que já era esperado.  
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Tabela 3. N inorgânico (N-NH4
++ N-NO3

- + N-NO2
-) e N orgânico dissolvido (NOD) no perfil 

de solo após oito anos sob diferentes sistemas de rotações de culturas (Padrão agrícola atual, 

PAA; Padrão agrícola com forragem, PAF e Intensificação ecológica, IE) e doses de N no milho 

(sem N, 70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1), na região sul do Brasil1. 

Dose N  
Rotação Rotação 

PAA PAF IE Média PAA PAF IE Média 

kg ha-1 ----N inorgânico ( kg ha-1)---- ----N orgânico dissolvido (kg ha-1)---- 

 ---------------------------------0 – 10 cm--------------------------------- 
0 15,7 16,6 17,3 16,5 31,1 33,4 36,7 33,8 

70 15,2 15,0 17,2 15,8 29,7 26,1 32,0 29,2 

140 18,1 16,5 17,7 17,4 30,6 29,2 32,7 30,7 

210 16,0 15,7 15,8 15,8 30,6 26,7 28,3 28,6 

Média 16,3 16,0 17,0  31,2 28,0 32,4  

P<0,01 Rotação (R): 0,131; Dose (D): 0,348 RxD: 0,905 Rotação (R):0,120; Dose (D): 0,174; RxD: 0,884 

CV (%) Rotação: 12,87; Dose: 15,65 Rotação: 19,91; Dose: 16,97 

 ---------------------------------10 – 20 cm--------------------------------- 
0 5,7 5,4 5,5 5,5 25,8 25,3 23,1 24,8 

70 5,4 5,4 5,6 5,5 24,5 27,2 25,1 25,8 

140 6,1 5,6 5,8 5,8 28,8 22,3 27,7 26,2 

210 5,3 5,4 5,1 5,3 25,8 27,7 24,2 25,9 

Média 5,7 5,6 5,5  26,4 25,6 25,1  

P<0,01 Rotação (R): 0,712; Dose (D): 0,561; RxD: 0,977 Rotação (R):0,948; Dose (D): 0,930; RxD: 0,661 

CV (%) Rotação: 14,63; Dose: 13,46 Rotação: 21,09; Dose: 18,25 

 ---------------------------------20 – 40 cm--------------------------------- 
0 8,2 9,7 12,4 10,1 55,6 59,2 69,4 61,3 

70 9,4 9,7 11,3 10,1 55,6 66,2 63,1 61,6 

140 9,6 10,5 10,4 10,1 54,8 60,6 52,2 55,7 

210 8,5 9,4 11,0 9,5 58,5 67,8 57,5 61,3 

Média 8,8 10,5 10,7  56,2 63,4 60,6  

P<0,01 Rotação (R): 0,026; Dose (D): 0,938; RxD: 0,342 Rotação (R):0,057; Dose (D): 0,654; RxD: 0,394 

CV (%) Rotação: 20,05; Dose: 21,22 Rotação: 14,63; Dose: 13,23 

 ---------------------------------40 – 60 cm--------------------------------- 
0 7,4 6,9 5,6 6,6 59,2 54,6 52,3 55,3 

70 8,3 6,9 5,4 6,9 58,0 54,1 53,6 55,6 

140 8,6 7,7 6,2 7,5 57,2 55,4 53,3 55,3 

210 8,6 7,7 5,9 7,5 56,9 59,3 52,5 56,1 

Média 8,3A 7,4A 5,6B  57,7 56,0 53,0  

P<0,01 Rotação (R): 0,001; Dose (D): 0,536; RxD: 0,975 Rotação (R):0,853; Dose (D): 0,780; RxD: 0,945 

CV (%) Rotação: 16,25; Dose: 18,93 Rotação: 17,53; Dose: 18,73 

 ---------------------------------60 – 80 cm--------------------------------- 
0 5,0b 6,4 4,5 5,4 36,2 39,2 40,6 38,8 

70 5,3ab 6,2 4,8 5,4 39,3 39,9 43,2 40,8 

140 6,6ab 4,9 4,5 5,4 38,0 40,2 41,9 40,1 

210 7,1 aA 5,6AB 4,5B 5,9 38,5 40,0 37,3 38,5 

Média 6,1A 5,9A 4,5B  38,0 40,0 40,9  

P<0,01 Rotação (R): 0,001; Dose (D): 0,665; RxD: 0,004 Rotação (R):0,097; Dose (D): 0,723; RxD: 0,942 

CV (%) Rotação: 13,94; Dose: 20,14 Rotação: 16,09; Dose: 17,82 

 ---------------------------------80 – 100 cm-------------------------------- 
0 2,8 3,3 3,4 3,1   39,5A  37,6AB 30,9B 35,9 

70 3,4 3,3 3,1 3,4 38,7 36,1 32,2 35,7 

140 3,4 3,8 3,6 3,6 39,0 40,2 37,7 39,1 

210 3,4 2,8 3,4 3,1 39,5 37,1 39,0 38,5 

Média 3,1 3,3 3,4  39,0 37,6 34,8  

P<0,01 Rotação (R): 0,747; Dose (D): 0,182; RxD: 0,253 Rotação (R):0,014; Dose (D): 0,125; RxD: 0,226 

CV (%) Rotação: 18,65; Dose: 13,73 Rotação: 14,02; Dose: 13,58 
 

1Letras minúsculas distintas na coluna e letras maiúsculas distintas na linha diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey (P < 0,1).  
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5.4. Fertilidade do solo   
 

Para os valores de pH, observa-se expressiva influência das doses de N, com decréscimo 

linear dos valores especialmente nas camadas mais superficiais (Figura 4). Se observa também, 

decréscimo do pH a medida em que a dose de N é elevada, sendo esta situação bem expressiva 

até os primeiros 10cm de profundidade. Valores médios nos tratamentos controle dos sistemas 

PAA e IE variaram de 5,5 na camada superficial e 4,4 na camada de 20-40cm, enquanto para 

PAF foram observados valores de pH de 4,5 na camada superficial e 4,2 na camada 20-40cm. 

 Corroborando aos resultados de pH, os teores de Al e H+Al apresentaram-se maiores no 

PAF, sendo que os teores de Al se mostram presentes já na camada de 0-5cm e foi três vezes 

maior na camada de 5-10 cm comparado aos sistemas PAA e IE (Figura 4).  
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Figura 4. Valores de pH, Ale H + Al nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40cm, após oito anos 

sob diferentes sistemas de rotação (PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola 

forrageiro, IE – Intensificação ecológica) e doses de N no milho (sem N,70, 140 e 210 kg ha-1 

ano-1). 
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A saturação de bases do solo apresentou diferenças significativas até a profundidade 

10 cm (Figura 5). A CTC efetiva apresentou redução com o aumento da dose de N 

principalmente na camada de 5 cm, além de se observar diferença marcante de PAF comparada 

as demais rotações. 
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Figura 5. Valores de Capacidade de troca catiônica (CTC) efetiva, Capacidade de troca 

catiônica (CTC) potencial e Saturação de bases nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, após 

oito anos sob diferentes sistemas de rotação (PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão 
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agrícola forrageiro, IE – Intensificação ecológica) e doses de N no milho (sem N,70, 140 e 210 

kg ha-1 ano-1). 

Teores de Ca observados na camada de 0-5 cm variaram de 37 mmolc dm³ no IE a 21 

mmolc dm-3no PAF, sendo que o mesmo comportamento de diferença em valores é observado 

na camada de 5-10 cm (Figura 6). Os teores de Mg também apresentam comportamento 

semelhante ao do Ca até a camada de 5-10 cm, com diferença de 8 mmolc dm³ entre IE e PAF 

na camada 0-5cm. 

 Com exceção da profundidade de 0-5 cm em PAF, que apresentou aumento nos teores 

de K no solo com o aumento da dose de N (Figura 6), ocorreu declínio nos teores de K com o 

aumento das doses de N nos demais sistemas, com maior destaque para o PAA.  
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Figura 6. Valores de Ca, Mg e K nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, após oito anos sob 

diferentes sistemas de rotação (PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola forrageiro, 

IE – Intensificação ecológica) e doses de N no milho (sem N,70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1). 
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Os teores de micronutrientes não apresentaram efeito direto das doses de N e nem dos 

sistemas de rotação, se mostrando mais influenciados por outros fatores de manejo e condições 

químicas afetadas pelo pH do solo (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Figura 7. Valores de Zn, Cu e Mn nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, após oito anos sob 

diferentes sistemas de rotação (PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola forrageiro, 

IE – Intensificação ecológica) e doses de N no milho (sem N,70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1). 
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 Embora os teores de P-resina não apresentaram efeito de ganhos ou perdas mediante as 

doses de N, seu uso é de importância para a manutenção e ciclagem de P evitando o 

empobrecimento de P prontamente disponível no solo e a maior ciclagem do P extraído pelas 

culturas de cobertura (Figura 8). 

 

Figura 8. Teores de P-resina nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm, após oito anos sob 

diferentes sistemas de rotação (PAA – Padrão agrícola atual, PAF – Padrão agrícola forrageiro, 

IE – Intensificação ecológica) e doses de N no milho (sem N,70, 140 e 210 kg ha-1 ano-1). 
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6. DISCUSSÃO 

 A capacidade de fornecimento de N pelas leguminosas é bem estabelecida em diversos 

ambientes e principalmente em regiões subtropicais (Aita et al., 2001; Amado et al., 2002; 

Giacomini et al., 2004; Silva et al., 2006). No presente estudo, a rotação PAF, apesar de 

apresentar rendimentos menores comparados às rotações PAA e IE nas primeiras safras, 

apresentou evolução de produtividade a partir da safra 16/17 quando se fez aplicação de calcário 

e ocorreu a mudança nas cultivares utilizadas de azevém e aveia branca, utilizando cultivares 

de ciclo mais precoce, assim, apresentando ganho de produtividade e menor taxa de resposta às 

doses de N. Este resultado é um indicativo de que, a longo prazo, as gramíneas de cobertura 

quando posicionadas de maneira correta, são capazes de promoverem preservação de N no 

sistema uma vez que com o corte da parte aérea e a realização da adubação nitrogenada é capaz 

de promover maior formação de raízes finas, principalmente na camada superficial. De fato, o 

extenso sistema radicular de gramíneas crescendo como cultura de cobertura é responsável pela 

absorção do N de camadas mais profundas do solo, aumentando a permanência do N inorgânico 

nos sistemas de produção (Rosolem et al., 2017).  

 Com os resultados da safra 16/17, é possível observar a capacidade de resiliência dos 

sistemas de rotação, em que PAF apresentou aumento de produtividade, enquanto PAA sofreu 

redução nos patamares de produtividade comparado às safras 12/13 e 14/15. Ainda na safra 

16/17, a IE apresentou menor produtividade comparado ao PAF, reforçando a hipótese de que 

a rotação de culturas com gramíneas aumenta a capacidade de resistência a possíveis 

intempéries climáticas. A resposta à adubação seguiu à ordem PAA > PAF > IE (Tabela 2), 

indicando que sistemas integrados de produção, com rotação de culturas entre gramíneas e 

leguminosas, tem potencial de aumentar a disponibilidade ou a permanência de N no sistema 

solo-planta, reduzindo a resposta à adubação nitrogenada. Outro aspecto importante é a redução 

da resposta à adubação com o decorrer das safras para a rotação PAF, que mesmo com a retirada 

da parte aérea das plantas de cobertura, reduziu a resposta à adubação nitrogenada comparado 

ao PAA, isso se explica em função do estímulo realizado com o corte da parte aérea e aplicação 

de N em cobertura, promovendo assim, maior formação de raízes finas no sistema e 

consequentemente maior estruturação para atingir maiores produtividades da cultura de verão. 

Ou seja, o cultivo de azevém para produção de silagem, possivelmente aumentou a 

disponibilidade de N no sistema solo planta, apesar da retirada de uma fração do N acumulado 

por meio da colheita da parte aérea do azevém.  

 O maior incremento de produtividade proporcionado pela adubação nitrogenada no 

tratamento PAA, assim como maior resposta à adubação nitrogenada, é um reflexo da fixação 
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de N pelas leguminosas cultivadas em rotação no tratamento IE, que possivelmente aumentaram 

a disponibilidade de N no solo, resultando em menor demanda do N-fertilizante no milho. A 

redução da resposta ao N observada no PAF, a partir da safra 16/17, é um indicativo que pode 

estar ocorrendo associação com microrganismos no sistema radicular das gramíneas, ou até 

mesmo crescimento radicular em profundidade recuperando frações de N inorgânico que não 

estariam mais acessíveis ao sistema radicular da cultura principal (milho). Evidências de menor 

perda por lixiviação em sistemas de rotação com gramíneas foram observados por Rosolem et 

al. (2017).  Por fim, os resultados indicam que não somente a rotação com leguminosas tem 

potencial de aumentar o potencial de produção e reduzir a resposta ao N, mas também rotação 

com gramíneas.  

 A rotação IE apresentou maior acúmulo de C em profundidade até a camada de 

80-100 cm, comparado as rotações PAA e PAF que detinham apenas gramíneas como plantas 

de cobertura (Figura 2), resultados condizentes com trabalhos em experimentos de longa 

duração de Veloso et al., (2018) e Alburquerque et al., (2015) em ambientes subtropicais. No 

entanto, estes resultados contrastam os de Redin et al. (2018), assim como os de Santos et al. 

(2011), que observaram que a aveia preta melhorou o armazenamento de C no solo após 17 e 

21 anos de rotação de culturas comparado a cultivos que tinham ervilhaca no sistema de rotação. 

Porém, a grande atuação das raízes das gramíneas de cobertura é observada na rotação PAF 

que, mesmo sofrendo o corte da parte aérea apresentou mais acúmulo de C no solo em todas as 

camadas comparada à rotação PAA, que permanecia com a parte aérea por mais tempo viva no 

sistema. Isso reforça a hipótese da importante atuação das raízes, regendo fortemente no 

acúmulo de C, abordado por Santos et al. (2011), visto que as gramíneas forrageiras, quando 

cortadas e adubadas, aumentam a quantidade de raízes finas principalmente na camada mais 

superficial do solo. 

 O acúmulo de C no solo é influenciado pelos vários processos de entradas e saídas de C 

do sistema, que são dinâmicos e ocorrem simultaneamente. Portanto, maiores estoques de C em 

determinados tratamentos possivelmente não estão associados unicamente à biomassa da planta 

de cobertura, mas também a qualidade do material. Esta hipótese justifica os maiores estoques 

de C na rotação IE comparado às demais rotações, que continham apenas gramíneas que, 

segundo evidências da literatura, tem maior potencial de acumular C em profundidade no solo. 

Uma possível explicação é a maior entrada de C através das raízes do milho e da biomassa da 

parte aérea quando cultivado após a ervilha forrageira na camada superficial do solo, além de 

que a ervilha não sofreu corte e desenvolve maior volume de raízes quando comparado aos 
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demais sistemas. A biomassa acima do solo do milho está diretamente correlacionada com o 

rendimento de grãos do milho (Donald e Hamblin, 1976; Huehn, 1993), e isso pode ser 

extrapolado para a biomassa da raiz (Bolinder et al., 1997). Desse modo, a maior entrada de C 

através da biomassa da parte aérea e do sistema radicular do milho na rotação IE juntamente 

com a ervilha forrageira, possivelmente proporcionaram maiores acúmulos de C quando 

comparado às rotações que tiveram gramíneas. 

Diferente do observado para o efeito dos sistemas de rotação, as doses de N pouco 

afetaram os estoques de C no solo nos três sistemas de rotação (Figura 2). Exceto para a camada 

0-10 cm, em que o tratamento controle (sem N) apresentou estoque de N ligeiramente inferior 

às demais doses de N para os três sistemas de rotação, nas demais camadas não houve efeito 

das doses de N no estoque de C do solo. Esses resultados são intrigantes por dois motivos. 

Primeiro, há uma relação estequiométrica entre o acúmulo de C e N no solo, ou seja, para que 

haja maior incorporação de C em formas estáveis da matéria orgânica do solo (MOS), o 

suprimento de N é necessário para adequada atividade dos microrganismos decompositores 

(Moreira e Siqueira, 2006; Brandani e Santos, 2016). Segundo, as doses de N proporcionaram 

aumento significativo da produção de grãos de milho em todos os sistemas de rotação (Figura 

1). Com isso, é muito provável que a produção de resíduos da parte aérea e do sistema radicular 

também tenham sido incrementados pela adubação nitrogenada, culminando com maior aporte 

de C ao solo. Entretanto, o efeito positivo dos sistemas de rotação de culturas e a ausência de 

efeito das doses de N no acúmulo de C do solo dão um indicativo de que outros fatores como o 

tempo de adoção do sistema e o aporte anual de resíduos, além do suprimento de N, 

contribuíram para o maior estoque de C nos tratamentos com maior intensificação de cultivos 

(PAF e IE). 

 O efeito da adubação nitrogenada no acúmulo de C do solo é um assunto controverso e 

os resultados deste estudo comprovam a dificuldade em se estabelecer uma relação clara entre 

suprimento de N por meio de fertilizantes sintéticos e o estoque de C do solo. Ao mesmo tempo 

em que a adubação nitrogenada aumentou a produção de biomassa da parte aérea, 

possivelmente o excedente de N não absorvido pelas plantas pode ter estimulado a ação de 

microrganismos decompositores (Dou et al., 2008), de tal foram que o balanço do estoque de C 

tenha sido neutro quando comparamos a ausência de adubação e os tratamentos com maiores 

doses de N. Khan et al. (2007) observaram que, apesar do aumento na entrada de C de resíduos 

culturais, houve declínio no estoque de C do solo quando as doses de N aplicadas superaram as 

quantidades removidas pela colheita. O N fornecido através das plantas de cobertura, em formas 



50 
 

orgânicas de lenta mineralização, possivelmente tenha sido mais efetivo na sustentação da 

população de microrganismos decompositores, sem grandes oscilações em sua população e 

atividade, de tal forma a promover maior estoque de C do solo ao longo dos oito anos de cultivo. 

Essa hipótese está alinhada com evidências apresentadas por Ladha et al. (2011), de que 

sistemas integrados de produção (rotação de culturas), além da adubação orgânica ou 

organomineral, apresentam maior potencial de aumentar o estoque de C no solo do que 

propriamente os fertilizantes minerais sintéticos.  

 O efeito mais pronunciado dos sistemas de rotação do que as doses de N no acúmulo de 

N total no solo está possivelmente relacionado ao aporte de biomassa vegetal contento C e N 

em proporções estáveis, tanto pela parte aérea quanto sistema radicular do milho e das demais 

culturas em rotação. O fato de doses elevadas de N não promoverem maiores acúmulos de N 

total, ou, até mesmo, causarem leve declínio nos estoques de N total, podem estar relacionados 

ao aumento da atividade biológica promovido pelo excedente de N na solução de solo, como 

também observado por Mulvaney et al. (2009). Por fim, a existência de relação estequiométrica 

entre o conteúdo de C e N na matéria orgânica do solo (Tipping et al., 2016) justifica, por um 

lado, o comportamento similar de estoque de C e N total no solo em função da rotação de 

culturas e, por outro, o efeito limitado do suprimento excessivo de N na incorporação de C e N 

na MOS. Os resultados deste estudo deixam claro que o cultivo de leguminosas em rotação 

apresenta maior potencial em aumentar os estoques de C e N total no solo do que a 

intensificação no uso de fertilizantes nitrogenados. A diferença possivelmente está relacionada 

à velocidade de liberação do N, muito mais lenta no caso dos resíduos vegetais comparado à 

liberação do N dos fertilizantes nitrogenados.  

 Normalmente, quando leguminosas são cultivadas em rotação, há aumento do 

estoque de N inorgânico em virtude do processo de decomposição e mineralização de N dos 

resíduos culturais, normalmente ricos em N (Thapa et al., 2018). Uma possível explicação é 

que, no sistema de rotação IE, a maior produtividade do milho cultivado em rotação com a 

leguminosa (ervilha) de inverno possa ter contribuído para diminuição dos estoques de N 

inorgânico no solo. Ao menos esse foi o comportamento encontrado por Tenelli et al. (2019), 

analisando dois solos cultivados com cana-de-açúcar, um previamente cultivado com 

leguminosas e outro mantido em pousio. Naquele estudo, a maior produtividade da cana-de-

açúcar no tratamento com cultivo de leguminosa, comparado ao pousio, explicou os teores 

semelhantes de N inorgânico na área com cultivo anterior de leguminosa, apesar dos maiores 

acúmulos de N na biomassa da leguminosa cultivada em rotação. Mesmo não havendo diferença 
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entre os teores de NID, os resultados são semelhantes aos obtidos por Salinas-Garcia et al 

(1997), em áreas de SPD com adubação nitrogenada até a camada de 20 cm. Os autores ainda 

relatam não obterem diferença quando as doses de N foram alteradas. Assim como sugerido por 

King e Hofmockel (2017) esses resultados indicam que sistemas de cultivo diversificados e 

com leguminosas têm o potencial de reduzir a dependência de fertilizantes N, visto que tais 

ambientes receberam menor taxa de fertilizante nitrogenado comparado ao PAA e PAF e se 

mantiveram com níveis de NID iguais. 

Apesar de também não ter sido observada variação nos teores de NOD em função dos 

sistemas de rotação e doses de N, é interessante observar que os teores de NOD foram bastante 

superiores aos teores de N inorgânico em todas as camadas avaliadas, com destaque para as 

maiores diferenças encontradas nas camadas mais profundas. Este resultado está condizente 

com as observações de Lehmann et al. (2004), de que o NOD é uma fração importante de 

transporte de N em perfil de Latossolos. O NOD é composto por uma série de frações orgânicas 

de N, em diferentes graus de labilidade e sujeito a diferentes graus de transformações (Mariano 

et al., 2016). O fato dos teores de NOD observados neste estudo representarem, em média, 82% 

do teor de NDT, demonstra a importância do melhor entendimento desta fração de N orgânico 

do solo, que normalmente não é avaliada apesar da sua aparente importância nos processos de 

transporte de N no perfil de solo.   

O PAF apresentou níveis de pH menores quando comparado aos demais sistemas de 

rotação. Com a realização do corte do azevém e da aveia preta no PAF, existe a nova aplicação 

de N via cobertura e há redução na entrada de resíduos, o que reduz as taxas de ciclagem, além 

de menor tamponamento do solo quando pouca palha é decomposta e mineralizada. Lange et 

al. (2006) encontraram redução nos valores de pH quando compararam doses de N e quantidade 

de palha no sistema produtivo, observando influência mais significativa até os 20cm de 

profundidade e redução linear até os 40 cm. Blevins et al. (1977) e Staley e Boyer (1997) 

também relatam redução do pH do solo até 15 cm de profundidade devido à aplicação de N, em 

áreas cultivadas em SPD. Os resultados de pH demonstram que a acidificação do solo 

provocada por adubos nitrogenados não se restringe à camada superficial, mas afeta também 

camadas mais profundas. O fato de, durante a condução do estudo, ter sido realizada uma única 

aplicação de calcário no meio do ciclo, porém em dose semelhante em todos os sistemas de 

rotação, pode ter acentuado a diferenciação de pH entre os tratamentos.  

 A principal razão da redução do pH e aumento do Al3+ com as doses de N é o processo 

de nitrificação, no qual há liberação de dois átomos de H+ quando cada molécula de N-NH4
+ é 
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oxidado a N-NO3
- pelos microrganismos nitrificadores (Cantarella, 2007). Os íons H+ liberados 

no sistema passam a ocupar as cargas negativas existentes nas partículas coloidais do solo, 

enquanto o ânion NO3
- pode formar pares iônicos com os cátions liberados do complexo de 

troca catiônica, os quais podem ser lixiviados com o fluxo descendente de água (Lange et al., 

2006; Fernandes et al., 2007).    

 Quando três sistemas de rotação são comparados, o PAF apresenta valores de saturação 

por bases cerca de 50% inferior aos demais. Esse efeito é atribuído, além das aplicações 

continuadas de N-fertilizante, ao corte das plantas de cobertura no PAF que aumenta a 

exportação de nutrientes, reduz a ciclagem de nutrientes e o acúmulo de MOS. Paiva (1990) 

observou que a aplicação anual de 90 kg ha-1 N, como sulfato de amônio, reduziu em cerca de 

20% a saturação por bases do solo após sete anos de cultivo de milho em SPD. O valor médio 

da saturação por bases para PAF até 20 cm foi de aproximadamente 25% evidenciando que, 

após 8 anos neste sistema de manejo, há a necessidade de correção da acidez do solo, o que 

também se explica pelos valores de pH baixo. Lange et al. (2006) e Caires e Milla (2016), 

também encontraram redução na saturação de bases na camada superficial do solo a medida em 

que houve aumento da dose de N, ou seja, sistemas intensivos de produção, especialmente com 

remoção da parte aérea das culturas de cobertura para alimentação de animais, requerem um 

manejo eficiente de corretivos da acidez para evitar a acidificação do solo e esgotamento da 

fertilidade do solo. Esta diferença é justificada na rotação PAF em virtude do corte da parte 

aérea das plantas de cobertura no inverno (aveia preta e azevém), aumentando a exportação do 

nutriente, enquanto em IE e PAA mantem-se maior aporte de resíduos na superfície do solo, 

contribuindo para a ciclagem de nutrientes. 

 Apesar do significativo volume de raízes de plantas de cobertura, normalmente maior 

quantidade de nutrientes é alocada na parte aérea dos cultivos. Em um ambiente semelhante do 

presente estudo, Wolschich et al. (2016) observaram produção de massa de matéria seca de 

aveia preta de 10 t ha-1 na parte aérea e 4,5 t ha-1 nas raízes. Porém, diferenças maiores foram 

observadas para acúmulo de nutrientes, sendo que na parte aérea foi acumulado 41 kg ha-1 Ca 

e 38 kg ha-1 Mg, enquanto nas raízes somente 2 kg ha-1 Ca e 8 kg ha-1 Mg, justificando os 

menores teores de nutrientes no PAF. A variação de doses de N também influenciou 

significativamente nos teores de Ca e Mg, especialmente até 10 cm de profundidade, com 

redução dos teores à medida que se elevou a dose de N. Os menores teores de Ca e Mg podem 

estar relacionados ao maior acúmulo e exportação destes nutrientes com o aumento das doses 

de N, assim como o processo de acidificação causado pela adubação nitrogenada. Segundo 

Pavan e Oliveira (1997), a acidificação do solo promovida pela adubação nitrogenada faz com 
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que parte das cargas do solo sejam ocupadas pelo Al, impedindo a adsorção de cátions básicos. 

Assim, os cátions básicos tornam-se mais suscetíveis a serem lixiviados, resultando em menores 

teores de Ca e Mg nas maiores doses de N.  

 O aumento dos teores de K na camada superficial (0-5 cm), proporcionado pela 

adubação nitrogenada, possivelmente está relacionado à maior deposição de resíduos culturais 

na superfície do solo nos tratamentos que receberam mais N. Como o K+ não faz parte de 

compostos orgânicos na planta (Epstein e Bloom, 2006), é facilmente liberado dos resíduos 

vegetais para a solução do solo. Por outro lado, a redução dos teores de K com o aumento das 

doses de N, em profundidade, pode estar associado à maior remoção do K das camadas mais 

profundas do solo, promovendo sinergismo para permitir maiores produtividades nos 

tratamentos que receberam maiores doses de N. O enriquecimento da camada superficial com 

nutrientes, em detrimento de um empobrecimento das camadas mais profundas, não é raro de 

ocorrer em ambiente com intensa rotação de culturas na entressafra (Rosolem et al., 2017). 

Outro fator que pode estar associado ao declínio dos teores de K com as doses de N, em 

profundidade, refere-se à acidificação proporcionada pela adubação nitrogenada. Os íons H+ e 

Al3+ liberados pela acidificação são preferencialmente adsorvidos na CTC do solo em 

detrimento do íon K+, que por sua vez é deslocado para a solução do solo ficando mais sujeito 

às perdas por lixiviação (Raij et al., 1991).  

 Os maiores teores de K no solo no PAA em comparação ao IE pode estar relacionado 

ao fato de que gramíneas absorvem mais facilmente K que as leguminosas, em virtude de 

possuírem baixa CTC de raízes e absorverem formas de K+ mesmo de formas não disponíveis. 

Nesse sentido, além de obter maior produção de biomassa comparado a culturas leguminosas 

(tremoço e ervilhaca), a aveia preta aumentou significativamente a disponibilidade de K na 

superfície do solo, após 23 anos de cultivo sobre plantio direto e rotação de culturas (Tiecher et 

al., 2017). No presente estudo, por acessar formas não disponíveis de K no solo, possivelmente 

a aveia preta absorveu maiores quantidade de K, aumentando a ciclagem deste elemento ao 

longo dos oito anos de cultivo.   

 De forma indireta, as doses de N exerceram influência na disponibilidade de Zn, Cu e 

Mn apenas na camada de 0-5 cm do PAF em comparação aos outros sistemas, correlacionando 

com o baixo pH do solo em virtude da acidificação, estando em uma faixa que promove maior 

disponibilidades desses micronutrientes na solução do solo (Malavolta, 1979). Em outras 

palavras, os aumentos na disponibilidade de determinados micronutrientes, como o Zn e Cu, 

podem ter sido causados indiretamente pela redução do pH nos tratamentos com maiores doses 

de N.  
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 Além disso, apesar de existirem poucos trabalhos abordando o impacto a longo prazo 

das rotações de culturas nos teores de micronutrientes, é amplamente conhecida a importância 

de se possuir quantidade e qualidade de resíduos sob o solo, que atuando com grande atividade 

radicular podem aumentar sua disponibilidade por meio da liberação de ácidos orgânicos que 

reduzem o pH da rizosfera, assim promovendo a manutenção de teores favoráveis para cultivos 

futuros (Pavinato e Rosolem, 2008). 

 Fornari (2017), avaliando os teores e frações de P em SPD cultivados com diferentes 

plantas de cobertura, observou pequena alteração ou até mesmo ausência de alteração nos teores 

de P, independente da planta de cobertura cultivada, mesmo após 29 anos de manejo. O mesmo 

ocorreu com Beltrán et al. (2016), não observando diferença na concentração de P em diferentes 

sistemas de rotação. Por outro lado, Santi et al. (2003) avaliaram o efeito da adubação 

nitrogenada na produção de fitomassa, quantidade de nutrientes acumulados e relação C/N dos 

resíduos produzidos pela aveia-preta, e constataram que com a aplicação de 120 kg ha-1 de N 

na forma de ureia, a quantidade de P ciclado pela massa seca da parte aérea foi de 

aproximadamente 12 kg ha-1, o que significou 4 kg ha-1 de P a mais em relação ao tratamento 

sem adubação nitrogenada. Esse aumento corresponde a um incremento de 68% da ciclagem 

de P pela planta de cobertura, sem considerar a ciclagem promovida pelas raízes da aveia-preta, 

o que hipoteticamente promoveria um incremento ainda maior.  

 Casali (2012) destaca as diferentes formas de atuação das plantas de cobertura seja para 

absorção de P ou sua liberação na decomposição de resíduos, sendo que no estudo a ervilhaca, 

leguminosa avaliada, possuiu a maior capacidade de acumular P no tecido, principalmente em 

formas solúveis, associado ao resíduo, com elevada taxa de decomposição, enquanto que o 

centeio, gramínea, embora com menor teor de P no tecido, por produzir elevada quantidade de 

massa seca e com maior acúmulo de P inorgânico, o que independe da mineralização do resíduo 

para a sua liberação, assim mostrando a equivalência na manutenção do teores de P sobre 

diferentes estratégias que as plantas de cobertura possuem. Casali (2012) ainda sugere que o 

uso de plantas de cobertura não pode ser visto como uma alternativa para substituir as adições 

de P por meio de fertilizantes fosfatados, mas sim como uma técnica complementar para 

reaproveitar o P já adicionado ao solo. Além de não provocar aumento direto nos teores de P, 

as plantas de cobertura não promoveram distribuição de P em profundidade, ficando o mesmo 

alocado na camada de aplicação, assim justificando os maiores teores observados até 20 cm de 

profundidade. 
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7. CONCLUSÕES 

A adubação nitrogenada promoveu ganhos de produtividade nos três sistemas de 

rotação, porém de forma muito mais acentuada no padrão agrícola atual comparado ao padrão 

agrícola com forragem e intensificação ecológica. Porém, apesar dos aumentos de 

produtividade, as doses de N não promoveram maior estoque de C e N total no perfil de solo 

ao final de 8 anos de cultivo. Para esta finalidade, a intensificação de cultivos, ou seja, a inclusão 

de maior diversidade de espécies no sistema, permitiu aumentar os estoques de C e N total não 

somente na camada superficial, mas em todo o perfil de solo.  

Embora as doses de N não tenham aumentado os teores de N inorgânico do solo no 

perfil de solo, deve-se atentar à fração N orgânico dissolvido, que apresentou teores constantes 

em todo o perfil de solo e em níveis muito mais elevados do que a própria fração de N 

inorgânico. Estudos futuros devem elucidar os mecanismos de retenção e fluxo de NOD em 

solos tropicais. 

A intensificação de cultivos, associados à redução nas doses de N para obtenção de 

máximas produtividades, é uma estratégia viável não somente para reduzir nossa dependência 

de fertilizantes nitrogenados sintéticos, mas também para aumentar os estoques de C e N total 

no solo e a fertilidade do solo em sistemas de produção da região sul do Brasil. Por fim, a 

rotação de culturas tem maior potencial de promover aumento nos estoques de C e N no solo 

do que a intensificação no uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Procedimentos da coleta de solo para análises químicas: A. distribuição das 

profundidades e mistura das subamostras para composição da amostra final; B. Perfil de 

trado sonda coletado e posicionado para ser estratificado por profundidades; C. Equipe 

de trabalho durante as coletas realizadas. 
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APÊNDICE B. Coleta de amostras de densidade: A. Coleta de amostra sendo realizada com 

trado de amostra indeformada em anel volumétrico; B. Trado de caneca utilizado para 

posicionar o intervalo correto para coleta de amostra indeformada; C. Perfil das 

amostras de densidade coletadas nos pontos estabelecidos.  
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APÊNDICE C. Procedimentos laboratoriais. A. Determinação de umidade das amostras; B. 

Amostras pesadas para extração de formas de N; C. Fase final das extrações com 

filtragem dos extratos; D. Congelamento dos extratos para posterior determinação. 
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APÊNCICE D. Procedimentos de determinação das formas dissolvidas de N: A. Placas com 

as respectivas curvas padrão de amônio e nitrato; B. Equipamento utilizado para leitura 

das placas, espectrofotômetro automatizado Tecan® modelo Sunrise TM. 
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APÊNDICE E. Amônio (N-NH4
+) e nitrato + nitrito (N-NO3

- + N-NO2
-)  no perfil de solo após 

oito anos sob diferentes sistemas de rotações de culturas (Padrão agrícola atual, PAA; Padrão 

agrícola com forragem, PAF e Intensificação ecológica, IE) e doses de N no milho (sem N, 70, 

140 e 210 kg ha-1 ano-1), na região sul do Brasil1. 

Dose N 

(kg ha-

1) 

Rotação Rotação 

PAA PAF IE Média PAA PAF IE Média 

-------N-NH4
+ (mg kg-1)------ ------N-NO3

-+ NO2
-(mg kg-1)------ 

 ---------------------------------0 – 10 cm--------------------------------- 

0 4,0 4,8 4,9ab 4,6 6,3 6,6 7,2 6,7 

70 3,6 4,3 5,2ª 4,4 6,5 5,9 6,7 6,4 

140 4,3 5,2 4,3ab 4,6 7,1 6,1 8,1 7,1 

210 4,4 4,7 3,2b 4,1 6,2 6,0 7,9 6,7 

Média 4,1 4,7 4,4  6,6 6,2 7,5  
P<0,01 Rotação (R): 0,102; Dose (D): 0,552 RxD: 0,024 Rotação (R):0,012; Dose (D): 0,652; RxD: 0,835 

CV (%) Rotação: 20,19; Dose: 21,05 Rotação: 17,85; Dose: 19,66 

 ---------------------------------10 – 20 cm--------------------------------- 

0 1,5 1,3 1,4 1,4 2,4 2,6 2,5 2,5 

70 1,4 1,2 1,5 1,4 2,2 2,7 2,4 2,4 

140 1,5 1,4 1,5 1,5 2,7 2,5 2,6 2,6 

210 1,3 1,4 1,4 1,4 2,3 2,5 2,0 2,3 

Média 1,4 1,3 1,5  2,4 2,6 2,4  
P<0,01 Rotação (R): 0,103; Dose (D): 0,264; RxD: 0,376 Rotação (R):0,648; Dose (D): 0,710; RxD: 0,927 

CV (%) Rotação: 10,18; Dose: 10,37 Rotação: 26,63; Dose: 26,78 

 ---------------------------------20 – 40 cm--------------------------------- 

0 1,1B 1,4AB 1,7 aA 1,4ab 1,7 3,0 1,8 2,1 

70 1,3 1,5 1,6ab 1,5a 1,9 2,0 2,4 2,1 

140 1,3 1,5 1,3ab 1,4ab 2,0 2,2 2,4 2,2 

210 1,1 1,4 1,2b 1,2b 1,9 1,9 2,6 2,2 

Média 1,2B 1,5A 1,4A  1,9 2,3 2,3  
P<0,01 Rotação (R): 0,004; Dose (D): 0,042; RxD: 0,026 Rotação (R):0,149; Dose (D): 0,990; RxD: 0,175 

CV (%) Rotação: 14,48; Dose: 15,10 Rotação: 20,75; Dose: 22,53 

 ---------------------------------40 – 60 cm--------------------------------- 

0 0,8 0,9 0,8 0,8 1,7 1,6 1,2 1,5 

70 0,9 0,8 0,7 0,8 1,7 1,6 1,3 1,6 

140 1,2 0,9 0,7 0,9 1,7 1,8 1,5 1,7 

210 1,1 0,9 0,8 0,9 1,8 1,9 1,3 1,7 

Média 1,0 0,9 0,7  1,8A 1,7A 1,3B  
P<0,01 Rotação (R): 0,019; Dose (D): 0,415; RxD: 0,507 Rotação (R):0,002; Dose (D): 0,754; RxD: 0,968 

CV (%) Rotação: 26,72; Dose: 28,69 Rotação: 22,35; Dose: 25,64 

 ---------------------------------60 – 80 cm--------------------------------- 

0 0,5 0,8 0,5 0,6 1,3b 1,7 1,3 1,4 

70 0,6 0,8 0,6 0,7 1,4ab 1,6 1,2 1,4 

140 0,9 0,5 0,5 0,6 1,5ab 1,4 1,3 1,4 

210 0,8 0,8 0,5 0,7 1,9 aA 1,4b 1,3b 1,5 

Média 0,7 0,7 0,5  1,5 1,5 1,2  
P<0,01 Rotação (R): 0,058; Dose (D): 0,891; RxD: 0,129 Rotação (R):0,018; Dose (D): 0,641; RxD: 0,016 

CV (%) Rotação: 21,68; Dose: 24,05 Rotação: 19,03; Dose: 20,76 

 ---------------------------------80 – 100 cm-------------------------------- 

0 0,3 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 0,9 0,8 

70 0,4 0,5 0,4 0,4 0,9 0,7 0,8 0,8 

140 0,4 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,8 

210 0,4 0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 

Média 0,4 0,5 0,5  0,8 0,7 0,8  
P<0,01 Rotação (R): 0,036; Dose (D): 0,501; RxD: 0,528 Rotação (R):0,035; Dose (D): 0,383; RxD: 0,605 

CV (%) Rotação: 24,72; Dose: 26,95 Rotação: 17,04; Dose: 18,00 
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APÊNDICE F. Teores de umidade (%) no perfil de solo após oito anos sob diferentes sistemas 

de rotações de culturas (Padrão agrícola atual, PAA; Padrão agrícola com forragem, PAF e 

Intensificação ecológica, IE), na região sul do Brasil. 

 

 

 

   

 

 

APÊNDICE G. Densidade (t m-3)no perfil de solo após oito anos sob diferentes sistemas de 

rotações de culturas (Padrão agrícola atual, PAA; Padrão agrícola com forragem, PAF e 

Intensificação ecológica, IE), na região sul do Brasil. 

Camada de 

solo (cm) 

PAA PAF IE 

Umidade (%) 

0 - 10 17,19 17,38 17,65 

10 - 20 15,26 18,15 15,82 

20 - 40 17,90 19,64 18,43 

40 - 60 19,20 18,73 18,97 

60 - 80 17,69 17,85 18,00 

80 - 100 18,37 19,49 19,19 

Camada de 

solo (cm) 

PAA PAF IE 

Densidade do solo (t m-3) 

0 - 10 1,51 1,43 1,44 

10 - 20 1,47 1,40 1,45 

20 - 40 1,42 1,39 1,41 

40 - 60 1,43 1,34 1,34 

60 - 80 1,37 1,24 1,27 

80 - 100 1,31 1,29 1,31 


