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RESUMO 
 
SIQUEIRA NETO, M. Estoque de carbono e nitrogênio do solo com diferentes manejos 
no Cerrado goiano. 2006. 159 f. Tese (Doutorado) - Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2006. 
 
A mudança do uso da terra modifica os ciclos dos elementos no solo, com alterações nos 
fluxos dos gases do efeito estufa (GEE). O tempo de implantação do sistema plantio direto 
associado a uma planta de cobertura (SPD) pode recuperar o estoque de carbono (C) no solo e 
mitigar o aumento da temperatura global devido à elevação da concentração dos gases do 
efeito estufa. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nos estoques de C e N 
do solo com o tempo de implantação do SPD tomando como referência absoluta a condição 
original (Cerradão) e, também com referencia relativa áreas com mudança do uso da terra, 
uma sob pastagem, e outra sob plantio convencional. O estudo foi realizado em áreas situadas 
no município de Rio Verde-GO (17º50’ a 18º20’ S e 51º43’ a 50º19’ O), em um Latossolo 
Vermelho distrófico com teores de argila entre 50 e 70 %. O delineamento experimental 
empregado foi inteiramente casualisados com parcelas subdivididas, constando de doze áreas, 
estas divididas em três sub-áreas cada qual com seis pontos de amostragem e cinco 
profundidades (0-5, 5-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm). As áreas amostradas foram três sob 
Cerradão (CE, 2CE e 3CE); uma sob pastagem (PA), uma sob plantio convencional (PC), e 
sete em SPD com uma área de conversão do plantio convencional para o SPD (PD 0) e áreas 
com 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos de implantação do sistema (PD 4, PD 5, PD 7, PD 8, PD 10, PD 
12). As variáveis estudadas foram: os atributos físicos e químicos, os estoques de C e N e a 
composição isotópica do 13C/12C e 15N/14N. Os fluxos dos GEE (CO2, N2O e CH4) foram 
determinados no CE, PA PC e PD com 8, 10 e 12 anos, além das quantidades de N-inorgânico 
e C e N-microbiano. Os resultados deste estudo mostraram que o SPD promoveu melhoria nos 
atributos físicos como a redução da compactação do solo, e nos atributos químicos como o 
aumento do pH e da disponibilidade de K, P, Ca e magnésio nas camadas superficiais do solo. 
Os estoques de C e N foram maiores nas áreas sob Cerradão (80 e 4 Mg ha-1, respectivamente 
para o C e N). Os menores valores nos estoques de C foram reportados no PD 0, PC e PA (54; 
62 e 64 Mg ha-1, respectivamente). O tempo de implantação do SPD aumentou o estoque de C 
no solo, de modo que no PD 12 foi encontrado estoque de C igual as áreas sob Cerradão. A 
taxa anual de acúmulo de C no SPD foi calculada em 1,26 Mg ha-1 ano-1 (0-40 cm). As 
quantidades médias de C e N-microbiano e N-inorgânico foram encontradas no CE, o N-
nitrato correspondeu a 60 % do total em todas as áreas. A maior emissão total em C-
equivalente foi observado na PA (160 kg ha-1 ano-1), no CE foi de 135 kg ha-1 ano-1, enquanto 
que para o PC e SPD as emissões foram de 121 e 129 kg ha-1 ano-1, respectivamente. O 
seqüestro de C no solo sob SPD para a situação avaliada foi de 1,13 Mg ha-1 ano-1. O SPD 
mostrou neste estudo, que é uma prática agrícola que melhora as condições do solo, 
promovendo o aumento no estoque de C sem o aumento nas emissões de N2O e CH4 podendo 
tornar-se uma alternativa para mitigar as emissões dos GEE, garantindo a sustentabilidade do 
sistema produtivo. 
 
Palavras-chave: plantio direto, efeito estufa, matéria orgânica do solo, biomassa microbiana, 

N-mineral. 



 

ABSTRACT 

 
SIQUEIRA NETO, M. Soil carbon and nitrogen in different management in the Brazilian 
savanna in Rio Verde (Goiás state, Brazil). 2006. 159 f. Thesis (Doctoral) - Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2006. 
 

The land-use change transforms the elements cycles in the soil, with alterations in the 
greenhouse gas (GHG) emissions. The time of implementation of the no-tillage system 
associated with a cover crop (NT) can recover the carbon (C) stocks in the soil and thus 
mitigate the global temperature increase due increasing GHG concentration. Therefore, the 
objective of this work was to evaluate the alterations of the soil carbon and nitrogen stocks 
following implementation time of no-tillage (NT) system taking as absolute reference the 
original condition (Cerradão) and, also, as relative reference, areas with other land use 
change, one under pasture, and other under conventional tillage. The study was done in areas 
located at Rio Verde (Goias state, Brazil) (17°50’ to 18°20’ S and 51°43’ to 50°19’ W), in a 
Oxisol (very clayed Red Dystrofic typic Latosol) with clay contents in the range 50 - 70 %. At 
each site, samples were taken randomly with subdivided parcels; these sites were divided in 
three sub-areas with six sampling locations and five depths (0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 
cm.). The sampled sites were three under “Cerradão” (CE, 2CE and 3CE); one pasture (PA), 
one conventional tillage (CT), and seven situations under no-tillage system with an area 
recently converted from conventional tillage to no-tillage (NT 0), and areas with 4, 5, 7, 8, 10 
and 12 years of implementation of the no-tillage (NT-4, NT-5, NT-7, NT-8, NT-10 and NT-
12). The variables studied were: physical and chemical attributes, the C and N stocks and the 
isotopic composition of 13C/12C and 15N/14N. The GHG emissions (CO2, N2O and CH4) were 
measured in CE, PA, CT and NT with 8, 10, and 12 years together with the quantity of 
inorganic-N and microbial C and N. The results of this study showed that these no-tillage 
systems guaranteed the physical attribute improvement with the decrease of the soil 
compaction and in the chemical attributes with increase of pH and of the availability of K, P, 
Ca and magnesium in the soil superficial layers. The carbon and nitrogen stocks were higher 
in “Cerradão” (80 and 4 Mg ha-1, respectively to C and N). The lowest values in the carbon 
stocks were reported in NT-0, CT and PA (54; 62 and 64 Mg ha-1, respectively). The 
implementation time of no-tillage (NT) system increased the carbon stock in the soil, leading 
to carbon stock in the NT-12 area in the same  level of the “Cerradão” areas. The annual soil 
C accumulation in the NT system was calculated in 1,26 Mg ha-1 yr–1 (0-30 cm). For all areas, 
the average quantities of C and microbial-N and inorganic-N were found in CE, nitrate-N 
corresponded 60 % of the total. The highest total emission in C-equivalent was observed in 
PA (160 kg ha-1 yr-1), in CE it was 135 kg ha-1 yr-1, and amounted 121 and 129 135 kg ha-1 yr-

1 for the CT and NT respectively. The carbon sequestration in the soil under (NT) for the 
studied situations was 1,13 Mg ha-1 yr-1. The No-tillage (NT) system studied showed to be an 
agricultural practice that improves the soil condition, promoting the increase of carbon stock 
without the increase of N2O and CH4 emissions, being thus an alternative to diminish the 
GHG emissions, and guaranteeing the sustainability of the productive system. 
 

Key word: No-tillage system, greenhouse gases, soil organic matter, soil microbial biomass, 

soil inorganic-N. 
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1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo da atividade agrícola é a produção de alimentos e produtos em 

quantidade e com qualidade para a sociedade presente, contudo o crescimento populacional 

exige uma demanda cada vez maior de tais produtos. A agricultura deve ainda garantir que os 

meios produtivos possam existir em condições de modo a manter o fornecimento para as 

gerações futuras. 

Para atender esta demanda de produtos cada vez maior existem duas alternativas como 

a expansão da fronteira agrícola, ou o aumento da produtividade das áreas tradicionalmente 

cultivadas. 

A expansão da fronteira agrícola necessita de menores investimentos científicos e de 

conhecimento específico, uma vez que após o desmatamento e a instalação da atividade de 

interesse o modelo produtivo mantém-se inalterado, mas sempre dependente de novas áreas 

para sua expansão. 

Por sua vez, o aumento da produtividade das áreas cultivadas requer o constante 

aprimoramento das tecnologias envolvidas no modelo produtivo como o melhoramento 

genético animal e vegetal, aumento da disponibilidade de nutrientes e água, e técnicas de 

manejo que visam à recuperação do sistema após cada colheita. 

O principal indicador da qualidade de um sistema produtivo é a matéria orgânica do 

solo (MOS), já que está diretamente relacionada às características químicas, físicas e 

biológicas do solo. Porém, a atividade que envolve a mudança de uso da terra como exemplo 

o desmatamento, causa um impacto ao ambiente. O corte e queima da vegetação nativa, além 

de ser um dos principais emissores dos gases do efeito estufa (CO2, N2O, NOx, CH4, SOx), 

elimina a proteção natural do solo e expõe a MOS a agentes responsáveis pela degradação de 

compostos que são mais sensíveis aos processos de mineralização. 
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A princípio, pode-se observar uma tendência ao aumento da MOS através da 

determinação do carbono (C) do solo, devido à deposição da cinza e dos carvões provenientes 

da queima, e da decomposição da parte remanescente das raízes da vegetação nativa, contudo 

após este período é possível verificar a redução das funções associadas à MOS. 

O tipo de atividade adotada e as práticas de manejo subseqüentes são de grande 

importância para direcionar a quantidade e qualidade da MOS. No caso de implantação de 

pastagens, que foi a atividade principal iniciada na maioria das áreas entre as décadas de 1950 

e 1970, em que a semente da gramínea era lançada em meio aos restos de madeira queimada 

(roça de caboclo), o sistema se mantinha praticamente extrativista, ocorrendo à redução 

sistemática da MOS com a queda da produtividade da gramínea. 

A especialização da atividade pecuária, a elevação preço da terra e conseqüentemente 

dos custos de produção, fez com que os pecuaristas direcionassem esforços para a 

recuperação das pastagens e manutenção da produtividade da gramínea, sendo possível 

verificar a elevação da MOS, e muitas vezes com teores superiores à vegetação nativa. 

Novamente por pressão do mercado e o aumento do preço dos produtos agrícolas 

(principalmente soja e algodão) para consumo interno e externo, a partir da década de 1970, 

iniciou-se a expansão da fronteira agrícola nas regiões Centro-oeste (Cerrado) e Norte 

(Amazônia) por agricultores da região Sul do país. 

Inicialmente, as áreas são mantidas no sistema de plantio convencional com queima ou 

incorporação dos resíduos culturais através do revolvimento da camada superficial do solo. 

Esta prática foi incorporada de países de clima temperado onde a camada superficial do solo 

congela no inverno e para acelerar o processo de degelo é necessária a exposição do solo aos 

raios solares. Porém em regiões de clima tropical, onde o clima é quente e úmido em sua 

maior parte, o revolvimento acelera a decomposição dos resíduos devido o maior contato com 

o solo e também favorece a ruptura dos agregados do solo que expõe a MOS a mineralização, 
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além de promover a compactação subsuperficial do solo com aumento do escorrimento 

superficial e consequentemente da erosão. 

O sistema plantio direto (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 como o aumento da MOS. Isso ocorre 

em função da decomposição mais lenta e gradual dos resíduos depositados sobre o solo e da 

estratificação dos nutrientes, formando um gradiente de fertilidade no perfil do solo. Desta 

forma, aumenta-se o contato entre os nutrientes e as raízes superficiais, além da conservação 

da umidade por mais tempo, continuidade da porosidade e a amenização das amplitudes 

térmicas no solo. Estes fatores favoreceram a melhoria do ambiente edáfico e sustentabilidade 

da cadeia produtiva. 

* * * 

Atualmente as atenções da comunidade científica estão voltadas no aumento da 

concentração dos gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera. O efeito estufa é, por definição, 

um fenômeno natural que mantém a temperatura média no planeta em torno de 15°C, e 

possibilita a vida na Terra da forma que a conhecemos. O problema surgiu quando foi 

verificado que as concentrações destes gases alcançaram níveis muito elevados em curto 

espaço de tempo após a Revolução Industrial (1898). As previsões de aumento de 

temperatura, caso a emissão dos gases seja mantidas nos níveis atuais, está na faixa de 0,6 a 

5,2°C. Este aumento ocasionaria alterações em todo o planeta como elevação do nível do mar, 

tanto pelo degelo das regiões polares, como pela expansão térmica da água. Teríamos 

alterações no ciclo hidrológico e conseqüentemente mudança nas regiões produtivas; redução 

da quantidade de água potável; desaparecimento de biomas e de espécies endêmicas; além do 

aumento de insetos e conseqüentemente proliferação de doenças. 



 17

Para evitar tal situação a ONU (Organização das Nações Unidas) instituiu um órgão 

específico (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) o qual é 

responsável pelo agrupamento de informações (IPCC - Intergovernamental Panel on Climate 

Change) com o objetivo de estabelecer um documento onde cada país seria responsabilizado 

por suas emissões dos gases do efeito estufa (Protocolo de Quioto). 

Segundo o protocolo, os países foram divididos em dois grupos sendo que os países 

desenvolvidos (Anexo A) possuem quotas de redução das emissões, e os países em 

desenvolvimento (Anexo B), como o caso do Brasil, não possuem cotas de redução das 

emissões. O Protocolo propõe como prioridade a redução de fontes emissoras dos gases do 

efeito estufa, como também formas de mitigação destes gases da atmosfera. 

A queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral), a indústria 

de cimento e fertilizante e a queima da biomassa vegetal são os principais emissores destes 

gases. Outras fontes são aterros sanitários, áreas inundadas para produção de arroz e a 

atividade de fermentação entérica dos ruminantes. 

Entre as práticas agrícolas, o sistema plantio direto pode atuar como dreno de CO2 

atmosférico através do aumento da MOS, menor uso e potência de máquinas agrícolas e 

também reduzir as emissões de outros gases (N2O, NO e CH4) com adoção de rotações de 

culturas que incluam leguminosas e otimização do uso de fertilizantes nitrogenados. Além de 

manter a sustentabilidade do sistema evitando a necessidade de expansão da agricultura para 

novas áreas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Bioma Cerrado 

As extensas áreas de Savana no mundo podem ser encontradas na América do Sul, 

África e Austrália, e também na América Central e na Índia. Estas áreas estão entre os 

domínios que apresentam maior sazonalidade no mundo, caracterizadas por estações do ano 

bem definidas (FROST et al, 1986). Na América do Sul a maior região contínua de Savana 

encontra-se no Brasil, a qual é denominada Cerrado (PIVELLO; NORTON, 1996). 

O Cerrado é importante pela sua abrangência, uma vez que ocupa 25 % do território 

nacional. Estimativas demonstram que seus 204 milhões de hectares estão distribuídos 

principalmente nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e parte dos estados de São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí. Este, que é o segundo maior 

bioma da América do Sul, é também o único bioma brasileiro que faz fronteira com todos os 

outros grandes ecossistemas do Brasil (Floresta Amazônica, Caatinga, Mata Atlântica e 

Pantanal Mato-Grossense). 

O clima é tipicamente semelhante à maioria das Savanas do mundo, ou seja, Tropical 

sazonal de Inverno seco – megatérmico. A média da precipitação varia de 800 a 2000 mm 

com 90 % das chuvas concentradas nas estações primavera e verão (Outubro a Março), e uma 

estação seca durante o outono e inverno (Abril a Setembro). A temperatura média anual varia 

entre 18 e 28°C (DIAS, 1992). 

Os solos dominantes são os Latossolos (Vermelho Férrico, Vermelho Não-Férrico e, 

Vermelho-Amarelo) e os Neossolos Quartzarênicos. Os Latossolos ocupam cerca de 46 % do 

bioma e são caracterizados basicamente pela alta intemperização do material de origem, 

profundidade e boa drenagem. Estes solos possuem teor de argila variando entre 15 e 90 % e, 

capacidade de água disponível até dois metros de profundidade. Os Neossolos Quartzarênicos 

possuem no máximo 15 % de argila, sendo muito porosos e excessivamente drenados. Devido 
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à elevada intemperização (fração argila, compondo-se de caulinita, goetita ou gibsita) os solos 

do Cerrado possuem baixa fertilidade natural e pH ácido (variando de 4,3 a 6,2), elevado 

conteúdo de alumínio e baixa disponibilidade de nutrientes. Porém essas limitações, devido à 

baixa CTC e pouca retenção de água, podem ser ajustadas com o uso de corretivos, 

fertilizantes minerais e aumento da matéria orgânica (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

O relevo é em geral bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por 

imensos planaltos ou chapadões. Cerca de 50 % de sua área situa-se em altitudes entre 300 e 

600 m acima do nível do mar (REATTO et al., 1998). 

Do ponto de vista fisionômico, o Cerrado apresenta dois extremos, o Cerradão que 

corresponde à fisionomia na qual predomina o componente arbóreo, e o campo limpo onde 

predomina o componente herbáceo-subarbustivo. As demais fitofisionomias encontradas 

como o campo sujo, campo Cerrado, Cerrado (sentido restrito), podem ser consideradas 

ecótonos entre os extremos (COUTINHO, 1978). Contudo, Eiten (1972) adota quatorze tipos 

de paisagens, e esses ambientes encontram-se distribuídos por todo o bioma Cerrado com as 

seguintes denominações: campo limpo de Cerrado, campo rupestre, campo sujo, campo 

Cerrado, Cerrado senso-estrito, cerradão, campo de murundus, buritizal e veredas, campo 

úmido, brejos permanentes, pantanal, floresta baixa galeria, floresta mesofítica decídua e 

floresta mesofítica semidecídua. A distribuição e a manutenção das diferentes fisionomias do 

Cerrado estão relacionadas a fatores edáficos e topográficos, além da ocorrência de fogo e 

perturbações antrópicas (OLIVEIRA FILHO et al., 1990). 

O Cerrado é adaptado à ocorrência periódica do fogo, estimulando a expansão da flora 

herbácea com a supressão da flora arbustivo-arbórea. Além disso, são observados muitos 

benefícios após sua ocorrência como a intensificação da floração, frutificação e dispersão de 

sementes, aumento da germinação e a aceleração da ciclagem dos nutrientes. O uso do fogo 
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controlado é comum em áreas de preservação na África do Sul e Austrália como forma de 

prevenção de acidentes (PIVELLO; NORTON, 1996). 

Os fatores determinantes da ocorrência da fitofisionomia Cerradão ainda não estão 

totalmente esclarecidos, podendo sua ocorrência estar relacionada a um gradiente de 

fertilidade no solo (LOPES; COX, 1977). Contudo, existem trabalhos que identificaram a 

ocorrência de Cerradão em solo de baixa fertilidade, distróficos e com elevada presença de 

alumínio (COSTA; ARAUJO, 2001; MARIMON JUNIOR; HARIDASAN, 2005; CAMPOS 

et al., 2006). 

A variabilidade de fisionomias suporta grande diversidade de espécies de plantas e 

animais. Alguns estudos estimam o número de espécies na flora em torno de 10000, sendo 

mais de 800 arbustivo-arbóreas (RATTERS et al., 1997), e mais de 1600 espécies de 

vertebrados e uma grande diversidade de invertebrados (IBAMA, 2002). 

Por outro lado, a pressão urbana e o rápido estabelecimento de atividades agrícolas na 

região vêm reduzindo rapidamente a biodiversidade destes ecossistemas. A existência de uma 

estação seca e uma estação chuvosa que favorece o planejamento do plantio e colheita, os 

solos profundos e a topografia plana do Cerrado favorecem a expansão agrícola brasileira. 

Mitermeier et al. (1999) estimaram que 67 % das áreas de Cerrado são consideradas 

como "altamente modificadas" e apenas 20 % encontra-se em seu estado original. Mesmo as 

áreas ainda cobertas de paisagem natural, sofrem conseqüentemente os efeitos da poluição dos 

recursos hídricos, erosão, assoreamento, plantas e animais invasores, extrativismo vegetal e 

animal predatório (REATTO et al., 1998). 

A ocupação da porção central do Cerrado teve início no século XVII, quando os 

explorados em busca de minérios e pedras precisas formaram os primeiros povoados na região 

onde atualmente encontra-se Cuiabá. Na década de 1930, com a construção da ferrovia que 
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ligava São Paulo a Anápolis (GO), intensificou-se o povoamento agrícola no Triângulo 

Mineiro e sul de Goiás (MAROUELLI, 2003). 

Até meados de 1960 as atividades agrícolas nos Cerrados foram bastante limitadas, 

direcionadas principalmente à produção extensiva de gado de corte para subsistência ou para 

o mercado local, uma vez que os solos eram considerados de baixa fertilidade natural para a 

produção agrícola. Após esse período, porém, o crescimento urbano e industrial da região 

Sudeste forçou o uso da agricultura no Centro-oeste. A mudança da capital do País para 

Brasília foi outro foco de atração de população para a região central. A partir da década de 

1970 muitos programas governamentais foram lançados com o propósito de estimular o 

desenvolvimento da região do Cerrado (ex. Programa para Desenvolvimento do Cerrado - 

POLOCENTRO, e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos 

Cerrados – PROCEDER). Esses programas estimulavam, a partir de subsídios, o 

desenvolvimento e a implantação de uma agricultura de médio porte na região, moderna, 

eficiente e empresarial, com vistas no desenvolvimento mediante a incorporação de áreas ao 

processo produtivo com um aumento significativo na produção agropecuária (RATTER et al., 

1997; MAROUELLI, 2003). 

Atualmente, a região do Cerrado contribui com cerca de 30 % da produção nacional de 

grãos (50 % de soja, 20 % de milho, 15 % de arroz e 11 % de feijão) e conta com 40 % do 

rebanho bovino do País. Por outro lado, práticas agrícolas inadequadas têm influenciado 

diretamente na redução da fertilidade do solo, no aumento da erosão e, conseqüentemente, no 

aumento dos custos da produção (FUNDAÇÃO PRÓ-CERRADO, 2003). 

 

Agricultura – uma história 

Na pré-história, em torno de 10000 AC, começaram a surgir às primeiras formas de 

agricultura (domesticação de espécies vegetais) e pecuária (domesticação de animais) 
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(MAROUELLI, 2003). E segundo as hipóteses de estudos arqueológicos isto se deu junto a 

formação das primeiras aldeias agrícolas. Nesse período, o uso do fogo e de algumas 

ferramentas, assim como do esterco animal, passou a fazer parte do cotidiano dos 

aglomerados urbanos, os quais deram origem às cidades (PIANA et al., 1992). 

O crescimento populacional e a queda da fertilidade dos solos utilizados por anos de 

sucessivos cultivos no Continente Europeu, causaram, entre outros problemas, a escassez de 

alimentos. Nesse sentido, por volta dos séculos XVII e XIX, intensificou-se a adoção de 

sistemas de rotação de culturas com plantas forrageiras (capim e leguminosas) e a integração 

das atividades de pecuária e agricultura (EHLERS, 1994). Este foi o início das primeiras 

especulações sobre a nutrição e desenvolvimentos das plantas, sendo esta fase conhecida 

como Primeira Revolução Agrícola (PIANA et al., 1992). 

No final do século XIX e início do século XX, os problemas de escassez crônica de 

alimentos em solos europeus intensificaram-se, levando a uma série de descobertas e avanços 

científicos e tecnológicos: fertilizantes químicos, melhoramento genético e máquinas e 

motores à combustão. Estas descobertas possibilitaram o progressivo abandono das antigas 

práticas, levando a uma especialização dos agricultores tanto nas culturas quanto nas criações 

animais. Inaugurava-se uma nova fase nos sistemas agropecuários, na qual a forma de 

conceber e gerenciar a atividade rural passou a ser chamada de Revolução Verde (VEIGA, 

1991). 

A área cultivada atualmente no mundo segundo o Agricultural Data – FAO (2002) é 

aproximadamente 5 trilhões de ha (Tabela 1), e está praticamente dividida em dois grandes 

grupos, denominados agricultura convencional e agricultura orgânica. 

A Agricultura Convencional é descrita como o conjunto de técnicas produtivas que 

surgiram em meados do século XIX, conhecida como a Revolução Verde, que teve como 

suporte a descoberta dos fertilizantes químicos por Justus von Liebig (1803-1873). Este 
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sistema expandiu-se após as grandes guerras, com o emprego de sementes manipuladas 

geneticamente para o aumento da produtividade, associado ao emprego de agroquímicos e da 

maquinaria agrícola. Os dois sistemas de cultivo predominante na agricultura convencional 

são o plantio convencional e o plantio direto. 

 

Tabela 1 - Área cultivada nas diferentes regiões do Mundo para o ano de 20021. 
Local Área (106 ha) Parte do total (%) 

Mundo 13.427,92 - - - 

 5.012,3 37,3 † 

América 1.263,9 25,2 ‡ 

Ásia 1.683,9 33,6 

África 1.110,9 22,1 

Europa 486,9 9,7 

Oceania 466,7 9,3 

Brasil 263,5 5,3 
1Agricultural Data-FAOSTAT (FAO); 2área possivelmente agricultável no mundo; † 
área cultivada/área possivelmente agricultável; ‡ área cultivada por região/área 
cultivada. 

 

O plantio convencional (PC) é o preparo do solo para a semeadura e, basicamente, se 

trata de aração e gradagem. Um dos maiores benefícios da aração é o controle de plantas 

invasoras, através do revolvimento do solo. Isso possibilita a semeadura e o crescimento da 

cultura de interesse livre de concorrência por água e nutrientes com outra planta não 

desejável. O solo arado fica livre de plantas daninhas, mas, ao mesmo tempo, ele fica livre de 

qualquer cobertura vegetal. Na região Tropical, com alto índice pluviométrico concentrada em 

um período do ano, essa situação é ideal para a ocorrência da erosão (CUNHA, 1997; 

SÁ, 2001). 

O Sistema plantio direto (SPD) fundamenta-se em três princípios básicos: - o não 

revolvimento do solo; - a rotação de culturas, - a permanente cobertura do solo por culturas ou 

resíduos culturais. A menor agressão física ao solo promove a estruturação, melhorando a 

relação macro e microporosidade, aeração e infiltração de água (SÁ, 2001). O SPD surgiu no 
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final da década de 50 nos EUA. No Brasil os primeiros experimentos com este tipo de manejo 

agrícola em 1965 no Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e em Campinas (SP), e em 

1969 na Área Experimental do Ministério da Agricultura em Não-Me-Toque (RS). Na década 

de 1970 o SPD foi introduzido em áreas agrícolas de Rolândia (PR) para fins comerciais, com 

o objetivo de reduzir as perdas de solo por erosão. Na década de 1980 passou a ser difundido  

nas áreas produtoras de grãos na região Sul e, na década de 1990 ocorreu maior expansão do 

sistema nas lavouras de soja e milho na região do Cerrado (BORGES, 1993). 

A Agricultura Orgânica é um sistema de produção agrícola que teve início na década 

de 1920 com os trabalhos de Claude Aubert, cujo princípio era a melhoria da integração com 

o meio ambiente, preservação da biodiversidade e dos ciclos e atividades biológicas do solo 

(MAZZOLENI; NOGUEIRA, 2006). Nesse sentido, a Agricultura Orgânica enfatiza práticas 

de manejo alternativas àqueles empregadas na Agricultura Convencional, abrangendo, sempre 

que possível, a administração de conhecimentos agronômicos e biológicos. Tais práticas não 

incluem a adoção de substâncias químicas (insumos e defensivos agrícolas) ou demais 

materiais que não tenha origem natural, ou seja, sintéticos. Atualmente existem vários ramos 

da Agricultura Orgânica como: a Agricultura Natural, Agricultura Biológica, Agricultura 

Biodinâmica e a Permacultura (DAROLT, 2002; OROMOND et al., 2002). 

 

A agricultura e a matéria orgânica do solo 

Os processos fundamentais para o desenvolvimento do solo são: perdas, transformação 

adição e translocação. Estes processos somados aos fatores de formação (material de origem, 

clima, relevo, tempo e vegetação) originam os diferentes tipos de solo. Com o 

desenvolvimento do solo, formam-se os horizontes, que se diferenciam conforme sua textura, 

estrutura, presença de material orgânico e grau de alteração (RAIJ, 1987). 
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Genericamente um solo bem estruturado, com condições ideais para o suporte da 

vegetação, possui 20-30 % de umidade, 20-30 % de ar, 45 % de componentes minerais 

sólidos e 5 % de matéria orgânica (RAIJ, 1987). 

O termo orgânico refere-se a materiais ou substâncias que possuem basicamente 

carbono e hidrogênio em suas moléculas, podendo conter também nitrogênio, enxofre, 

fósforo, e outros elementos em sua estrutura. O carbono inorgânico se encontra no solo 

principalmente a partir do material de origem como as rochas calcárias. O carbono orgânico 

tem sua origem na fotossíntese, podendo se incorporar no solo por exsudação de substâncias 

pelos vegetais vivos ou por aporte de material orgânico morto. Com a senescência dos 

vegetais, seus tecidos, em contato com o solo, se decompõem e formam os vários 

compartimentos da matéria orgânica do solo (MOS). 

A MOS embora seja um material complexo e em constante transformação entre 70 e 

90 % pode ser classificada como estável ou recalcitrante, principalmente na forma de húmus. 

Segundo Gregorich et al. (1997) a fração ativa ou disponível pode ser dividida em viva 

(2 a 12 %) ou morta (8 a 24 %). A primeira compreende as raízes das plantas e a biomassa 

microbiana (vírus, bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários e nematóides). A fração não 

viva corresponde aos resíduos identificáveis e metabólicos de planta, animais e 

microrganismos. A biomassa microbiana do solo (BMS) corresponde 5 % da MOS. Pelo fato 

de ter um tempo de residência curto, de menos de um ano, ela pode responder rapidamente a 

alterações ambientais e de manejo que eventualmente interfiram no teor de MOS e pode ser 

considerada como indicativo da qualidade ambiental do solo (ZILLI et al., 2003). 

As condições edafo-climáticas e a qualidade dos resíduos orgânicos determinam à 

função da BMS, que pode ser catalisadora, fonte ou reserva de nutrientes (RODRIGUES, 

1999). A BMS apresenta flutuações sazonais causadas pela interação entre a umidade e a 
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temperatura do solo, aporte de material vegetal, crescimento vegetal entre outros fatores 

(WARDLE; PARKINSON, 1990; WARDLE, 1992; ESPINDOLA et al., 2001). 

Segundo Duxbury et al. (1989) os componentes da MOS foram definidas em: 

 Compartimento ativo, ou lábil – constituído por componentes facilmente 

oxidáveis, estando sujeito a alterações devido à influência do manejo do solo 

sobre a biomassa microbiana; 

 Compartimento lentamente oxidável – ligado à formação dos macroagregados, 

onde o manejo afeta o tamanho deste compartimento; 

 Compartimento muito lentamente oxidável – ligado à formação de 

microagregados, que são altamente estáveis em água, o manejo exerce baixa 

influência neste reservatório; 

 Compartimento passivo, ou recalcitrante – ligado ao C associado às partículas 

primárias do solo, onde o C é reduzido a formas elementares, o manejo não 

influencia este reservatório. 

A quantidade de C presente na camada superficial até 100 cm em solos do mundo está 

próxima a 1500 Pg (LAL, 2002). A MOS é um dos principais componentes para o 

funcionamento adequando das condições químicas, físicas e biológicas do solo. 

Os fatores que afetam o conteúdo e a quantidade da MOS são as condições climáticas 

como temperatura e umidade (FANG; MONCRIEFF, 2001), os tipos de solos e a mineralogia 

com relação à proteção física a MOS (SIX et al., 1999). 

A maior parte da MOS está ligada à fração mineral do solo (78-96 % de C) em todas 

as profundidades, independente do sistema de cultivo ou rotação de culturas utilizada, e as 

maiores concentrações (60-95 % de C) são encontradas na fração silte e argila 

(BAYER et al., 2002). 
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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 resíduos culturais aderem às partículas do solo e atuam como agentes de 

ligação entre as partículas (material orgânico intragregados). O material orgânico protegido 

pela fração mineral e produtos microbianos forma novos microagregados. A matéria orgânica 

particulada no interior dos agregados torna-se mais recalcitrante, formando densos complexos 

orgâno-minerais livres dos agentes decompositores (FELLER; BEARE, 1997; SIX et al., 

1999; WISEMAN; PÜTTMANN, 2006). 

O desenvolvimento dos métodos de preparo do solo nos países de clima temperado 

tem como principal objetivo à interrupção do ciclo entre o inverno e o verão, expondo o solo 

aos raios solares com o intuito de elevar a temperatura do solo e possibilitar o cultivo. Porém 

em solos tropicais a fertilidade natural é limitada, e o revolvimento das camadas superficiais 

do solo intensifica os processos de oxidação do material orgânico, proporcionando maior 

ruptura da estrutura do solo favorecendo os processos de compactação e erosão 

(DENARDIN; KOCHHANN,1993). 

A utilização de sistema convencional de cultivo causa as maiores perdas MOS e 

aumentando os fluxos de emissões de CO2. A adoção do sistema plantio direto mantém a 

integridade estrutural dos agregados, reduzindo a oxidação da MOS e a degradação do solo 

(CASTRO FILHO et al., 2002). 

O plantio direto apresenta potencial para mitigar a emissão CO2, uma vez que a 

rotação de culturas e a manutenção dos resíduos culturais na superfície do solo proporcionam 

a decomposição lenta e gradual do material orgânico que associado com a fração mineral do 

solo favorece o acúmulo da MOS. A adoção do plantio direto promoveu aumentos 

significativos no acúmulo de MOS quando comparado com o plantio convencional 

(SÁ et al., 2001). 
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Em revisão Six et al. (2002) verificaram que o acúmulo anual de C em solos do mundo 

cultivados sob plantio direto é de 325 ± 113 kg C ha-1 ano-1 na camada 0-30 cm quando 

comparados ao plantio convencional. Este valor ainda pode ser mais específico diferenciado 

em solos de clima temperado (160 kg C ha-1 ano-1) e solos de clima tropical (430 kg C ha-1 

ano-1). Os autores atribuíram este incremento à associação do material orgânico com as 

frações minerais dos solos, principalmente relacionado com os aumentos dos minerais de 

argila. 

A estimativa das origens da MOS na conversão de sistemas naturais para agrícolas, 

vem sendo realizada com o auxílio de metodologia isotópica (CERRI et al., 1985). 

Na atmosfera são encontrados os isótopos 12C (98,9 %) e 13C (1,1 %) que são estáveis, 

ou seja, não sofrem decaimento radioativo, e o 14C (10-12 %) que sofre decaimento radioativo 

(emissão de uma partícula β-, com meia vida aproximada em 5700 anos), o qual é utilizado 

principalmente em estudos paleoambientais (PESSENDA et al., 2005). Características 

fisiológicas das plantas, limitações na difusão dos gases no interior dos tecidos vegetais e a  

razão entre a pressão interna estomatal (pi) e a atmosférica (pa) são responsáveis pelo 

fracionamento isotópico do 13C/12C (FARQUHAR et al., 1989). 

A composição isotópica do carbono (13C/12C) é um importante instrumento para 

determinar à dinâmica da MOS, e determinar a fonte de C no solo na conversão da vegetação 

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

e -22 ‰ (δ 13C ≈ -27‰), para a pastagem e sistemas agrícolas com plantas de ciclo 

fotossintético C4 com assinatura isotópica entre -17 a -9 ‰ (δ 13C ≈ -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 
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MOS (BERNOUX et al., 1998; BOUTTON et al., 1998; ROSCOE et al., 2001; SISTI et al., 

2004). 

Na atmosfera também são encontrados os isótopos 14N (99,64 %) e 15N (0,36 %) que 

são estáveis. E durante o processo de fixação biológica do N atmosférico, cada processo 

envolvido apresenta um valor diferente de fracionamento isotópico. A composição isotópica 

do nitrogênio do solo (15N/14N) fornece indícios do tipo de vegetação e a decomposição do 

material na superfície do solo e, tem sido medida principalmente em sistemas naturais em 

comparação a sistemas com plantas leguminosas que fixam N (BUSTAMANTE et al., 2004; 

PICCOLO et al., 1996). 

 

O uso da terra e alterações no Cerrado 

As condições como perfis de solo profundos, topografia plana e estações secas e 

chuvosas bem definidas fazem do Cerrado uma das fronteiras agrícolas mais promissoras do 

Mundo (ALMEIDA, 1998). 

A conversão do Cerrado através da derrubada e queima da vegetação natural, seguida 

do cultivo do solo resulta na diminuição do estoque de MOS (SCHLESINGER, 1986; 

DETWILLER, 1986; BROWN; LUGO, 1990; LAL, 2003), da fertilidade do solo, do 

aumento da erosão, e conseqüentemente do aumento dos custos de produção. Em clima 

temperado, a metade do conteúdo inicial de carbono é perdida durante os primeiros 50 a 100 

anos de cultivo, enquanto que em ambiente tropical as perdas podem ser muito maiores 

(FELLER; BEARE, 1997; CHRISTENSEN, 2000). 

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 
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no solo, quebra de agregados e a diminuição da cobertura do solo. Em cultivo contínuo de 

soja com o emprego de grades pesadas (cinco anos), em três tipos de solo sob Cerrado, a 

MOS diminuiu em 80 % nos solos arenosos e em 41 % nos solos com mais de 30 % de argila 

(SILVA et al., 1994). Por outro lado, a alta estabilidade da matéria orgânica em Latossolos 

argilosos foi atribuída à alta concentração de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio (RESENDE 

et al., 1997; ROSCOE et al., 2000a), que formam complexos com a MOS. 

Os solos sob Cerrado apresentam microestrutura estável, portanto mecanização pesada 

e aplicações de altas doses de fertilizante podem influenciar na diminuição das quantidades de 

MOS, da macroagregação e da porosidade do solo (TORMENA, et al., 2004). As causas do 

manejo intensivo geram perdas como mudanças na qualidade e quantidade de C, tipo de 

nutrientes e estrutura do solo. De acordo com o exposto, no Cerrado o emprego de cultivo 

sem o revolvimento do solo como o SPD tem sido muito utilizado. 

O SPD tem apresentado acentuada expansão na região do Cerrado, ocupando uma área 

de aproximadamente 5 milhões de hectares, principalmente, com o cultivo de soja, milho e 

algodão. Na seleção dos manejos agrícola que visem à melhoria da fertilidade do solo com 

baixo custo operacional a serem usados no Cerrado, devem ser considerados também o 

impacto ambiental e socioeconômico. 

Nas regiões tropicais os solos apresentam baixas concentrações de nutrientes pelo 

intenso processo de intemperismo que estão submetidos. A acentuada deficiência de cálcio e 

magnésio aliada a elevada concentração de alumínio nos solos sob vegetação nativa constitui 

a maior limitação para o cultivo, tornando indispensável à aplicação de calcário magnesiano 

tanto para correção da acidez como para o suprimento de cálcio e magnésio. Os baixos níveis 

de fósforo disponível e a “complexação” do elemento com ferro e alumínio são responsáveis 

pelo maior investimento em fertilizantes no início do cultivo (RAIJ, 1987). 
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Estes solos são caracterizados por apresentar pH em água entre 4,3 a 6,0 sendo 

necessário à correção do solo antes do início das atividades de cultivo (LOPES, 1983). Os 

valores de pH em KCl normalmente são inferiores ao pH em água (3,3-5,5), correspondendo a 

um ∆ pH negativo (-1,0 a -0,6); indicando a presença de cargas negativas nos sítios ativos do 

solo, ou seja, capacidade de troca de cátions (CTC), que poderão estar ocupados tanto por 

nutrientes como por H+ e Al+3. 

A principal causa da presença das cargas negativas pode ser atribuída à matéria 

orgânica do solo (MOS), que supera as cargas positivas dos minerais ricos em óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio (LOPES, 1983). Em solos com predomínio de cargas variáveis 

a MOS é responsável por 70 a 85 % da CTC total, mesmo que os teores de MOS sejam 

significativamente inferiores aos teores de argila (RAIJ, 1991). 

De maneira geral, pode-se considerar que a MOS é composta aproximadamente por 

58 % de carbono em diferentes estágios de decomposição. A quebra nas cadeias de C 

formando radicais R-COH (carboxila) e R-OH (hidroxila), juntamente com elevada superfície 

específica são os responsáveis pela geração das cargas na MOS (RAIJ, 1991). 

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

alterações nas características químicas dos solos. O incremento dos teores de C resulta no 

aumento da CTC do solo e da disponibilidade de nutrientes as plantas 

(BAYER; MIELNICZUK, 1997). 

Nas décadas de 70 e 80, o questionamento quanto o manejo da fertilidade do solo no 

plantio direto foi intenso em diversos segmentos da pesquisa científica e tecnológica, 

principalmente sobre a correção da acidez e a forma de aplicação de fertilizantes ao solo (Sá, 

1993). Entretanto, a melhoria da fertilidade do solo devido ao plantio direto restringe-se 

inicialmente a camada superficial (CENTURION et al., 1985). O efeito da MOS nas 
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propriedades químicas do solo depende da quantidade de resíduos culturais produzidos e do 

sistema de sucessão de culturas (BAYER; BERTOL, 1999). 

 

As mudanças globais e o uso da terra no Cerrado 

O aumento global dos gases do efeito estufa na atmosfera (CO2, CH4 e N2O), tem 

causado grandes discussões na comunidade científica e política nas últimas décadas. O 

relatório publicado pelo Intergovernmental Panel of Climatic Changes (IPCC, 2001) reafirma 

as evidências de que as ações antropogênicas são responsáveis pelo aquecimento global de 

0,6oC observado durante os últimos 140 anos. Estimativas indicam que pode haver um 

aumento de mais 5,5oC durante os próximos 100 anos (COX et al., 2000), com sérias 

conseqüências para o Planeta Terra. 

A mudança de ecossistemas naturais para diferentes formas de manejo pode alterar 

efetivamente a quantidade e qualidade da MOS (UPADHYAY et al.; 2005), sendo 

responsáveis por um dos maiores problemas globais, a elevação dos fluxos de emissões de 

CO2, CH4 e N2O da biosfera para a atmosfera (FEIGL et al., 1995a; BERNOUX et al., 2001). 

A emissão de C para a atmosfera na forma de CO2 esta associada à oxidação do C 

orgânico do solo. Práticas de manejos que utilizam o revolvimento do solo para o cultivo 

resultam no aumento do fluxo de CO2 para a atmosfera, provocando a exposição e 

fragmentando os macroagregados em unidade menores (microagregados), que protegem a 

fração lábil da MOS, fornecendo a ação de agentes oxidantes causando maiores emissões de 

CO2 (SIX et al., 1999). 

O tipo de manejo do solo empregado interfere diretamente nas emissões dos gases do 

efeito estufa. O cultivo convencional (gradagem e aração) acelera a oxidação de C orgânico 

para CO2 pelo aumento da aeração do solo, maior contato entre o solo e resíduos culturais, e 

exposição da matéria orgânica protegida nos agregados ao ataque microbiano (BEARE et al., 
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1994). O cultivo reduzido pode conduzir o aumento de C no solo, mas a magnitude destes 

pode variar de acordo com a granulometria do solo, rotação de culturas e variações climáticas. 

Em estudo realizado com e sem o preparo do solo, as emissões de dióxido de carbono 

foram maiores nos primeiros 15 dias após o revolvimento do solo (0,38 g C-CO2 m-2 h-1), em 

comparação ao tratamento sem preparo (0,20 g C-CO2 m-2 h-1) (LA SCALA et al., 2001). 

A produção de óxido nitroso ocorre predominantemente em solos agrícolas, quando o 

aporte de N no solo é via fertilizante mineral ou orgânico, sendo favorecida a sua emissão em 

condições de pouca aeração. 

A maior parte de N nos solos está ligada a MOS, o teor total desse elemento encontra-se 

entre 0,05 a 0,5%, sendo que aproximadamente 5% do N-total está em formas inorgânicas 

como o N-amônio e N-nitrato (SÁ, 1995; WHIETHÖLTER, 2000). 

A desnitrificação é o processo de redução biológica do N-nitrato, ou N-nitrito para 

N2O, NO, ou até mesmo N2, e ocorre simultaneamente ao processo de mineralização do  

N-orgânico no solo (BOUWMAN, 1998). A desnitrificação biológica, juntamente com a 

volatilização da amônia, constitui as mais importantes vias de perdas gasosas de N no solo. 

O aumento dos agregados do solo e, conseqüentemente, da microporosidade e do 

conteúdo de água do solo, favorece a formação de sítios de baixa oxigenação que aliados a 

elevação da população de desnitrificadores no SPD podem, potencialmente, facilitar as 

emissões de N2O do solo (AITA, 1997). 

Um dos desafios no manejo do N no SPD consiste no aumento da quantidade de N 

absorvido pelo sistema solo-planta e reduzir a quantidade de N perdida para a atmosfera 

(AMADO, 2000). A diferença na emissão de óxido nitroso entre o SPD e o plantio 

convencional foi de 3 kg N-N2O ha-1 ano-1, o que parece baixo quando comparado às entradas 

de N via fertilizante e resíduos culturais (SIX et al., 2002). Porém para o meio ambiente isto 
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pode ser muito elevado se considerarmos que o potencial global de aquecimento do N2O é 

296 vezes maior que o CO2 (IPCC, 2001). 

As emissões de N2O do latossolo vermelho escuro e vermelho amarelo no Cerrado 

próximo a Brasília foram abaixo do limite de detecção, podendo ser explicado pela baixa 

disponibilidade de N e as grandes perdas de N pela freqüente queimada da vegetação 

(VERCHOT et al., 1999; DAVIDSON et al., 2001). Os fluxos de óxido nitroso devem ser 

acompanhados em diferentes tipos de solo e regiões sob Cerrado no Brasil, uma vez que 

baixas emissões são normalmente encontradas em Cerrado bem drenado (LEVINE et. al, 

1996). 

Siqueira Neto (2003) observou maior emissão de N2O do latossolo vermelho-escuro 

distroférrico (52% de argila) com o tempo de adoção do SPD, em Tibagi (PR). Os fluxos 

foram de 1,03 e 8,98 μg N m-2 dia-1 para os tratamentos com 12 e 22 anos de adoção, 

respectivamente; atribuindo o aumento ao maior acúmulo de MOS no tratamento com 22 

anos. 

Weitz et al. (2001) verificaram maiores emissões de N2O após 10 dias da aplicação do 

fertilizante com efeito nas emissões nas seis semanas consecutivas, apresentando correlação 

com a umidade do solo. Dalal et al. (2003) reportaram que em solos agrícolas com condições 

de umidade favoráveis a emissão foi de 1,25 % de N2O do N-fertilizante aplicado. 

O aumento da emissão do óxido nitroso em solos cultivados está diretamente ligado à 

disponibilidade de nitrato e o grau de saturação de água no solo (BALL et al., 1999; DOBBIE 

et al., 1999; SMITH; DOBBIE, 2001). As emissões de óxido nitroso, dependendo das 

características do solo, são estimuladas a partir de 40 a 50 % crescendo com o aumento da 

umidade, chegando ao ponto máximo de emissão entre 65 e 75 % do grau de saturação de 

água no solo (BOWMANN, 1998; DALAL et al., 2003). Dobbie e Smith (2003) observaram 
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que em solos onde os teores de nitrato não são limitantes e o WFPS é maior que 60 %, as 

emissões de N2O mostraram correlação exponencial com WFPS. 

O metano é produzido em solos saturados ou inundado e também pelos ruminantes 

principalmente o bovino devido à condição anaeróbia no trato digestivo destes animais. Os 

fluxos de N2O e CH4 entre a atmosfera e solos são influenciados pela ciclagem do N no solo, 

e em muitos ecossistemas a fertilização nitrogenada aumenta a ciclagem do N no solo e a 

emissão de N2O do solo para a atmosfera (KELLER et al., 1988), como também diminui o 

consumo de CH4 atmosférico pelos solos (KELLER et al., 1990; MOSIER et al., 1991). A 

ligação entre a fertilização nitrogenada e o consumo do CH4 pode ser causada pela inibição 

induzida de nitrogênio pelos microrganismos que oxidam o metano (STEUDLER et al., 

1989), ou pela alteração na ciclagem do N (MOSIER et al., 1991). 

 

O potencial de estocar carbono no Cerrado 

O potencial de mitigação depende das condições climáticas como temperatura e 

umidade (ALVAREZ et al., 2001; FANG; MONCRIEFF, 2001), tipos de solos e da 

mineralogia com relação à proteção física a MOS (PARFITT et al., 1997; SIX et al., 

1999). 

O sistema plantio direto pode ser considerado uma das atividades com potencial 

para seqüestrar carbono no solo (LAL; KIMBLE, 1997), abrindo oportunidades para que, 

no futuro, possa haver negociação dos direitos à emissão (créditos em carbono). Nesse 

contexto, a compreensão dos processos associados à dinâmica da MOS após a conversão 

do Cerrado em SPD se torna essencial para a elaboração de inventários no Brasil e 

estratégias para futuras negociações internacionais. 

O seqüestro de carbono no solo compreende o C fixado via fotossíntese e incorporado 

nas frações estáveis (MOS), somado aos gases do efeito estufa (N2O e CH4) (BERNOUX et 
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al., 2006). Entretanto, as pesquisas ainda não são conclusivas sobre o acúmulo de C durante o 

plantio direto. Diversos estudos demonstraram aumento significativo de MOS no SPD em 

comparação as práticas convencionais (SIDIRAS; PAVAN; 1985; BAYER; MIELNICZUK, 

1997a,b; LAL, 1997; TOGNON et al., 1997; AMADO et al., 1999; BAYER; BERTOL, 1999; 

BAYER; MIELNICZUK, 1999; 2001; CORAZZA et al., 1999; RESCK et al., 1999; BAYER 

et al., 2000a,b; SÁ et al., 2001; CARVALHO, 2006), enquanto outros não detectaram 

diferenças significativas (MUZILLI, 1983; FREITAS et al., 2000; ROSCOE et al, 2000b; 

MACHADO; SILVA; 2001; FREIXO et al., 2002; SISTI et al., 2004; PAVEI, 2005). A 

divergência nos resultados foi 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 acúmulo de MOS no SPD ocorre muito lentamente, levando vários anos para se 

tornar expressivo (BAYER; MIELNICZUK, 1999). Aumentos do teor de C sob SPD tendem 

a ser mais significativo na região sul do Brasil (BAYER; MIELNICZUK, 1997a,b; 1999) 

devidos às condições subtropicais, onde as taxas de decomposição são menores 

(FELLER; BEARE, 1997; BAYER; MIELNICZUK, 1999). A comparação dos sistemas 

convencional e plantio direto na região do Cerrado geralmente não mostram diferenças 

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

temperaturas (FREITAS et al., 2000; ROSCOE et al., 2000b). 

Estudos realizados em solos sob Cerrado na região Central do Brasil mostraram que os 

estoques de C foram maiores no SPD somente nas camadas superficiais (até 30 cm), e que nas 

camadas mais profundas (30-100 cm) não observaram diferenças em comparação ao plantio 

convencional (CENTURION et al., 1985; CORAZZA et al., 1999). 

A MOS constitui um reservatório heterogêneo de C, sendo uma complexa combinação 

de materiais, diferindo em origem, composição e dinâmica (CHRISTENSEN, 2000; 

CARTER, 2001). A recalcitrância dos materiais constituintes, a formação de complexos 
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organo-minerais com partículas de argila e a oclusão em agregados constitui os principais 

fatores de estabilização (CHRISTENSEN, 2000). 

A qualidade da matéria orgânica formada necessita ser mais bem investigada, mesmo 

que as perdas da MOS derivada da vegetação original sejam compensadas. A qualidade da 

matéria orgânica é um importante controlador das taxas de ciclagem do C, o qual é usado 

como substrato pelos microrganismos que controlam os ciclos biogeoquímicos de nutrientes e 

as trocas gasosas no sistema solo-atmosfera. 
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3 HIPÓTESE 

A mudança do uso da terra modifica os ciclos dos elementos no solo, com alterações nos 

fluxos dos gases do efeito estufa. O tempo de implantação de práticas conservacionistas de 

manejo que incluam o sistema plantio direto (SPD) pode recuperar o estoque de carbono (C) no 

solo e mitigar o aumento da temperatura devido à elevação da concentração dos gases do efeito 

estufa (GEE). 

 

4 OBJETIVO GERAL 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nos estoques de C e N do solo 

com o tempo de implantação do SPD tomando como referencia a condição original sob vegetação 

nativa (Cerradão) e, também áreas com mudança do uso da terra, uma sob pastagem, e outra sob 

plantio convencional. 

 

4.1 Objetivos específicos 

I. Avaliar a diversidade de manejos e características no solo que podem influenciar o acúmulo 

de C, para seleção de áreas com diferentes usos da terra e uma cronosseqüência homogênea 

(manejo e solo) sob SPD; 

II. Avaliar as alterações nos atributos físicos e químicos do solo nos diferentes usos da terra e a 

influencia do C do solo nestas variáveis; 

III. Verificar o impacto nos estoques de C e N do solo para os diferentes usos da terra e 

determinar a taxa de acúmulo de C com tempo de implantação do SPD; 

IV. Avaliar as alterações nas quantidades de N-inorgânico e C e N-microbiano do solo para os 

diferentes usos da terra no período de um ano, para verificar a influência destas variáveis na 

emissão dos gases de efeito estufa; 

V. Quantificar o fluxo dos gases CO2, N2O e CH4 do solo para a atmosfera para os diferentes 

usos da terra no período de um ano e realizar o cálculo do seqüestro de C para as áreas sob 

SPD.
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5 MATERIAL & MÉTODOS 

O estudo de campo foi realizado em áreas situadas no município de Rio Verde-GO 

(51º43’ a 50º19’ O e 17º50’ a 18º20’ S) (Figura 1). 

A produção agrícola do município de Rio Verde (GO) atinge 790 mil ton ano-1 com 

uma área plantada superior a 230 mil hectares com culturas como: arroz, algodão, soja, milho, 

sorgo, milheto, feijão e girassol. Cerca de 90 % das culturas são cultivadas em SPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos principais biomas brasileiros com destaque para o Estado de 

Goiás e o município de Rio Verde. 

 

A região é representada por solos derivados de rochas ferromagnesianas, com base no 

mapa de solos brasileiro cerca de 46 % dos solos do Cerrado são constituídos por latossolos 

com topografia plana a suave-ondulada, normalmente distróficos e ácidos, com baixa a média 

capacidade de troca de cátions (REATTO et al., 1998). A vegetação natural é classificada 

como Cerrado (sensu stricto) e Cerradão (Mata seca semidecídua) (COUTINHO, 1978). 

O clima da região é do tipo Aw (Köppen) – Tropical, com chuvas concentradas no 

verão e um período seco bem definido durante a estação de inverno, quando ocorre na  

região um moderado déficit hídrico. A temperatura média do ar no mês mais frio é  
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superior a 18oC (Megatérmico). A média anual da precipitação pluviométrica é 

aproximadamente de1500 a 1800 mm ano-1 e a média anual da temperatura do ar é de 23oC 

(Figura 2). 
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Figura 2. Os valores médios representam as temperaturas máximas e mínimas e precipitação 

mensal em Rio Verde (GO). Os dados são referentes ao período de 1972 a 2004. 

 

5.1 Escolha das áreas de estudo 

O estudo preliminar para a seleção das áreas de interesse para este trabalho de 

pesquisa foi realizado pelos pesquisadores do CENA (Piracicaba-SP), IRD (Intitute 

Recherche pour le Développment, Montpellier-França), CIRAD (Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier-França) e da 

Embrapa-Cerrados (Brasília, DF). O estudo foi realizado nos anos de 2001 e 2002, em áreas 

situadas no sudoeste goiano (municípios de Rio Verde, Montividiu e Santa Helena de Goiás) 

localizadas a 300 km de Goiânia. 

Inicialmente o levantamento consistiu em reunir informações sobre o uso da terra 

através de questionários para o levantamento do histórico e dos tipos manejos empregados 

(área cultivada, sistema de cultivo, culturas, rotações e uso de fertilizantes e insumos) os quais 

foram aplicados a cinqüenta produtores escolhidos ao acaso na região. As informações obtidas 
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foram usadas para definir os grandes tipos de sistemas de cultivo com manejos semelhantes 

usados pelos produtores. 

Os três municípios, supracitados, possuem superfície de 11.391 km2 sendo a área 

agrícola composta por 7150 km2. Os cinqüenta produtores entrevistados representaram juntos 

33.374 ha cultivados perfazendo 5 % da área cultivada dos municípios. Quanto à superfície as 

propriedades da região podem ser distribuídas em três classes: propriedades com área acima 

de 1000 ha que corresponderam a 49 % da área total avaliado pertencendo a 20 % dos 

proprietários; áreas entre 500 a 1000 ha cultivados foram 33 % e pertencem a 32 % dos 

proprietários e; 18 % formada por propriedades com área inferior a 500 ha para 48 % dos 

proprietários. 

No SPD os tipos de manejos foram divididos inicialmente em primeiro cultivo 

(outubro a fevereiro) e segundo cultivo (fevereiro a maio) e finalmente agrupados nas 

sucessões utilizadas (Tabela 1). 

 

Tabela 2 - Informações obtidas através de questionários fornecidos aos produtores sobre os 

tipos de culturas e a área ocupada na safra (primeiro cultivo) e safrinha (segundo 

cultivo), no sudoeste goiano. 
Área  1° cultivo 2° cultivo ––– ha ––– ––– % ––– 

    

Soja Milho / sorgo / milheto 14961 44,8 

Soja Pousio 6899 20,7 

Soja Feijão / algodão / girassol 1587 4,8 

Milho Pousio 4110 12,3 

Milho Milho / sorgo / milheto 2898 8,7 

Milho Feijão / algodão / girassol 2046 6,1 

Outros  873 2,6 

Total  33374 100,0 
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A soja e o milho contribuíram com a maior parte da área cultivada durante o primeiro 

cultivo (70 e 27 %, respectivamente), as demais culturas como algodão, feijão, trigo, girassol 

e outras representaram juntos somente 3 % das áreas. 

No segundo cultivo as gramíneas (milho, sorgo e milheto) cobriram 54 % das áreas, e 

as culturas como algodão, feijão, trigo, girassol representaram 11 % enquanto o restante das 

áreas (33 %) permaneceu em pousio. 

A sucessão que apresentou maior predominância no SPD foi o plantio de soja no 

primeiro cultivo seguido de gramínea (milho, sorgo ou milheto) e no segundo cultivo com 

45 % das áreas avaliadas. O plantio de soja e milho seguidos de pousio representou 33 % das 

áreas, enquanto que os demais tipos de manejos representaram juntos 22 % das áreas 

avaliadas. 

A baixa diversidade nos tratos culturais ocorreu devido: a) a adoção destas técnicas 

durante um período curto em algumas propriedades com baixo controle técnico, não havendo 

alterações e adaptações nos sistemas; b) ausência generalizada de integração entre o plantio e 

a colheita e; c) falta de novas alternativas para a produção agrícola na região. Como 

conseqüência observou-se pouca diversidade nos sistemas, com grande domínio do cultivo de 

soja-gramínea que foi selecionado como o mais importante. 

Contudo o levantamento do manejo normalmente, não mostrou aspectos relevantes do 

histórico das áreas, principalmente em propriedades menores onde não há planejamento a 

médio e longo prazo, assim o fator determinante para o plantio das culturas está associado às 

cotações do mercado agrícola, mesmo em áreas maiores com planejamento de longo prazo. 

Assim, com o passar dos anos, torna-se difícil determinar o tempo decorrido entre mudança 

do uso da terra (Cerrado-agricultura) e a situação atual das áreas de estudo. 

Estas dificuldades como: a ocupação das áreas, as culturas utilizadas e o a conversão 

do plantio convencional em SPD, podem ser parcialmente resolvidas com a utilização de 
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séries históricas de imagens aéreas e técnicas isotópicas para verificar as alterações no uso da 

terra e a origem e transformações na MOS. Na validação destas informações sobre o histórico 

foram utilizadas imagens de satélites de 1966 (satélite Corona), 1986, 1992 e 2002 (Landsat). 

A segunda fase da seleção das áreas, após o estudo da tipologia dos manejos para a 

região foram selecionadas fazendas representativas do manejo mais representativo, ou seja, 

cultura principal de soja seguida das gramíneas (milho, sorgo ou milheto). Foram 

selecionadas quarenta e uma áreas cultivadas comercialmente sob plantio direto, seis áreas 

cultivadas comercialmente com plantio convencional com um ciclo único de cultivo por ano, 

duas pastagens e quatro áreas sob vegetação nativa (Cerradão). 

Para maior homogeneidade todas as áreas foram selecionadas em uma região mais 

restrita no espaço, que a etapa anterior das entrevistas, a fim de minimizar variabilidades 

espaciais (microclima), eliminando em particular a parte mais seca de cada local e, sempre 

nas partes superiores da toposeqüência. 

Nessas áreas foram realizadas amostragens de solo (0-20 cm) com cilindros de volume 

conhecido, georeferenciadas. Nas áreas sob SPD e plantio convencional foram feitas três 

repetições por área, nas áreas sob vegetação nativa (Cerradão) duas repetições e na pastagem 

uma repetição por área. Em cada repetição foram retiradas amostras compostas de quatro 

pontos. As variáveis estudadas foram: a densidade do solo, os teores de C-total, o pH-H2O e 

as quantidades de argila+silte e areia. 

As amostras de solo foram secas ao ar, homogeneizadas e passadas em peneira de 

2 mm. O pH foi determinado em extrato 1:2,5 (solo:água), os teores de argila+silte foram 

quantificados pelo método do densímetro após dispersão dos agregados com hexametafosfato 

e a digestão da matéria orgânica em H2O2. 
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Tabela 3 - Estatística básica aplicada para as variáveis do solo (0-20 cm) selecionadas 

(densidade do solo, teor de C, estoques de C, pH-H2O, argila+silte, areia fina e 

areia grossa) na definição das áreas de estudo no sudoeste goiano. 

Variáveis n Média Mediana D.P.3 C.V.4 Min5 Max6 Ass7 Curt8 
          

Cerradão          

Densidade (g cm-3) 8 1,05 1,05 0,12 11,09 0,85 1,19 -0,47 -0,54 

Teor C (g kg-1) 8 25,58 25,28 3,59 14,03 20,03 32,37 0,51 1,61 

Estoque C (t ha-1) 8 50,08 49,16 6,70 13,37 41,43 59,43 0,13 -1,36 

pH 8 4,48 4,45 0,31 6,84 3,90 4,90 -0,64 0,90 

Argila+silte (g kg-1) 8 588,95 597,21 79,32 13,47 476,54 705,43 -0,06 -1,25 

Areia fina (g kg-1) 8 259,95 255,85 56,54 21,75 182,81 336,42 0,13 -1,54 

Areia grossa (g kg-1) 8 151,10 155,57 24,73 16,37 111,76 187,04 -0,35 -0,46 
          

Pastagem          

Densidade (g cm-3) 2 1,08 1,08 0,01 0,81 1,08 1,09 - - 

Teor C (g kg-1) 2 20,32 20,32 1,11 5,45 19,53 21,10 - - 

Estoque C (t ha-1) 2 43,68 43,68 3,48 7,96 41,23 46,14 - - 

pH 2 5,80 5,80 0,14 2,44 5,70 5,90 - - 

Argila+silte (g kg-1) 2 770,61 770,61 17,17 2,23 758,47 782,75 - - 

Areia fina (g kg-1) 2 143,29 143,29 5,99 4,18 139,05 147,53 - - 

Areia grossa (g kg-1) 2 86,10 86,10 11,17 12,98 78,20 94,00 - - 
          

SPC1          

Densidade (g cm-3) 18 1,19 1,15 0,12 9,82 1,05 1,45 0,79 -0,36 

Teor C (g kg-1) 18 17,30 18,18 3,16 18,25 11,73 21,57 -0,52 -1,11 

Estoque C (t ha-1) 18 39,85 40,49 4,91 12,32 29,91 49,10 -0,30 -0,24 

pH 18 5,57 5,60 0,27 4,77 5,10 6,30 0,70 2,72 

Argila+silte (g kg-1) 18 596,30 615,77 133,08 22,32 320,00 767,04 -0,82 -0,08 

Areia fina (g kg-1) 18 262,55 262,67 88,85 33,84 129,01 440,00 0,37 -0,76 

Areia grossa (g kg-1) 18 141,14 111,85 62,10 44,00 90,33 330,00 2,06 4,51 
          

SPD2          

Densidade (g cm-3) 123 1,11 1,10 0,11 9,98 0,89 1,54 1,17 2,36 

Teor C (g kg-1) 123 19,72 19,93 3,02 15,30 9,13 25,83 -0,98 1,80 

Estoque C (t ha-1) 123 42,41 42,46 4,87 11,49 27,62 56,22 -0,20 1,41 

pH 123 5,50 5,50 0,31 5,57 4,90 6,70 0,69 1,44 

Argila+silte (g kg-1) 123 630,10 657,70 111,02 17,62 266,22 828,44 -1,10 1,31 

Areia fina (g kg-1) 123 251,90 244,78 80,72 32,05 93,02 525,40 0,70 0,62 

Areia grossa (g kg-1) 123 118,00 107,17 50,78 43,04 0,00 312,41 1,67 3,60 
1SPC = Sistema plantio convencional; 2SPD = Sistema plantio direto; 3D.P.= desvio padrão, 4C.V.= coeficiente de 

variação, 5Min = mínimo, 6Máx = máximo, 7Ass = Assimetria, 8Curt = curtose. 
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A areia fina e grossa foi separada por peneiramento úmido (EMBRAPA, 1979). O 

conteúdo de C-total foi determinado pelo método Walkley e Black (1934) e a densidade do 

solo foi determinado pelo método do cilindro segundo Blake e Hartge (1986). Os estoques de 

C foram calculados a partir dos teores de C com a densidade aparente do solo para cada 

camada amostrada. 

Nos resultados obtidos foi aplicada a estatística básica para avaliar a freqüência e 

distribuição dos dados (Tabela 2). Em seguida, foi realizada a regressão linear múltipla para 

determinar o principal interferente no acúmulo de C nas áreas sob SPD (Tabela 3). 

Para as áreas de SPD os teores de argila+silte variaram de 270 a 830 g kg-1 para 

mínimo e máximo, respectivamente. A granulometria é um componente inerente do solo que 

varia principalmente em função do material de origem e estágio de desenvolvimento 

geológico (grau de intemperização) de cada tipo de solo sendo pouco alterado pelo manejo. 

Estes resultados demonstraram que apesar de ter sido selecionada áreas com o mesmo tipo de 

solo e em situações similares na toposeqüência uma grande variabilidade na granulometria 

ainda existe entre as áreas. 

Uma vez que foi verificado que em nível regional o maior determinante dos estoques 

de C foram os teores de argila+silte do solo, selecionou-se uma faixa com variabilidade 

reduzida. Como a média observada para este variável foi de 630 g kg-1 com um desvio padrão 

de 12 %, definiram-se o intervalo de 500 a 700 g kg-1 de argila+silte (Tabela 4) que permitiu 

considerar um grupo representativo e com número de áreas suficientes para analises 

estatísticas significativas. 

Os teores de C aumentaram com as quantidades de argila+silte, uma vez que a fração 

coloidal do solo apresenta a capacidade de formar complexos organo-minerais com a MOS, 

sendo o principal responsável pela estabilização do C no solo (FELLER; BEARE, 1986, 

ZINN et al., 2005). 
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Tabela 4 - Regressão linear múltipla (p < 0,05) entre os teores de C (para as situações onde os 

teores de argila+silte variaram entre 20-90 % e 50-70 %) com o tempo de plantio 

direto (idade em anos), localização das áreas (latitude e longitude) pH em água e 

teores de argila+silte do solo para seleção das áreas de estudo em Rio Verde (GO). 
Probabilidade (p < 0,05) Variáveis 20-90% argila+silte (n=123) 50-70% de argila+silte (n=70) 

   

Idade 0,294 0,690 

Latitude 0,746 0,592 

Longitude 0,493 0,856 

pH em água 0,307 0,358 

Argila+silte 0,000 0,766 

 

A figura 3 mostra que os teores de C foram crescentes com o aumento dos teores de 

argila+silte com regressão significativa (r2 = 0,64) para todas as áreas amostradas. Contudo, 

quando considerada a faixa 50 a 70% de argila+silte esta variável deixou de ser o principal 

fator interferente nos teores de C, uma vez que a regressão não foi significativa (r2 = 0,07). 

Nesta faixa foi observado que o tempo de implantação do SPD foi a variável que mostrou 

maior correlação com os teores de C (Figura 4). 
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Figura 3. Correlação entre as quantidades de argila+silte e teores de C do solo (0-20 cm), para 

todas as áreas (Cerradão, pastagem, plantio convencional e SPD) com os teores de 

argila+silte entre 20 a 90 % e destaque para a faixa entre 50 a 70 % de argila+silte 

para as amostras de solos no sudoeste goiano. 
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Figura 4. Correlações entre o tempo de SPD e os teores de C do solo (0-20 cm), para os dados 

com os teores de argila+silte entre 50 a 70 % de argila+silte amostradas no sudoeste 

goiano. 

 

A terceira fase da seleção, tomando em conta os resultados das amostragens de terra, 

foram selecionadas três áreas sob vegetação nativa – Cerradão (CE, 2 CE e 3 CE); uma área 

sob pastagem (PA), uma área sob plantio convencional (PC), e sete áreas em SPD com tempo 

de implantação variando de 0 a 12 anos com potencial para compor uma cronosseqüência. As 

áreas de SPD foram constituídas de uma área de conversão do plantio convencional para o 

plantio direto considerada pela mudança de manejo do solo, ou seja a implantação do plantio 

direto (PD 0) e áreas sob plantio direto com 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos (PD 4, PD 5, PD 7, PD 8, 

PD 10, PD 12), pois apresentaram homogeneidade quanto ao manejo e também quanto às 

características edáficas que influenciam no acúmulo de C no solo. 

Segundo o Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981) as áreas encontram-se dentro da 

mesma classe geológica (TQdl), ou seja, uma cobertura detrito-laterítica de solos lateríticos com 

presença de concreções ferruginosas (Figura 5a). Quanto à geomorfologia (classes t31 e t51) 

foram classificados como relevos de topo aplanados com intensidade no aprofundamento da 

drenagem, separados por vales de fundo plano (Figura 5b). A classe de relevo (Mfa) indicou terras 

que apresentam em seu estado natural risco de erosão muito fraca e, quando cultivadas exigem 
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níveis baixos de práticas conservacionistas com uso de técnicas simples preventivas (Figura 5c). 

Para a classe pedológica (Led) os solos foram classificados como Latossolos vermelho distróficos 

(Figura 5d). 

Para melhor caracterização em cada área foi feita a descrição do perfil pedológico até 1 

metro de profundidade nas áreas de interesse (Tabela 5). As variáveis estudadas foram a cor 

(USDA, 1975), os teores de argila, silte e areia, os teores de C e N totais, a composição isotópica 

13C/12C e 15N/14N e a composição mineralógica. Os teores de C e N totais e das composições 

isotópicas (δ13C e δ15N) foram determinadas por combustão a seco em meio oxidante no 

analisador elementar Carlo Erba EA-1110, sendo os gases gerados foram separados por 

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

Plus. A composição mineralógica foi analisada com o auxílio do difrator de Raio-X Phillips PW-

1830. 

As cores do solo úmidas em todas as áreas apresentaram matiz 2,5 YR para o horizonte 

diagnóstico “B” sendo classificado como Latossolo vermelho (Tabela 5), este tipo de solo 

representa aproximadamente 20 % do bioma cerrado. As variações no valor e croma foram devido 

aos teores de argila e matéria orgânica decorrente do tipo de uso do solo que cada área foi 

submetida. 

Os teores de argila variaram de 478 a 816 g kg-1 com valor mediano de 668 g kg-1 que 

se trata do valor dentro da faixa proposta para o estudo. Os solos foram classificados como 

argilosos a muito argilosos segundo Raij et al. (1997). 

Os teores de argila aumentam no perfil do solo, a iluviação de argila (processos de 

podzolização) é uma característica de latossolos com elevado grau de intemperismo como são os 

solos do bioma Cerrado, os diferentes tipos de manejo pode acelerar este processo. 

Os teores de C e N totais decresceram no perfil do solo, porém em todos os tratamentos no 

horizonte B2 apresentaram os valores semelhantes (≈ 8,0 e 0,4 g kg-1 para C e N total, 

respectivamente) as variações nos horizontes superficiais foram decorrentes do manejo do solo. 



 49

  

  

Figura 5. Localização das áreas amostradas em Rio Verde (GO), quanto a classes geológicas (A); classes geomorfológicas (B); classes de 

relevo (C) e classes pedológicas (D). Fonte: Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981). 
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Tabela 5 - Características dos perfis do solo (profundidade, cor, teores de areia, silte e argila, estruturação do solo, teores de C e N totais, 

composição isotópica 13C/12C e 15N/14N, presença de macrofauna, raízes e carvão) nos diferentes tratamentos em Rio Verde - GO. 
Área Prof. Cor Areia Silte Argila C N δ13C δ15N C:N Estrutura Macro*1 Raíz1 Carvão1 
 cm   –––––––––––––––– g kg-1 –––––––––––––––– –––––– ‰ ––––––  
CE               
A 0-13 2,5YR 3/3 480 42 479 29,0 1,8 -25,4 5,1 16,4 Baixa +++ +++ +++ 
AB 13-38 2,5YR 3/4 445 64 491 19,1 1,1 -24,2 7,4 18,2 Média ++ +++ +++ 
B1 38-91 2,5YR 3/6 383 43 575 10,6 0,5 -24,4 9,8 20,1 Média + +++ +++ 
B2 > 91 2,5YR 3/6 385 42 573 6,5 0,3 -23,7 10,6 18,9 Média + +++ − 
2 CE               
A 0-6 2,5YR 3/3 414 45 541 22,1 1,5 -24,2 4,8 14,2 Baixa +++ +++ +++ 
AB 6-36 2,5YR 3/4 344 45 611 13,4 0,8 -19,7 7,3 16,9 Média +++ +++ +++ 
B1 36-79 2,5YR 3/6 313 69 619 8,7 0,5 -17,7 10,1 17,7 Média + +++ +++ 
B2 > 91 2,5YR 3/6 321 44 635 7,2 0,4 -17,8 10,1 18,1 Média + ++ + 
3 CE               
A 0-8 2,5YR 3/3 289 42 670 62,0 3,5 -25,4 3,5 17,7 Baixa +++ +++ − 
AB 8-27 2,5YR 2,5/3 306 20 674 27,9 1,7 -23,4 4,8 16,1 Elevada +++ +++ − 
B1 27-79 2,5YR 3/6 252 40 708 21,3 1,1 -17,9 8,4 18,2 Elevada + +++ − 
B2 > 79 2,5YR 3/6 216 40 744 10,5 0,6 -13,5 11,2 18,9 Média + +++ − 
PA               
PA 0-27 2,5YR 3/3 274 45 681 18,3 1,1 -15,8 7,2 16,3 Elevada +++ +++ − 
AB 27-36 2,5YR 3/4 318 46 636 14,4 0,8 -13,8 8,9 18,7 Média +++ +++ − 
B1 36-76 2,5YR 3/6 303 23 675 10,2 0,5 -13,8 11,6 18,7 Elevada ++ +++ − 
B2 > 76 2,5YR 3/6 263 45 692 7,5 0,4 -15,9 10,9 18,5 Baixa +++ ++ − 
PC               
A 0-13 5YR 3,5/3 397 42 562 18,9 1,2 -14,4 6,5 15,8 Baixa +++ +++ − 
AB 13-24 2,5YR 4/6 369 40 601 15,6 0,8 -12,5 8,7 19,5 Média ++ +++ − 
B1 24-75 2,5YR 4/7 355 34 611 12,1 0,6 -12,0 10,8 20,2 Média ++ − − 
B2 > 75 2,5YR 4/6 352 43 695 8,5 0,5 -12,3 13,0 17,0 Média + − − 
PD 0               
A 0-17 5YR 4/3 356 44 600 12,6 0,8 -17,1 7,4 15,9 Elevada +++ +++ − 
AB 17-32 2,5YR 4/4 374 43 583 11,7 0,6 -14,1 10,3 18,9 Média ++ +++ − 
B1 32-62 2,5YR 4/6 364 66 570 9,3 0,5 -13,1 10,9 18,8 Média ++ − − 
B2 > 62 2,5YR 4/6 370 22 609 7,3 0,4 -13,6 12,5 18,7 Média − − − 
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Continuação 
               

PD 4               
A 0-15 2,5YR 3/4 369 63 568 15,8 0,9 -16,1 6,4 16,9 Média + +++ − 
AB 15-28 2,5YR 3/4 395 43 562 14,3 0,8 -13,6 8,9 18,8 Elevada + +++ − 
B1 28-61 2,5YR 4/6 309 65 626 11,0 0,6 -12,3 10,2 19,6 Elevada − ++ − 
B2 > 61 2,5YR 4/7 311 44 644 7,8 0,4 -13,8 12,0 20,5 Baixa − ++ − 
PD 5               
A 0-17 2,5YR 3/3 412 81 507 16,0 0,9 -14,1 7,2 17,9 Média + +++ − 
AB 17-25 2,5YR 3/4 364 41 595 12,0 0,6 -12,5 10,2 19,4 Elevada + ++ − 
B1 25-55 2,5YR 4/6 313 65 622 11,3 0,6 -12,4 10,9 18,5 Média + ++ − 
B2 > 55 2,5YR 4/6 262 82 656 9,7 0,5 -12,0 11,7 19,7 Média − + − 
PD 7               
A 0-11 2,5YR 3/4 271 46 683 19,2 1,2 -15,9 5,6 15,6 Média +++ +++ − 
AB 11-30 2,5YR 3/4 218 69 713 15,1 0,8 -13,6 8,3 18,0 Elevada ++ + − 
B1 30-74 2,5YR 4/6 148 47 805 11,1 0,6 -13,1 11,5 19,0 Média + + − 
B2 > 74 2,5YR 4/7 158 46 796 8,6 0,4 -15,2 12,0 19,8 Baixa − + − 
PD 8               
A 0-16 2,5YR 3/4 206 45 748 20,9 1,2 -16,4 6,4 17,3 Média + +++ − 
AB 16-29 2,5YR 3/4 158 70 772 17,1 0,9 -13,6 8,3 19,3 Elevada ++ +++ − 
B1 29-90 2,5YR 4/6 159 47 794 9,9 0,5 -12,8 12,0 18,5 Elevada ++ ++ − 
B2 > 90 2,5YR 4/6 147 47 806 7,9 0,4 -14,2 11,9 19,8 Baixa − ++ − 
PD10               
A 0-13 2,5YR 3/4 148 87 765 21,9 1,2 -17,4 6,7 18,5 Baixa +++ +++ ++ 
AB 13-28 2,5YR 3/4 178 44 778 15,8 0,8 -13,7 8,3 20,5 Média +++ +++ ++ 
B1 28-61 2,5YR 3/6 138 66 796 11,3 0,6 -14,3 10,9 20,4 Média ++ ++ ++ 
B2 > 61 2,5YR 3/6 116 68 816 8,6 0,4 -14,8 11,3 22,7 Média + ++ − 
PD12               
A 0-11 2,5YR 3/3 169 51 770 22,4 1,4 -15,8 7,0 16,0 Baixa +++ +++ + 
AB 11-36 2,5YR 3/4 178 40 772 17,6 1,0 -13,9 8,0 17,6 Média +++ +++ + 
B1 36-72 2,5YR 3/6 162 40 798 14,0 0,8 -12,9 9,8 17,5 Média + + ++ 
B2 > 72 2,5YR 3/6 162 68 770 10,9 0,6 -12,6 11,4 18,2 Média + + − 

*Macro = macrofauna; 1presença de macrofauna, raiz e carvão: +++ = Elevada, ++ =média, + = baixa, − = não encontrado. 
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Os valores de δ 13C apresentaram variações entre as áreas devidas ao uso atual do solo. 

Para o horizonte “A” nas áreas sob Cerradão foram observados os valores mais negativos 

 (≈ -25 ‰) típicos de plantas C3 (BERNOUX et al., 1998b), nas demais áreas os valores 

foram umas mistura de vegetação C3 e C4 relativo a cada cultivo realizado (SIQUEIRA 

NETO et al., 2004). A assinatura isotópica mais próxima à vegetação C4 se deve ao maior 

aporte de resíduos culturais do milho, sorgo e milheto em relação à soja. 

Em profundidade foram encontrados valores de δ 13C mais elevados em todas as áreas, 

característicos de vegetação C4. Estudos realizados em diferentes regiões do Cerrado e da 

Amazônia atribuem este fato a mudanças na vegetação (C3–C4–C3) ocorrido após a última 

glaciação quando o clima tornou-se mais seco (DESJÁRDINS et al., 1996; SALGADO-

LABOURIAU et al., 1997; PESSENDA et al., 1998; FREITAS et al., 2001). 

Os valores do δ 15N foram semelhantes entre as áreas, contudo os menores valores em 

superfície nas áreas de Cerradão que indica a presença de espécies fixadoras de N na flora. 

 Os valores aumentaram no perfil do solo (≈ 5 ‰) do horizonte “A” para “B2” este aumento 

refletiu o grau de humificação da MOS (BUSTAMANTE et al., 2004; NARDOTO, 2005; 

PICCOLO et al, 1996). 

A relação C:N aumentou no perfil do solo em todos os tratamentos, porém, de maneira 

geral permaneceram abaixo de 20:1, indicando a presença de matéria orgânica estabilizada, 

uma vez que ocorre o empobrecimento de N na MOS humificada. Em superfície os maiores 

valores indicam a presença da BMS com a relação C:N variando entre 5 e 10, respectivamente 

para bactérias e fungos (VARGAS et al., 2004). 

A composição mineralógica mostrou a homogeneidade das doze áreas quanto o 

material de origem e seus componentes. Os principais minerais constituintes do solo 

observados foram o quartzo (SiO4), a caulinita (Al2Si2O5(OH)4), a gibsita (Al(OH)3), a 

hematita (Fe2O3) e o anatásio (TiO2) (Figura 6). 



 53

Portanto para a seleção final das áreas foram considerados os históricos, o manejo 

empregado, juntamente com a homogeneidade nas características do solo (material de origem, 

textura e classe) tanto entre as áreas com diferentes manejos e tempo de implantação do SPD, 

como também dentro de cada área a ser amostradas e, adotado o critério de menor distância 

ente os pontos amostrais. 

 

CE 2 CE 3 CE PA PC PD 0 PD 4 PD 5 PD 7 PD 8 PD10

Quartzo Quartzo Quartzo

Caulinita

Gibsita HematitaAnatásio

Caulinita Caulinita
HematitaGibsita

 
Figura 6. Espectro das amostras de solo realizadas por difração de raios-X para as áreas 

estudadas em Rio Verde (GO). 

 

5.2 Caracterização das áreas e delineamento experimental 

As localizações das áreas estudadas (fazenda, latitude e longitude) estão apresentadas 

na tabela 6. 

As áreas sob vegetação nativa (CE, 2CE e 3CE) correspondem à transição entre a 

composição florística de Cerradão a Mata seca semidecídua. Este tipo de vegetação é 
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caracterizada por se encontrar longe de cursos d’água e parte das espécies arbóreas apresentar 

comportamento decíduo ou semidecíduo, ou seja, perder as folhas no período da seca. O 

estrato arbóreo apresenta altura que varia entre 15 e 25 metros e padrão tipicamente florestal 

com dossel fechado, presença de cipós e vegetação gramínea-herbácea praticamente 

inexistente. A área basal da vegetação arbórea apresenta entre 17,1 e 21,4 m2 ha-1 

(COUTINHO, 1978; RIBEIRO; WALTER et al., 1998; COSTA; ARAÚJO, 2001; 

MARIMON JUNIOR; HARIDASAN, 2005). A quantidade média de serapilheira depositada 

no solo durante o ano de 7,8 Mg ha-1 com composição normalmente formada por 76,7 % de 

folhas e galhos finos (PERES et al., 1983). 

 

Tabela 6 – Localização das áreas de estudo em Rio Verde (GO). 

Áreas Tempo 
(anos) 

Sigla Propriedade Latitude Longitude 

      

Cerradão  CE  17°38’24” S 51°06’14” O 

Cerradão  2CE Faz. Alvorada 17°39’07” S 51°02’49” O 

Cerradão  3CE Faz. Cascata 17°32’56” S 51°06’00” O 

Pastagem 17 PA Faz. Alvorada 17°38’58” S 51°03’57” O 

Plantio convencional 26 PC Faz. Barra Grande 17°41’36” S 51°10’56” O 

Plantio direto 0 PD 0 Faz. Rio Verdinho 17°36’50” S 51°08’31” O 

Plantio direto 4 PD 4 Faz. Rio Verdinho 17°36’57” S 51°08’27” O 

Plantio direto 5 PD 5 Faz. Quero-quero 17°27’54” S 51°19’55” O 

Plantio direto 7 PD 7 Faz. Alvorada 17°39’00” S 51°03’28” O 

Plantio direto 8 PD 8 Faz. Paraná 17°30’11” S 51°09’57” O 

Plantio direto 10 PD 10 Faz. Dois J-1 17°28’16” S 51°16’19” O 

Plantio direto 12 PD 12 Faz. Dois J-1 17°20’12” S 51°15’03” O 

 

Na pastagem (PA) após o desmatamento, o solo foi cultivado com milho  

(Zea mays L.) em plantio convencional com pousio invernal durante sete anos, passando em 

seguida para pastagem com braquiária (Brachiaria decumbens Stapf) por mais de dezessete 

anos. A área foi adubada com aproximadamente 80 kg de 04-20-18 a lanço a cada três anos, 
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caracterizada por pastejo intensivo com bovinos e caprinos. A área foi considerada como 

pastagem de baixa produtividade. 

Na área sob plantio convencional (PC) após o desmatamento, o solo foi cultivado em 

plantio convencional com arroz (Oryza sativa L.) por dois anos, em seguida por soja 

 (Glycine max [L.] Merr.) e a cada dois ou três anos com milho, este manejo repetiu-se por 

treze anos, e no período subseqüente (últimos onze anos) intercalou-se anualmente o cultivo 

de soja e milho sempre seguido de pousio invernal. Nesta área para a elevação do pH e a 

manutenção da saturação por bases foram aplicadas 2 ton ha-1 de calcário dois anos antes da 

realização deste estudo. 

As áreas da cronosseqüência sob plantio direto apresentam variações tanto no tempo 

de mudança do uso do solo como a conversão de plantio convencional para plantio direto, 

porém de maneira geral seguiram o mesmo histórico de uso, ou seja, o desflorestamento da 

vegetação nativa, o cultivo de arroz por um ou dois anos, em seguida soja ou milho em plantio 

convencional com pousio e conversão a plantio direto normalmente com soja seguido milho, 

sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) ou milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), sendo: 

 Plantio direto implantação e com quatro anos (PD 0 e PD 4): as áreas foram 

desflorestadas a treze anos, sendo cultivada por dois anos com arroz, em seguida por 

sete anos de soja ou milho alternadamente em plantio convencional com pousio 

invernal até a conversão para o plantio direto com soja seguido de milho. O plantio 

direto implantação (PD 0) corresponde a uma área que no ano anterior foi cultivada 

em plantio convencional e após a colheita dos grãos não houve o revolvimento do 

solo. A amostragem do solo foi realizada antes de completar o primeiro ano de 

conversão. A aplicação de calcário nestas áreas (PD 0 e PD 4) foi realizada no ano 

anterior a mudança do manejo para plantio direto no PD 0, ou seja, um ano antes da 

realização deste estudo; 
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 Plantio direto com cinco anos (PD 5): a área foi desflorestada a onze anos, sendo 

cultivada por um ano com arroz, em seguida por cinco anos de soja em plantio 

convencional com pousio invernal, e o plantio direto foi adotado a cinco anos, no 

início (dois anos) cultivado com soja seguido de algodão (Gossypium spp.), e 

atualmente soja seguida de milho. Nesta área foram aplicados cinco ton ha-1 de 

calcário em quatro anos, sendo a última aplicação de uma ton ha-1 no ano anterior a 

realização deste estudo; 

 Plantio direto com sete anos (PD 7): a área sob vegetação nativa foi desflorestada a 

vinte anos, inicialmente cultivada com arroz por três anos,em seguida do cultivo de 

soja e milho alternadamente, totalizando dez anos em plantio convencional com 

pousio invernal, e posteriormente o cultivo em plantio direto com sete anos de soja 

seguido de milho sorgo ou milheto. Nesta área foi aplicado 2,5 ton ha-1 de calcário 

cinco anos antes da realização deste estudo; 

 Plantio direto com oito anos (PD 8): a área sob vegetação nativa foi desflorestada a 

vinte e dois anos, inicialmente cultivada com arroz por dois anos, em seguida 

permaneceu por dois anos em pousio. Após este período foi realizado o cultivo de soja 

por quatro anos, milho por dois anos e novamente soja por mais quatro anos, 

totalizando dez anos em plantio convencional com pousio invernal, e posteriormente o 

cultivo em plantio direto com oito anos de soja seguido de milho, sorgo ou milheto. 

Nesta área foi aplicado 3 ton ha-1 na implantação do SPD, portanto a oito anos da 

realização deste estudo; 

 Plantio direto com dez e doze anos (PD 10 e PD 12): a área sob vegetação nativa 

desflorestado a vinte e cinco anos, inicialmente sendo convertida a pastagem com 

capim braquiária por cinco anos sem uso de fertilizante, em seguida cultivado em 

plantio convencional com arroz por dois anos, depois milho e soja alternadamente por 
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seis e oito anos sempre com pousio invernal e posteriormente convertida a plantio 

direto com o cultivo de soja seguido de milho, sorgo ou milheto. Nestas áreas foram 

aplicados cinco ton ha-1 em quatro anos, sendo a última aplicação seis anos antes da 

realização deste estudo, contudo para a manutenção dos teores de Ca e Mg foram 

aplicados 400 kg ha-1 de silicato de cálcio e magnésio. 

O manejo das áreas quanto a adubação das culturas apresenta grande semelhança e, de 

maneira geral, para a cultura da soja a adubação utilizada foi de 450 kg ha-1 de 02-20-18 e 

cobertura de 100 kg ha-1 de KCl em área total, a produtividade média de 3500 a 4000 kg ha-1 

de grãos. Para o milho ou sorgo foram utilizados 550 kg ha-1 de 8-20-20 com 200 kg ha-1 de 

uréia (ou 250 kg ha-1 de sulfato de amônio) em cobertura, e produtividade média de grão de 

7500 kg ha-1 para o milho e 2300 kg ha-1 para o sorgo. Nas áreas onde houve cultivo com 

milheto não ocorreu o uso de adubação, pois este foi utilizado apenas como cobertura para o 

solo. 

O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualisados com parcelas 

subdivididas, constando de doze áreas (tratamentos), estas divididas em três sub-áreas  

cada qual com seis pontos de amostragem (dezoito repetições). As diferentes profundidades 

foram consideradas subparcelas do fator tratamento (Figura 7), perfazendo um total  

de 1080 amostras de terra. 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Esquema das áreas georeferenciadas com os pontos de coleta das amostras de solo. 
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Área total sub-área 

0 – 5 cm 
5 – 10 cm 

10 – 20 cm 
20 – 30 cm 
30 – 40 cm

10 



 58

5.3 Coleta e análise das amostras de terra 

As coletas das amostras de terra foram realizadas em diferentes expedições ao campo 

sendo a primeira em junho de 2003 quando foram amostradas as áreas sob Cerradão (CE), 

plantio convencional (PC), plantio direto implantação e com o tempo de 4, 8, 10 e 12 anos 

(PD 0, PD 4, PD 8, PD 10 e PD 12). A segunda expedição foi em novembro de 2003 quando 

foram amostradas as áreas sob Cerradão (2 CE e 3 CE) e plantio direto com 5 e 7 (PD 5 e 

PD 7), e finalmente em abril de 2004 foi amostradas a área sob pastagem (PA). 

A amostragem para cada uma das áreas foi realizada em três sub-área (10 x 20 m) 

georeferenciadas, em cada sub-área foram abertas seis minitrincheiras de 50 x 50 x 50 cm, 

distantes dez metros entre si, e retiradas amostras de terra nas camadas 0-5, 5-10, 10-20, 20-

30 e 30-40 cm (Figura 7). Todas as amostras foram coletadas com cilindros de inox sendo 

dois cilindros de 249,5 cm3 para as camadas 0-5 e 5-10 cm e um cilindro de 560,7 cm3 para as 

camadas 10-20, 20-30 e 30-40 cm, de modo a obter aproximadamente a mesma quantidade de 

terra para cada camada amostrada. 

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

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

Blake e Hartge (1986). 

As amostras de terra foram secas ao ar, homogeneizadas e passadas em peneira de 

2 mm para separação do material vegetal não decomposto e, em seguida, as amostras foram 

moídas a 100 mesh. 

 

5.3.1 Determinação das características físico-químicas do solo 

As análises químicas e físico-químicas foram realizadas em amostras de terras de 

coletadas em nas três sub-áreas de cada área. As determinações foram realizadas no 
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Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ-USP). 

O pH foi determinado em H2O e KCl (1,0 mol L-1) usando a relação solo:solução de 

1:2,5. As cargas do solo foram estimadas pela relação do pH-KCl e o pH-H2O, conforme 

descrito por Mekaru e Uehara (1972). O P disponível e os cátions trocáveis (K+, Ca2+ e Mg2+) 

foram extraídos em resina trocadora de íons (RAIJ; QUAGGIO, 1983). O P disponível foi 

quantificado por espectrofotometria e os teores de K+ por espectrometria de chama. O Ca2+ e 

Mg2+ foram determinados por espectrofotômetro de absorção atômica. O enxofre foi extraído 

em fosfato monocálcio (0,01 mol L-1) e quantificado por colorimetria. A acidez potencial do 

solo foi determinada pelo método da Embrapa (1979), através da extração do H++Al3+ com 

uma solução de Ca(OAc)2 1,0 mol L-1 tamponada a pH 7,0. A CTC potencial a pH 7,0 (T) e 

saturação por bases (V%) foram calculadas. 

 

5.3.2 Determinação dos estoques de C e N do solo 

Os teores de C e N totais foram determinados por combustão a seco no analisador 

elementar LECO CN-2000 no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental (CENA-USP). 

Os estoques de C e N foram calculados a partir dos teores de C ou N com a  

densidade do solo para cada camada amostrada (Equação 1) (NEILL et al., 1997;  

BERNOUX et al., 1998a). 

 

E = d x h x (C ou N)          (1) 

Sendo: 

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

d = densidade aparente do solo; 

h = espessura da camada amostrada; 

C ou N = teor de carbono ou nitrogênio total do solo. 
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Os estoques de C e N para a camada 0-40 cm foram corrigidos pela massa fixa dos 

primeiros 4000 Mg ha-1 de solo (Equação 2) para comparação entre os tratamentos com 

diferentes densidades do solo (ELLERT et al., 2002). 

Jantalia et al. (2006) reporta a necessidade da correção dos estoques para comparação 

entre áreas com diferentes tipos de uso do solo, usando como referencia a vegetação nativa 

próximo ao local amostrado ou mesmo um dos tratamentos que apresente menor valor na 

densidade do solo. 

Contudo, neste estudo o objetivo foi comparar as áreas sob SPD com diferentes usos 

do solo, tanto vegetação nativa como pastagem e plantio convencional. Uma vez que foram 

amostradas três áreas sob Cerradão, e estes apresentaram valores diferentes nos valores de 

densidade do solo, e as áreas sob plantio convencional e pastagem possuem densidades mais 

elevadas que as áreas sob SPD, optou-se por utilizar uma massa fixa para correção de todas as 

áreas. 

 

Ec = ∑n-iE + [Mai – (∑nMa - ∑nMr)] x (Ci ou Ni)      (2) 

Sendo: 

Ec = Estoque corrigido de C ou N corrigido pela massa de solo (Mg ha-1); 

∑n-iE = somatório dos estoques das camadas (sem a última camada amostrada); 

MAi = massa de solo da última camada de solo amostrado; 

∑nMa = somatório da massa total de solo amostrada; 

∑nMr = somatório da massa de solo referencia ou massa referencia; 

Ci ou Ni = teor de C ou N na última camada amostrada. 

 

A taxa (acúmulo ou perda) anual de C no solo foi estimada com base nas alterações 

dos estoques de C ao longo do tempo (Equação 3). 
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TC = (Ecf – Eci) / t         (3) 

Sendo: 

TC = Taxa (acúmulo ou perda) anual de C no solo (Mg ha-1 ano-1); 

Ecf = Estoque de C em um determinado tempo final; 

Eci = Estoque de C em um determinado tempo inicial; 

t = tempo decorrido (anos). 

 

As determinações da variação isotópica do 13C/12C e do 15N/14N foram realizadas em 

amostras de terras de coletadas em três sub-áreas de cada área e foram determinadas por 

combustão a seco em meio oxidante no analisador elementar Carlo Erba EA-1110, sendo os 

gases gerados separados por cromatografia gasosa e, carreados por fluxo contínuo  

até o espectrômetro de massa Finnigan Delta Plus no Laboratório de Ecologia Isotópica 

(CENA-USP). Os resultados serão expressos na forma de δ13C e δ15N (‰), sendo o C em 

relação ao padrão internacional PDB e o N em relação à composição atmosférica. 

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). 

 

δ13Ct x Ct = δ13C3 x C3 + δ13C4 x C4       (4) 

Sendo: 

δ13Ct = composição isotópica do C total do solo; 

Ct = Carbono total do solo; 

δ13C3 = composição isotópica das plantas C3 do local; 

C3 = Carbono do solo proveniente das plantas C3; 

δ13C4 = Composição isotópica das plantas C4 do local; 

C4 = Carbono do solo proveniente das plantas C4. 
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5.4 Determinação do N-inorgânico e C e N-microbiano do solo 

As determinações do N-inorgânico e do C e N-microbiano do solo foram realizadas 

em amostras de terra coletadas com auxílio de uma espátula adjacente às câmaras de coleta de 

gases nas camadas 0-5 e 5-10 cm. As amostragens foram realizadas em seis épocas (três na 

época seca – abril, julho e outubro de 2004 e três na época chuvosa – novembro de 2003, 

janeiro e dezembro de 2004) nas áreas sob Cerradão (CE); pastagem (PA), plantio 

convencional (PC) e plantio direto com 8, 10 e 12 anos (PD 8, PD 10 e PD 12), juntamente a 

cada amostragem de gases no campo (item 2.5). 

As concentrações de N inorgânico (N-NH4
+ e N-NO3

-) foram determinadas em 

extratos de solo, obtidos através da extração de 10 g de terra fresca com 50 mL de KCl 

(2 mol L-1) por 24 horas. 

As concentrações de N-NH4
+ e N-NO3

- nos extratos foram determinadas usando um 

sistema automático de injeção de fluxo contínuo (FIA) (RUZICKA; HANSEN, 1981). O N-

NH4
+ foi medido por condutivimetria pelo método de Solorzano e o N-NO3

- foi determinado 

colorimetricamente na forma de N-NO2
-, após a redução com o catalisador cádmio. Os limites de 

detecção foram 0,10 mg L-1 para o N-NH4
+ e 0,010 mg L-1 para N-NO3

-. 

Para a estimativa da biomassa microbiana do solo foi utilizado o método da 

Fumigação-Extração de Vance et al. (1987). A concentração do carbono microbiano foi 

determinada no equipamento Shimadzu TOC-5000A. O nitrogênio microbiano foi 

determinado pelo método da ninhydrina (JOERGENSEN; BROOKES, 1990), sendo a 

detecção realizada em um espectrofotômetro a 570 nm. Para determinar as concentrações do 

C e N-microbiano foi utilizada uma curva padrão e para o cálculo foi utilizado o  

fator de correção de 0,33 para o C-microbiano (SPARLING; WEST, 1988) e, 3,1 para o  

N-microbiano que representam, respectivamente, a eficiência de extração do C e N-ninhidrina 

(SPARLING et al., 1993). 
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5.5 Coleta e análise de amostras de gases do solo 

As amostras de gases para a determinação das taxas de emissão de CO2, N2O e CH4 

provenientes do solo foram realizadas em seis épocas (três na época seca – abril, julho e 

outubro de 2004 e três na época chuvosa – novembro de 2003, janeiro e dezembro de 2004) 

nas áreas sob Cerradão (CE); pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto com 

8, 10 e 12 anos (PD 8, PD 10 e PD 12). As amostragens do fluxo de CO2, N2O e CH4 foram 

feitas em três câmaras segundo a concepção de Bowden et al. (1990). O espaçamento entre as 

bases foi de aproximadamente 5 metros conservando-se a cobertura vegetal do solo (liteira ou 

resíduos culturais). Colocando-se uma tampa sobre as bases de maneira a isolar o ambiente 

interno do externo, as amostras de gases provenientes do solo foram coletadas em seringas de 

nylon de 20 mL (Bowden et al., 1990) em intervalos de tempo pré-estabelecidos (0, 5, 10 e 

20 minutos). As medidas foram feitas duas vezes ao dia nos períodos da manhã e tarde. 

As concentrações do C-CO2 e N-N2O nas amostras foram realizados por cromatografia 

gasosa em coluna empacotada a 280ºC e foram determinados por um detector de 63Ni de 

captura de elétrons (ECD) operando a 65ºC; e o C-CH4 foi determinado por um detector de 

ionização de chama (FID) no equipamento Shimadzu GC-14A. A calibração do equipamento 

foi realizada com dois padrões certificados White-Martins com concentrações mínimas e 

máximas respectivamente para cada gás de 265 e 2090 ppm para o dióxido de carbono, 292 e 

1115 ppb para o óxido nitroso e, 651 e 3099 ppm para o metano. Os fluxos foram calculados 

pela alteração linear da concentração dos gases com o tempo de incubação. 

Os resultados finais dos fluxos de N-N2O e C-CH4 foram expressos em C-equivalente 

(kg ha-1ano-1). (Equações 5 e 6). 

 

C-equivalente = N-N2O x (44/28) x 296 x (12/44)     (5) 

C-equivalente = C-CH4 x (16/12) x 23 x (12/44)     (6) 
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5.6 Análise dos resultados 

Os resultados foram submetidos à análise de variância com o propósito de conhecer as 

diferenças significativas entre os tratamentos pelo procedimento ANOVA e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade, para caracterizar as 

diferenças entre os tratamentos. As análises estatísticas foram realizadas com o programa 

Statistical Analysis Systems (SAS INSTITUTE, 1987). 
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6 RESULTADOS & DISCUSSÕES 

Para melhor explanação e discussão dos resultados, estes foram separados em três 

partes, sendo: Parte I – Atributos físicos e químicos do solo sob diferentes sistemas de 

manejo; Parte II - Alterações no C e N do solo com diferentes sistemas de manejo; e, 

finalmente Parte III - Variações sazonais no fluxo de gases, no C e N-microbiano e no N-

mineral do solo em coletas realizadas no período de um ano. 

 

6.1 Parte 1 – Atributos físicos e químicos do solo sob diferentes sistemas de manejo 

6.1.1 Densidade do solo 

A densidade do solo representa a quantidade de solo que ocupa um volume conhecido. 

Quanto maior a densidade do solo, maior será a compactação e consequentemente a 

resistência à penetração das raízes, a infiltração da água e aeração (REICHARDT, 1985). 

Os latossolos desta região apresentam normalmente adensamento natural nas camadas 

subsuperficiais próximos a 20 cm de profundidade (Tabela 7). 

A pastagem apresentou os maiores valores na camada superficial (1,23 e 1,25 g cm-3 

para as camadas 0-5 e 5-10 cm, respectivamente). Na região de Rondônia em um Latossolo 

amarelo foram obtidos valores superiores a estes (1,30 a 1,59 g cm-3) para as mesmas camadas 

de solo, em pastagens com idades de 3 a 20 anos de implantação (MORAES et al., 1996). 

Enquanto que, para a região de Brasília num Latossolo vermelho a média encontrada para a 

camada 0-20 cm foi de 0,94 g cm-3 (CORAZZA et al., 1999) (Tabela 7). 

Os menores valores para a densidade do solo foram observados nas áreas com 

Cerradão e com mais tempo de SPD (8, 10 e 12 anos), principalmente nas camadas 

superficiais (0-5 e 5-10 cm). Estudos realizados em Botucatu num Nitossolo Vermelho 

distroférrico muito argiloso os valores da densidade do solo foram maiores aos encontrados 
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neste trabalho, porém o tempo de adoção do plantio direto promoveu redução da densidade na 

camada superficial do solo (ASSIS; LANÇAS, 2005). 

 

Tabela 7 – Densidade do solo (g cm-3) para as diferentes camadas amostradas no Cerradão 

(CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) 

com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-3 0 cm 30-40 cm 
      

CE 0,92 ± 0,08  0,98 ± 0,06  1,05 ± 0,06  1,05 ± 0,08  1,06 ± 0,05  

2CE 0,87 ± 0,16  1,01 ± 0,16  1,19 ± 0,06  1,20 ± 0,05  1,23 ± 0,06  

3CE 0,83 ± 0,10  0,96 ± 0,04  1,10 ± 0,06  1,13 ± 0,04  1,15 ± 0,08  

PA 1,23 ± 0,09  1,25 ± 0,07  1,19 ± 0,08  1,23 ± 0,09  1,21 ± 0,07  

PC 1,03 ± 0,06  1,11 ± 0,07  1,14 ± 0,10  1,13 ± 0,04  1,11 ± 0,06  

PD 0 1,15 ± 0,04  1,20 ± 0,08  1,22 ± 0,12  1,26 ± 0,09  1,24 ± 0,09  

PD 4 1,13 ± 0,08  1,17 ± 0,05  1,18 ± 0,09  1,17 ± 0,09  1,17 ± 0,06  

PD 5 1,07 ± 0,07  1,14 ± 0,06  1,22 ± 0,07  1,18 ± 0,07  1,22 ± 0,07  

PD 7 1,11 ± 0,08  1,20 ± 0,05  1,28 ± 0,04  1,22 ± 0,06  1,26 ± 0,05  

PD 8 0,92 ± 0,13 1,04 ± 0,12 1,09 ± 0,06 1,07 ± 0,08 1,07 ± 0,05 

PD 10 0,96 ± 0,06 1,04 ± 0,05 1,11 ± 0,06  1,07 ± 0,08  1,05 ± 0,07  

PD 12 0,96 ± 0,09  1,04 ± 0,08  1,10 ± 0,08  1,11 ± 0,04  1,05 ± 0,02  
† Os valores representam à média (n=18) ± desvio padrão. 

 

Para a camada 0-40 cm as maiores densidades médias foram encontradas na pastagem 

e plantio direto com 0 e 7 anos (1,22 a 1,23 g cm-3) (Figura 8). Na pastagem estes valores 

podem estar relacionados ao pisoteio dos animais e falta de tratos culturais. No plantio direto 

implantação (PD 0) este adensamento inicial pode ser corrigido através de sistemas de rotação 

de culturas que apresentou diferentes sistemas radiculares, favorecendo a porosidade do solo 

(GASSEN; GASSEN, 1996). 

Nas demais áreas (plantio convencional e plantio direto com 0, 4 e 5 anos de 

implantação) os valores médios para a camada 0-40 cm variaram entre 1,11 a 1,18 g cm-3 

(Figura 8). Estudos realizados por diversos autores apresentaram valores entre 1,20 a 1,30 

g cm-3 como restritivo ao desenvolvimento radicular, tais problemas seriam afetados 
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principalmente com a variação da umidade do solo, quanto menor a umidade maior será a 

resistência a penetração das raízes no solo (ROSOLEM et al., 1994; ALVARENGA et al., 

1996; DE MARIA et al, 1999). 
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Figura 8. Densidade do solo (g cm-3) para a camada 0-40 cm no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), 

pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 

e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à média ponderada das 

camadas de solos amostradas (n=90) ± desvio padrão. As médias com letras iguais 

não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 % de probabilidade. 

 

Na área 2CE a densidade do solo para a camada 0-40 cm foi elevada que a demais 

áreas sob Cerradão (CE e 3CE) (p < 0,05), isto ocorreu devido ao adensamento nas camadas a 

partir de 10 cm, porém nas camadas superficiais (0-5 e 5-10 cm) os valores foram 

semelhantes aos encontrados nas outras áreas sob Cerradão (Tabela 5 e Figura 8). 

Os valores da densidade para a camada 0-40 cm nas áreas sob plantio direto com 8, 10 

e 12 anos apresentaram valores iguais (p < 0,05) aos encontrados no Cerradão (CE e 3CE). 

Estes resultados mostraram que o período de oito anos, atualmente aceito como o tempo de 

estabilização do plantio direto no Cerrado, foi suficiente para a melhoria deste atributo físico 

do solo nas condições estudadas. 
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6.1.2 pH do solo 

O pH do solo é a variável que indica a quantidade de íon H+ livre na solução do solo. 

Quanto menor o valor do pH maior a necessidade de correção da acidez e do aumento da 

saturação por bases. O Δ pH representa a presença ou ausência de cargas positivas nos 

minerais no solo, os valores do Δ pH devem sempre ser positivos, representando desta 

maneira a presença de cargas negativas nos colóides do solo, ou seja, capacidade de retenção 

e troca de cátions (RAIJ, 1987). 

Os valores do pH do solo apresentaram, de maneira geral, dois comportamentos 

distintos (Tabela 8). Nas áreas sob Cerradão (CE, 2CE e 3CE) e também na pastagem os 

valores aumentaram no perfil do solo; podendo ser explicado pela decomposição dos resíduos 

vegetais na superfície do solo com liberação de H+ (SEEBER et al., 2006). 

Contudo, para a áreas com cultivo anual (plantio convencional e plantio direto) o pH-

H2O do solo entre as camadas estudadas apresentaram um gradiente decrescente no perfil do 

solo. Caires et al (2003) em estudo realizado em Ponta Grossa (PR) verificaram que a 

aplicação do calcário tanto em superfície (0-20 cm) como incorporado no solo (Latossolo 

Vermelho distrófico com textura argilosa) sob plantio convencional apresentou as maiores 

influências na camada 0-5 cm, sendo que nas camadas mais profundas (20-40 cm) no perfil do 

solo foram observadas modificações somente após 11 meses da aplicação. 

O uso intenso de fertilizantes nitrogenados, principalmente na forma amoniacal 

favorece a acidificação do solo (CIOTTA et al., 2002). Estudo realizado em Sete Lagoas 

(MG) com aplicação de diferentes doses de uréia no solo (Latossolo Vermelho Amarelo 

distrófico) sob plantio direto, mostrou um aumento da acidez do solo para as áreas com doses 

mais elevadas do fertilizante, mesmo nas camadas subsuperficiais (LANGE, 2002). 
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Tabela 8 – Valores de pH (H2O e KCl) do solo para as diferentes camadas do solo amostradas 

no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e 

plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-3 0 cm 30-40 cm 
      

 –––––––––––––––––––– pH-H2O–––––––––––––––––––– 
CE 4,71 ± 0,25 4,94 ± 0,31 4,93 ± 0,19 5,04 ± 0,21 5,10 ± 0,20 
2CE 4,66 ± 0,20 4,70 ± 0,25 4,81 ± 0,23 4,90 ± 0,24 4,99 ± 0,22 
3CE 4,41 ± 0,21 4,75 ± 0,22 4,87 ± 0,23 4,97 ± 0,27 5,06 ± 0,23 
PA 5,97 ± 0,22 6,00 ± 0,14 6,08 ± 0,07 6,13 ± 0,14 6,04 ± 0,25 
PC 5,55 ± 0,19 5,54 ± 0,16 5,62 ± 0,18 5,46 ± 0,22 5,29 ± 0,20 
PD 0 6,04 ± 0,30 5,89 ± 0,20 5,85 ± 0,18 5,82 ± 0,14 5,65 ± 0,24 
PD 4 5,92 ± 0,23 5,72 ± 0,27 5,81 ± 0,29 5,67 ± 0,35 5,57 ± 0,36 
PD 5 6,21 ± 0,43 5,71 ± 0,46 5,60 ± 0,52 5,49 ± 0,59 5,42 ± 0,43 
PD 7 6,05 ± 0,27 5,87 ± 0,24 5,85 ± 0,31 5,63 ± 0,30 5,33 ± 0,30 
PD 8 5,66 ± 0,16 5,63 ± 0,17 5,60 ± 0,18 5,65 ± 0,41 5,43 ± 0,39 
PD 10 5,52 ± 0,34 5,47 ± 0,28 5,55 ± 0,52 5,69 ± 0,35 5,45 ± 0,31 
PD 12 6,09 ± 0,70 5,93 ± 0,75 5,79 ± 0,63 5,59 ± 0,71 5,72 ± 0,53 
      

 –––––––––––––––––––– pH-KCl –––––––––––––––––––– 
CE 4,11 ± 0,26 4,33 ± 0,22 4,33 ± 0,10 4,44 ± 0,12 4,35 ± 0,97 
2CE 4,13 ± 0,14 4,14 ± 0,12 4,23 ± 0,08 4,23 ± 0,08 4,28 ± 0,08 
3CE 3,90 ± 0,23 4,15 ± 0,16 4,25 ± 0,03 4,30 ± 0,06 4,37 ± 0,07 
PA 5,53 ± 0,17 5,60 ± 0,19 5,61 ± 0,17 5,45 ± 0,27 5,14 ± 0,30 
PC 5,01 ± 0,16 5,07 ± 0,18 5,18 ± 0,21 4,97 ± 0,25 4,81 ± 0,17 
PD 0 5,75 ± 0,25 5,21 ± 0,20 5,12 ± 0,18 5,01 ± 0,20 4,86 ± 0,17 
PD 4 5,55 ± 0,40 5,11 ± 0,29 4,93 ± 0,31 4,87 ± 0,38 4,94 ± 0,40 
PD 5 5,78 ± 0,42 5,20 ± 0,55 4,97 ± 0,46 4,88 ± 0,42 4,79 ± 0,41 
PD 7 5,63 ± 0,37 5,19 ± 0,41 5,09 ± 0,41 4,95 ± 0,42 4,80 ± 0,34 
PD 8 5,22 ± 0,24 4,81 ± 0,22 4,76 ± 0,30 4,71 ± 0,32 4,65 ± 0,13 
PD 10 4,77 ± 0,24 4,76 ± 0,19 4,84 ± 0,29 5,03 ± 0,34 4,77 ± 0,27 
PD 12 5,26 ± 0,65 5,17 ± 0,78 4,96 ± 0,69 4,95 ± 0,72 5,10 ± 0,51 

† Os valores representam à média (n=18) ± desvio padrão. 
 

O plantio direto pode minimizar os efeitos acidificantes dos fertilizantes nitrogenados, 

através do aumento da MOS que proporciona a formação de compostos de caráter anfótero 

(pode ligar-se tanto com ácido como com base), e atuam como tampão nas alterações do pH 

do solo (FALLEIRO et al., 2003; LOPES et al., 2004); e também através do aumento da força 
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iônica da solução do solo pelo incremento de bases trocáveis (Ca+, Mg+ e K+) na camada 

superficial (CADAVID et al., 1998). 

Os valores do pH do solo em água foram menores (4,8 a 4,9) no Cerradão (CE, 2CE e 

3CE) (p < 0,05) (Figura 9), porém estes valores são característicos dos latossolos de Cerrado 

(SILVA et al., 2004). 
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Figura 9. Valores de pH-H2O (barras escuras) e KCl (barras claras) do solo para a camada  

0-40 cm no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e 

plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores 

representam à média ponderada das camadas de solos amostradas (n=90) ± desvio 

padrão. As médias com letras iguais não diferem significativamente no teste de 

Tukey com 5 % de probabilidade. 

 

As áreas onde o solo foi cultivado (pastagem, plantio convencional ou plantio direto) 

apresentaram valores maiores (5,5 a 6,0) aos valores encontrados nas áreas sob Cerradão, e 

apresentaram pouca variação significativa (p < 0,05). Os valores mais elevados no pH das 

áreas cultivadas são devido à utilização do corretivo (calcário) que pode ser observado nos 

elevados teores de cálcio e magnésio nestas áreas. 
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Os valores do pH-KCl apresentaram as mesmas tendências do pH-água, ou seja, nas 

áreas sob Cerradão foram menores e nas áreas cultivadas foram mais elevadas. 

O Δ pH em todas as áreas foram entre -0,5 a -1,0 caracterizando a presença de cargas 

negativas no solo (CTC), uma vez que a solução salina proporciona o deslocamento do íon 

hidrogênio (H+), sendo que em algumas áreas pode estar presente o íon Al3+ responsável pela 

acidez que também podem ser deslocados pelo KCl para a solução do solo. Em solos tropicais 

a caulinita é o mineral de argila predominante apresentando cargas do tipo pH-dependente, 

podendo em condições de extrema acidez apresentar cargas positivas  

(RAIJ, 1991). Em solos com cargas variáveis o aumento da MOS favorece a liberação de 

ácidos húmicos que são responsáveis pela formação da maior parte das cargas negativas no 

solo (BAYER; BERTOL, 1999). 

 

6.1.3 Fósforo disponível do solo 

O fósforo do solo é encontrado na foram do ânion H2PO4
- sendo um elemento de baixa 

mobilidade no solo, formando freqüentemente complexos estáveis com outros elementos no 

solo permanecendo adsorvido. A disponibilidade do elemento é altamente influenciada pelo 

pH e quantidade de matéria orgânica do solo. Dentro das plantas o fósforo participa do 

acúmulo e distribuição de energia na forma adenosina tri-fosfato (ATP), além disto, o 

elemento na forma inorgânica apresenta grande mobilidade no interior da planta. Isto garante 

que mesmo em regiões onde a disponibilidade no solo é baixa não há sintomas de deficiências 

na vegetação nativa (RAIJ, 1987). 

Os menores valores de fósforo disponível para todas as camadas no Cerradão (CE, 

2CE e 3CE) se devem provavelmente a principal reserva do elemento se encontrar na 

biomassa aérea, que é capaz de reciclar o nutriente com grande eficiência (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Teores de fósforo disponível do solo (mg dm-3) para as diferentes camadas 

amostradas no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional 

(PC) e plantio direto (PD) com 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 
      

CE 6,33 ± 2,08 3,67 ± 0,58 2,67 ± 0,58 1,67 ± 0,58 3,33 ± 2,21 

2CE 9,67 ± 7,09 5,67 ± 3,51 5,00 ± 1,00  2,00 ± 0,00  1,50 ± 0,71 

3CE 9,67 ± 6,66 6,33 ± 2,31 7,33 ± 5,13 2,00 ± 0,00 1,33 ± 0,58 

PA 15,00 ± 1,41 4,00 ± 1,00 6,00 ± 5,20 2,33 ± 0,58 1,33 ± 0,58 

PC 17,00 ± 4,58 13,33 ± 7,57 3,67 ± 1,53 3,67 ± 2,08 2,00 ± 0,00 

PD 0 40,33 ± 11,50 48,00 ± 9,90 34,00 ± 9,17 6,67 ± 2,52 3,00 ± 0,00 

PD 4 35,00 ± 16,46 25,67 ± 13,28 21,00 ± 7,21 2,67 ± 1,15 2,33 ± 0,58 

PD 5 40,00 ± 7,07 24,67 ± 2,52 11,00 ± 9,54 3,67 ± 2,08 1,67 ± 0,58 

PD 7 14,00 ± 2,83 10,00 ± 6,24 10,67 ± 4,93 5,00 ± 1,00 2,67 ± 0,58 

PD 8 14,67 ± 1,53 22,00 ± 6,56 11,33 ± 1,15 3,67 ± 0,58 1,67 ± 0,58 

PD 10 19,33 ± 7,57 13,00 ± 2,83 16,00 ± 7,81 5,33 ± 4,04 2,67 ± 1,15 

PD 12 28,33 ± 6,51 27,67 ± 9,29 32,00 ± 13,08 4,00 ± 1,00 2,33 ± 0,58 
† Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão. 

 

O acúmulo de fósforo disponível nas camadas superficiais pode ser atribuído à 

deposição de resíduos culturais que favoreceu a redistribuição de formas orgânicas do 

elemento que são menos susceptíveis a processos de adsorção (BAYER; BERTOL, 1999; 

SANTOS; TOMM, 2003). 

Nas áreas onde ocorreu o cultivo do solo (pastagem, plantio convencional e plantio 

direto) observou-se a maior disponibilidade de fósforo na camada superficial a 0-5 cm (15 a 

40 mg dm-3), isto é possível, pois em solos de Cerrado após o corte e queima da vegetação 

nativa e antes do início do cultivo foi realizada a fosfatagem em área total (Tabela 9). E com 

exceção da pastagem, as áreas sob plantio convencional e SPD receberam fertilização 

fosfatada de reposição a cada ciclo cultural. Os teores de fósforo disponível em um Latossolo 

Vermelho distrófico (0-10 cm) sob diferentes manejos agrícolas, no município de Selvíria 

(MS), foram semelhantes (12 a 15 mg dm-3) aos encontrados neste estudo (SILVA, 2005). 
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A maior disponibilidade de fósforo na camada superficial no solo sob SPD pode ser 

atribuída à baixa mobilidade do elemento no perfil do solo e também o não revolvimento do 

solo que favorece a redistribuição de formas orgânicas do elemento (BAYER; BERTOL, 

1999), reduz o contato P-argila e diminui a adsorção do elemento pelos óxidos de Fe e Al 

(MUZILLI, 1983; ADDISCOT; THOMAS, 2000). Em solos com elevados teores de MOS 

ocorre também competição entre os íons orgânicos e o P no processo de adsorção (AFIF et al., 

1995). 

Os teores de fósforo disponível no solo apresentaram valores considerados baixos de 

acordo com Raij et al. (1997) para o Cerradão, pastagem e plantio convencional (Figura 10). 

Os valores médios de P disponível na camada 0-40 cm foram de 4 a 6 mg dm-3 para as áreas 

acima citadas, e não apresentaram diferença significativa (p < 0,05); porém, esses valores 

foram superiores aos valores reportados por Morais e Dynia (1998) em estudo realizado em 

Podzólico cultivado com arroz de sequeiro e feijão em Goianira (GO). 

As áreas sob SPD apresentaram os maiores teores de fósforo disponível para a camada 

0-40 cm (8,07 a 24,86 mg dm-3), estes valores foram considerados bons para solos argilosos 

(RAIJ et al., 1997). 

A quantidade média de fósforo disponível na camada 0-20 cm em todas as áreas foi de 

85 % (com máximo de 93 % no PD 12) até 40 cm no perfil do solo. Esta característica é 

interessante e desejável, pois facilita o contato das raízes das plantas com o elemento no solo. 

Em estudo realizado em Latossolo Vermelho Amarelo distrófico cultivado sob plantio direto 

em Sete Lagoas (MG) foi verificado que 70 % do fósforo disponível encontravam-se na 

camada 0-10 cm (LANGE, 2002). 
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Figura 10. Teores de fósforo disponível no solo (mg dm-3) para a camada 0-40 cm no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores 

representam à média ponderada das camadas de solos amostradas 

(n=15) ± desvio padrão. As médias com letras iguais não diferem 

significativamente no teste de Tukey com 5 % de probabilidade. 

 

O acúmulo de fósforo disponível em superfície no SPD pode ser atribuído à aplicação 

do fósforo em superfície e na linha de plantio como também a deposição de resíduos culturais. 

Diversos autores (KLEPKER; ANGHINONI, 1995; FRANZLUEBBER; HONS, 1996; 

BAYER; MIELNICZUK, 1997; BAYER; BERTOL, 1999; FALLEIRO et al., 2003; 

ALMEIDA et al., 2005) também encontraram maiores teores de P disponível na camada 

superficial no plantio direto. 

 

6.1.4 Enxofre do solo 

O enxofre do solo (S) normalmente se apresenta na forma aniônica (SO4
-), que na 

presença das cargas do solo e concorrência com o fósforo (H2PO4
-) é repelido da camada 

superficial, tendendo a se acumular em subsuperfície (SILVA et al., 1999). Uma das 
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principais fontes do elemento para o solo é a MOS e o uso de sulfato de amônio ((NH4)2SO4) 

como fonte de N para as culturas. 

Os maiores teores de enxofre foram encontrados nas áreas sob plantio convencional e 

plantio direto com 4, 5 e 12 anos (18,6 a 30,4 mg dm-3) e apresentaram as maiores 

concentrações do elemento nas camadas mais profundas do solo (20-30 e 30-40 cm) 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Teores de enxofre do solo (mg dm-3) para as diferentes camadas amostradas no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 
Área 0-5 cm† 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 

      

CE 6,33 ± 1,15 6,67 ± 0,58 5,00 ± 1,00 4,67 ± 2,08 4,67 ± 0,58 

2CE 6,00 ± 2,65 6,33 ± 2,08 5,67 ± 2,89 4,33 ± 0,58 5,67 ± 2,31 

3CE 7,67 ± 2,31 8,33 ± 2,31 9,00 ± 2,65 5,67 ± 1,15 5,33 ± 1,15 

PA 6,33 ± 0,58 6,33 ± 0,58 5,33 ± 1,15 7,00 ± 1,73 7,50 ± 0,71 

PC 11,00 ± 3,61 13,67 ± 4,93 30,33 ± 16,20 28,00 ± 12,91 69,33 ± 15,04 

PD 0 8,33 ± 0,58 8,67 ± 1,53 8,33 ± 2,52 8,67 ± 3,79 10,67 ± 2,31 

PD 4 14,00 ± 1,00 9,67 ± 1,15 16,33 ± 5,69 28,33 ± 17,16 38,00 ± 18,73 

PD 5 27,33 ± 14,04 16,00 ± 3,46 23,00 ± 3,46 25,33 ± 13,01 50,33 ± 10,07 

PD 7 12,33 ± 2,08 12,00 ± 1,73 10,67 ± 1,53 16,00 ± 6,08 26,67 ± 7,07 

PD 8 6,33 ± 2,52 4,33 ± 2,31 6,00 ± 3,61 9,00 ± 5,00 26,00 ± 8,00 

PD 10 7,33 ± 3,52 12,00 ± 8,53 12,67 ± 5,50 18,67 ± 8,18 27,33 ± 19,30 

PD 12 9,67 ± 3,21 13,33 ± 6,66 13,33 ± 9,45 23,33 ± 10,50 35,00 ± 15,72 
† Os valores representam à média (n=3) ± desvio padrão. 
 

Os menores teores do elemento para a camada 0-40 cm (5,4 a 8,9 mg dm-3) foram 

verificados no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), na pastagem e no plantio direto implantação  

(PD 0) que não diferiram significativamente (p < 0,05) e não variaram com o aumento da 

profundidade (Figura11). 
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Figura 11. Teores de enxofre no solo (mg dm-3) para a camada 0-40 cm no Cerradão (CE, 

2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 

0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à média 

ponderada das camadas de solos amostradas (n=15) ± desvio padrão. As médias 

com letras iguais não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 % de 

probabilidade. 

 

Lopes et al. (2004) reportaram que nas áreas de implantação do plantio direto (cinco 

primeiros anos) foi importante a aplicação de dose de enxofre superior ao recomendado para a 

cultura, uma vez que o elemento compõe aproximadamente 0,5 % da MOS; portanto a 

imobilização do enxofre pela MOS pode ocasionar a deficiência do elemento para as culturas 

neste período. 

 

6.1.5 Potássio do solo 

O potássio (K) é um elemento essencial ao desenvolvimento celular das plantas 

participando de diversos processos enzimáticos e, que possui uma elevada ciclagem no 

sistema solo-planta. Nos latossolos brasileiros normalmente não se verificam condições de 

deficiência, salvo em locais de exploração agrícola, onde grandes quantidades do elemento 

são exportadas pelas culturas. 



 77

As maiores concentrações de potássio foram observadas na camada superficial em 

todas as áreas, diminuindo com o aumento da profundidade (Tabela 11). Nas áreas cultivadas 

(pastagem, plantio convenciona e plantio direto) a quantidade de potássio na camada 0-20 cm 

foi de 71 a 89% (PA e PD 7, respectivamente) do total até 40 cm. 

 

Tabela 11 – Teores de potássio do solo (mmolc dm-3) para as diferentes camadas amostradas no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm† 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 

      
CE 1,23 ± 0,23 0,77 ± 0,42 0,50 ± 0,26 0,53 ± 0,32 0,37 ± 0,29 

2CE 1,47 ± 1,10 0,87 ± 0,65 0,80 ± 0,20 0,87 ± 0,55 0,83 ± 0,55 

3CE 1,80 ± 0,99 1,77 ± 0,91 1,37 ± 0,58 0,93 ± 0,55 0,67 ± 0,32 

PA 1,17 ± 0,50 0,93 ± 0,55 0,47 ± 0,21 0,47 ± 0,38 0,57 ± 0,15 

PC 3,50 ± 1,56 1,83 ± 0,93 1,30 ± 0,46 1,23 ± 0,67 1,07 ± 0,55 

PD 0 3,20 ± 1,41 2,97 ± 1,32 2,23 ± 0,93 1,57 ± 0,81 1,17 ± 0,40 

PD 4 3,60 ± 0,20 2,20 ± 0,17 1,50 ± 0,44 0,97 ± 0,29 0,60 ± 0,46 

PD 5 6,87 ± 3,11 1,50 ± 1,14 0,93 ± 0,38 1,00 ± 0,36 0,90 ± 0,50 

PD 7 3,40 ± 1,35 1,63 ± 0,70 0,63 ± 0,42 0,40 ± 0,10 0,33 ± 0,15 

PD 8 3,03 ± 1,02 1,80 ± 0,17 0,63 ± 0,45 0,43 ± 0,21 0,30 ± 0,17 

PD 10 1,53 ± 0,81 1,13 ± 0,67 0,80 ± 0,26 0,47 ± 0,31 0,27 ± 0,12 

PD 12 2,45 ± 0,21 1,50 ± 0,10 1,20 ± 0,62 0,90 ± 0,66 0,90 ± 0,17 
† Os valores representam à média (n=3) ± desvio padrão. 
 

Os teores de potássio na pastagem, plantio convencional e SPD encontrados nas 

camadas superficiais foram considerados baixos para fertilidade do solo de acordo com 

 Raij et al., 1997 (Tabela 11). Estes valores estão próximos aos reportados por Morais e 

Dynia (1998) em estudo realizado em um Podzólico cultivado com arroz sequeiro e feijão em 

Goianira (GO). Os maiores teores de K na camada superficial do solo, porém não 

encontraram diferença significativa em diferentes sistemas de manejo do solo (KLEPKER; 

ANGHINONI, 1995; BAYER; BERTOL, 1999; DE MARIA et al., 1999). 
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Os menores teores do elemento para a camada 0-40 cm foram encontradas nas áreas 

CE e PA (≈0,7 mmolc dm-3) (p < 0,05). Já os maiores valores (≈2,2 mmolc dm-3) foram das 

áreas sob plantio direto implantação e cinco anos (Figura 12). 
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Figura 12. Teores de potássio no solo (mmolc dm-3) para a camada 0-40 cm no Cerradão (CE, 

2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 

0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à média 

ponderada das camadas de solos amostradas (n=15) ± desvio padrão. As médias 

com letras iguais não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 % de 

probabilidade. 

 

Uma forma de corrigir esta deficiência é a aplicação de uma adubação potássica 

corretiva total, aplicada a lanço, ou de maneira gradual com aplicação de doses anuais de 

potássio mais elevadas que o recomendado para a cultura no sulco de plantio e em cobertura 

(SOUSA; LOBATO, 2002). 

 

6.1.6 Cálcio e magnésio do solo 

O cálcio (Ca) apresenta moderada mobilidade no solo uma vez que, por ser um cátion 

bivalente, o tamanho do íon hidratado favorece sua adesão aos colóides do solo, porém na 
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planta o elemento se torna imóvel, pois está relacionado à formação da parede celular dos 

vegetais. Assim apresenta a elevada ciclagem juntamente com a deposição de serapilheira e 

resíduos culturais. 

As áreas sob Cerradão (CE, 2CE e 3CE) apresentaram os menores teores de cálcio 

(Tabela 12), provavelmente devido à imobilização deste elemento na biomassa aérea 

(JONHSON et al., 2001), principalmente pela vegetação formada por árvores de grande porte 

(Mata seca semidecídua). Os Latossolos que compõe o bioma Cerrado normalmente 

apresentam baixa disponibilidade de cálcio, com exceção a regiões com material de origem 

formada por carbonatos (LOPES, 1983). Em Santa Helena de Goiás (GO) em um Latossolo 

vermelho eutroférrico foram encontrados teores de cálcio na vegetação nativa cinco vezes 

maiores que nas áreas sob plantio direto, sendo atribuído este comportamento ao material de 

origem e aos elevados teores de MOS que mantiveram a reserva de nutrientes do solo (ROSA 

et al., 2003). 

As áreas onde ocorreram cultivos apresentaram boa disponibilidade do elemento 

principalmente na camada superficial (Tabela 12) segundo Raij et al. (1997). Isto ocorre 

devido ao uso do calcário que promoveu o suprimento do elemento além da realizar a 

correção da acidez. Estudos realizados com aplicação de diferentes doses de calcário em 

superfície no plantio direto em um Latossolo Vermelho distrófico com textura média 

mostraram que a correção da acidez do solo ocorreu tanto em superfície (0-20 cm) quanto em 

camadas mais profundas (20-40 cm) (CAIRES et al., 1999). 

A aplicação de calcário em superfície comparado a incorporada antes da implantação 

do plantio direto se mostrou eficiente tanto na neutralização da acidez quanto no suprimento 

de cálcio e magnésio por um período superior a sete anos em um Argissolo de textura média 

em Santa Maria (RS) (KAMINSKI et al., 2005). 
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Tabela 12 - Teores de cálcio e magnésio do solo (mmolc dm-3) para as diferentes camadas 

amostradas no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional 

(PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-3 0 cm 30-40 cm 
      

 ––––––––––––––– Teores de cálcio no solo (mmolc dm-3) ––––––––––––––– 

CE 1,67 ± 1,15 1,33 ± 0,58 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

2CE 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

3CE 1,50 ± 0,71 1,00 ± 0,00 1,33 ± 0,58 1,00 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

PA 10,67 ± 2,08 13,33 ± 4,16 9,67 ± 2,52 6,00 ± 1,00 2,33 ± 0,58 

PC 10,00 ± 1,73 11,33 ± 2,08 8,00 ± 5,00 5,67 ± 2,08 2,33 ± 1,15 

PD 0 20,00 ± 3,00 14,67 ± 7,64 8,00 ± 3,00 5,33 ± 2,08 4,33 ± 1,15 

PD 4 19,67 ± 4,62 12,33 ± 3,21 8,00 ± 4,36 4,00 ± 1,73 2,33 ± 2,31 

PD 5 15,67 ± 2,83 9,33 ± 5,69 7,67 ± 8,14 2,00 ± 1,73 1,00 ± 0,00 

PD 7 20,00 ± 4,58 10,33 ± 0,58 6,00 ± 3,00 5,67 ± 2,89 2,33 ± 1,53 

PD 8 14,00 ± 3,61 8,33 ± 4,93 7,33 ± 4,51 4,00 ± 3,46 1,00 ± 0,00 

PD 10 14,67 ± 2,31 12,00 ± 2,00 9,33 ± 4,51 8,00 ± 5,29 3,67 ± 2,08 

PD 12 24,50 ± 12,02 12,50 ± 0,71 9,00 ± 1,41 3,50 ± 0,71 2,33 ± 153 
      

 ––––––––––––––– Teores de magnésio no solo (mmolc dm-3) ––––––––––––––– 

CE 1,67 ± 0,58 1,00 ± 0,00 1,33 ± 0,58 1,67 ± 0,58 1,00 ± 0,00 

2CE 4,00 ± 4,36 1,67 ± 0,58 1,00 ± 0,00 2,33 ± 2,31 1,50 ± 0,71 

3CE 1,00 ± 0,00 1,50 ± 0,71 1,33 ± 0,58 1,67 ± 0,58 1,33 ± 0,58 

PA 13,00 ± 3,61 10,33 ± 3,06 8,33 ± 2,52 9,00 ± 1,00 4,00 ± 1,00 

PC 2,33 ± 0,58 3,00 ± 1,00 2,33 ± 1,15 1,67 ± 0,58 1,00 ± 0,00 

PD 0 16,00 ± 3,00 9,33 ± 6,81 2,00 ± 1,00 1,67 ± 1,15 1,33 ± 0,58 

PD 4 13,00 ± 1,00 5,67 ± 2,08 3,33 ± 3,21 2,67 ± 2,89 2,67 ± 1,89 

PD 5 18,33 ± 9,07 6,00 ± 3,61 3,00 ± 2,00 1,67 ± 1,15 1,00 ± 0,00 

PD 7 16,33 ± 1,53 8,67 ± 1,53 6,67 ± 2,52 5,67 ± 3,79 3,67 ± 2,08 

PD 8 13,00 ± 1,00 8,00 ± 3,61 6,00 ± 2,65 4,33 ± 2,52 3,33 ± 2,31 

PD 10 10,00 ± 3,61 6,33 ± 3,06 3,33 ± 2,08 3,33 ± 0,58 2,67 ± 0,58 

PD 12 9,00 ± 1,41 5,50 ± 2,12 3,00 ± 0,00 2,50 ± 0,71 2,00 ± 1,00 
† Os valores representam à média (n=3) ± desvio padrão. 

 

O cálcio por tratar-se de um elemento catiônico apresenta maiores concentrações nas 

camadas superficiais do solo, diminuindo com o aumento da profundidade. A quantidade do 

elemento até 20 cm foi de 80 %, considerando o total até 40 cm. Além disto, o cálcio é um 

elemento pouco móvel no solo e os maiores teores na camada superficial podem ser atribuídos 
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à ciclagem dos nutrientes com a decomposição dos resíduos culturais na superfície do solo 

(FRANZLUEBBER; HONS, 1996; FALLEIRO et al., 2003). 

Os maiores teores do elemento na camada 0-40 cm (5,0 – 10,4 mmolc dm-3) foram 

observadas nas áreas cultivadas (pastagem, plantio convencional e plantio direto), mas não 

apresentaram diferença significativa entre si (p < 0,05) (Figura 13). 
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Figura 13. Teores de cálcio no solo (mmolc dm-3) para a camada 0-40 cm no Cerradão (CE, 

2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 

0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à média 

ponderada das camadas de solos amostradas (n=15) ± desvio padrão. As médias 

com letras iguais não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 % de 

probabilidade. 

 

Os teores de cálcio encontrados nas áreas cultivadas (pastagem, plantio convencional e 

plantio direto) estão abaixo dos teores verificados por Lange (2002) em um Latossolo 

vermelho amarelo distrófico na região de Sete Lagos (MG), porém os teores foram próximos 

aos reportados por Silva (2005) na caracterização de um Latossolo Vermelho distrófico na 

região de Selvíria (MS). 



 82

O magnésio (Mg) é o elemento central da molécula da clorofila presente nas plantas. 

Normalmente regiões de vegetação nativa, a maior concentração do elemento se encontra na 

biomassa aérea em comparação ao solo. 

A dinâmica do magnésio do solo é semelhante a do cálcio por se tratar também de um 

íon bivalente. E assim como o cálcio o principal fornecimento de magnésio ao solo é via 

corretivo, com o uso de calcário dolomítico que apresenta teores superiores a 15 % de 

magnésio. 

As maiores concentrações de magnésio foram observadas na camada superficial do 

solo, com decréscimo no perfil do solo. A quantidade do elemento para a camada 0-20 cm foi 

superior a 70 % nas áreas sob cultivos (pastagem, plantio convencional e plantio direto) 

(Tabela 12). Em Lages (SC) em um Cambissolo húmico álico não foram encontrados 

aumentos nos teores de magnésio em profundidade, comparando plantio direto e plantio 

convencional (ALMEIDA et al., 2005). 

As menores concentrações de magnésio (p < 0,05) foram encontradas no Cerradão 

(CE, 2CE e 3CE) e no plantio convencional (1,3 a 2,0 mmolc dm-3 para a camada 0-40 cm) 

(Figura 14). Morais e Dynia (1998) encontraram valores semelhantes em estudo em um solo 

Podzólico cultivado com arroz de sequeiro e feijão na região de Goianira (GO). 

As áreas sob pastagem e plantio direto apresentaram teores de 4,1 a 8,9 mmolc dm-3 

para camada 0-40 cm e não foram significativamente diferentes (p < 0,05) (Figura 14). Nas 

mesmas áreas os teores variaram entre 9,0 a 18,3 mmolc dm-3 para a camada 0-5 cm. Teores 

de magnésio menores que os verificados neste estudo foram relatados em Costa Rica (MS) 

com sistemas de rotações em plantio direto em um Latossolo Vermelho ácrico distrófico 

(BAYER et al., 2004). 



 83

0

4

8

12

16

20

CE 2CE 3CE PA PC PD 0 PD 4 PD 5 PD 7 PD 8 PD 10 PD 12

Te
or

es
 d

e 
m

ag
né

si
o 

no
 s

ol
o 

(m
m

ol
c d

m
-3

)
a a a a a a a a

bbbb

 
Figura 14. Teores de magnésio no solo (mmolc dm-3) para a camada 0-40 cm no Cerradão 

(CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) 

com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à 

média ponderada das camadas de solos amostradas (n=15) ± desvio padrão. As 

médias com letras iguais não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 

% de probabilidade. 

 

A correlação entre cálcio e magnésio foi altamente significativa (p < 0,01) para as 

áreas cultivadas (pastagem, plantio convencional e plantio direto). Os coeficientes de 

correlação encontrados foram r = 0,65 na pastagem, r = 0,82 no plantio convencional e 

r = 0,75 no plantio direto, enquanto que no Cerradão não foi observada correlação 

significativa entre os teores destes elementos. A relação entre o Ca:Mg foram abaixo de 1:1 

no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) e pastagem, enquanto que no plantio convencional foi 3,5:1 e 

no plantio direto 2,5:1. Sousa e Lobato (2002) indicaram que a aplicação do calcário 

superficial no plantio direto deve ser realizada na razão de Ca:Mg de 1:1 a 10:1. 

 

6.1.7 Soma de bases, capacidade de troca de cátions e saturação por bases do solo 

A soma de bases (SB) representa a quantidade de bases trocáveis (nutrientes 

catiônicos) que possui um determinado solo. Enquanto que, a capacidade de troca de cátions 
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(CTC) corresponde à quantidade de cargas presentes no solo, que pode ou não estar ocupada 

por nutrientes. 

A saturação por bases dos latossolos do bioma Cerrado normalmente apresenta valores 

abaixo de 50 %, desta maneira os solo são classificados como distróficos, cuja principal causa 

é a deficiência natural dos materiais de origem e o alto grau de intemperismo destes solos 

(REATTO et al., 1998). 

A soma de bases por se tratar de um valor calculado a partir dos cátions trocáveis 

apresentou os valores mais elevados nas camadas superficiais diminuindo com a profundidade 

(Tabela 13). 

O Cerradão (CE, 2CE e 3CE) apresentaram os menores valores na SB (≈ 3,5 

mmolc dm-3 para a camada 0-40 cm) (p < 0,05), constatado pelos teores de cálcio, magnésio e 

potássio que foram expostos acima. Ás áreas que foram cultivadas (pastagem, plantio 

convencional e plantio direto independente do tempo de adoção) apresentaram os valores 

mais elevados (11,0 a 18,5 mmolc dm-3 para a camada 0-40 cm) (p < 0,05). Isto mostra o 

efeito da aplicação do calcário como fonte de cálcio e magnésio e a aplicação do fertilizante 

potássico no aumento da fertilidade do solo. 

Os valores da CTC potencial do solo, assim como a SB, apresentaram os maiores 

valores nas camadas superficiais (Tabela 13), onde foram verificados os maiores teores de C 

no solo, e decrescem com a profundidade. O coeficiente de correlação entre o C do solo e a 

CTC potencial foi altamente significativa (p < 0,01) nas áreas sob Cerradão (r = 0,87), 

pastagem (r = 0,90) e plantio convencional (r = 0,68), no plantio direto a correlação foi 

significativa (r = 0,63; p < 0,05). Estes resultados mostraram a importância da MOS nas 

cargas variáveis no solo. 

 

 



 85

Tabela 13 – Soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions potencial (CTC) do solo 

(mmolc dm-3) para as diferentes camadas amostradas no Cerradão (CE, 2CE e 

3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 

4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-3 0 cm 30-40 cm 0-40 cm ‡ 
       

 –––––––––––––––––––– Soma bases (mmolc dm-3) –––––––––––––––––––– 
CE 4,57 ± 1,75 3,10 ± 0,20 2,83 ± 0,32 3,20 ± 0,82 2,37 ± 0,29 3,21 ± 1,07 b 
2CE 6,13 ± 4,84 3,53 ± 0,85 2,80 ± 0,20 3,87 ± 2,28 2,50 ± 1,47 3,77 ± 2,50 b 
3CE 2,87 ± 2,49 3,43 ± 0,65 4,03 ± 0,58 3,60 ± 0,26 3,00 ± 0,82 3,39 ± 1,14 b 
PA 24,83 ± 5,52 24,60 ± 6,65 18,47 ± 2,15 15,47 ± 1,12 6,90 ± 1,61 18,05 ± 7,68 a 
PC 14,67 ± 7,70 16,17 ± 2,25 11,63 ± 5,77 8,57 ± 1,93 4,40 ± 1,66 11,09 ± 5,08 a 
PD 0 38,13 ± 8,10 26,97 ± 14,62 12,23 ± 4,42 8,57 ± 3,56 6,83 ± 1,78 18,55 ± 14,20 a 
PD 4 36,27 ± 5,35 20,20 ± 5,02 12,83 ± 7,14 7,63 ± 7,08 5,60 ± 4,86 16,51 ± 12,54 a 
PD 5 25,20 ± 10,89 16,83 ± 8,01 11,60 ± 9,64 4,67 ± 2,82 2,90 ± 0,50 12,24 ± 10,59 a 
PD 7 39,73 ± 6,35 20,63 ± 1,22 13,30 ± 5,10 11,73 ± 6,57 6,33 ± 3,52 18,35 ± 12,75 a 
PD 8 30,03 ± 3,92 18,13 ± 8,39 13,97 ± 6,84 8,77 ± 5,67 4,63 ± 2,23 15,11 ± 10,31 a 
PD 10 26,20 ± 6,58 19,47 ± 4,76 13,47 ± 2,35 11,80 ± 5,67 6,60 ± 2,25 15,51 ± 8,01 a 
PD 12 23,97 ± 9,56 13,50 ± 5,36 9,20 ± 6,66 4,90 ± 2,95 5,23 ± 2,48 11,36 ± 11,47 a 
       

 ––––––––––––––––––––––– CTC potencial (mmolc dm-3) –––––––––––––––––––––––– 
CE 139,90±16,21 85,77 ± 4,62 82,83 ± 7,70 75,20 ± 8,29 60,37 ± 5,75 88,81 ± 9,08 a 
2CE 85,47 ± 26,94 84,20 ± 17,69 80,13 ± 4,79 73,20 ± 6,06 63,50 ± 12,64 77,30 ± 15,82 a 
3CE 92,53 ± 16,45 86,77 ± 16,84 83,03 ± 12,50 63,60 ± 3,39 51,67 ± 2,83 75,52 ± 18,92 a 
PA 54,83 ± 4,20 55,60 ± 7,71 47,47 ± 3,79 42,47 ± 2,84 37,90 ± 2,43 47,65 ± 8,11 b 
PC 55,67 ± 7,25 55,50 ± 0,36 42,63 ± 3,72 42,90 ± 5,31 37,40 ± 1,92 46,82 ± 8,55 b 
PD 0 65,47 ± 1,27 57,97 ± 9,96 51,57 ± 2,18 43,23 ± 3,83 40,17 ± 5,38 51,68 ± 10,69 b 
PD 4 60,60 ± 4,20 55,87 ± 0,98 56,17 ± 4,99 46,30 ± 8,76 38,27 ± 6,07 51,44 ± 9,61 b 
PD 5 53,53 ± 15,10 59,17 ± 9,04 54,93 ± 15,24 45,67 ± 7,77 37,57 ± 5,80 50,17 ± 12,40 b 
PD 7 64,73 ± 8,22 58,63 ± 3,33 52,63 ± 2,72 43,73 ± 3,12 35,33 ± 3,59 51,01 ± 11,53 b 
PD 8 62,03 ± 1,32 60,47 ± 4,29 57,63 ± 7,05 48,77 ± 4,19 41,30 ± 4,00 54,04 ± 8,99 b 
PD 10 62,87 ± 5,28 70,13 ± 4,27 64,13 ± 8,81 54,13 ± 9,62 46,27 ± 8,81 59,51 ± 10,81 b 
PD 12 57,30 ± 9,53 51,50 ± 6,19 58,20 ± 13,19 45,23 ± 12,60 41,90 ± 4,00 50,83 ± 16,48 b 
† Os valores das camadas 0-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 representam à média (n=3) ± desvio padrão; ‡ Os 
valores da camada 0-40 cm representam à média (n=15) ± desvio padrão. Os valores seguidos da mesma letra 
não diferem significativamente no teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Os maiores valores da CTC (75 a 88 mmolc dm-3 para a camada 0-40 cm) foram 

encontrados no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) (p < 0,05). E mesmo com a CTC potencial 

elevada isto não se reflete na presença de bases trocáveis, visto os baixos valores da SB, 
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portanto, os valores de V% foram muito baixo nesta área em todas as camadas amostradas 

(3,0 a 10,7), devido aos elevados teores de H+Al e confirmado pelos baixos valores no pH do 

solo. 

A correlação entre o pH em água e a saturação por bases (V%) foi significativa 

(p < 0,05) em todas as áreas. Isto demonstra que a elevação do pH do solo aumenta a 

saturação de bases na superfície de troca do solo, antes ocupado por hidrogênio e alumínio. 

Nas demais áreas (pastagem, plantio convencional e plantio direto) os valores da CTC foram 

de 46,8 a 59,5 mmolc dm-3 para a camada 0-40 cm e não apresentaram diferença significativa 

(p < 0,05). 

Os valores do V% variaram entre 23,3 e 36,5 para a camada 0-40 cm, estes valores 

foram considerados baixos, mas estão além das condições iniciais do solo. 

Os teores de H+Al foram maiores no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) em todo o perfil 

amostrado do solo (p < 0,05). As áreas cultivadas (pastagem, plantio convencional e plantio 

direto) apresentaram teores próximos à metade dos valores encontrados no Cerradão, mas não 

apresentaram diferenças significativas entre si (p < 0,05). Franchini et al. (1999) verificaram 

que 90 % do Al no solo permaneceram ligados a compostos orgânicos após a aplicação de 

resíduos culturais, com efeito, também nas camadas subsuperficiais do solo  

(BAYER; BERTOL, 1999). 

Em solos ácidos é comum a dissolução do alumínio dos minerais do solo, que 

juntamente com o hidrogênio passa a ser um componente da acidez potencial. Com a correção 

da acidez ativa do solo o íon Al3+ volta à forma de hidróxido de alumínio (RAIJ, 1991). 

Almeida et al. (2005) encontraram os maiores teores de H+Al em áreas sob vegetação nativa 

que estavam compatíveis com os valores de pH no solo; nesta mesma área foram verificados 

os menores teores de cálcio e magnésio no solo. 
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6.1.8 Correlação entre os teores de C e os atributos físicos e químicos do solo 

As correlações entre os teores de C como os atributos físicos e químicos avaliados do 

solo estão apresentados na tabela 14. 

Os valores da densidade do solo apresentaram correlação negativa com os teores de C, 

ou seja, o aumento nos teores de C ocasionou a redução da densidade em todas as áreas 

(r > 0,50; p < 0,01) com exceção da pastagem, onde provavelmente o transito dos animais 

provocou o adensamento do solo, independente do acúmulo de MOS. O aumento da 

concentração de C as camadas superficiais do solo promove a maior estabilidade da 

porosidade que pode amenizar os efeitos do adensamento do solo (FRANZLUEBBER et al., 

2002; TORMENA et al., 2004). 

O pH em água e solução de KCl apresentaram correlação negativa com o C no 

Cerradão (CE, 2 CE e 3CE), confirmando que o aumento da MOS e a decomposição dos 

resíduos na superfície do solo promoveram redução no pH do solo (SEEBER et al., 2006). As 

demais áreas apresentaram baixos valores de correlação, isto devido à correção do solo ser 

realizada com aplicação de calcário, desta forma, sendo um fator independe dos teores de C 

do solo. 

Os teores de fósforo disponível aumentaram com o C no solo em todas as áreas, isto 

demonstrou que as os compostos orgânicos podem disponibilizar o elemento para as plantas 

evitando a adsorção nos complexos do solo em formas indisponíveis com outros elementos 

como o ferro, alumínio e cálcio (SANTOS E TOMM, 2003). 

As correlações dos teores de enxofre com o C do solo foram negativas em todas as 

áreas, devido à concorrência das cargas do solo e da MOS na superfície do solo favorecer o 

acúmulo do elemento na forma de sulfato em subsuperfície. No Cerradão (CE, 2CE e 3CE) os 

teores do elemento foram baixos e constantes no perfil, por isto apresentaram correlação 

positiva, porém não significativa com os teores de C do solo. 
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Tabela 14 - Correlação (r) entre os teores de C e os atributos físicos e químicos do solo (densidade aparente, pH em água e KCl, fósforo 

disponível, enxofre, potássio, cálcio, magnésio, CTC potencial, soma de bases e saturação por bases) no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), 

pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Áreas1 C x ρ6,7 C x pHágua C x pHKCl C x P C x S   C x K C x Ca  C x Mg C x CTC C x SB C x V% 
            

CE -0,72** -0,43** -0,23** 0,52*  0,35ns 0,70** 0,42ns 0,38ns 0,91** 0,66** -0,37ns 

2CE -0,80** -0,38** -0,33** 0,46ns  0,10ns 0,15ns 0,68** 0,20ns 0,23ns 0,20ns 0,11ns 

3CE -0,89** -0,71** -0,85** 0,53*  0,17ns 0,48ns 0,44ns -0,40ns 0,60* 0,47ns -0,31ns 

PA  0,07ns -0,27**  0,41** 0,80** -0,11ns 0,48ns 0,79** 0,72** 0,89** 0,84** 0,73** 

PC -0,34**  0,32**  0,24* 0,56* -0,61* 0,50ns 0,33ns 0,36ns 0,63* 0,43ns 0,21ns 

PD 0 -0,51**  0,47**  0,71** 0,82* -0,41ns 0,83** 0,81** 0,77** 0,90** 0,82** 0,81** 

PD 4 -0,28**  0,23*  0,32** 0,58* -0,49ns 0,91** 0,61* 0,52* 0,84** 0,62* 0,50ns 

PD 5 -0,56**  0,38**  0,46** 0,89** -0,59* 0,62* 0,88** 0,82** 0,69** 0,89** 0,93** 

PD 7 -0,59**  0,63**  0,62** 0,73** -0,69** 0,73** 0,79** 0,87** 0,73** 0,84** 0,89** 

PD 8 -0,56**  0,27**  0,65** 0,71** -0,78** 0,78** 0,84** 0,84** 0,84** 0,87** 0,81** 

PD 10 -0,42**  0,03ns -0,10ns 0,55* -0,46ns 0,69** 0,87** 0,82** 0,66** 0,94** 0,92** 

PD 12 -0,63**  0,25*  0,14ns 0,66** -0,68** 0,83** 0,89** 0,83** 0,66** 0,90** 0,82** 
            

Cerradão2 -0,78** -0,51** -0,36** 0,47**  0,17ns 0,38** 0,36* 0,04ns 0,61** 0,26ns -0,11ns 

Cultivado3 -0,54**  0,17**  0,20** 0,41** -0,35** 0,36** 0,61** 0,53** 0,68** 0,62** 0,54** 

SPD4 -0,62**  0,20**  0,22** 0,39** -0,33** 0,38** 0,62** 0,51** 0,68** 0,60** 0,54** 

Total5 -0,65** -0,24** -0,18** 0,16* -0,29** 0,20** 0,12ns 0,13ns 0,68** 0,14ns 0,03ns 
1 Correlações para cada áreas amostrada (n=15); 2 Cerradão = correlações considerando as áreas CE, 2CE e 3CE (n=45); 3 Cultivado = correlações considerando as áreas PA, 
PC e PD com diferentes tempos de implantação (n=135); 4 SPD = correlações considerando as áreas sob PD com diferentes tempos de implantação (105); 5 Total = 
correlações considerando todas as áreas amostradas (180); 6 ρ = densidade aparente do solo, P = fósforo disponível, S = enxofre, K = potássio, Ca = cálcio, Mg = magnésio, 
CTC = capacidade de troca de cátions potencial, SB = soma de bases e V%= saturação por bases, 7 os valores de correlação seguidos de ** = significância de p = 0,01; * = 
significância de p = 0,05 e; ns = não significativo. 

  88 
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Para os cátions trocáveis (potássio, cálcio e magnésio) no SPD independente do tempo 

de implantação do sistema, as correlações apresentaram comportamentos semelhantes, ou 

seja, os teores destes elementos aumentaram com o C do solo, este comportamento reflete a 

aplicação do fertilizante e do calcário em superfície, como também a estratificação que 

ocorre no sistema devido à decomposição dos resíduos e o não revolvimento do solo  

(ALMEIDA et al., 2005; DE MARIA et al., 1999; SANTOS E TOMM, 2003). 

As correlações entre os teores de C e a CTC potencial do solo foram elevadas para 

todas as áreas demonstrando que o aumento de C e conseqüentemente da MOS favoreceu a 

presença de cargas variáveis no solo. 

A saturação por bases pode ser considerada como reflexo do aumento das bases 

trocáveis no solo, por isto no Cerradão não foram encontradas correlações significativas, os 

teores de C no solo não ocasionaram a presença de nutrientes, que em situações de vegetação 

nativa apresenta ciclagem na biomassa aérea. 

 

6.2 Parte 2 - Alterações no C e N do solo com diferentes sistemas de manejo 

6.2.1 Teor de nitrogênio do solo 

As fontes de N para o sistema são: a) deposição atmosférica (ATTIWILL; ADAMS, 

1993; CARVALHO Jr, 2004); b) fertilização nitrogenada, c) fixação simbiótica 

 do N2 atmosférico (SCHLESINGER, 1997) e d) mineralização do N orgânico do solo 

 (PICCOLLO et al., 1994). No solo o nitrogênio pode se apresentar ligados a 

 inúmeros compostos orgânicos ou na forma mineral (amônio, nitrito e nitrato) 

(WHIETHÖLTER, 2000). 

Neste trabalho serão abordados primeiramente os resultados dos teores totais de N no 

solo nas diferentes áreas amostradas. Os resultados das formas minerais do N serão 
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apresentados posteriormente, para as áreas que foram realizados a amostragem dos fluxos de 

gases do solo (item 6.3). 

Os teores de N total do solo foram maiores nas camadas superficiais diminuindo com 

o aumento da profundidade (Tabela 15), estes resultados eram esperados uma vez que, como 

exposto anteriormente, a maior parte do N no solo se apresenta na forma orgânica, nestas 

camadas também foram encontrados os maiores teores de C (Tabela 15). 

Os maiores teores de N-total do solo foram encontrados no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) 

variando entre 1,23 a 1,39 g kg-1 para a camada 0-40 cm (p < 0,05). Enquanto que o menor 

teor foi encontrado na pastagem 0,77 g kg-1 para a camada 0-40 cm. 

 

Tabela 15 – Teores de nitrogênio do solo (g kg-1) para as diferentes camadas amostradas no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm† 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 0-40 cm‡ 
       

CE 2,48 ± 0,43 1,51 ± 0,17 1,22 ± 0,09 0,96 ± 0,11 0,78 ± 0,09 1,39 ± 0,64 a 

2CE 2,45 ± 0,74 1,46 ± 0,32 0,98 ± 0,13 0,81 ± 0,21 0,60 ± 0,06 1,26 ± 0,76 a 

3CE 2,86 ± 0,77 1,21 ± 0,22 0,82 ± 0,11 0,72 ± 0,09 0,57 ± 0,09 1,23 ± 0,92 ab 

PA 1,12 ± 0,19 0,93 ± 0,09 0,76 ± 0,07 0,57 ± 0,05 0,48 ± 0,04 0,77 ± 0,25 c 

PC 1,17 ± 0,14 1,08 ± 0,08 0,91 ± 0,08 0,76 ± 0,08 0,71 ± 0,13 0,93 ± 0,21 b 

PD 0 1,19 ± 0,08 1,06 ± 0,09 0,86 ± 0,07 0,73 ± 0,06 0,66 ± 0,06 0,90 ± 0,21 bc 

PD 4 1,33 ± 0,12 1,10 ± 0,11 0,90 ± 0,11 0,77 ± 0,06 0,68 ± 0,06 0,96 ± 0,25 b 

PD 5 1,13 ± 0,20 0,89 ± 0,21 0,77 ± 0,12 0,62 ± 0,17 0,56 ± 0,17 0,80 ± 0,27 c 

PD 7 1,29 ± 0,29 0,95 ± 0,14 0,85 ± 0,14 0,61 ± 0,08 0,52 ± 0,05 0,84 ± 0,32 bc 

PD 8 1,54 ± 0,18 1,24 ± 0,12 1,15 ± 0,10 0,91 ± 0,16 0,72 ± 0,06 1,11 ± 0,31 ab 

PD 10 1,50 ± 0,21 1,17 ± 0,09 1,02 ± 0,10 0,86 ± 0,12 0,75 ± 0,09 1,06 ± 0,29 b 

PD 12 1,23 ± 0,21 0,89 ± 0,09 0,80 ± 0,10 0,63 ± 0,06 0,60 ± 0,06 0,83 ± 0,25 bc 
† Os valores das camadas 0-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 cm representam à média (n=18) ± desvio padrão; ‡ Os 
valores da camada 0-40 cm representam à média (n=90) ± desvio padrão; valores seguidos da mesma letra não 
diferem significativamente no teste Tukey a 5 % de probabilidade. 
 

As áreas sob plantio convencional e SPD apresentaram valores intermediários no N-

total, variando entre 0,83 e 1,11 g kg-1 para a camada 0-40 cm (p < 0,05). A variação nos 
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teores de N-total se deve provavelmente a diferenças nas culturas utilizadas na safrinha em 

cada área (AMADO et al., 1999 e 2001). 

Estudos realizados em Tibagi (PR) em um Latossolo Vermelho distrófico de textura 

argilosa foram encontrados aumentos de 14 % no N-total na sucessão milho/trigo e em 

relação a sucessão soja/trigo, o autor atribui este comportamento a reativação da MOS devido 

aos resíduos prontamente decomponível depositado pela soja que favoreceu a mineralização 

do N no solo (SIQUEIRA NETO, 2003). 

 

6.2.2 Estoque de nitrogênio do solo 

Os estoques de N do solo foram de 3,3 a 5,0 Mg ha-1 (para o PD 12 e CE, 

respectivamente) antes da correção com massa de solo, depois de corrigido os estoques de N 

foram de 3,0 a 5,0 Mg ha-1 (para a PA e CE, respectivamente), estes resultados mostram que 

sem a correção os valores dos estoques de N das áreas onde a densidade do solo foi maior 

estavam superestimados (Figura 15). 

Os maiores estoques de N para a camada 0-40 cm do solo foram encontrados no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE) e no plantio direto com oito e dez anos (PD8 e PD 10) (p < 0,05). 

Enquanto que os menores foram observados na pastagem e no plantio direto com cinco anos 

(PD 5) (Figura 15). 

As áreas com valores intermediários para os estoques de N na camada 0-40 cm foram 

o plantio convencional (PC) e ás áreas sob plantio direto implantação (PD 0) e com 4, 7, e 12 

anos (p < 0,05). 

Os estoques de N assim como o C são afetados principalmente pela quantidade e tipo 

de resíduo depositado no solo (AMADO et al., 1999, 2001; BAYER; MIELNICZUK, 1997b). 
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Figura 15. Estoque de nitrogênio do solo sem correção (barras escuras) e corrigido (barras 

claras) na camada 0-40 cm para o Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), 

plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em 

Rio Verde (GO). Os resultados representam à média (n=18) ± desvio padrão. As 

letras representam à diferença do estoque de N corrigido para Tukey com 5 % de 

probabilidade. 

 

Estudos realizados em Eldorado do Sul em um Argissolo Vermelho distrófico de 

textura média com diferentes sucessões de cultura para o plantio direto verificaram que o uso 

de leguminosas no sistema de rotação promoveu aumentos de 28 a 33 % no estoque de N do 

solo após 17 anos (DIEKOW et al., 2005). 

Siqueira Neto (2003) em estudo realizado em Tibagi (PR) num Latossolo Vermelho de 

textura argilosa verificou aumento de 25 a 27 % no estoque de N após 10 anos de plantio 

direto com sucessões soja/trigo e milho/trigo, respectivamente. 

 

6.2.3 Composição isotópica do nitrogênio do solo 

Os valores de δ 15N aumentaram no perfil do solo (≈ 4‰) em todas as áreas  

(Tabela 16), o aumento dos valores de δ 15N em profundidade ocorre devido ao fracionamento 
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dos isótopos de N durante a mineralização da MOS (HÖGBERG, 1997). Bustamante et al. 

(2004) em estudo realizado no Cerrado e Piccolo et al. (1996) em floresta-pastagem 

observaram aumento de δ 15N em profundidade, justificando os menores valores na camada 

superficial como reflexo da decomposição do resíduo vegetal incorporado. 

 

Tabela 16 – Composição isotópica do nitrogênio no solo (δ 15N ‰) para as diferentes 

camadas amostradas no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio 

convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em 

Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 

      

CE 4,28 ± 0,15 5,82 ± 0,45 6,51 ± 0,57 7,52 ± 0,34 8,31 ± 0,15 

2CE 4,53 ± 0,33 5,96 ± 0,50 6,71 ± 0,37 7,15 ± 1,14 8,38 ± 0,44 

3CE 4,60 ± 0,73 6,23 ± 0,46 7,44 ± 0,14 8,78 ± 0,27 9,48 ± 0,43 

PA 6,45 ± 0,48 7,28 ± 0,54 8,13 ± 0,96 9,20 ± 1,03 9,93 ± 0,49 

PC 5,53 ± 0,34 6,07 ± 0,96 7,77 ± 0,05 9,59 ± 0,31 9,11 ± 2,06 

PD 0 5,53 ± 0,46 5,75 ± 0,13 7,24 ± 0,63 8,55 ± 0,36 9,75 ± 0,85 

PD 4 5,40 ± 0,15 6,83 ± 0,8 7,62 ± 1,48 9,30 ± 0,81 10,34 ± 0,71 

PD 5 6,07 ± 0,37 6,74 ± 1,01 7,52 ± 1,03 8,87 ± 0,33 9,53 ± 0,19 

PD 7 5,36 ± 0,40 7,20 ± 0,47 7,93 ± 0,98 8,92 ± 0,85 10,28 ± 0,06 

PD 8 5,80 ± 0,47 7,05 ± 0,64 7,37 ± 0,86 10,42 ± 3,28 10,23 ± 0,37 

PD 10 5,28 ± 0,14 6,21 ± 0,12 7,50 ± 0,28 8,30 ± 1,24 9,18 ± 1,55 

PD 12 5,47 ± 0,41 6,70 ± 0,43 7,19 ± 0,40 9,13 ± 0,17 10,94 ± 0,21 
† Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão. 

 

Os valores de δ 15N mais baixos ocorreram no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), podendo 

sugerir a presença de plantas leguminosas fixadoras de N (Tabela 16 e Figura 16). Bustamante 

et al. (2004) realizaram levantamento de 45 espécies de plantas do Cerrado em Brasília 

verificaram os menores valores de δ 15N em tecidos de plantas leguminosas comparadas a 

não-leguminosas. 

 



 94

0

2

4

6

8

10

12

CE 2CE 3CE PA PC PD 0 PD 4 PD 5 PD 7 PD 8 PD 10 PD 12

15
N

 (%
o)

 
Figura 16. Composição isotópica do nitrogênio no solo (δ 15N ‰) para a camada 0-40 cm no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores 

representam à média (n=15) ± desvio padrão. 

 

As demais áreas (pastagem, plantio convencional e plantio direto) apresentaram valores 

mais elevados de δ 15N, mesmo o plantio convencional e o plantio direto sendo cultivado com 

soja regularmente, porém a segunda cultura (safrinha) normalmente utiliza cultura com 

elevada fertilização nitrogenada (milho ou sorgo) (Figura 16). 

A soja e gramínea que também são fixadoras de N, mesmo que por processos diferentes, 

não apresentaram influências representativas nos valores de δ 15N na superfície do solo para 

as áreas cultivadas (pastagem, plantio convencional e plantio direto). Roggy et al. (1999) 

estudaram a vegetação de espécies pioneiras em floresta tropicais na Guiana Francesa e não 

conseguiram distinguir o δ 15N nas folhas de espécies fixadoras de N com associação endo ou 

ectomicorrhizico. 
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6.2.4 Teor de carbono do solo 

O carbono (C) do solo se encontra principalmente na forma orgânica como um dos 

constituintes da MOS. O C do solo pode estar numa diversidade de compostos com diferentes 

graus de complexidade. 

Os teores de C do solo apresentaram comportamento característico para o tipo de solo 

estudado (latossolo), ou seja, maiores teores nas camadas superficiais e diminuindo com a 

profundidade (Tabela 17) (BERNOUX et al., 1998a; SISTI et al., 2004). Em sistemas onde 

ocorreu o revolvimento do solo (plantio convencional) esta característica não é tão marcante 

na superfície, porém com o aumento da profundidade onde as ferramentas de trabalho não 

alcançam é possível visualizar o fenômeno. 

Nas áreas sob SPD, onde não houve revolvimento do solo, a distribuição do C no 

perfil do solo tende a voltar às características originais semelhantes à vegetação nativa. 

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). 

Os maiores teores de C no solo foram encontrados no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) onde 

se tem o aporte constante de serapilheira e nenhum tipo de perturbação do sistema (p < 0,05). 

Estudos realizados em Uberlândia em um Latossolo Vermelho Amarelo álico, o teor de C 

para a camada até 12 cm foi aproximadamente 10 g kg-1 menor que os valores encontrados 

neste trabalho (NEUFELDT et al., 2002), porém este resultado representa uma situação de 

campo Cerrado típico (sensu stricto) não um Cerradão com vegetação arbórea mais densa 

similar a este estudo. 

A pastagem apresentou baixo teor de C no solo, mas isto é justificável pelo baixo 

aporte de material tanto na forma de resíduos depositados na superfície como também pelo 

sistema radicular, visto que se trata de uma pastagem degrada (Tabela 17). Silva et al. (2004) 
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verificaram que pastagens degradadas em diversas regiões do Cerrado favoreceram a redução 

do C no solo. Estudos com pastagens recuperadas e manejadas mostraram que o sistema tem 

grande capacidade de manter e até mesmo aumentar os teores de C na camada superficial e 

subsuperficial com o tempo (CERRI, 2003; SILVA et al., 2004). 

 

Tabela 17 – Teores de carbono do solo (g kg-1) para as diferentes camadas amostradas no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área  0-5 cm† 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 0-40 cm‡ 
       

CE 43,34 ± 9,11 26,09 ± 4,31 22,65 ± 3,18 17,87 ± 2,61 14,69 ± 1,81 24,93 ± 11,15 a 

2CE 36,61 ± 8,23 24,93 ± 4,95 18,05 ± 1,81 14,84 ± 2,86 11,62 ± 0,99 21,21 ± 9,98 ab 

3CE 48,89 ± 11,57 25,29 ± 3,94 18,55 ± 1,46 14,93 ± 1,33 12,16 ± 0,92 23,96 ± 14,35 a 

PA 20,75 ± 2,17 19,01 ± 1,45 16,43 ± 1,16 13,23 ± 1,20 11,45 ± 0,76 16,17 ± 3,75 b 

PC 19,09 ± 1,85 18,20 ± 0,98 16,04 ± 1,42 13,71 ± 1,18 12,72 ± 1,81 15,95 ± 2,87 bc 

PD 0 17,02 ± 1,14 15,28 ± 1,58 13,34 ± 1,12 11,96 ± 1,14 10,72 ± 0,81 13,66 ± 2,55 c 

PD 4 19,41 ± 1,68 16,71 ± 1,59 14,91 ± 1,49 13,10 ± 1,17 11,46 ± 0,85 15,12 ± 3,10 bc 

PD 5 21,44 ± 3,06 18,64 ± 2,62 17,58 ± 1,64 15,24 ± 2,07 14,22 ± 2,25 17,50 ± 3,45 b 

PD 7 22,79 ± 3,77 17,67 ± 1,48 17,06 ± 2,10 13,36 ± 1,47 11,14 ± 0,63 16,40 ± 4,54 bc 

PD 8 24,23 ± 2,30 20,59 ± 1,37 19,81 ± 1,59 16,43 ± 2,19 13,43 ± 1,03 18,90 ± 4,09 b 

PD 10 24,73 ± 2,38 20,68 ± 1,32 18,97 ± 1,15 16,97 ± 2,09 14,98 ± 1,80 19,27 ± 3,79 b 

PD 12 27,85 ± 2,95 22,46 ± 1,12 20,81 ± 1,10 16,98 ± 1,31 15,37 ± 1,39 20,69 ± 4,73 ab 
† Os valores das camadas 0-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 cm representam a média (n=18) ± o desvio padrão; 
‡ Os valores da camada 0-40 cm representam a média (n=90) ± desvio padrão.Valores seguidos da mesma letra 
não diferem significativamente no teste Tukey a 5% de probabilidade. 
 

Os menores teores de C do solo foram encontrados no plantio convencional e plantio 

direto com menor tempo de implantação (PD 0) (p < 0,05). Neufeldt et al. (2002) em estudos 

realizados com diferentes manejos em um Latossolo Vermelho Amarelo álico obteve teor de 

C para a camada 0-12 cm de 22,9 g kg-1 para 10 anos da sucessão milho/soja no plantio 

convencional. 
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Estes sistemas por longo período tiveram a camada superficial revolvida que ocasiona 

a destruição dos agregados que protegem a MOS e favorece a oxidação química e biológica 

do C que será emitido na forma de CO2 (FELLER, BEARE, 1997). 

As áreas sob SPD apresentaram aumento nos teores de C com o aumento do tempo de 

implantação. Isto mostra a eficiência do sistema em acumular C no solo. A permanência dos 

resíduos culturais na superfície, a rotação de culturas e o não revolvimento do solo favorecem 

a agregação e proteção da MOS contra a mineralização (SÁ et al., 2001). 

A relação C:N do solo aumentou com a profundidade em todas as áreas estudadas 

(Tabela 18), isto ocorreu devido a redução dos teores de N nas camada mais profundas do 

solo, e também a presença de compostos orgânicos mais estáveis na MOS. 

 

Tabela 18 – Relação C:N no solo para as diferentes camadas amostradas no Cerradão (CE, 

2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) 

com 0, 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área 0-5 cm† 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 0-40 cm‡ 
       

CE 17,44 ± 1,05 17,25 ± 1,17 18,56 ± 1,92 18,56 ± 0,99 18,78 ± 1,12 18,12 ± 1,42 

2CE 15,20 ± 1,33 17,21 ± 1,28 18,43 ± 1,19 18,64 ± 1,29 19,32 ± 1,08 17,76 ± 1,90 

3CE 17,31 ± 1,42 21,03 ± 1,42 22,89 ± 1,86 20,85 ± 1,55 21,78 ± 3,16 20,77 ± 2,71 

PA 18,83 ± 2,18 20,54 ± 0,93 21,71 ± 1,25 23,19 ± 0,57 23,74 ± 1,71 21,60 ± 2,28 

PC 16,37 ± 1,08 16,87 ± 0,45 17,61 ± 0,58 17,98 ± 0,73 17,90 ± 0,76 17,35 ± 0,97 

PD 0 14,30 ± 0,43 14,46 ± 0,54 15,60 ± 0,70 16,47 ± 0,71 16,17 ± 0,76 15,40 ± 1,08 

PD 4 14,61 ± 0,49 15,20 ± 0,54 16,68 ± 0,83 17,08 ± 1,02 16,85 ± 0,80 16,08 ± 1,24 

PD 5 19,05 ± 1,37 21,58 ± 3,56 23,14 ± 1,94 25,06 ± 2,72 26,10 ± 3,68 22,91 ± 3,69 

PD 7 17,93 ± 1,31 18,80 ± 1,55 20,22 ± 1,14 21,99 ± 0,92 21,59 ± 1,37 20,11 ± 2,01 

PD 8 15,79 ± 0,83 16,68 ± 0,88 17,25 ± 0,61 18,21 ± 0,93 18,64 ± 0,91 17,31 ± 1,32 

PD 10 16,62 ± 0,93 17,75 ± 0,49 18,61 ± 1,08 19,83 ± 0,96 19,87± 0,89 18,54 ± 0,53 

PD 12 22,94 ± 1,87 25,45 ± 2,28 26,48 ± 3,31 27,04 ± 2,62 25,80 ± 3,23 25,54 ± 3,01 
† Os valores das camadas 0-5; 5-10; 10-20; 20-30 e 30-40 representam a média (n=18) e nos parênteses o desvio 

padrão; ‡ Os valores da camada 0-40 cm representam a média (n=90) e nos parênteses o desvio padrão. 
 

Os valores médios da relação C:N para a camada 0-40 cm variaram de 16 a 25, os 

menores valores normalmente indicam que o aporte de material vegetal no solo foi 
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proveniente de plantas fixadoras de N ou que ocorreu aplicação de N via fertilizante. Os 

valores mais elevados na relação C:N são provavelmente devido o aporte de material vegetal 

proveniente de gramíneas os com elevada quantidade de lignina e celulose. 

 

6.2.5 Estoque de C do solo 

Na figura 17 estão apresentados os valores dos estoques de C do solo. As barras 

escuras representam os estoques de C sem correção pela massa de solo e as barras claras 

representam os estoques de C corrigido. 

Os valores dos estoques de C sem correção foram de (63 a 90 Mg ha-1 para PD 0 e CE, 

respectivamente) de modo que as diferenças entre as áreas praticamente desapareceram 

devido ao efeito do adensamento do solo. Após a correção dos estoques (54 a 88 para as 

mesmas áreas) o incremento do estoques de C em função do tempo se torna mais nítidas. A 

diferença dos estoques sem correção contra o estoque corrigido foi aproximadamente de 

10 Mg ha-1 nas áreas com densidade do solo mais elevada (Tabela 7 e Figura 8). Siqueira 

Neto et al. (2003) estudaram solo sob diferentes manejos em Sinop (MT) e verificaram 

diferenças significativas nos estoques de C somente após a correção dos valores pela massa de 

solo amostrada. 

Os estoques de C foram maiores no Cerradão (CE, 2CE e 3CE) onde os valores 

médios variaram entre 75 a 88 Mg ha-1, para cálculos posteriores de variação nos estoques de 

C o valor utilizado foi à média simples 80,6 Mg ha-1. Estes valores foram maiores aos 

encontrados por Corazza et al. (1999) que utilizou os estoques de áreas com vegetação típica 

de Cerrado (sensu stricto), mas estão próximos aos valores reportados por Siqueira Neto et al. 

(2003) em estudos realizados na região de Sinop (MT) sob Cerradão. 
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Figura 17. Estoque de carbono do solo sem correção (barras escuras) e corrigido (barras 

claras) na camada 0-40 cm para o Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), 

plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em 

Rio Verde (GO).Os resultados representam a média (n=18) ± desvio padrão. As 

letras representam à diferença do estoque de N corrigido para Tukey com 5 % de 

probabilidade. 

 

Os menores estoques de C foram encontrados no plantio direto implantação (PD 0), 

plantio convencional e na pastagem (p < 0,05) (Figura 17). Tanto o plantio convencional 

quanto o plantio direto implantação mostram claramente o efeito do intenso revolvimento do 

solo nos estoques de C. Enquanto que na pastagem o baixo aporte de resíduos vegetais devido 

ao superpastejo, somado a ausência de manejo ou recuperação provocou a perda de C do solo. 

O plantio direto com 12 anos (PD 12) apresentou estoque de C significativamente 

igual aos valores encontrados nas áreas sob Cerradão (p < 0,05). Isto mostra a eficiência do 

tempo de implantação do sistema em aumentar a MOS e acumular C no solo (BAYER et al., 

2000; SÁ et al., 2001; SIQUEIRA NETO, 2003; LOVATO et al., 2004). 

Quando considerado o Cerradão como linha de base, foi possível verificar as perdas 

nos estoques de C, devido à mudança de uso da terra (Figura 18a). A maior perda foi 

observado no plantio direto implantação (PD 0), sendo 33 % menor que o Cerradão. 
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Contudo, quando considerado o plantio convencional como base, foi possível verificar 

o aumento no estoque de C do solo com o tempo de implantação do SPD (Figura 18b). O 

Cerradão apresentou estoque de C 29 % maior que o plantio convencional, enquanto que no 

plantio direto com doze anos (PD 12) o aumento foi de 26 %, confirmando o acúmulo de C 

com o tempo de implantação do sistema. 
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Figura 18. Diferença nos estoques de C no solo (Mg ha-1) para a camada 0-40 cm; A) 

considerando a média dos estoques do Cerradão (CE, 2CE e 3CE) como linha de 

base, e B) considerando o estoque de plantio convencional (PC) como linha de 

base. 

 

6.2.6 Composição isotópica do C do solo 

Em estudos com estoque de C no solo a composição isotópica 13C/12C é uma 

ferramenta que fornece informações sobre a origem do C estocado. Isto se torna possível 
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devido a características fisiológicas das plantas em fracionar os isótopos de C durante a 

fotossíntese. 

Os valores de δ13C aumentaram com a profundidade, principalmente nas áreas sob SPD 

e pastagem, refletindo o grau de humificação da MOS o qual é atribuída a discriminação 

isotópica durante o processo de mineralização (BERNOUX et al., 1998a; ROSCOE et al., 

2001). O Cerrado apresentou valores característicos de plantas C3 (≈ -25 ‰), enquanto que as 

demais áreas apresentaram valores médios característicos da mistura entre plantas C3 e C4 (-16 

a -14 ‰) (Tabela 19 e Figura 19). Em estudo realizado sob plantio convencional e plantio 

direto também foram relatadas as mesmas tendências para os dados de δ13C, devido à presença 

de plantas C3 e C4 (SISTI et al., 2004). 

 

Tabela 19. Composição isotópica do C no solo (δ 13C ‰) para as diferentes camadas 

amostradas no Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional 

(PC) e plantio direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 
Área 0-5 cm † 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-40 cm 
      

CE -26,4 ± 0,4 -25,5 ± 0,2 -24,7 ± 0,6 -24,6 ± 0,3 -24,4 ± 0,6 

2CE -25,6 ± 0,2 -24,3 ± 0,2 -22,3 ± 1,1 -21,4 ± 2,6 -19,2 ± 0,7 

3CE -24,8 ± 0,7 -22,1 ± 0,7 -18,9 ± 1,3 -16,1 ± 2,5 -15,1 ± 0,6 

PA -14,6 ± 0,3 -14,7 ± 0,3 -14,7 ± 0,6 -13,9 ± 0,8 -13,9 ± 0,7 

PC -16,1 ± 0,1 -15,7 ± 0,7 -13,7 ± 0,9 -12,3 ± 0,1 -13,7 ± 1,9 

PD 0 -18,5 ± 0,4 -18,1 ± 0,5 -16,1 ± 0,9 -13,7 ± 0,3 -13,1 ± 0,8 

PD 4 -17,5 ± 0,4 -17,0 ± 0,6 -14,4 ± 0,3 -12,9 ± 0,1 -12,5 ± 0,3 

PD 5 -17,8 ± 0,3 -15,9 ± 0,6 -15,5 ± 0,2 -13,2 ± 0,8 -12,8 ± 0,9 

PD 7 -17,2 ± 0,6 -15,9 ± 0,2 -14,9 ± 1,5 -13,5 ± 1,2 -12,8 ± 0,5 

PD 8 -17,9 ± 0,3 -16,9 ± 0,1 -16,2 ± 0,1 -12,7 ± 1,3 -13,3 ± 0,5 

PD 10 -17,2 ± 0,6 -15,9 ± 0,7 -14,9 ± 0,4 -13,7 ± 1,3 -13,2 ± 0,2 

PD 12 -17,9 ± 0,4 -17,0 ± 0,2 -16,1 ± 0,8 -14,3 ± 0,6 -13,9 ± 0,3 
† Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão; 

 

Nas demais áreas sob cultivo (plantio convencional e o SPD independente do tempo 

de implantação), os valores de δ13C mostram a mistura da MOS do solo (Tabela 19). Isto pode 
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ser tanto devido a presença de MOS remanescente da vegetação nativa, como também 

incorporação da MOS proveniente da soja. A mistura se deve a rotação de culturas na safrinha 

que utiliza plantas de tipo C4 (milho, sorgo e outras gramíneas) tanto para produção de grão 

como para manter cobertura no solo. 
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Figura 19. Composição isotópica do C no solo (δ 13C ‰) para a a camada 0-40 cm no 

Cerradão (CE, 2CE e 3CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio 

direto (PD) com 0, 4, 5, 7, 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores 

representam à média (n=15) ± desvio padrão. 

 

6.2.7 Estimativa da contribuição do tipo de vegetação C3 ou C4 no C do solo 

A contribuição do tipo de vegetação no estoque de C do solo fornece foi calculada a 

partir da composição isotópica do C do solo e da vegetação de cobertura 

(BERNOUX et al., 1998b). 

Os valores mostraram que mesmo depois de sete anos com cultivo de milho e 

dezessete anos de implantação pastagem, aproximadamente 15 % do estoque de C no solo 

ainda foi proveniente da vegetação tipo C3, provavelmente do Cerradão (Tabela 20). 

As demais áreas apresentaram valores próximos a 20~25 % do C remanescente da 

vegetação nativa, porém nestas áreas receberam aporte da material proveniente de plantas C3 

(soja). 
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A exceção do plantio direto implantação (PD 0) onde aproximadamente 30 % com C 

foi proveniente do Cerradão e das culturas com ciclo C3 e, ao mesmo tempo também é uma 

das áreas com menor estoque de C (Tabela 20). Isto mostra que a perda de C do solo devido 

ao manejo anteriormente empregado (plantio convencional). Neste sistema (PC), 

normalmente não ocorre o segundo cultivo (safrinha), que utilizam gramíneas (milho ou 

sorgo), portanto menor aporte de resíduos vegetais. 

 

Tabela 20 - Estimativa da contribuição da vegetação C3 e C4 (Mg ha-1 e %) no estoque de C 

no solo corrigido sob pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto 

(PD) com diferentes tempos de implantação. 
  Contribuição  Contribuição  Estoque C  δ 13C  C3 C4  C3 C4  Áreas 

Mg ha-1 ‰ ––––– Mg ha-1 ––––– –––––– % –––––– 
       

PA 64,3 -14,4 9,6 54,8 14,9 85,1 

PC 62,1 -14,3 8,5 53,6 13,7 86,3 

PD 0 54,0 -15,9 16,6 37,4 30,8 69,2 

PD 4 59,4 -14,8 11,7 47,7 19,8 80,2 

PD 5 67,5 -15,1 14,7 52,8 21,8 78,2 

PD 7 65,1 -14,9 13,0 52,2 19,9 80,1 

PD 8 72,3 -15,4 18,6 53,7 25,7 74,3 

PD 10 74,3 -15,0 15,9 58,5 21,4 78,6 

PD 12 78,8 -15,8 23,9 54,9 30,3 69,7 

 

O aumento do estoque de C no solo com o tempo de implantação do SPD não 

significou alterações paralelas nas contribuições do carbono proveniente das plantas C3 e C4. 

Enquanto que o coeficiente de inclinação da reta dos estoques (≈ 2,1) foi quatro vezes maior 

que o coeficiente da reta que separa as contribuições (≈ 0,5) (Figura 20). 
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Figura 20. Representação da contribuição dos estoques de C no solo com o tempo de 

implantação do plantio direto em Rio Verde (GO). 

 

6.2.8 Taxa de acúmulo de carbono no solo sob SPD 

As áreas sob SPD apresentaram aumentos nos estoques de C com o tempo de 

implantação do sistema (Figura 21), esta tendência de aumento se tornou mais nítida a partir 

do oitavo ano após a implantação do plantio direto, sendo este o tempo considerado 

necessário para o estabelecimento deste sistema na região do Cerrado. 

A taxa de acúmulo anual de C no solo estimado para a cronosseqüência sob SPD 

estudada foi de 2,1 Mg ha-1 ano-1 (Figura 21). Para discutir objetivamente este valor é 

necessário estimar que as entradas anuais de C no sistema (resíduos culturais + raízes + 

exudados) estejam próximas a 22 Mg ha-1, pois somente cerca de 10 % do C depositado no 

solo será estocado na MOS. 

O acúmulo de C anual pode apresentar grande variabilidade entre regiões, devido 

principalmente à diversidade de clima, solos e tipos de manejos e rotações adotadas. Corazza 

et al. (1999) em estudo realizado em um Latossolo vermelho em Planaltina (DF) encontrou 

uma taxa de acúmulo de 1,43 Mg ha-1 ano-1 para a camada 0-40 cm. Em outras áreas de 

plantio direto no Brasil foram encontrados valores variando entre 0,19 a 0,81 Mg ha-1 ano-1 

para a camada 0-20 cm (BAYER et al., 2005). As variações nos valores também podem ser 
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influenciadas pela ausência de trabalhos de longa duração, tipo de amostragem e camadas 

amostradas. 
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Figura 21. Representação dos estoques de C no solo em cada ponto amostrado para o 

Cerradão, pastagem, plantio convencional e plantio direto, a linha contínua 

representa a taxa de acúmulo de C do solo nas áreas sob SPD com diferentes 

tempos de implantação em Rio Verde (GO). 

 

Contudo, a magnitude no acúmulo e entrada anual de C está além aos observados em 

condições de campo e na literatura para a região do Cerrado, é possível que os valores de 

acúmulo estejam superestimados por se tratar de um estudo sincrônico. As áreas não foram 

convertidas a plantio direto partindo de condições semelhantes nos estoques de C e manejo do 

solo. Desta forma, quando as áreas com maior tempo foram convertidas a plantio direto às 

demais continuaram em plantio convencional, com revolvimento do solo e perda de MOS. 

Uma forma de corrigir estes valores foi amostrar uma área sob vegetação nativa 

(Cerradão) e outra em plantio convencional com idade conhecida (26 anos) e calcular a taxa 

de perda anual de C. Para o Cerradão foi encontrado um estoque de C de 90,1 Mg ha-1 e para 
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o plantio convencional 67,8 Mg ha-1. A taxa de perda anual de C encontrada para o plantio 

convencional foi de 0,84 Mg ha-1 ano-1. 

Depois de descontar a taxa de perda decorrente do tempo de permanência no plantio 

convencional proporcional a cada tempo de implantação para as áreas sob plantio direto, a 

taxa de acúmulo de C recalculada foi de 1,26 Mg ha-1 ano-1 (Figura 22). O valor encontrado 

foi inferior ao reportado por Corazza et al (1999), contudo este estudo reporta a taxa de 

acúmulo para a camada 0-20 cm, e uma vez que o aumento no acúmulo de C se concentra na 

superfície estes valores possivelmente serão maiores ao quando comparados a camadas mais 

profundas do solo. 

A taxa de acúmulo de C encontrada por Perrin (2003) foi de 1,7 Mg ha-1 ano-1 para a 

camada 0-40 cm em um Latossolo vermelho amarelo sob SPD em Sinop (MT). Enquanto que 

a média estimada para o SPB no Brasil (0-40 cm) foi de 0,43 Mg ha-1 ano-1 (Tabela 21). 
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Figura 22. Taxa de acúmulo de C no solo para a camada 0-40 cm nas áreas sob SPD em Rio 

Verde (GO); com desconto da perda de C com o tempo de plantio convencional. 
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Tabela 21 - Taxa de acúmulo ou perda de C do solo na conversão do plantio convencional em plantio direto em diferentes locais do Brasil. 

Local Tipo do solo Culturas† Camada 
    (cm) 

Tempo 
(anos) 

Taxa de C 
(Mg ha-1 ano-1) Referência 

       

Bioma Cerrado       

Sinop (MT) Latossolo vermelho amarelo S/E 0-40 5 +1,70 PERRIN (2003) 

Costa Rica (MS) Latossolo S/P ou M/P 0-20 8 +0,30 BAYER et al. (2006) 

Luziânia (GO) Latossolo  S/P ou M/P 0-20 5 +0,30 BAYER et al. (2006) 

Senador Canedo (GO) Latossolo vermelho distrófico M/P 0-20 4 +0,25 FREITAS et al. (2000) 

Sete Lagoas (MG) Latossolo vermelho distrófico M/P 0-20 10 -0,03 ROSCOE; BUURMAN (2003) 

Campinas (SP) Latossolo vermelho distrófico A/M – A/S 0-20 12 +0,23 CASTRO-FILHO et al. (1998) 

Coimbra (MG) Argissolo vermelho amarelo M/P - S/P 0-20 15 +0,49 LEITE et al. (2004) 

Planaltina (DF) Latossolo vermelho distrófico S/T 0-20 15 +0,50 CORAZZA et al. (1999) 

   0-40 15 +0,80  
       

Região Sul – subtropical      

Londrina (PR) Latossolo S/T 0-10 22 +0,31 MACHADO; SILVA (2001) 

   0-20 22 +0,25  

   0-40 22 -0,17  

Londrina (PR) Latossolo vermelho S/T 0-20 7 +0,50 ZOTARELLI et al. (2003) 

  M/A 0-20 7 +0,90  

Londrina (PR) Latossolo vermelho distrófico S/T/M 0-10 14 +0,40 CASTRO FILHO et al. (1998) 

   0-20  +0,20  

Londrina (PR) Latossolo vermelho distrófico S/T/M 0-40 21 +0,00 CASTRO FILHO et al. (2002) 

Ponta Grossa (PR) Latossolo vermelho escuro  S/T-S/A-M/T 0-40 22 +0,90 SA et al. (2001) 

Ponta Grossa (PR) Latossolo vermelho escuro  S/T-S/A-M/T 0-20 15 +0,66 PAVEI (2005) 

Tibagi (PR) Latossolo vermelho escuro  S/T-S/A-M/T 0-40 10 -0,50 SA et al. (2001) 

Tibagi (PR) Latossolo vermelho escuro  S/T-S/A-M/T 0-10 22 +1,00 VENZKE FILHO et al. (2002) 
         107 
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Continuação       
       

Toledo (PR) Latossolo vermelho S/A 0-10 3 -0,68 RIEZEBOS; LOERTS (1998) 

   0-10 10 +0,37  

Lages (SC) Cambissolo húmico álico M - S/T - A 0-20 8 +1,00 BAYER; BERTOL (1999) 

Eldorado do Sul (RS) Podzólico vermelho escuro A+Tr/M+C 0-30 9 +0,71 BAYER et al (2000) 

Eldorado do Sul (RS) Podzólico vermelho escuro A+Tr/M+C 0-17,5 9 +0,84 BAYER et al (2002) 

Eldorado do Sul (RS) Podzólico vermelho escuro A+Tr/M+C 0-20 13 +0,81 LOVATO et al. (2004) 

  M/T 0-20 13 +0,52  

  A+Tr/M+C 0-20 13 +0,57  

Eldorado do Sul (RS) Podzólico vermelho escuro A/M 0-17,5 17 -0,07 DIEKOW et al. (2005) 

  M+La 0-17,5 17 +0,77  

  M+Gu 0-17,5 17 +0,88  

Passo Fundo (RS) Latossolo vermelho S/T 0-10 11 +0,59 MACHADO; SILVA (2001) 

   0-20 11 -0,07  

   0-40 11 +0,29  

Passo Fundo (RS) Latossolo vermelho S/T ou M/T 0-10 11 +0,40 FREIXO et al. (2002) 

Passo Fundo (RS) Latossolo vermelho S/T 0-30 13 +0,00 SISTI et al. (2004) 

  S/T – M/T 0-30 13 +0,40  

  S/T-S/A-M/T 0-30 13 +0,70  

Santa Maria (RS) Argissolo vermelho distrófico M/Mu 0-20 4 +1,30 AMADO et al. (2001) 
       

Brasil   0-40  + 0,43  

Mundo   0-30  +0,33 SIX et al. (2002) 

Região Temperada   0-30  +0,16  

Região Tropical   0-30  +0,43  
† A = aveia preta (Avena sativa L.); C = caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp); E = eleusina (Eleusine indica (L.) Gaertn); Gu = guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.); La = lab-
lab (Dolichos lablab L.); M = milho (Zea mais L.) Mu = mucuna cinza (Stizolobium cinereum Piper & Tracy); P = pousio; S = soja (Glicine max (L.) Merr.); T = trigo 
(Triticum aestivum L.); Tr = trevo (Vicia sativa L.).   108 
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Vegetação nativa 

(Cerradão) 

Mudança de 
uso da terra 

PC 

+0,79  
Mg ano-1 

+0,90 
Mg ano-1 

-0,84  
Mg ano-1 

PA PD 4 

PD 8 

PD 12 

+0,51  
Mg ano-1 

Tempo decorrido a partir do primeiro cultivo 

PD 0 

O aumento do tempo de implantação promoveu o acúmulo de C em diferentes taxas 

(Figura 23), estes resultados podem indicar que a adoção do plantio direto promoveu 

aumentos nos estoques de C. Isto pode ocorrer devido à adaptação do produtor ao sistema 

com também das condições do solo. Normalmente a implantação do plantio direto ocorre em 

áreas que foram cultivados por um longo tempo em plantio convencional, e que apresentam 

baixos teores de C, N e, com elevada densidade do solo. 

Para a estabilização do C na MOS no inicio do plantio direto é recomendado à 

utilização de culturas leguminosas e a aplicação de dose mais elevadas de N para supris as 

necessidades do sistema no acúmulo de C e, sem afetar a produtividade das culturas pelo 

processo de imobilização microbiana do N do solo (SÁ et al., 1995; AMADO et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Representação esquemática das variações no estoque de C devido à mudança de 

uso da terra, desde a vegetação nativa, seguindo para pastagem (PA) ou plantio 

convencional (PC) e plantio direto (PD) com diferentes idades. Com destaque para 

os valores de perda ou acúmulo de C no solo anual para cada período. 

 

Após o período de implantação (cerca de quatro anos) houve uma elevação na taxa de 

acúmulo de C no sistema até oito anos de implantação (0,9 Mg ha-1 ano-1), este que foi 

considerado o tempo para estabilização do plantio direto em solos do Cerrado. No período 
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subseqüente foi verificado acúmulo anual crescente (+0,79 Mg ha-1 ano-1) e finalmente depois 

doze anos de implantação o estoque de C foi de 78,8 Mg ha-1, ou seja, significativamente 

igual aos valores encontrados nas áreas de referência (Cerradão). 

Para as condições do estudo, realizado em parcelas com diferentes tempos de 

implantação do plantio direto, o período de doze anos foi suficiente para recuperar a MOS, 

com potencial para continuar a acumular C, porém é possível de se estabelecer a magnitude 

do acúmulo. Somente com auxílio de modelos de simulação matemática seria possível de se 

estimara taxa para as condições estudadas. 

 

6.3 Parte III - Variações sazonais no N-inorgânico, no C e N-microbiano e no fluxo de 

gases do efeito estufa no sistema solo-atmosfera 

6.3.1 Teores de N-inorgânico no solo 

A quantidade de N que recicla em um sistema normalmente é de 10 a 20 vezes maior 

que a quantidade recebida por fontes externas (SCHLESINGER, 1997). O conhecimento da 

dinâmica do N nas áreas cultivadas é importante para buscar o sincronismo entre o 

suprimento de formas inorgânicas de N (NH4
+ e NO3

-) no período de demanda das culturas, e 

assegurar o fornecimento do N-fertilizante na quantidade e no tempo requerido. 

Os teores de N-inorgânico no solo foram influenciados por três fatores distintos nas 

áreas estudadas, ou seja, as áreas sob Cerradão (CE) e pastagem (PA) que não  

foram cultivados com soja e não receberam N-fertilizante; as áreas que foram  

cultivadas com soja (PC, PD 8 e PD 10) e a áreas que não foi cultivada com milho e recebeu 

N-fertilizante (PD 12). 

Nas áreas sob Cerradão e a pastagem as variações nos teores de N-inorgânico no 

 solo foram devidas à sazonalidade do clima. Para o Cerradão os valores variaram  

entre 3,5 a 10,1 kg ha-1 de N-inorgânico para camada 0-10 cm, enquanto que para a pastagem 
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a quantidade foi entre 2,0 a 7,9 kg ha-1. Os aumentos nas quantidades de N-inorgânico no solo 

ocorreram em dois, períodos o primeiro no período chuvoso (janeiro de 2004) provavelmente 

devido a menor intensidade das chuvas durante a amostragem que favoreceu o acúmulo de N 

no solo e o segundo após o período de seca (setembro de 2004), devido à deposição e 

decomposição de material vegetal e raízes no solo (Tabela 22). 

Coppens et al. (2004) em um estudo de dinâmica do N no solo com resíduos vegetais 

incubados por nove semanas verificaram que 77 % do N contido no material foram 

transferidos para o solo quando os resíduos foram incorporados 5 cm de profundidade, 

enquanto que apenas 48 % do N do material foi transferido para o solo quando os resíduos 

permaneceram na superfície. 

Para as áreas cultivadas com soja (PC, PD 8 e PD 10), que não receberam fertilização 

nitrogenada, os valores de N-inorgânico no solo para a camada 0-10 cm forma entre 0,8 a 8,3 

kg ha-1, a principal fonte para a cultura no período de novembro de 2003 e janeiro de 2004 foi 

a fixação biológica e após o período da seca (setembro 2004) a decomposição dos resíduos 

culturais aumentaram as quantidades de N no solo foi o fator determinante na quantidade de 

N-inorgânico remanescente no solo (Tabela 22). 

O N-orgânico depositado pelos resíduos culturais de leguminosas entre 35 e 45 % é 

proveniente de rizodepósitos, deste total 60 % não pode ser recuperada com N-inorgânico, 

pois permanecerá imobilizada no forma de N-microbiano e mico raízes (MAYER et al., 

2003). Contudo a fixação biológica de N é inibida com a presença de resíduos culturais de 

leguminosas como cobertura, isto ocorre devido à liberação do N-inorgânico da mineralização 

dos resíduos que é facilmente absorvido pelas plantas em sucessão (HATCH et al., 2006). 

A aplicação de resíduos vegetais e animais como fonte de N na cultura do milho 

promoveram o aumento de 28 % no N-microbiano enquanto que o N-fertilizante apresentou 

redução de 40 % o N-microbiano no solo (ČERNÝ et al., 2003). 
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Tabela 22 - Nitrogênio inorgânico no solo (kg ha-1) nas diferentes épocas amostradas no Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio convencional 

(PC) e plantio direto (PD) com 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 
Áreas Nov/03 Jan/04 Abr/04 Jul/04 Set/04 Dez/04 Média Anual C.V. 

  

 0 – 5 cm  

CE 3,3 ± 1,1 Bbc  7,7 ± 1,1 Ab 3,4 ± 1,7 Ba 2,0 ± 0,9 Ba 7,1 ± 1,3 Aa 2,5 ± 0,7 Ba 4,3 ± 2,4 ns 19,9 

PA 2,3 ± 1,4BCbc  5,4 ± 1,4 Abc 2,8 ± 1,2BCab 1,0 ± 0,6 BCb 5,1 ± ,7ABab 1,4 ± 0,5Cab 3,0 ± 1,9 26,3 

PC 1,1 ± 0,2 Bc  1,2 ± 0,2 Bd 1,3 ± 0,2 Bb 2,1 ± 0,5 ABa 3,7 ± 0,5 Ab 0,9 ± 0,5 Bb 1,7 ± 1,0 38,1 

PD 8 2,1 ± 0,6ABbc  3,2 ± 0,4 Acd 1,9 ± 0,6ABab 1,4 ± 0,8 Bb 3,5 ± 0,5 Ab 0,5 ± 0,3 Bb 2,1 ± 1,1 26,6 

PD 10 4,5 ± 0,7 Aab  4,4 ± 0,4 Ac 2,6 ± 0,7ABab 0,5 ± 0,1 Cc 3,9 ± 2,0 Ab 1,4 ± 0,9Bab 2,9 ± 1,7 25,8 

PD 12 5,8 ± 2,4 Ba 12,3± 0,5 Aa 2,6 ± 1,0 Cab 0,7 ± 0,0 Dbc 3,5 ± 0,9 Cb 0,7 ± 0,2 Db 4,3 ± 4,4 24,3 

C.V. 32,6 14,2 28,8 37,6 24,2 46,4 78,9  
  

 5 – 10 cm 

CE 1,5 ± 0,4 ABb 2,4 ± 0,4 Aa 2,4 ± 0,5 Aa 1,4 ± 0,6 ABab 1,0 ± 0,4 Ba 1,5 ± 0,9 ABa 1,7 ± 0,6  ns 26,1 

PA 1,1 ± 0,2 Ab 1,4 ± 0,3 Aab 1,6 ± 03 Aab 0,9 ± 0,5 Ab 2,8 ± 0,9 Aa 0,6 ± 0,2 Aa 1,4 ± 0,7 34,5 

PC 1,4 ± 0,1 ABb 1,6 ± 0,4 ABab 1,0 ± 0,6 Bab 1,7 ± 0,8 Aa 1,6 ± 0,5 Aa 0,7 ± 0,6 Ba 1,4 ± 0,4 33,9 

PD 8 2,2 ± 0,9 Aab 1,1 ± 0,2 ABa 0,6 ± 0,3 Bb 0,7 ± 0,2 ABb 1,6 ± 0,7 ABa 0,5 ± 0,1 Ba 1,1 ± 0,7 45,5 

PD 10 3,7 ± 0,3 Aab 1,5 ± 0,1 Bab 1,1 ± 0,8 BCab 0,2 ± 0,1 Cbc 1,8 ± 1,4 Ba 0,9 ± 0,6 BCa 1,6 ± 1,2 7,6 

PD 12 5,9 ± 3,5 Aa 2,0 ± 0,1ABab 1,5 ± 0,9 Bab 0,0 ± 0,0 Cc 1,7 ± 1,4 Ba 0,4 ± 0,3 Ca 1,9 ± 2,1 51,6 

C.V. 53,1 17,5 39,9 54,1 54,4 69,7 69,7  

Os valores representam a média (n=3) ± desvio padrão; letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem estatisticamente no teste Tukey a 5% de probabilidade; 
ns = não significativo 
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Em solos com baixos teores de N, este elemento será preferencialmente utilizado pelos 

microrganismos no processo de decomposição da MOS, ao invés de ser absorvido pelas 

plantas (PAUL; CLARK, 1996). 

No plantio direto com doze anos (PD 12), que foi cultivado com milho e, as 

quantidades de N-inorgânico foram entre 0,7 e 14,4 kg ha-1. Nos períodos de novembro 2003 

e janeiro de 2004 foram encontradas as maiores quantidades do elemento no solo (p < 0,05), 

isto ocorreu devido ao N-fertilizante (uréia) aplicado no plantio e cobertura no 

 milho (aproximadamente 130 kg ha-1 de N). Nos períodos subseqüentes as quantidades de 

 N-inorgânico foram semelhantes as demais áreas (p < 0,05), pois a absorção pelo milho 

diminuiu os teores do elemento no solo, sendo parte foi exportado nos grãos e outra 

imobilizada nos resíduos vegetais. 

Da Ros et al. (2003) em estudo conduzido num Latossolo Vermelho distrófico 

 para avaliar a época e dose de N-fertilizante para o milho em SPD verificaram que 

 entre 110 a 140 kg ha-1 de N foi acumulado na biomassa vegetal do milho quando a dose total 

aplicada foi 90 kg ha-1 de N-fertilizante (sulfato de amônio). 

Bhogal et al. (2004) verificaram que para cada 1 Mg ha-1 C produzida no resíduo 

cultural do trigo foi necessário 200 kg ha-1 de N no solo. A redução do N-fertilizante pode 

reduzir a MOS devido a menor produção e aporte de resíduos culturais, contudo o excesso 

além de aumentar as perdas por volatilização e desnitrificação pode acelerar a mineralização 

da MOS. 

Em todas as áreas os teores mais baixos de N-inorgânico foram observados no período 

de seca (julho de 2004), contudo, no período subseqüente, com o início do período chuvoso 

(setembro de 2004) foram verificados aumento nas quantidades de N-inorgânico. A 

mineralização do N-orgânico no solo é uma das maiores fontes de N para sistemas naturais e 
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um significante atributo para a fertilidade do solo, sendo a temperatura um dos principais 

fatores que regula o ciclo no N no solo (BJÖRNSSON, 2004). 

No plantio convencional nos períodos de novembro de 2003 e janeiro de 2004,  

os teores de N-inorgânico na camada 0-5 cm foram inferiores aos da camada 5-10 cm  

(Tabela 22). O provável responsável para o ocorrido foi à inversão das camadas durante o 

preparo do solo. 

As quantidades médias de N-inorgânico para a camada 0-10 cm, de modo geral foram 

entre 60 e 70 % compostas por N-nitrato em todas as áreas, com exceção do plantio direto 

com 10 anos que apresentou a mesma quantidade de ambas as forma de N no solo (Figura 

24). Na Amazônia em um latossolo amarelo sob floresta foram verificados maiores teores de 

N-nitrato em relação ao N-amônio, contudo após a conversão para pastagem a relação  

foi inversa, ou seja, foram verificados maiores teores de N-amônio que N-nitrato,  

isto ocorreu devido a baixas taxas de nitrificação na pastagem comparada a floresta 

(PICCOLO et al., 2004). 
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Figura 24. N-inorgânico (N-NH4
+ e N-NO3

-) no solo (kg ha-1) para a camada 0-10 cm no 

Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) 

com 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). Os valores representam à média (n=18) 

± desvio padrão. Os valores da média não apresentaram diferença significativa 

no teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 



 115

6.3.2 Estimativas do C e N-microbiano do solo 

A biomassa microbiana do solo (BMS) corresponde 5 % da matéria orgânica do solo. 

Pelo fato de ter um tempo de residência curto, de menos de um ano, ela pode responder 

rapidamente a alterações ambientais e de manejo que eventualmente interfiram no teor de 

matéria orgânica do solo (MOS). Essa é constituída por fungos, bactérias e actinomicetos que 

contém, em média, 2 a 5 % do C-orgânico (JENKINSON; LADD, 1981) e 1 a 5 % do N-total 

do solo (SMITH; PAUL, 1990). A biomassa microbiana é um dos componentes que 

controlam a decomposição e o acúmulo de MOS, ou transformações envolvendo os nutrientes 

minerais. Por atuar nos processos de mineralização-imobilização, os microrganismos do solo 

são considerados fonte ou dreno de nutrientes (SINGH et al., 1989). 

As variações sazonais do clima, principalmente envolvendo a precipitação durante o 

período de coleta promoveram modificações na BMS. Em janeiro de 2004 o excesso de 

chuvas ocasionou a redução no C e N-microbiano em relação a período antecessor e sucessor 

(novembro de 2003 e abril de 2004). Porém, em julho de 2004 a redução no C e N-microbiano 

foram devido à ausência de umidade no solo (Tabela 23). 

A BMS pode apresentar variações sazonais causadas pela interação entre a umidade e 

a temperatura do solo, aporte de material vegetal, crescimento vegetal entre outros fatores 

(WARDLE; PARKINSON, 1990; WARDLE, 1992). 

A avaliação de um solo cultivado com gramínea por 40 anos mostrou um decréscimo 

do C-microbiano durante os meses de verão, indicando que a biomassa estaria liberando 

nutrientes para a solução do solo, enquanto que nos meses de primavera e outono foram 

encontrados aumento da quantidade de C-microbiano sugerindo que a BMS atuou como um 

compartimento de reserva de nutrientes, não ocorrendo o processo de lixiviação nesses 

períodos (ESPINDOLA et al., 2001). 
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Tabela 23 - Carbono e nitrogênio microbiano (kg ha-1) no solo nas diferentes épocas amostradas, no Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio 
convencional (PC) e plantio direto (PD) com 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 

Área Nov/03 Jan/04 Abr/04 Jul/04 Set/04 Dez/04 Média Anual C.V. 
   

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– C-microbiano (kg ha-1) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 0 – 5 cm  
CE 557,5 ± 97,0 Aa 272,6 ± 38,9 BCa 488,0 ± 80,6 Aa 190,9 ± 91,6 Ca 496,7 ± 61,9 Aa 399,1 ± 24,6 ABa 400,7 ± 142,8 ns 18,2 
PA 248,7 ± 39,5 Bb   80,1 ± 45,9 Cb 349,6 ± 53,4 Aab 151,9 ± 16,9 BCab 231,5 ± 34,8 Bb 208,8 ± 20,1 BCb 211,8 ± 91,3 16,2 
PC 118,5 ± 10,0 ABb   41,9 ± 3,5 Cb 114,2 ± 19,4 Abc   86,5 ± 27,34 Bab 150,9 ± 26,5 Ab 116,6 ± 20,3 ABb 104,8 ± 37,0 14,7 
PD 8 271,4 ± 22,8 Ab 109,9 ± 73,2 BCb 199,6 ± 38,4 ABbc 77,9 ± 18,0 Cab 114,0 ± 38,5 BCb 126,4 ± 30,8 BCb 149,9 ± 71,9 19,9 
PD 10 276,1 ± 107,0 Ab   84,9 ± 42,1 Bb 243,5 ± 85,9 Abc   68,1 ± 29,6 Bb 182,3 ± 70,8 ABb 181,9 ± 30,9 ABb 172,8 ± 83,1 31,7 
PD 12 293,8 ± 16,9 Ab   59,7 ± 28,5 Cb 147,7 ± 23,3 BCc   96,7 ± 24,6 Cab 178,2 ± 39,9 Bb 213,7 ± 83,9 ABb 165,0 ± 83,9 30,7 
C.V. 22,9 23,4 22,7 38,3 21,6 17,8 63,5  

 5 – 10 cm  
CE 439,5 ± 82,1 Aa 295,5 ± 4,4 Aa 424,0 ± 47,8 Aa 247,6 ± 54,2 Aa 364,8 ± 69,9 Aa 311,4 ± 76,6 Aa   347,2 ± 75,7 ns 20,0 
PA 160,4 ± 21,7 ABb   48,6 ± 36,0 Cb 229,4 ± 43,1 Ab   67,6 ± 39,5 BCb 123,9 ± 18,9 BCb 131,7 ± 18,1 BCb 127,0 ± 65,3 26,3 
PC 158,5 ± 8,8 Ab   55,5 ± 15,2 CDb 147,7 ± 25,9 ABbc 86,0 ± 62,7 Db 119,5 ± 1,6 BCb   86,0 ± 21,7 CDb 108,9 ± 40,0 22,7 
PD 8 145,2 ± 24,7 ABb   66,5 ± 90,1 BCb 147,9 ± 8,1 Abc   45,8 ± 31,7 Cb   56,8 ± 37,1 Cb   70,1 ± 35,5 BCb 88,8 ± 45,6 35,7 
PD 10 200,0 ± 46,9 Ab   85,1 ± 45,7 Bb 127,2 ± 34,8 Abc   40,1 ± 31,2 Bb 104,8 ± 34,2 Bb 107,6 ± 21,8 Bb 110,8 ± 52,8 30,5 
PD 12 207,2 ± 11,9 Ab   23,1 ± 32,8 Eb 104,9 ± 20,6 BCc   55,3 ± 17,5 Db 110,3 ± 33,0 Bb   93,7 ± 59,9 BCb 99,1 ± 62,6 18,0 
C.V. 17,8 30,3 16,9 44,6 28,3 31,4 72,3  
   

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– N-microbiano (kg ha-1) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 0 – 5 cm  
CE 36,8 ± 2,5 Ba 10,7 ± 9,5 D ns 23,4 ± 6,3 BCa 20,1 ± 2,2 CDa 28,1 ± 11,2 BCa 66,3 ± 28,1 A ns 30,9 ± 19,4 ns 20,2 
PA 18,4 ± 3,2 Bbc   9,4 ± 3,8 B 24,6 ± 9,2 Ba   8,3 ± 0,9 Bab   8,9 ± 1,7 Bb 40,2 ± 14,9 A 18,3 ±12,6 38,1 
PC 10,0 ± 3,5 Bc   6,8 ± 1,5 BC   7,2 ± 6,1 Ca   5,9 ± 2,3 BCb   5,3 ± 0,7 BCb 22,4 ± 13,6 A 9,6 ± 6,5 25,8 
PD 8 32,0 ± 7,3 Aab 12,5 ± 8,4 BC 10,4 ± 2,2 BCa   3,6 ± 2,9 Cb   9,3 ± 4,2 Cb 22,1 ± 5,1 AB 15,0 ± 10,3 27,3 
PD 10 14,7 ± 1,2 Bc 12,4 ± 4,1 BC 23,2 ± 10,9 Ba   3,3 ± 1,9 Cb 10,5 ± 7,4 Bb 30,3 ± 13,7 A 15,8 ± 9,6 22,5 
PD 12 12,7 ± 8,5 ABc 11,8 ± 5,0 AB 15,7 ± 3,0 Aba   6,5 ± 1,3 Bb   8,9 ± 1,0 ABb 30,8 ± 19,7 A 14,4 ± 8,7 35,4 
C.V. 23,3 58,1 37,9 43,2 47,6 51,6 74,3  

 5 – 10 cm  
CE 35,7 ± 9,3 Aa 14,8 ± 7,8 B ns 26,3 ± 6,8 Aba 23,0 ± 2,2 Aba 23,0 ± 1,5 ABa 33,4 ± 4,7 A ns 26,1 ± 7,7 ns 19,5 
PA 10,7 ± 3,6 ABb   5,8 ± 1,5 B 18,8 ± 5,2 Aab   5,7 ± 0,8 Bbc   7,9 ± 6,9 ABb 19,1 ± 8,5 AB 11,4 ± 6,2 34,5 
PC 11,4 ± 3,2 ABb   7,4 ± 3,1 B 12,1 ± 3,3 ABb 10,0 ± 4,5 Bb   7,1 ± 2,7 Bb 24,0 ± 12,1 A 12,1 ± 6,2 23,1 
PD 8 10,7 ± 1,8 Ab   9,3 ± 9,8 C   9,7 ± 3,3 Bb   3,0 ± 2,8 BCbc   2,3 ± 2,4 Cb 13,5 ± 7,3 AB 8,1 ± 4,5 30,4 
PD 10   6,0 ± 3,9 BCb 13,8 ± 4,0 AB 10,3 ± 3,7 BCb   2,0 ± 1,0 Cc   1,8 ± 1,6 Cb 17,7  ± 5,7 A 8,7 ± 6,5 34,7 
PD 12 10,7 ± 4,6 Bb   8,1 ± 4,3 B 10,5 ± 3,5 Bb   4,0 ± 1,8 Bbc   6,9 ± 2,3 Bb 18,9 ± 5,5 A 9,9 ± 5,1 31,8 
C.V. 34,6 63,5 32,1 31,4 38,9 38,5 66,2  
Os valores representam à média (n=3) ± desvio padrão; médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem estatisticamente no teste Tukey a 
5% de probabilidade; ns = não significativo. 
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Os maiores valores médios no C e N-microbiano foram observados na camada 0-5 cm 

em quando comparados à camada 5-10 cm na pastagem (PA) e plantio direto (PD 8, 10 e 12), 

no Cerradão forma verificados valores de BMS mais elevados na camada 5-10 nos meses de 

janeiro e julho de 2004 (Tabela 23). 

Nestes meses (janeiro e julho de 2004), no período da amostragem ocorreram 

situações extremas no regime hídrico, em janeiro foi o período com maior precipitação e 

provavelmente o excesso de umidade nos resíduos vegetais sobre o solo pode ter ocasionado 

conduções adversas ao desenvolvimento microbiano em superfície. Em julho ocorreu o 

oposto, a falta de umidade foi à condição limitante na camada 0-5 cm, porém na camada 

subsuperficial, onde a evapotranspiração foi menor, e houve condição para o desenvolvimento 

da BMS. 

Nas condições naturais de mata primária de terra firme na Amazônia a BMS 

concentra-se nos 5 cm superficiais do solo, onde a quantidade de resíduos vegetais foi 

abundante (FEIGL et al., 1995b). A derrubada e queima da floresta causa uma redução 

acentuada da BMS e inversão da distribuição com a profundidade (CERRI et al., 1985). 

Para o plantio convencional (PC) foram observadas quantidades de C-microbiano 

25 % superior na camada 5-10 cm em relação à camada mais adjacente nos meses de 

novembro de 2003, janeiro e abril de 2004, isto provavelmente devido ao revolvimento e 

incorporação dos resíduos vegetais no solo, que funcionou como substrato para o 

desenvolvimento dos microrganismos. O N-microbiano nesta área foi entre 10 a 40 % maior 

na camada 5-10 cm em relação à camada 0-5 cm durante todo o período amostrado. Estes 

valores mais elevados podem ser explicados pelos exsudados radiculares que formam uma 

região com maior concentração de nutrientes na rizosfera durante o período de 

desenvolvimento da soja e, após a colheita ocorreu à incorporação e decomposição dos 

resíduos culturais e do sistema radicular (VENZKE FILHO, 2003). 
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O tipo de material orgânico ou mineral adicionado ao solo pode influenciar a atividade 

microbiana. O uso de adubos orgânicos, resíduos culturais de leguminosas e outras aumentam 

a BMS (ALMEIDA, 1991; CHANDER et al., 1995; FRANZLUEBBERS et al., 1995; 

SAMPAIO; SALCEDO, 1982 a,b; DUDA et al., 2003). 

No Cerradão foram observados os maiores valores no C e N-microbiano no solo 

durante todo o período coletado (p < 0,05) (Figura 25a,b). Os valores para o  

C-microbiano foi entre 190,9 e 557,9 kg ha-1 e para o N-microbiano de 10,7 a 66,3 kg ha-1 

(Tabela 23). 

A manutenção de restos culturais sobre o solo promove aumento da BMS 

(SAFFIGNA et al., 1989). Comportamento semelhante pode ser associado à permanência dos 

resíduos culturais na superfície do solo no SPD, com a manutenção dos resíduos de 

leguminosas sobre o solo após cada corte em experimento de campo no Rio de Janeiro, foram 

encontrados aumentos no C e N-microbiano (DUDA et al., 2003). 

Na pastagem o C-microbiano variou de 49 a 350 kg ha-1, no plantio convencional de 

42 a 159 kg ha-1 e no plantio direto de 41 a 294 kg ha-1 (julho de 2004 no PD 10 e janeiro de 

2004 para o PD 12, respectivamente). O N-microbiano variou de 11 a 66 kg ha-1 na pastagem, 

de 5 a 24 kg ha-1 para o plantio convencional e no plantio direto de 2 a 32 kg ha-1 (julho de 

2004 no PD 12 e janeiro de 2004 no PD 8, respectivamente) (Tabela 23). 

O cultivo mínimo e o plantio direto promovem aumento da BMS em relação ao cultivo 

convencional (DORAM, 1987; SAFFIGNA et al., 1989; SIQUEIRA et al., 1994, 

RHEINHEIMER et al., 2000). O aumento da BMS no SPD pode ser explicado pelo aporte de 

exsudados radiculares, decomposição das raízes, deposição de resíduos de plantas, menor 

variação da temperatura e umidade do solo (CATTELAN, 1989; SAFFIGNA et al., 1989). 
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Figura 25. Estimativa média anual da BMS (kg ha-1) para a camada 0-10 cm no Cerradão 

(CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD) com 8, 10 e 

12. Os valores representam à média (n=18) ± desvio padrão; A) C-microbiano do 

solo; B) N-microbiano do solo e C) Relação C-micro:N-micro do solo. As médias 

com letras iguais não diferem significativamente no teste de Tukey com 5 % de 

probabilidade. 
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Os resíduos vegetais, além da manutenção da umidade, aumento da agregação e do 

teor de C-orgânico no solo forneceram substrato para o desenvolvimento dos microrganismos 

que promoveram aumentos de 11 a 98 % da BMS no SPD em relação ao plantio convencional 

de (BALOTA et al., 2004). Aumento de até 52 % no C-microbiano foi registrado em 

experimento conduzido em Londrina (PR) com as sucessões soja/trigo e milho/trigo, sendo 

maior que os encontrados em clima temperado (HUNGRIA et al., 1997). 

Peres et al (2004) em um Latossolo vermelho amarelo argiloso encontrou maiores 

valores no C-microbiano em áreas de Cerrado em Brasília (DF) seguido do SPD com soja, e 

este 35 % superiores aos valores encontrados em áreas de plantio convencional. Nestas 

mesmas áreas foram encontradas valores de N-microbiano 2,5 vezes maior no Cerrado que 

em áreas de plantio convencional (PERES et al., 2005). 

Contudo, os resíduos vegetais com baixos teores de N e altas concentrações de lignina 

e polifenóis apresentam liberação lenta de nutrientes por serem de difícil decomposição 

(MYERS et al., 1994). Isto pode ser interessante para a situação do SPD nas áreas de Cerrado, 

uma vez que as temperaturas elevadas durante o período das chuvas, favorecem a 

decomposição dos resíduos culturais, que dificulta a manutenção da cobertura do solo. 

Nas áreas onde não houve revolvimento no solo (PD 8, 10 e 12) os valores médio 

anuais do C e N-microbiano foram semelhantes aos encontrados na pastagem e no plantio 

convencional (p < 0,05) (Figura 25a e b). O teor de biomassa microbiana no solo tem sido 

citado por diversos autores como um sensível indicador das variações da MOS 

(CONSTANTINI et al., 1995; WERNER, 1997) decorrentes das práticas agrícolas e de 

resíduos em sistemas de rotação de culturas (ANDERSON; DOMSCH, 1989; INSAM et al., 

1991; LADD et al., 1994). 
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A relação entre o C-micro:N-micro foi empregada como índice da eficiência da 

biomassa microbiana em imobilizar estes elementos (RODRIGUES,1999). 

A relação C-micro:N-micro apresentou valores médios anuais entre 12 e 15 para as 

áreas amostradas (Figura 25c). Isto pode indicar um excesso de C em relação ao N em todos 

os sistemas estudados. Smith e Paul (1990) encontraram índices menores em sistemas 

agrícolas (3,7) do que em florestas (5,0) ou pastagens (4,8), o que pode ser atribuído à 

mineralização da MOS causada pelo uso intensivo do solo e aplicação extensiva de 

fertilizantes nitrogenados (BALOTA et al., 2004). Quando a relação C-micro:N-micro 

aumenta com a profundidade, conclui-se que ocorre uma maior eficiência dos microrganismos 

em imobilizar C nas camadas mais profundas no perfil do solo (PAUL; CLARK, 1996; 

DUDA et al., 2003). 

A BMS, normalmente, constitui de 1 a 4 % do C-orgânico (ANDERSON; DOMSCH, 

1989; SPARLING, 1992) e de 2 a 6 % do N-orgânico do solo (JENKINSON, 1988). A 

relação C-micro:C-orgânico é um índice da capacidade de acúmulo de C na BMS relativo ao 

C-orgânico (SPARLING, 1992; RODRIGUES et al., 1998) que pode ser usada na avaliação 

de sistemas alterados pelas práticas agrícola (INSAM; DOMSCH, 1988; WARDLE, 1992). 

Enquanto que a relação N-micro:N-orgânico expressa a fração mineralizável do N,  

ou seja expressa o potencial de N-inorgânico no solo disponível a cultura subseqüente 

(MCGILL et al., 1988). 

Quando se aplica essas relações (C-micro:C-orgânico ou N-micro:N-orgânico) é 

importante considerar que ela pode ser influenciada pelo tipo de vegetação, teor e mineralogia 

da fração argila (SPARLING, 1992). Ela pode, portanto, estar restrita a um mesmo tipo de 

solo e sistema de cultivo (GREGORICH et al., 1994). Duda et al. (2003) verificaram ainda 

um aumento da relação C-micro:C-orgânico com a profundidade do solo em estudo de 

avaliação do efeito de práticas de cobertura do solo com leguminosas sobre o C e N da BMS. 
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A relação C-micro:C-total foi maior no Cerradão (26,2) para a camada 0-10 cm 

quando comparado aos áreas cultivadas (PA, PC e PD 8, 10 e 12), as maiores quantidades de 

C-microbiano indicam uma maior estabilidade do sistema, uma vez que a BMS é mais 

sensível as alterações no manejo do solo. Para as demais áreas (PC, PA e PD 8, 10 e 12) os 

valores da relação C-micro:C-total foram semelhantes (10,8 a 13,7, para plantio convencional 

e pastagem, respectivamente), isto mostrou que independente do acúmulo de C a quantidade 

média anual da BMS não foi influenciada pelas plantas 

 cultivadas, sendo a alteração do sistemas o fator mais determinante na redução da  

relação C-micro:C-total. 

A relação C-micro:C-orgânico foi maior em solo sob Cerrado natural do que sob 

diferentes usos agrícolas (pasto nativo, pasto plantado, eucalipto, reforma de eucalipto, e 

cultura anual) em Morro da Garça (MG), evidenciando as alterações causadas pelo manejo 

(ALVARENGA et al., 1999). 

Anderson e Domsch (1989) sugeriram a relação C-micro:C-orgânico de 23 como 

sendo a de equilíbrio no caso de monoculturas, enquanto que em rotação de culturas esse 

valor foi de 44 nos solos de clima temperado da Europa. Em solos nos quais esses valores 

foram maiores ou menores, estaria havendo acúmulo ou perda de carbono. Balota et al. (1998) 

realizaram o mesmo tipo de estudo em sistema plantio direto na região de Londrina (PR) 

verificaram que a relação C-micro:C-orgânico aumentou 89 % em relação ao plantio 

convencional. A relação C-micro:C-total em sistema plantio direto foi dependente da 

seqüência de culturas. O decréscimo da relação C-micro:C-total com a profundidade foi 

observado nas seqüências milho-trigo e algodão-trigo enquanto que na seqüência soja-trigo a 

relação não se alterou nas camadas mais profundas do solo. (BALOTA et al., 2004). 

O Cerradão apresentou a maior relação N-micro:N-total para a camada 0-10 cm (36,3) 

comparado as demais áreas cultivadas. Nesta área foram verificados os maiores valores no C e 



 123

N-totais, e C e N-microbiano, que refletiu provavelmente em uma maior ciclagem e 

disponibilidade de N-inorgânico ao sistema. 

A pastagem (PA) e o plantio direto com doze anos (PD 12) apresentaram  

valores intermediários para a relação N-micro:N-total (24,0), enquanto que o plantio 

convencional (PC), o plantio direto com oito e dez anos (PD 8 e 10) apresentaram os menores 

valores (17,6 a 18,3). 

Os menores valores observados nas áreas sob PC, PD 8 e 10 podem indicar ocorreu 

maior mineralização dos resíduos de soja e consequentemente disponibilização de N-

inorgânico para o solo, considerando que estes valores foram constituídos da média anual do 

N-microbiano com o N-total. 

Em solos sob sistema plantio direto com diferentes texturas em Tibagi (PR) a relação 

entre o N-micro:N-orgânico foi maior na cultura da soja do que na do trigo em todas as 

camadas no perfil do solo (0 a 50 cm), indicando que o tipo de cultura foi a 

 principal determinante da BMS. Esse aumento na relação pode favorecer a cultura 

subseqüente à soja com um maior potencial de mineralização de N. Na mesma situação,  

a relação C-micro:C-orgânico na soja diminuiu no perfil do solo, porém a mesma tendência 

não foi observada para o milho sob SPD (VENZKE FILHO, 2003). 

 

6.3.3 Fluxos de gases do efeito estufa 

A conversão da vegetação natural para agricultura é uma das maiores fontes de 

emissão dos gases do efeito estufa (dióxido de carbono - CO2; óxido nitroso - N2O e metano - 

CH4), isto não somente pela perda da biomassa vegetal, mas também pelo aumento da 

decomposição da MOS causado pela movimentação do solo e outras práticas agrícolas 

(fertilização, irrigação, queima de resíduos culturais, ente outros) (FEIGL et al., 1995a; 

SCHLESINGER; ANDREWS, 2000; BERNOUX et al., 2001). 
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Os fluxos dos gases C-CO2, N-N2O e C-CH4 para o Cerradão (CE), a pastagem (PA), 

o plantio convencional (PC) e o plantio direto com 8,10 e 12 anos (PD 8, PD 10 e PD 12) nas 

diferentes épocas amostradas estão apresentados na Figura 26. 

As emissões de C-CO2 e N-N2O apresentaram variações sazonais devido ao clima. As 

menores emissões destes gases foram observadas no Inverno, ou seja, período de menor 

temperatura e precipitação (julho e setembro de 2004), enquanto que nas épocas com maior 

precipitação e elevação da temperatura foram observados os maiores fluxos destes gases 

(Figura 26a e b). No Cerradão podem ser observadas estas variações, uma vez que não sofreu 

interferência do cultivo ou uso de fertilizantes. Contudo, os fluxos de metano não 

apresentaram variações devido à sazonalidade do clima, mas foi influenciado pelo sistema de 

manejo adotado (Figura 26c). 

O dióxido de carbono é proveniente da respiração radicular e da atividade dos 

microrganismos do solo responsáveis pela decomposição do material orgânico depositado e a 

mineralização da MOS, estes fenômenos são regidos por processos químicos e bioquímicos, e 

assim como os mecanismos de produção de outros gases do efeito estufa, o óxido nitroso  

por processos microbianos de desnitrificação do nitrato e o metano por microrganismos 

redutores do C do solo, sofrem interferência da temperatura e são dependentes da água do 

solo (SHIBA et al., 1996; DAVIDSON; JASSENS, 2006). 

Em estudos realizados em quatro regiões com diferentes temperaturas e regimes 

hídricos nos EUA, foram encontrados maiores estoques de C no solo em regiões de clima 

mais frio, o que foi explicado pelas limitações na decomposição do material vegetal 

depositado devido às baixas temperaturas, ocorrendo desta maneira um acúmulo de C no solo 

com o decorrer do tempo (FRANZLUEBBERS et al., 2001). 
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Em experimento de incubação em laboratório para determinar a influência da 

temperatura nas emissões de CO2, os fluxos mais elevados foram detectados próximos às 

temperaturas de 32 ºC (FANG; MONCRIEFF, 2001). 

As emissões médias anuais de C-CO2 durante o período amostrado para todas as áreas 

variaram entre 72 e 134 mg m-2 h-1 para o plantio convencional e a pastagem, 

respectivamente. O Cerradão apresentou emissão média anual de 123 mg m-2 h-1, enquanto 

que as áreas sob SPD com 8, 10 e 12 anos apresentaram juntas uma emissão média anual de 

91 ± 67 mg m-2 h-1, contudo, estes valores não foram significativamente diferentes (p < 0,05). 

As emissões médias anuais de N-N2O variaram entre 11,0 e 15,1 μg m-2 h-1 para ao 

plantio direto com oito anos e o Cerradão, respectivamente. Na pastagem a emissão média 

anual foi de 12,3 μg m-2 h-1 e para o plantio convencional foi de 11,8 μg m-2 h-1, as emissões 

médias anuais no SPD com 8, 10 e 12 anos foram de 12,5 μg m-2 h-1, porém estes valores não 

foram significativamente diferentes (p < 0,05). 

As emissões de C-CO2 e N-N2O nas áreas com culturas anuais (plantio convencional e 

plantio direto) foram influenciados pelo tipo de planta que foi cultivado (soja, milho ou 

sorgo). As emissões médias para cada cultura foram determinadas independentes do  

sistema de manejo (plantio convencional e plantio direto), mas considerando o período 

 de ocupação do solo pela cultura. Para a cultura da soja as emissões médias foram  

80 mg m-2 h-1 e 13 μg m-2 h-1 para o C-CO2 e N-N2O, respectivamente, enquanto que  

para o milho e o sorgo foram de 177 mg m-2 h-1 e 20 μg m-2 h-1 para o C-CO2 e N-N2O, 

respectivamente. 

No plantio convencional (PC) em dezembro de 2004 e no plantio direto com doze anos 

(PD 12) nos meses de novembro de 2003 e dezembro de 2004, épocas que foi cultivado com 

milho foram encontradas as maiores emissões de C-CO2, o que pode estar associado ao uso de 

fertilizante nitrogenado que favoreceu o desenvolvimento da biomassa microbiana e, 
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consequentemente, a mineralização da MOS nos solo. O mesmo ocorreu para as áreas sob 

SPD com 8, 10 e 12 anos em Abril de 2004 quando foi cultivado sorgo na safrinha. 

O fornecimento de N pode acelerar ou retardar a ciclagem da MOS, depende da 

relação C:N do material presente no solo, com posterior liberação de N e CO2 em maiores 

quantidades para o sistema (KUZYAKOV et al., 2000). 

As maiores emissões de N-N2O foram encontradas no PD 12 (novembro de 2003) e no 

PD 8 (abril de 2004), estas emissões correspondem as épocas que as áreas estavam cultivados 

com milho ou sorgo. O uso do fertilizante nitrogenado aliado à umidade do solo foi o 

responsável pelas maiores emissões de N2O do solo para a atmosfera. 

Weitz et al. (2001) verificaram maiores emissões de N2O após 10 dias da aplicação do 

fertilizante, com efeito, nas emissões nas seis semanas consecutivas, havendo correlação com 

a umidade do solo. Dobbie e Smith (2003) verificar aumento nas emissões de N2O em solos 

onde o N não apresenta condições limitantes e a umidade do solo foi maior que 60 %. 

Estudos quanto o uso de leguminosas em sistema de sucessões de culturas são 

estratégias a serem consideradas na substituição parcial dos fertilizantes nitrogenados, 

resultando na redução das emissões de N2O (AMADO et al., 2001). 

Os fluxos de C-CH4 apresentaram comportamento semelhante tanto no período de 

elevada umidade no solo como no período de seca, ou seja, emissão na pastagem 

(+0,03 mg m-2 h-1) e absorção nas demais áreas (-0,02 mg m-2 h-1). Este comportamento pode 

estar relacionado redução na macroporosidade devido à elevada densidade aparente do solo 

sob pastagem, que causou deficiência na aeração e favoreceu a ocorrência de organismos 

redutores. 

A compactação do solo contribui para a emissão de gases, pois reduz o fluxo de água e 

consequentemente o fluxo aeróbio no solo que aumenta a concentração de CO2 no solo 

(HORN et al., 1995), contribuindo para a formação do ambiente redutor no solo. 
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As áres sob SPD com 8, 10 e 12 anos apresentaram absorção média  

anual de 0,02 mg m-2 h-1. O Cerradão apresentou maior absorção média anual de C-CH4  

(-0,05 mg m-2 h-1), porém não apresentaram diferenças significativas (p < 0,05). 

Com os resultados obtidos foi possível estimar os fluxos médios anuais para todos os 

sistemas estudados, com o intervalo de confiança de 95 % (Figura 27). 

Os fluxos estimados de C-CO2 foram maiores no Cerradão e na pastagem, isto ocorre 

devido à presença do sistema radicular ativo e a cobertura do solo por resíduos vegetais mais 

constantes durante todo o ano (Figura 27a). 

No plantio convencional e no plantio direto foram encontrados faixas de fluxo 

esperado semelhantes, contudo o plantio convencional apresentou menor valor mínimo de 

emissão, isto ocorreu, pois neste sistema foi realizado apenas um ciclo de cultivo (soja – 

novembro 2003 e janeiro de 2004; e milho – dezembro 2004) sem um segundo ciclo de 

cultivo (safrinha), onde o solo foi mantido em pouso com ausência total de cobertura vegetal, 

mesmo espontânea. 

O fluxo estimado para o SPD foi calculado como a média das áreas com 8, 10 e 12 

anos, de forma a contemplar as variantes do sistema dentro do estudo, não havendo distinção 

entre as culturas soja, milho e sorgo. 

Os fluxos estimados para o N-N2O foram semelhantes para todas as áreas, apenas o 

Cerradão apresentou o valor máximo de emissão mais elevado (Figura 27b). Isto pode estar 

associado ao maior teor de MOS, a maior diversidade funcional de microrganismos do 

sistema e a manutenção da umidade no solo durante o ano que favorecem as transformações 

do N no solo, por processos de nitrificação e desnitrificação (FOLLETT et al., 2005). 
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Figura 27. Fluxos médios anuais estimados dos gases de efeito estufa no sistema solo-atmosfera: 

A) C-CO2 (mg m-2 h-1); B)  N-N2O (μg m-2 h-1); C) C-CH4 (mg m-2 h-1); os valores 

representam a média (n=36) com o intervalo de confiança (± 95 %). 
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Para o metano o fluxo estimado foi positivo somente na pastagem, os demais fluxos 

(CE, PC e SPD) foram negativos (absorção). No plantio direto foi observada maior absorção 

de metano em comparação ao plantio convencional (Figura 27c), isto pode ter ocorrido  

devido a maior quantidade de microrganismos no solo que foi encontrada no SPD  

(SIMONA et al., 2004). 

A comparação estimada entre o plantio convencional e o plantio direto realizado  

por Six et al. (2004), mostrou que após vinte anos o plantio direto deixaria de emitir  

17 kg ha-1 de N-N2O e -11 kg ha-1 de C-CH4, isto representou uma diferença de fluxo em 

torno de 10 μg m-2 h-1 para o óxido nitroso e -0,01 mg m-2 h-1 para o metano. 

Diversos estudos têm mostrado aumento nas emissões de N2O no plantio direto 

quando comparado ao plantio convencional (LINN; DORRAN, 1994; BALL et al., 1999; 

BAGGS et al., 2003). Isto tem sido atribuído a menor difusão dos gases no solo que induzem 

a redução do nitrato do solo a N2O ou N2 (PASSIANOTO et al., 2003). 

As emissões de C-CO2 e N-N2O apresentaram correlação positiva para as áreas 

estudadas (r > 0,60; p < 0,01). A pastagem foi a única área que a correlação não foi 

significativa (Tabela 24), porém, isto ocorreu devido à emissão de C-CO2 em Abril de 2004 

apresentar valor muito elevado, o que não ocorreu com a emissão de N-N2O, caso  

estes pontos (Abril de 2004) fossem eliminados a correção passaria a ser significativa 

(r = 0,64; p < 0,01). 

Na Floresta Amazônica em Rondônia foi encontrada correlação altamente significativa 

(r = 0,83; p < 0,0001) entre as emissões de CO2 e N2O, contudo, os mecanismos para  

que ocorram estes processos antagônicos ainda é desconhecido. Provavelmente o  

aumento da concentração de CO2 durante a decomposição do material orgânico forma  

micro-sítios no solo com baixa disponibilidade de O2 que favorece a desnitrificação 

(GARCIA-MONTIEL et al., 2002). 
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Tabela 24 – Correlação entre os fluxos dos gases do efeito estufa (C-CO2, N-N2O e C-CH4) 

para o Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto 

(PD) com 8, 10 e 12 anos. 
Área1 C-CO2 x N-N2O5 C-CO2 x C-CH4 N-N2O x C-CH4 
    

CE 0,69** 0,55* 0,66** 

PA 0,33ns 0,36ns 0,12ns 

PC 0,72** 0,70** 0,42ns 

PD 8 0,60** 0,26ns 0,51* 

PD 10 0,65** -0,10ns -0,16ns 

PD 12 0,65** 0,63** 0,47ns 
    

Cultivado2 0,55** 0,43** 0,17ns 

SPD3 0,62** 0,28* 0,31* 

Total4 0,57** 0,45** 0,33** 
1 Correlações para cada áreas amostrada (n=18); 2 Cultivado = correlações considerando as áreas PA, 
PC e PD com diferentes tempos de implantação (n=90); 3 SPD = correlações considerando as áreas sob 
PD com 8, 10 e 12 anos (54); 4 Total = correlações considerando todas as áreas amostradas (108); 5 os 
valores de correlação seguidos de ** = significância de p = 0,01; * = significância de p = 0,05 e; ns = 
não significativo 

 

A correlação entre a emissão de C-CO2 e N-N2O foi significativa quando considerado 

todas as áreas (r = 0,57, p < 0,01), assim como as áreas que passaram por mudança no uso 

(agricultura anual e pastagem) (r = 0,55, p < 0,01) e sob SPD (r = 0,62, p < 0,01). 

Estes resultados mostraram que a elevação nas emissões de CO2 pode favorecer as 

emissões N2O, sendo assim, possível predizer as emissões de N2O nos sistemas através de 

modelos que estimam o ciclo do C em ecossistemas. 

As correlações entre o C-CO2 e O C-CH4 foram significativas para as áreas sob 

Cerradão, plantio convencional e plantio direto com 12 anos (Tabela 24). Para o Cerradão e 

plantio direto com 12 anos pode-se considerar que o aumento da MOS, com a manutenção 

dos resíduos culturais sobre o solo favoreceu a presenças maior diversidade de grupos 

funcionais de microrganismos, de modo a estes processos co-existirem no mesmo ambiente. 
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Na Floresta Amazônica foi encontrada grande diversidade de microrganismos nos 

solo, sendo aproximadamente 20 % ainda desconhecida do meio científico (BORNEMAN; 

TRIPLETT, 1997). A relação à diversidade e a funcionalidade da microbiota é desconhecida, 

mas a biodiversidade pode ser assumida com influencia na estabilidade do sistema, na 

produtividade e resiliência ao stress e a distúrbios no sistema (TORSVIK; ØVREÅS, 2002). 

Quando considerada todas as áreas, as áreas cultivadas e para o plantio direto as 

correlações entre o C-CO2 e O C-CH4 apresentaram valores baixos para o coeficiente de 

correlação (r < 0,50), contudo foram significativos (p < 0,01 e p < 0,05). 

As emissões de C-CH4 e N-N2O apresentaram correlação significativa para o Cerradão 

e plantio direto com oito anos (Tabela 24). Para o Cerradão como exposto anteriormente a 

manutenção da biodiversidade dos microrganismos no solo pode proporcionar a emissão dos 

gases do solo para atmosfera de maneira simultânea mostrando a funcionalidade do sistema. 

Contudo como o metano é produzido em solos com aeração e drenagem deficientes, 

porém, a fertilização nitrogenada nas áreas cultivadas além de aumentar a emissão de N2O 

(KELLER et al., 1988), também pode diminuir o consumo de CH4 atmosférico pelos solos 

(MOSIER et al., 1991). A ligação entre a fertilização nitrogenada e o consumo do CH4 pode 

ser causada pela inibição induzida pelo nitrogênio os microrganismos que oxidam o metano 

(STEUDLER et al., 1989). 

Assim como no Cerradão o SPD apresentaram correlações significantes entre os gases 

do efeito estufa, isto pode indicar que o tempo de implantação do sistema melhorou as 

condições do solo em relação ao plantio convencional, com o aumento da MOS, 

consequentemente aumento da quantidade e biodiversidade dos microrganismos do solo 

(KENNEDY, 1999; COUTINHO et al., 2003), tais constatações indicam que o SPD tem 

contribuído de maneira positiva para a sustentabilidade da agricultura. 
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As correlações entre os fluxos dos gases do efeito estufa com as demais variáveis 

(umidade do solo, Ce N-microbiano e N-inorgânico) estão apresentados na Tabela 25. 

A umidade do solo foi a variável que mais influenciou as emissões de C-CO2 e N-N2O 

no solo. Para o C-CO2 e a umidade a correlação foi altamente significativa  

quando considerado todas as áreas, apenas os sistemas cultivados (agricultura anual e 

pastagem) e as áreas sob plantio direto (r > 0,50; p < 0,01), isto se deve aos processos  

de respiração e decomposição serem dependentes da quantidade de água no solo 

(DAVIDSON; JASSENS, 2006). As emissões de N-N2O também apresentaram correlação 

significativa com a umidade do solo (p < 0,01). Diversos estudos (BALL et al., 1999; WEITZ 

et al., 2001; WUEBBLES; HAYHOE, 2002; DOBBIE; SMITH, 2003; SIMONA et al., 2004) 

mostram o aumento nas emissões de N2O com o aumento da umidade do solo. 

As emissões de C-CH4 apresentaram correlação significativa com a umidade do solo 

apenas no Cerradão e plantio direto com 12 anos (r > 0,50; p < 0,05). Isto corrobora com a 

maior diversidade dos microrganismos no solo no Cerradão e a melhoria das condições aos 

microrganismos no SPD, pois a umidade é um fator determinante para o desenvolvimento da 

microbiota (WARDLE; PARKINSON, 1990). 

As emissões do C-CO2 e do N-N2O para todas as áreas juntas foram influenciados pelo 

C e N-microbiano, assim como para as áreas sob cultivo e SPD (Tabela 25). Para o C-CH4 

foram encontradas correlações apenas para todas as áreas com o C e N-microbiano. No 

plantio convencional o fluxo dos três gases do efeito estufa determinados apresentaram 

correlações altamente significativa com o N-microbiano do solo (r > 0,60; p < 0,01). 

A relação C:N-microbiano não foi uma variável que interferiu na emissão dos gases do 

efeito estufa do solo, pois não forma encontradas correlações significativas em nenhuma das 

áreas estudadas. 
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Tabela 25 – Correlação entre os fluxos dos gases do efeito estufa (C-CO2, N-N2O e C-CH4) 

com a umidade do solo, o C e N-microbiano, teores de N-amônio, N-nitrato e  

N-inorgânico do solo para o Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio convencional 

(PC) e plantio direto (PD) com 8, 10 e 12 anos em Rio Verde (GO). 
        

Área1 Umidade5 C-micro N-micro C:N-micro N-NH4
+ N-NO3

- N-inorgânico 
       

 –––––––––––––––––––––––––––––– C- CO2 –––––––––––––––––––––––––––––– 

CE 0,74** 0,23ns 0,33ns 0,10ns -0,22ns 0,54* -0,11ns 

PA 0,38ns 0,67** 0,69** -0,25ns -0,72** 0,61** -0,52* 

PC 0,77** -0,01ns 0,84** -0,51* -0,26ns -0,11ns -0,33ns 

PD 8 0,54** 0,47ns 0,20ns -0,07ns -0,35ns 0,40ns -0,08ns 

PD 10 0,47ns 0,46ns 0,38ns -0,19ns -0,19ns 0,13ns -0,07ns 

PD 12 0,70** 0,53* 0,45ns 0,20ns -0,36ns 0,63** 0,34ns 
        

Cultivado2 0,51** 0,44** 0,50** -0,14ns -0,29ns 0,18ns -0,11ns 

SPD3 0,54** 0,46** 0,33* -0,01ns -0,27* 0,26ns -0,03ns 

Total4 0,55** 0,32** 0,41** 0,07ns -0,22* 0,19* -0,07ns 
        

 –––––––––––––––––––––––––––––– N-N2O –––––––––––––––––––––––––––––– 

CE 0,57* -0,13ns 0,35ns -0,07ns -0,26ns 0,02ns -0,28ns 

PA 0,53* -0,01ns 0,41ns -0,42ns -0,56* -0,06ns -0,61** 

PC 0,68** 0,03ns 0,65** -0,46ns -0,28ns 0,26ns 0,09ns 

PD 8 0,14ns 0,34ns 0,19ns 0,02ns -0,57* 0,15ns -0,47ns 

PD 10 0,54** 0,51* 0,51* -0,16ns -0,03ns 0,05ns 0,01ns 

PD 12 0,61** 0,59* 0,62** 0,18ns -0,30ns 0,53* 0,29ns 
        

Cultivado 0,50** 0,29** 0,46** -0,12ns -0,24* 0,17ns -0,08ns 

SPD 0,44** 0,48** 0,43** 0,05ns -0,20ns 0,23ns 0,01ns 

Total 0,52** 0,19* 0,39** -0,09ns -0,19* 0,15ns -0,07ns 
  

 –––––––––––––––––––––––––––––– C-CH4 –––––––––––––––––––––––––––––– 

CE 0,50* -0,19ns 0,64** -0,26ns -0,21ns -0,20ns -0,27ns 

PA 0,14ns 0,06ns 0,07ns -0,03ns -0,12ns 0,14ns -0,17ns 

PC 0,34ns 0,09ns 0,78** -0,31ns 0,00ns -0,37ns -0,14ns 

PD 8 -0,24ns 0,11ns -0,20ns 0,43ns -0,22ns -0,12ns -0,30ns 

PD 10 0,18ns 0,13ns 0,21ns 0,01ns -0,20ns 0,03ns 0,06ns 

PD 12 0,54* 0,26ns 0,34ns 0,12ns -0,43ns 0,41ns 0,08ns 
        

Cultivado 0,17ns 0,13ns 0,21ns 0,00ns -0,15ns 0,11ns -0,05ns 

SPD 0,21ns 0,17ns 0,14ns 0,14ns -0,24ns 0,27* 0,01ns 

Total 0,27** 0,33** 0,54** -0,02ns 0,00ns 0,05ns 0,03ns 
1 Correlações para cada áreas amostrada (n=18); 2 Cultivado = correlações considerando as áreas PA, PC e PD 
com diferentes tempos de implantação (n=90); 3 SPD = correlações considerando as áreas sob PD com 8, 10 e 12 
anos (54); 4 Total = correlações considerando todas as áreas amostradas (108); 5 os valores de correlação seguidos 
de ** = significância de p = 0,01; * = significância de p = 0,05 e; ns = não significativo. 
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Klemedtsson et al. (2005) estudaram resultados de emissões de N2O em áreas de 

floresta com clima temperado encontraram correlação negativa entre a relação C:N e a 

emissão de N2O. 

Para o N-inorgânico foram encontradas correlações negativas com as emissões de  

C-CO2, porém somente na pastagem a correlação foi significativa (r = -052; p < 0,05), assim 

como para as formas N-NH4
+ (r = -0,72; p < 0,01) e para o N-NO3

- (r = 0,61; p < 0,01). 

O Cerradão e o plantio direto com 12 anos apresentaram correlações significativas 

entre a emissão de C-CO2 e o N-NO3
-, mas não foram significativas para o N-inorgânico. 

Como visto anteriormente a presença de N no sistema pode acelerar ou retardar a 

decomposição dos resíduos e a mineralização da MOS (KUZYAKOV et al., 2000). 

Contudo para as áreas estudadas não foram verificados correlações significativas entre 

as emissões de N-N2O e o N-inorgânico no solo. Novamente a exceção foi a pastagem que 

apresentou correlação significativamente negativa com o N-NH4
+ (r = -0,56; p < 0,05) e o  

N-inorgânico do solo (r = -0,61; p < 0,01). Alterações nas emissões de N-N2O eram 

esperadas com o N-inorgânico no solo, pois os processos de nitrificação do N-NH4
+ 

juntamente com a desnitrificação química ou biológica do N-NO3
- são os responsáveis pelas 

emissões de NO, N2O e N2 (BOUWMAN, 1988). 

As emissões de C-CH4 não foram influenciadas pelo N-inorgânico nas áreas 

estudadas, pois, mesmo com valores negativos para as correlações estas não foram 

significativas. Estes resultados podem indicar que a presença do N-inorgânico, independente 

da fonte, neste estudo não inibiu o consumo de C-CH4 atmosférico pelos solos conforme 

verificado em outros trabalhos (STEUDLER et al., 1989; MOSIER et al., 1991). 
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6.3.4 Fluxos de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente 

Os fluxos de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente para todas as épocas de amostragem 

estão apresentados na tabela 26. 

O N-N2O possui fluxos com ordem de grandeza baixa (μg m-2 h-1) e o C-CH4 

 (mg m-2 h-1), porém apresentam forçamento respectivamente de 296 e 23 vezes maior que o 

CO2. (WOM, 1999). 

A concentração atmosférica de N2O foi estimada em 311 ppbv (partes por bilhão em 

volume), com incremento anual de 0,8 ppbv (IPCC,2001). A maior contribuição nas emissões 

de óxido nitroso é a utilização de fertilizantes minerais em solos agrícolas (48 a 68 %) 

(KRAM et al., 2000). Para o metano a concentração atmosférica estimada foi de 1750 ppbv 

com incremento anual estimado em 7,7 ppbv. A queima de biomassa juntamente com o 

cultivo de arroz contribui com 31 % das emissões de metano para atmosfera (WUEBBLES; 

HAYHOE, 2002). 

Os fluxos médios de N-N2O e C-CH4 apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) 

devido à sazonailidade do clima (Tabela 26). As menores emissões destes gases foram 

observadas no período de menor temperatura e precipitação (Julho e Setembro de 2004), 

enquanto as maiores emissões foram observadas durante o período mais quente e chuvoso 

(Novembro de 2003, Janeiro e Abril de 2004). 

As alterações nos fluxos de gases podem variar de acordo com as características do 

solo, teores de MOS, disponibilidade de nutrientes, principalmente o N, como também devido 

ao tipo de vegetação e cobertura do solo, e o mais importante devido à umidade e a 

temperatura do sistema solo-atmosfera (WEITZ et al, 2001; WUEBBLES; HAYHOE, 2002; 

DOBBIE; SMITH, 2003, SIQUEIRA NETO, 2003; SIMONA et al., 2004). 

 

 



 137

Tabela 26 – Fluxo de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) no sistema solo-

atmosfera períodos amostrados para o Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio 

convencional (PC) e plantio direto com diferentes tempos de implantação (PD 8, 

10 e 12) em Rio Verde (GO). 
Área Nov/03 Jan/04 Abr/04 Jul/04 Out/04 Dez/04 MÉDIA ANUAL1 
  

 –––––––––––––––––– N-N2O em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) –––––––––––––––––– 

CE 275,82 226,15 135,49 145,84 53,36 172,22 168,14 ± 77,09 a  

PA 291,95 142,80 59,83 64,70 88,50 175,66 137,24 ± 88,40 a 

PC 242,75 202,83 88,84 40,80 60,33 151,59 131,19 ± 81,21 a 

PD 8 161,97 136,09 323,38 49,08 60,27 102,77 122,26 ± 108,65 a 

PD 10 186,29 159,21 209,60 77,15 82,83 84,67 133,29 ± 58,93 a 

PD 12 358,50 185,96 133,39 48,78 100,51 139,82 161,16 ± 106,86 a 

Média2 252,88a 158,84 ab 158,42 ab 71,06 b 74,30 b 137,79 ab 144,89 ± 81,71 
  

 –––––––––––––––––– C-CH4 em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) –––––––––––––––––– 

CE -28,88 -68,08 -24,79 -20,98 -22,12 -36,69 -33,59 ± 17,83 ns 

PA   11,49   40,70   40,10   36,56  -2,23   11,86  23,08 ± 18,34 

PC  -7,86 -14,58  -8,50 -13,35 -12,14  -6,26 -10,45 ± 3,36 

PD 8 -16,49 -22,29 -22,30 -10,11 -11,97  -7,23 -15,06 ± 6,36 

PD 10 -20,13 -18,15  -7,89 -13,97  -7,84 -10,37 -13,06 ± 5,25 

PD 12 -23,24 -43,63 -13,56 -12,86  -5,36  -7,02 -17,61 ± 14,21 

Média2  -14,19 b  -21,01 b  -6,16 a  -5,79 a  -10,27 ab  -9,29 ab -11,12 ± 20,77 
  

 –––––––––––––––– Fluxos totais em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) –––––––––––––––– 

CE 246,94 158,07 110,70 124,85 31,24 135,53 134,56 ± 94,92 ns 

PA 303,44 183,50   99,93 101,26 86,27 187,52 160,32 ± 106,74 

PC 234,89 188,25   80,34   27,45 48,20 145,33 120,74 ± 84,57 

PD 8 145,48 113,80 301,08   38,97 48,30   95,54 123,86 ± 106,48 

PD 10 166,16 141,05 201,70   63,17 75,00   74,30 120,23 ± 64,19 

PD 12 335,26 142,33 119,83   35,92 95,15 132,80 143,55 ± 121,07 

Média2 238,69 a 154,50 ab 152,26 ab 65,27 b 64,03 b 128,50 ab 133,88 ± 78,17 

Os valores representam à média (n=6) ± devio padrão; valores seguidos da mesma letra não diferem 
significativamente 1 na coluna e 2 na linha para o teste de tukey a 5 % de probabilidade; ns=não significativo. 

 

As maiores emissões médias de N-N2O em C-equivalente foram encontradas no 

Cerradão e no PD 12, mas não houve diferença significativas com o fluxo das demais áreas 

(p < 0,05). Contudo, foram encontrados os maiores influxos de metano, que refletiram na 

redução da emissão total nestas áreas. 
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Em diversos estudos considerando os diferentes tipos de Cerrado (savana e floresta) 

foram encontrados uma grande variação nos fluxos de óxido nitroso e metano (Tabela 27). A 

emissão média de N-N2O em C-equivalente variou entre 3,7 a 731,2 kg ha-1 ano-1 enquanto 

para o C-CH4 em C-equivalente foi entre -1033,0 a 36,6 kg ha-1 ano-1. Contudo estes valores 

não estão considerando o tipo de solo e vegetação, e também o a época ou tipo do clima. 

 

Tabela 27 – Fluxos de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) para diferentes 

situações de Cerrado, savana, floresta seca e úmida no mundo. 
Situação País Fluxo dos gases Referência 

  N-N2O C-CH4  
  C equivalente (kg ha-1 ano-1)  
     

Cerrado Brasil 9,2 a 36,7 -615,4 a 36,6 POTH et al. (1995) 

Cerrado Brasil  -36,6 a -29,3 ANDERSON; POTH (1998) 

Cerrado Brasil 130,5 -44,0 CARVALHO (2006) 

Floresta tropica seca Brasil 115,6 a 579,0 29,3 VERCHOT et al. (1999, 2000) 

Floresta tropica seca Brasil 74,5 a 180,6 -1033,0 a -608,1  

Floresta tropica úmida Brasil 145,9  GARCIA-MONTIEL (2003) 

Floresta semidecídua Venezuela 319,5  SANHUEZA et al. (1990) 

Savana  115,7   

Savana Venezuela 731,2 0,0 a 7,3 SIMONA et al. (2004) 

Savana Venezuela 69,5 a 138,9  SCHARFFE et al. (1990) 

Savana arbustiva Venezuela  22,0 DONOSO et al . (1993) 

Floresta semidecídua   -36,6  

Savana África do Sul  -51,3 a -36,6 ZEEP et al. (1996) 

Savana África do Sul 3,7 a 180,6  SCHOLES et al (1997) 

Floresta savana  África do Sul 78,9   

Savana arborizada Guiné  -659,4 a -366,3 PRIEMÉ; CHRISTENSEN (1999) 

Savana   -586,1  

Média   182,2 ± 202,3 -213 ± 333,2  

 

A pastagem, o plantio convencional, e o plantio direto com 8 e 10 anos foram 

encontrados fluxos semelhantes de N-N2O em C-equivalente. Contudo, em Abril de 2004 

foram observadas maiores emissões de óxido nitroso nas áreas de plantio direto (Tabela 26). 

Isto se deve a utilização de fertilizante nitrogenado para o cultivo de milho e sorgo na 
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safrinha. A pastagem como visto anteriormente foi o único com emissão de C-CH4 em C-

equivalente, isto ocasionou a maior média na emissão total (160 kg ha-1 ano-1). 

As emissões médias totais em C-equivalente para o plantio convencional foi de 

121 ± 82 kg ha-1 ano-1, enquanto que para o SPD foi de 129 ± 82 kg ha-1 ano-1, estes valores 

foram próximos a média anual total (134 kg ha-1 ano-1), e não foram significativamente 

diferentes (p < 0,05). Isto demonstra que o aumento no estoque de C no solo sob plantio 

direto não aumentou as emissões de N-N2O e C-CH4, desta forma o sistema pode tornar-se 

uma alternativa sustentável para mitigar as emissões dos gases do efeito estufa. 

 

6.3.5 Seqüestro de C no solo no SPD 

O seqüestro de C no solo foi determinado subtraindo os fluxos totais em C-equivalente 

de N-N2O e C-CH4 das taxa de acúmulo de C do solo sob SPD. Os fluxos de C-CO2 não 

foram considerados, pois já fazem parte do balanço global do ciclo de C que determinaram os 

estoques de C no solo (CERRI et al., 2004). 

A taxa de acúmulo de C no solo para o SPD foi de 1,26 Mg ha-1 ano-1, e a emissão dos 

gases do efeito estufa em C-equivalente para o sistema foi de 0,13 Mg ha-1 ano-1, portanto o 

seqüestro de C no solos para a situação avaliada foi de 1,13 Mg ha-1 ano-1. Contudo o valor 

do seqüestro de C no solo não contempla o consumo de combustíveis fósseis, e o uso de 

energia para produção de fertilizantes, agroquímicos, e calcário; por isto não pode ser 

considerado um balanço do sistema. 
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7 CONCLUSÃO 

Com este estudo foi possível obter resultados correspondentes aos objetivos 

apresentados anteriormente. 

As dificuldades de se conduzir estudos diacrônicos para avaliar as alterações  

histórico-evolutivas nos diferentes sistemas podem ser resolvidas através da seleção de áreas 

que apresentam homogeneidade nas características edafo-climáticas, e estabelecer uma 

cronosseqüência para verificar as variáveis desejadas de modo sincrônico. 

A seleção de áreas para estudos das variações nos estoques de C deve considerar tanto 

os atributos do solo como também o histórico de manejo em que este foi submetido, para que 

as práticas condições não alterem os resultados de maneira a conduzir a conclusões errôneas e 

precipitada sobre determinado sistema ou manejo. 

Para deste estudo a utilização de questionários aplicados na forma de entrevistas 

forneceu informações tanto sobre o manejo das áreas no período de implantação do estudo, 

como o tempo da mudança do uso e manejos das áreas. Estas informações ainda podem ser 

confirmadas através de sensoriamento remoto com seqüências históricas de fotos aéreas e 

mais recentemente imagens de satélites. Outra forma é o uso de técnicas isotópicas, onde é 

possível conhecer de modo aproximado à dinâmica da cobertura vegetal do solo. 

 

Os latossolos do bioma Cerradão como exposto em diversos estudos apresentam baixo 

pH com elevada saturação de alumínio e baixos teores de nutrientes, para iniciar o cultivo 

destas áreas é necessário um investimento em corretivos (calcário) e elevação da fertilidade 

(fosfatagem, potássio, enxofre + micronutrientes). 

Os diferentes usos da terra promoveram alterações nos atributos físicos e químicos do 

solo, sendo a MOS a principal responsável pela origem das cargas variáveis no solo, portanto, 
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manejos conservacionistas que promovem o acúmulo de MOS apresentam melhor capacidade 

de reter e disponibilizar os nutrientes. 

As maiores concentrações dos elementos para as áreas cultivadas encontraram-se 

estratificada nas camadas superficiais do solo. Isto ocorreu devido à aplicação dos corretivos e 

fertilizantes em superfície e os maiores teores de MOS que promoveu o aumento da CTC 

potencial do solo. 

O adensamento natural nas camadas subsuperficiais do solo aumentou em áreas de 

plantio convencional e pastagem, enquanto que o tempo de implantação do SPD promoveu 

redução na densidade do solo. Isto ocorreu tanto pela ausência de revolvimento do solo e a 

rotação de culturas com diferentes tipos de raízes, com também pelo aumento da MOS 

favorecem a manutenção da estabilidade dos agregados e da porosidade. 

 

Os teores da MOS, refletido nos estoques de C e N totais do solo foram alterados com 

a mudança de uso da terra. Os maiores estoques de C e N do solo foram encontrados nas áreas 

sob condição nativa – Cerradão. O cultivo do solo com o plantio convencional ocasionou a 

redução da MOS. O mesmo foi observado na pastagem que por tratar-se de uma área de baixa 

produtividade não promoveu o aporte de resíduos e sistema radicular para manutenção da 

MOS. 

O tempo de implantação do SPD apresentou aumentos nos estoque de C do solo, sendo 

verificado que após 12 anos de implantação foi encontrado estoque de C iguais ao Cerradão. 

A taxa de acúmulo de C no solo encontrada foi de 2,1 Mg ha-1 ano-1, contudo este valor 

considera apenas os valores do estoques de C, e não o histórico de manejo das áreas. 

O SPD não foi implantando com todas as áreas com a mesma situação de estoque de C 

inicial, ou seja, quando a primeira área foi convertida para SPD às demais áreas 

permaneceram sob plantio convencional. Assim, para estimar a taxa de acúmulo de C no solo 
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que corresponde apenas ao SPD foi necessário descontar nos estoques de C o tempo em que 

às áreas permaneceram em plantio convencional. Desta forma ao taxa de acúmulo de C no 

solo estimada para o SPD foi de 1,26 Mg ha-1 ano-1, este valor está mais próximo aos 

reportados pela literatura. 

 

As quantidades de N-inorgânico apresentaram variação devido à sazonalidade 

climática, porém somente nas áreas que não foram influenciadas pelo cultivo da soja, ou 

receberam N-fertilizante. O N-nitrato representou cerca de 60 % do N-inorgânico do solo. As 

maiores quantidade foram encontradas no Cerradão. Nas áreas sob SPD foi observada uma 

tendência de aumento com o tempo de implantação do sistema. 

O C e N-microbiano também apresentaram variações devido a sazonalidade climática. 

As maiores quantidade de C e N-microbiano foram encontrados no Cerradão, isto devido a 

permanente cobertura no solo que manteve durante todo o ano condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento dos microrganismos. 

 

As emissões de C-CO2 e N-N2O foram afetados pela sazonalidade climática, com as 

menores emissões encontradas nos meses de inverno – seco e as maiores emissões durante o 

verão – chuvoso. As emissões de C-CO2 e N-N2O foram influenciados pelo tipo de planta 

cultivada, as maiores emissões destes gases foram verificadas nas áreas cultivadas com milho 

em relação às áreas cultivadas com soja. 

Os fluxos de C-CH4 não apresentaram dependência das variações climáticas. O 

Cerradão apresentou absorção de metano, enquanto q a pastagem foi à única área onde foram 

encontradas emissões, isto foi devido a maior compactação encontrada nesta área que diminui 

a difusão de gases no solo criando condições de anaerobiose. 
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Para os fluxos de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente não foram encontradas diferenças 

entre o plantio convencional e o SPD. Isto mostrou que o acúmulo de C no solo no SPD não 

aumenta a emissão dos gases de efeito estufa, em relação ao plantio convencional. 

O seqüestro de C no solo para as áreas de SPD foi calculado em 1,13 Mg ha-1 ano-1. 

 

Estes resultados mostraram que a mudança do uso da terra alterou a dinâmica da MOS 

com reflexos nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. 

O tempo de implantação do SPD em solos de Cerrado, com o tipo de manejo estudado 

(soja na safra e milho, sorgo ou milheto em safrinha), apresentou aumento na MOS, 

consequentemente nos estoques de C e N do solo, com reflexos na disponibilidade de 

nutrientes, redução da compactação, e elevação da biomassa microbiana. 

Este sistema mostrou-se adequando para mitigar os efeitos do aquecimento global, 

pois manteve a emissão dos gases de efeito estufa nos mesmos níveis do plantio 

convencional, contudo aumentou o estoque de C do solo, ou seja, aumenta o seqüestrou C do 

solo em áreas agrícolas. 

 

 

FIM 



 144

Referências bibliográficas 
 
AMADO, T. J. C.; MIELNICZUK, J.; FERNANDES, B. S. Leguminosas e adubação mineral 
como fontes de nitrogênio para o milho em sistemas de preparo do solo. Revista Brasileira 
de Ciências do Solo, Viçosa, v. 24, p. 179-189, 2000. 
 
AMADO, T.J.C.; MIELNICZUCK, J.; FERNANDES, S.B.V.; BAYER, C. Culturas de 
cobertura, acúmulo de nitrogênio total no solo e produtividade de milho. Revista Brasileira 
de Ciências do Solo, Viçosa, v. 23, p. 679-686, 1999. 
 
ANDERSON, I.C.; POTH, MA.A control on fluxes of trace gases from Brazilian Cerrado 
soils. Journal of Environmental Quality, Madison, v. 27, p. 1117-1124, 1998. 
 
ANDERSON, T. H.; DOMSCH, K. H. Ratios of microbial biomass carbon to total carbon in 
arable soils.  Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 21, p. 471-479, 1989. 
 
ASSIS, R. L.; LANÇAS, K. P. Avaliação dos atributos físicos de um Nitossolo Vermelho 
distroférrico sob sistema plantio direto, preparo convencional e mata nativa. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 29, p. 515-522, 2005. 
 
ATTIWILL, P.M., M.A. ADAMS. Nutrient cycling in forests. New Phytologist, v. 124, p. 
561-582, 1993. 
 
BAGGS, E. M.; CHEBII, J.; NDUFA, J. K. A short-term investigation of trace gas emissions 
following tillage and no-tillage of agroforestry residues in western Kenya. Soil & Tillage 
Research, Amsterdam, v. 90, p. 69-76, 2006. 
 
BAGGS, E. M.; STEVENSON, M.; PIHLATIE, M.; REGAR, A.; COOK, H.; CADISCH, G.; 
Nitrous oxide emissions following application of residues and fertilizer under zero and 
conventional tillage. Plant and Soil, Dordrecht, v. 254, p. 361-370, 2003. 
 
BALL, B.C.; SCOTT, A.; PARKER, J.P. Field N2O, CO2 and CH4 fluxes in relation to 
tillage, compaction and soil quality in Scotland. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 53, 
p. 29-39, 1999. 
 
BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A.; ANDRADE, D. S.; DICK, R. P. Long-term tillage 
and crop rotation effects on microbial biomass and C and N mineralization in Brazilian 
Oxisol. Soil and Tillage Research, Amsterdam, v. 77, p. 137-145, 2004. 
 
BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A.; ANDRADE, D. S.; HUNGRIA, M. Biomassa 
microbiana e sua atividade em solos sob diferentes sistemas de preparo e sucessão de culturas. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 22, p. 641-649, 1998. 
 
BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A.; ANDRADE, D. S.; DICK, R. P. Microbial biomass 
in soils under different tillage and crop rotation systems. Biology and Fertility of Soils, 
Berlin, v. 38, p. 15-20, 2003. 
 
BAYER, C.; AMADO, T. J. C.; MIELNICZUK, J.; MARTIN-NETO, L.; FERNANDES, S. 
V. Tillage and cropping system effects on organic matter storage in Acrisol soil in southern 
Brazil. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 54, p. 101-109, 2000b. 



 145

 
BAYER, C.; BERTOL, I. Características químicas de um Cambissolo húmico afetadas por 
sistemas de preparo, com ênfase à matéria orgânica. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
Viçosa, v. 23, p. 687-694, 1999. 
 
BAYER, C.; DICK, D. P.; RIBEIRO,G. M.; SCHEUERMANN, K.  Carbon stocks in matter 
fractions as affected by land use and soil management with emphasis on no-tillage effect. 
Ciência Rural, Santa Maria, v. 32, p. 401-406, 2002. 
 
BAYER, C.; MARTIN-NETO, L.; MIELNICZUK, J.; CERETTA, C. A.; Effect of no-till 
cropping systems on soil organic matter in a sandy clay loam Acrisol from Southern Brazil 
monitored by electron spin resonance and nuclear magnetic resonance. Soil & Tillage 
Research, Amsterdam, v. 53, p. 95-104, 2000a. 
 
BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Características químicas do solo afetadas por métodos de 
preparo e sistemas de cultura. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 21, p. 105-
112, 1997a. 
 
BAYER, C.; MEILNICZUK, J. Nitrogênio total de um solo submetido a diferentes métodos 
de preparo e sistemas de cultura. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 21, p. 
235-239, 1997b. 
 
BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Dinâmica e função da matéria orgânica. In: SANTOS, G. A.; 
CAMARGO, F.A.O. (eds.), Fundamentos da Matéria Orgânica do Solo, Ecossistemas 
Tropicais e Subtropicais. Gênesis, Porto Alegre - RS, p.1–26, 1999. 
 
BEARE, M. H.; CABRERA, M. L.; HENDRIX, P. F.; COLEMAN, D. C. Aggregate-
protected and unprotected organic matter pools in conventional and no-tillage soils. Soil 
Science Society of America Journal, Madison, v. 58, p. 787-795, 1994. 
 
BERNOUX, M.; CERRI, C. C.; CERRI, C. E. P.; SIQUEIRA NETO, M.; METAY, A.; 
PERRIN, A. S.; SCOPEL, E.; RAZAFIMBELO, T.; BLAVET, D.; PICCOLO, M. C.; 
PAVEI, M.; MILNE, E. Cropping systems, carbon sequestration and erosion in Brazil, a 
review. Agronomy for Sustainable Development, Les Ulis, v. 26, p. 1-8, 2006. 
 
BERNOUX, M.; CARVALHO, M. C. S.; VOLKOFF, B.; CERRI, C. C. CO2 emission from 
mineral soils following land-cover change in Brazil. Global Change Biology, Oxford, v. 7, p. 
779-787, 2001. 
 
BERNOUX M., ARROUAYS D., CERRI C., BOURENNANE H. Modeling vertical 
distribution of carbon in Oxisols of the Western Brazilian Amazon (Rondônia). Soil Science, 
New Brunswick, v.163, n.12, p. 941-951. 1998a. 
 
BERNOUX, M.; CERRI, C. C.; NEILL, C.; MORAES, J. L. The use of stable carbon 
isotopes for estimating soil organic matter turnover rates. Geoderma, Amsterdam, v. 82, n. 1-
3, p. 43-58, 1998b. 
 
 
 



 146

BHOGAL, A.; CHAMBERS, B. J.; NICHOLSON, F. A. Relationships between fertilizer 
nitrogen additions, crop carbon returns and soil quality. In: HATCH, D. J.; CHADWICK, D. 
R.; JARVIS, S. C.; ROKER, J. A. (Ed.). Controlling nitrogen flows and losses. 
Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2004. p. 63-64. 
 
BJÖRNSSON, H. Mineralization of nitrogen in relation to climatic variation and soil. In: 
HATCH, D. J.; CHADWICK, D. R.; JARVIS, S. C.; ROKER, J. A. (Ed.). Controlling 
nitrogen flows and losses. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2004. p. 140-
142. 
 
BLAKE, G. R.; HARTGE, K H. Bulk density. In: KLUTE, A. (Ed.). Methods of soil 
analysis. Pt.1. 2.ed. Madison: ASA, 1986. p. 364-367. (Agronomy, 9). 
 
BORNEMAN, J.; TRIPLETT, E. W. Molecular microbial diversity in soil from Eastern 
Amazonian: Evidence for unusual microorganisms and microbial population shifts associated 
with deforestation. Applied and Environmental Microbiology, Madison, v. 63, n. 7, p. 
1647-1653, 1997. 
 
BOWDEN, R. D.; STEUDLER, P. A.; MELILLO, J. M. Annual nitrous oxide fluxes from 
temperate forest soil in the northeastern United State. Journal of Geophysical Research, 
Washington, v. 95, p. 13997-14005, 1990. 
 
BOWMANN, A. F. Nitrogen oxides and tropical agriculture. Nature, London, v. 392, p. 866-
867, 1998. 
 
BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL. Folha SE.22-x-r Rio 
Verde – GO: Geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra. Rio de 
Janeiro, 1981. 640 p. (Levantamento dos Recursos Naturais, 25). 
 
BROWN, S.; LUGO, A. E. Effects of forest clearing and succession on the carbon and 
nitrogen contents of soil in Porto Rico and U.S. Virgin Islands. Plant and Soil, Dordrecht, v. 
124, p. 53-64, 1990. 
 
BUSTAMANTE, M. M. C.; MARTINELLI, L. A.; SILVA, D. A.; CAMARGO, P. B.; 
KLINK, C. A.; DOMINGUES, T. F.; SANTOS, R. V. 15N natural abundance in woody plants 
and soils of central Brazilian Savannas (Cerrado). Ecological Applications, Washington, v. 
14, p. 200-213, 2004. 
 
CADAVID, L. F.; EL-SHARKAWY, M. A.; ACOSTA, A.; SÁNCHES, T. Long-term effects 
of mulch, fertilization and tillage on cassava grown in sandy soils in northern Colombia. Field 
Crops Research, Amsterdam, v. 57, p. 45-56, 1998. 
 
CAIRES, E. F.; FONSECA, A. F.; MENDES, J.; CHUEIRI, W. A.; MADRUGA, E. F. 
Produção de milho, trigo e soja em função das alterações das características químicas do solo 
pela aplicação de calcário e gesso na superfície, em sistema de plantio direto. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, p. 315-327, 1999. 
 
CARTER, M. R. Organic matter and sustainability. In: REES, R. M., BALL, B. C., 
CAMPBELL, C. D. & WATSON, C. A., (Eds.). Sustainable management of soil organic 
matter. New York: CABI Publishing, 2001. p 9-22. 



 147

 
CARVALHO, J. L. N. Conversão do Cerrado para fins agrícolas na Amazônia e seus 
impactos no solo e no ambiente. 2006. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006. 
 
CARVALHO Jr, V. N. Deposição atmosférica e composição química da água de chuva. 
Revolução Tecnológica, Fortaleza, v. 25, n. 2, p. 61-71, 2004. 
 
CASTRO FILHO, C.; LOURENÇO, A.; GUIMARÃES, .M. F.; FONSECA, I. C. B. 
Aggregate stability under different soil management systems in a red latosol in the state of 
Paraná, Brazil. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 65, p. 45-51, 2002. 
 
CATTELAN, A. J. Avaliação da biomassa e população microbiana em solo submetido a 
diferentes manejos. 1989. 130 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 1989. 
 
CENTURION, J. F.; DEMATTÊ, J. L. I.; FERNANDES, F. M. Efeitos de sistemas de 
preparo nas propriedades químicas de um solo sob Cerrado cultivado com soja. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 9, p. 267-270, 1985. 
 
ČERNÝ, J.; BALIK, J.; PAVLIKOVÁ, D.; ZITKOVÁ, M.; SÝKORA, K. The influence of 
organic and mineral nitrogen fertilizers on microbial biomass nitrogen and extractable organic 
nitrogen in long-term experiments with maize. Plant, Soil and Environment, Praha, v. 49, n. 
12, p. 560-564, 2003. 
 
CERRI, C. C.; VOLKOFF, B.; EDUARDO, B. J. Efeito do desmatamento sobre a biomassa 
microbiana em latossolo amarelo da Amazônia. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 
Viçosa, v. 9, p. 1-4, 1985. 
 
CHANDER, K.; GOYAL, S.; KAPPOR, K. K. Microbial biomass dynamics during the 
decomposition of leaf litter of poplar and eucalyptus in a sandy loam. Biology and Fertility 
of Soils, Berlin, v. 19, p. 357-362, 1995. 
 
CHRISTENSEN, B. T. Organic matter in soil: structure, function and turnover. DIAS 
Report n. 30. Plant Production, Tjele, p. 95, 2000. 
 
CIOTTA, M. N.; BAYER, C. ERNANI, P. R.; FONTOURA, S. M. V.; ALBUQUERQUE, J. 
A.; WOBETO, C. Acidificação de um Latossolo sob plantio direto. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, v. 26, p. 1055-1064, 2002. 
 
CONSTANTINI, A.; SEGAT, A.; CONSENTINO, D. The effect of different soil 
management procedures on carbon cycle components in an entic hapludoll. Communications 
in Soil Science and Plant Analysis, New York, v. 26, p. 2761-2767, 1995. 
 
COOPENS, F.; RECOUS, S.; GARNIER, P.; MERCKX, R. Nitrogen dynamics in soil with 
mulch and incorporated crop residues. In: HATCH, D. J.; CHADWICK, D. R.; JARVIS, S.  
C.; ROKER, J. A. (Ed.). Controlling nitrogen flows and losses. Wageningen: Wageningen 
Academic Publishers, 2004. p.153-154. 
 



 148

CORAZZA, E. J.; SILVA, J. E.; RESCK, D. V. S.; GOMES, A. C. Comportamento de 
diferentes sistemas de manejo como fonte e depósito de carbono em relação à vegetação de 
cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, p. 425-432, 1999. 
 
COSTA, A. A.; ARAÚJO, G. M. Comparação da vegetação arbórea de cerradão e cerrado na 
Reserva do Panga, Uberlândia, Minas Gerais. Acta Botânica Brasilica, Porto Alegre, v. 15, 
n. 1, p. 63-72, 2004. 
 
COUTINHO, H. L. C.; PEIXOTO, R. S.; MADARI, B.; MACHADO, P. L. O.; 
GUIMARÃES, C.; ROSADO, A. S. Early indicators of soil quality change for no-tillage 
systems in the Brazilian Cerrados. In: WORLD CONGRESS OF CONSERVATION 
AGRICULTURE, 2003, Foz do Iguaçú. Anais… Ponta Grossa: Federação Brasileira de 
Plantio Direto na Palha, 2003. 1 CD-Rom. 
 
COUTINHO, L. M. O conceito de cerrado. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 1, 
p. 17–23, 1978. 
 
DA ROS, C. O.; SALET, R. L.; PORN, R. L.; MACHADO, J. N. C. Disponibilidade de 
nitrogênio e produtividade de milho e trigo com diferentes métodos e adubação nitrogenada 
no sistema plantio direto. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33, n. 5, p. 799-804, 2003. 
 

DALAL, R. C.; WANG, W.; ROBERTSON, G. P.; PARTON, W. J. Nitrous oxide emission 
from Australian agricultural lands and mitigation options: a review. Australian Journal of 
Soil Research, Melbourne, v. 41, p. 165-195, 2003. 

 
DAVIDSON, E. A.; JANSSENS, I. A. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition 
and feedbacks to climate change. Nature, London, v. 440, p. 165-173, 2006. 
 

DAVIDSON, E. A.; BUSTAMANTE, M. M. C.; PINTO, A. S. Emissions of nitrous oxide 
and nitric oxide from soils of native and exotic ecosystems of the Amazon and Cerrado 
regions of Brazil. The Scientific World, Berkshire, v. 1, p. 312-319, 2001. 

 
DE MARIA, I. C.; CASTRO, O. M.; SOUZA DIAS, H. Atributos físicos do solo e 
crescimento radicular de soja em latossolo roxo sob diferentes métodos de preparo do solo. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, p. 703-709, 1999. 
 
DESJARDINS, T.; FILHO, A. C.; MARIOTTI, A.;CHAUVEL, A.; GIRARDIN, C. Changes 
of the forest-savanna boundary in Brazilian Amazonia during the Holocene revealed by 
isotope ratios of organic carbon. Oecologia, Berlin, v. 108, p. 749-756, 1996. 
 
DOBBIE, K. E.; SMITH, K. A.  Nitrous oxide emission factors for agricultural soils in Great 
Britain: the impact of soil water-filled pore space and other controlling variables. Global 
Change Biology, Oxford, v. 9, p. 204-218, 2003. 
 
DONOSO, L.; SANTANA, R.; SANHUEZA, E. Seasonal variation of N2O fluxes at a 
tropical savannah site: soil consumption of N2O during the dry season. Geophysical 
Research Letters, Washington, v. 20, p. 1379-1382, 1993. 
 



 149

DORAM, J. W. Microbial biomass and mineralizable nitrogen distribution in no-tillage and 
plowed soils. Biology and Fertility of Soils, Berlin, v. 5, p. 68-75, 1987. 
 
DUDA, G. P.; GUERRA, J. G. M.; MONTEIRO, M. T.; DE-POLLI, H.; TEIXEIRA, M. G. 
Perennial herbaceous legumes as live soil mulches and their effects on C, N and P of the 
microbial biomass. Scientific Agriculture, Ottawa, v. 60, p. 139-147, 2003. 
 
ESPINDOLA, J. A. A.; ALMEIDA, D. L. de; GUERRA, J. G. M.; SILVA, E. M. R. 
Flutuação sazonal da biomassa microbiana e teores de nitrato e amônio de solo coberto com 
Paspalum notatum em um agroecossistema. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 8, p. 104-
113, 2001. 
 
FALLEIRO, R. M.; SOUZA, C. M.; SILVA, C. S. W.; SEDIYAMA, C. S.; SILVA, A. A.; 
FAGUNDES, J. L. Influência dos sistemas de preparo nas propriedades químicas e físicas do 
solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 27, p. 1097-1104, 2003. 
 
FANG, C.; MONCRIEFF, J. B. The dependence of soil CO2 efflux on temperature. Soil 
Biology & Biochemistry, Oxford, v. 33, p. 155-165, 2001. 
 
FEIGL, B. J.; MELILLO, J.; CERRI, C. C.  Changes in the origin and quality of soil organic 
matter after pasture introduction in Rondônia (Brazil). Plant and Soil, Dordrecht, v. 175, p. 
21-29, 1995a. 
 
FEIGL, B. J.; SPARLING, G.; ROSS, D. Evaluation of methods to estimate the soil microbial 
biomass in Amazonian soils. Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 27, p. 1467-1472, 
1995b. 
 
FELLER, C.; BEARE, M. H. Physical control of soil organic matter dynamics in the tropics. 
Geoderma, Amsterdam, v. 79, p. 69-116, 1997. 
 
FOLLETT, R. F.; SHAFER, S. R.; FRANZLUEBBERS, A. J. Research and implementation 
needs to mitigate greenhouse gas emissions from agriculture in the USA. Soil & Tillage 
Research, Amsterdam, v. 83, p. 159-166, 2005. 
 
FRANCHINI, J. C.; MALAVOLTA, E.; MIYAZAWA, M.; PAVAN, M. A. Alterações 
químicas em solos ácidos após a aplicação de resíduos culturais. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, p. 533-542, 1999. 
 
FRANZLUEBBERS, A. J. Water infiltration and soil structure related to organic matter and 
its stratification with depth. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 66, p. 197-205, 2002. 
 
FRANZLUEBBERS, A. J.; HONS, F. M. Soil-profile distributions of primary and secondary 
plant-available nutrients under conventional and no tillage. Soil & Tillage Research, 
Amsterdam, v. 39, p. 229-239, 1996. 
 
FRANZLUEBBERS, K.; WEAVER, R.W.; JUO, A.S.R.; FRANZLUEBBERS, A.J. 
Mineralization of carbon and nitrogen form cowpea leaves decomposing in soils with 
different levels of microbial biomass. Biology and Fertility of Soils, Berlin, v. 19, p. 100-
102, 1995. 

 



 150

FREITAS, H. A.; PESSENDA, L. C. R.; ARAVENA, R.; GOUVEIA, S. E. M.; RIBEIRO, 
A. S.; BOULET, R. Late Quaternary vegetation dynamics in the Southern Amazon Basin 
inferred from carbon isotopes in soil organic matter. Quaternary Research, San Diego, v. 
55, p. 39-46, 2001. 

 

FREITAS, P. L.; BLANCANEAUX, P.; GAVINELLI, E.; LARRE-LARROUY, M. C.; 
FELLER, C. Nível e natureza do estoque orgânico de latossolos sob diferentes sistemas de 
uso e manejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 35, p. 157-170, 2000. 

 

FREIXO, A. A.; MACHADO, P. L. E. A.; SANTOS, H. P.; SILVA, C. A.; FADIGAS, F. S. 
Soil organic carbon and fractions of a Rhodic Ferralsol under the influence of tillage and crop 
rotation systems in southern Brazil. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 64, p. 221-230, 
2002. 
 
GARCIA-MONTIEL, D. C.; MELILLO, J. M.; STEUDLER, P. A.; CERRI, C. C.; 
PICCOLO, M. C. Carbon limitations to nitrous oxide emissions in a humid tropical forest of 
the Brazilian Amazon. Biology and Fertility of Soils, Berlin, v. 38, p. 267-272, 2003. 
 
GARCIA-MONTIEL, D.; MELILLO, J. M.; STEUDLER, P. A.; NEILL, C.; FEIGL, B. J.; 
CERRI, C. C. Relationship between N2O and CO2 emissions from the Amazon Basin. 
Geophysical Research Letters, Washington, v. 29, n. 6, p. 1-3, 2002. 
 
GASSEN, D. N.; GASSEN, F. R. Plantio direto: o caminho do futuro. Passo Fundo: Aldeia 
Sul, 1996. 207 p. 
 
GREGORICH, E. G.; CARTER, M. R.; ANGERS, D. A.; MONREAL, C. M.; ELLERT, B. 
H. Towards a minimum data set to assess soil organic matter quality in agricultural soils. 
Canadian Journal of Soil Science, Ottawa, v. 74, p. 367-385, 1994. 
 
HATCH, D. J.; GOODLASS, G.; JOYNES, A.; SHEPHERD, M. A. The effect of cutting, 
mulching and applications of farmyard manure on nitrogen fixation in a red clover/grass 
sward. Bioresource Technology, Amsterdam, 2006. no prelo. 
 
HORN, R.; DOMZAL, H.; SLOWISKA-JURKIEWICZ, A.; VAN OUWERKERK, C. Soil 
compaction process and their effects on the structure of arable soils and the environment. Soil 
& Tillage Research, Amsterdam, v. 35, p. 23-36, 1995. 
 
HUNGRIA, M.; ANDRADE, D. de S.; BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A. Importância 
do sistema de semeadura direta na população microbiana do solo. Rio de Janeiro: 
EMBRAPA, CNPS, 1997. 9 p. (Comunicado Técnico, 56). 
 
INSAM, H.; MITCHELL, C. C.; DORMAAR, J. F. Relationship of soil microbial biomass 
and activity with fertilization practice and crop yield of three utisols. Soil Biology and 
Biochemistry, Oxford, v. 23, p. 459-464, 1991. 
 
 
 
 



 151

JANTALIA, C. P.; ALVES, B. J .R.; ZOTARELLI, L.; BODDEY, R. M.; URQUIAGA, S. 
Mudanças no estoque de C do solo em áreas de produção de grãos: avaliação do impacto do 
manejo do solo. In: ALVES, B. J. R.;URQUIAGA, S.; AITA, C.; BODDEY, R. M.; 
JANTALIA, C. P.; CMARGO, F. A. O. (Ed.) Manejo de sistemas agrícolas: Impactos no 
seqüestro de C e nas emissões de gases de efeito estufa. Porto Alegre:Gênesis, 2006. p. 35-
57. 
 
JENKINSON, D. S. Determination of microbial biomass carbon and nitrogen in soil. In: 
WILSON, J. R. (Ed.). Advances in nitrogen cycling in agricultural ecosystems. 
Wallingford: CAB International, 1988. p. 368-386. 
 
JENKINSON, D. S.; LADD, J. N. Microbial biomass in soils: measurement and turnover. In: 
PAUL, E. A.; LADD, J. N. (Ed.). Soil biochemistry. New York: Marcel Dekker, 1981. v. 5, 
p. 415-471. 
 
JOERGENSEN, R. G.; BROOKES, P. C. C. Ninhydrin-reactive nitrogen measurements of 
microbial biomass in 0.5 M K2SO4 soil extracts. Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 
22, n. 8, p. 1031-1038, 1990. 
 
JOHNSON, C. M.; VIEIRA, I. C. G.; ZARIN, D. J.; FRIZANO, J.; JOHNSON, A. H. Carbon 
and nutrient storage in primary and secondary foresting eastern Amazonia. Forest Ecology 
and Management, Amsterdam, v. 147, p. 245-252, 2001. 
 
KAMINSKI, J.; SANTOS, D. R.; GATIBONI, L. C.; BRUNETO, G.; SILVA. L. S. 
Eficiência da calagem superficial e incorporada precedendo o sistema plantio direto em um 
Argissolo sob pastagem natural. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 29, p. 
573-580, 2005. 
 
KELLER M.; KAPLAN, W.A.; WOFSY, S.C.; COSTA, J.M. Emissions of N2O from tropical 
forest soil: response to fertilization with NH4

+, NO3
- and PO4

-3. Journal of Geophysical 
Research, Washington, v. 93, p. 1600-1604, 1988. 

 

KELLER, M.; MITRE, M. E.; STALLARD, R. F. Consumption of atmospheric methane in 
soils of central Panama: effects of agricultural development. Global Biochemical Cycles, 
Oxford, v. 4, p. 21-27, 1990. 
 
KENNEDY, A. C. Bacterial diversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and 
Environment, Amsterdam, v. 74, n. 1, p. 65-76, 1999. 
 
KLEMEDTSSON, L.; VON ARNOLD, K.; WESLIEN, P.; GUNDERSEN, P. Soil CN ratio 
as a scalar parameter to predict nitrous oxide emissions. Global Change Biology, Oxford, v. 
11, p. 1142-1147, 2005. 
 
KLEPKER, D.; ANGHINONI, I. Características físicas e químicas do solo afetadas por 
métodos de preparo e modos de adubação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 
19, p. 395-401, 1995. 
 



 152

LA SCALA Jr, N.; LOPES, A.; MARQUES Jr, J.; PEREIRA, G. T. Carbon dioxide 
emissions after application of tillage systems for a dark red latosol in southern Brazil. Soil & 
Tillage Research, Amsterdam, v. 62, p. 163-166, 2001. 
 
LADD, J. N.; AMATO, M.; LI-KAI, Z.; SHULTZ, J. E. Differential effects of rotation, plant 
residue and nitrogen fertilizer on microbial biomass and organic matter in an Australian 
alfisol.  Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 26, p. 821-831, 1994. 
 
LAL, R. Global potential of carbon sequestration to mitigate the greenhouse effect. Critical 
Reviews in Plant Sciences, Boca Raton, v. 22, n.2, p. 151-184, 2003. 
 
LAL, R. Residue management, conservation tillage and soil restoration for mitigating 
greenhouse effect by CO2-enrichment. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 43, p. 81-
107, 1997. 
 
LAL, R. Soil carbon dynamic in cropland and rangeland. Environmental Pollution, 
Massachusetts, v. 116, p. 353-362, 2002. 
 
LAL, R.; KIMBLE, J. M. Conservation tillage for carbon sequestration. Nutrient Cycling in 
Agroecosystems, Dordrecht, v. 49, p. 243-253, 1997. 
 
LANGE, A. Palhada e nitrogênio afetando propriedades do solo e rendimento de milho 
em sistema plantio direto no cerrado. 2002. 148 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade 
Federal de Lavras, Lavras, 2002. 

 

LEVINE, J. S.; WINSTEAD, E. L.; PARSONS, D. A. B.; SCHOLES, M. C.; SCHOLES, R. 
J.; COFER, W. R.; CAHOON, D. R.; SEBACHER, D. I. Biogenic soil emissions of nitric 
oxide (NO) and nitrous oxide (N2O) from savannas in South Africa: the impact of wetting and 
burning. Journal of Geophysical Research, Washington, v. 101, p. 23689-23697, 1996. 
 
LINN, D. M.; DORAN, J. aerobic and anaerobic microbial populations in no-till and plowed 
soils. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 48, p. 794-799, 1984. 
 
LOPES, A. S. Solos sob cerrado: Características, propriedades e manejo. Piracicaba: 
Instituto da Potassa & Fosfato, 1983. 162 p. 
 
LOPES, A. S.; WIETHÖLTER, S.; GUILHERME, L. R. G.; SILVA, C. A. Sistema plantio 
direto: bases para o manejo da fertilidade do solo. São Paulo: ANDA, 2004. 110 p. 

 

MACHADO, P. L. O. A.; SILVA, C. A. Soil management under no-tillage systems in the 
tropics with special reference to Brazil. Nutrient Cycling in Agroecosystems, Dordrecht, v. 
61, p. 119-130, 2001. 
 
MARIMON JUNIOR, B. H.; HARIDASN, M. Comparação da vegetação arbórea e 
características edáficas de um cerradão e um cerrado sensu stricto em áreas adjacentes sobre 
solo distrófico no leste de Mato Grosso, Brasil. Acta Botânica Brasilica, Porto Alegre, v. 19, 
n. 4, p. 913-926, 2005. 
 



 153

MAYER, J.; BUEGGER, F.; JENSEN, E.; SCHLOTER, M.; HEB, J. Estimating N 
rhizodeposition of grain legumes using a 15N in situ stem labeling method. Soil Biology and 
Bio chemistry, Oxford, v. 35, p. 21-28, 2003. 
 
McGILL, W. B.; DORMAAR, J. E.; REINL-DWYER, E. New perspective on soil organic 
matter quality, quantity and dynamics on the Canadian prairies. In: ANNUAL MEETING 
CONSERVATION SOIL SCIENCE SOCIETY, 34., 1988, Calgary. Land and degradation 
and conservation tillage; Calgary: CSSS, AIC, 1988. p. 30-38. 
 
MEKARU, T.; UEHARA, G. Anion adsorption in ferruginous tropical soil. Soil Science 
Society of America Proceedings, Madison, v. 36, p. 296-300, 1972. 
 
MOISER, R. L.; SCHIMEL, D.; VALENTINE, D.; BRONSON, K.; PATRON, W. Methane 
and nitrous oxide fluxes in native, fertilized and cultivate grassland. Nature, London, v. 350, 
p. 330-332, 1991. 
 
MORAES, J. F. L.; VOLKOFF, B.; CERRI, C. C.; BERNOUX, M. Soil proprieties under 
Amazon forest and changes due to pasture installation in Rondônia, Brazil. Geoderma, 
Amsterdam, v. 70, p. 63-81, 1996. 
 
MORAIS, J. F. V.; DYNIA, J. F. Adubação, calagem, disponibilidade de nutrientes e 
produção de arroz e feijão em solo nivelado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 
33, n. 9, p. 1443-1449, 1998.  

 

MOSIER, A.; SCHIMEL, D.; VALENTINE, D.; BRONSON, K.; PARTON, W. Methane and 
nitrous oxide fluxes in native, fertilized and cultivated grasslands. Nature, London, v. 350, p. 
330-332, 1991. 
 
MUZILLI, O. Influência do sistema de plantio direto, comparado ao convencional, sobre a 
fertilidade da camada arável do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 7, p. 
95-102, 1983. 
 
MYERS, R. J. K.; PALM, C. A.; CUEVAS, E.; GUNATILLEKE, I. U. N.; BROSSARD, M. 
The synchronization of nutrient mineralization and plant nutrient demand. In: WOOMER, P. 
L.; SWIFT, M. J. (Ed.). The biological management of tropical soil fertility. Chichester: 
John Wiley & Sons, 1994. p. 81-116. 
 
NARDOTO, G. B. Abundância natural de 15N na Amazônia e Cerrado – implicações 
para a ciclagem de nitrogênio.  2005. 100 f. Tese (Doutorado) – Escola Superior de 
Agronomia “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2005. 

 
NEILL, C.; MELLILO, J. M.; STEUDLER, P. A.; CERRI, C.C.; MORAES, F. L.; 
PICCOLO, M. C.; BRITO, M. Soil carbon and nitrogen stocks following forest clearing for 
pasture in the southern Brazilian Amazon. Ecological Applications, Washington, v. 7, p. 
1216-1225, 1997. 

 

PARFITT, R. L.; THENG, B. K. G.; WHITTON, J. S.; SHEPHERD, T. G. Effects of clay 
minerals and land use on organic matter pools. Geoderma, Amsterdam, v. 75, p. 1-12, 1997. 



 154

 
PASSIANOTO, C. C.; AHRENS, T.; FEIGL, B. J.; STEUDLER, P. A.; CARMO, J. B.; 
MELILLO, J. M. Emissions of CO2, N2O and NO in conventional and no-till management 
practices in Rondônia, Brazil. Biology and Fertility of Soils, Berlin, v. 38, p. 200-208, 2003. 
 
PAUL, E. A.; CLARK, F. E. Soil microbiology and biochemistry. New York: Academic 
Press, 1996. 340 p. 
 
PAVEI, M. A. Decomposição de resíduos culturais e emissão de gases de efeito estufa em 
sistemas de manejo do solo em Ponta Grossa (PR). 2005. 114 f. Dissertação (Mestrado) - 
Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 
2005. 

 

PERES, J. R. R.; SUHET, A. R.; VARGAS, M. A. T.; DROZDOWICZ, A. Litter production 
in areas of Brazilian “Cerrados”. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 18, n. 9, p. 
1037-1043, 1983. 
 
PEREZ, K. S. S.; RAMOS, M. L. G.; MCMANUS, C. Carbono da biomassa microbiana em 
solo cultivado com soja, sob diferentes sistemas de manejo nos Cerrados. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 39, n. 6, p. 567-573, 2004. 
 
PEREZ, K. S. S.; RAMOS, M. L. G.; MCMANUS, C. Nitrogênio da biomassa microbiana em 
solo cultivado com soja, sob diferentes sistemas de manejo, nos Cerrados. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 40, n. 2, p. 137-144, 2005. 
 
PESSENDA, L. C. R.; GOMES, B. M.; ARAVENA, R.; RIBEIRO, A. S.; BOULET, R.; 
GOUVEIA, S. E. M. The carbon isotope record in soils along a forest-cerrado ecosystem 
transect: implications for vegetation changes in the Rondonia state, southwestern Brazilian 
Amazon region. The Holocene, Hertz, v. 8, p. 599-603, 1998. 
 
PICCOLO, M.C.; NEILL, C.; CERRI, C.C. Net nitrogen mineralization and net nitrification 
along a tropical forest-to-pasture chronosequence. Plant and Soil, Dordrecht, v. 162, p. 61-
70, 1994. 
 
PICCOLO, M. C.; NEILL, C.; CERRI, C. C.; MELILLO, J. M. Fluxes of nitrogen following 
clearing of Brazilian Amazonian tropical forest for pasture. In: HATCH, D. J.; CHADWICK, 
D. R.; JARVIS, S. C.; ROKER, J. A. (Ed.). Controlling nitrogen flows and losses. 
Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2004. p. 65-66. 
 
PICCOLO, M. C.; NEILL, C.; MELILLO, J. M.; CERRI, C. C.; STEUDLER, P. A. 15N 
natural abundance in forest and pasture soil of the Brazilian Amazon basin. Plant and Soil, 
Dordrecht, v. 182, p. 249-258, 1996. 
 
POTH, M.; ANDERSON, I. C.; MIRANDA, H. S. The magnitude and persistence of soil NO, 
N2O, CH4 and CO fluxes from burned tropical savanna in Brazil. Global Biogeochemical 
Cycles, Washington, v. 9, p. 503-513, 1995. 
 



 155

PRIEMÉ, A.; CHRISTENSEN, S. Methane uptake by a selection of soils in Ghana whit 
different land use. Journal of Geophysical Research, Washington, v. 104, p. 23617-23622, 
1999. 
 
RAIJ, B. van. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres, 1991. 343 p. 
 
RAIJ, B. van.; QUAGGIO, J. A. Métodos de análise de solo para fins de fertilidade. 
Campinas: Instituto Agronômico de Campinas, 1983. 16 p. (Circular, 63). 
 
RAIJ, B. van; CANTARELLA, H.; QUAGGIO, J.A.; FURLANI, A.M.C. Recomendações 
de adubação e calagem para o estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico de 
Campinas, 1997. 285 p. 
 
RAIJ, B. van; QUAGGIO, J. A.; CANTARELLA, H.; FERREIRA, M. E.; LOPES, A. S.; 
BATAGLIA, A. C. Análise química do solo para fins de fertilidade. Campinas: Fundação 
Cargill, 1987. 170 p. 
 
REATTO, A.; CORREIA, J. R.; SPERA, S. T. Solos do bioma cerrado: Aspectos 
pedológicos. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P. Cerrado: Ambiente e flora. Planaltina: 
EMBRAPA, CPAC, 1998. p. 47-83. 
 
REICHARDT, K. Processos de transferências no sistema solo-planta-atmosfera. 4. ed. 
Campinas: Fundação Cargill, 1985. 466 p. 
 
RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para 
distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 1997. 367p. 
 
RHEINHEIMER, D. S.; ANGHINONI, I.; CONTE, E. Fósforo da biomassa microbiana em 
solos sob diferentes sistemas de manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 
24, p. 589-597, 2000. 
 
RIBEIRO, F. J.; WALTER, T. M. B. Fitofisionomia do bioma cerrado. In. SANO, S. M.; 
ALMEIDA, S. P. (Ed.). Cerrado: Ambiente e flora. Planaltina: EMBRAPA, CPAC, 1998. p. 
89-168. 
 
RODRIGUES, E. F. G. Biomassa microbiana e ciclagem de nutrientes. In: SANTOS, G. A.; 
CAMARGO, F. A. O. (Ed.). Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas 
tropicais e subtropicais. Porto Alegre: Gênesis, 1999. p. 227-243. 
 
ROSA, M. E. C.; OLSZEVSKI, N.; MENDONÇA, E. S.; COSTA, L. M.; CORREIA, J. R. 
Formas de carbono em Latossolo Vermelho Eutroférrico sob plantio direto no sistema 
biogeográfico do Cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 27, p. 911-923, 
2003. 

 

ROSCOE, R.; BUURMAN, O.; VELTHORST, E. J.; PEREIRA, J. A. A. Effects of fire on 
soil organic matter in a “cerrado sensu-stricto” from Southeast Brazil as revealed by changes 
in δ13C. Geoderma, Amsterdam, v. 95, n. 1-2, p. 141-160, 2000. 
 
ROSOLEM, C. A.; ALMEIDA, A. C. S.; SACRAMENTO, L. V. S. Sistema radicular e 



 156

nutrição da soja em função da compactação do solo. Bragantia, Campinas, v. 53, p. 259-266, 
1994. 
 
RUZICKA, J.; HANSEN, E. H. Flow injection analysis. New York: Wiley Interscience, 
1981. 395 p. 
 
SÁ, J. C. M. de.; CERRI, C. C.; DICK, W. A.; LAL, R.; VENZKE FILHO, S. P; PICCOLO, 
M. C.; FEIGL, B. J. Organic mater dynamics and carbon sequestration rates for a tillage 
chronosequence in a Brazilian oxisol. Soil Science Society of American Journal, Madison, 
v. 65, p. 1486-1499, 2001. 
 
SAFFIGNA, P. G.; POWLSON, D. S.; BROOKES, P. C.; THOMAS, G. A. Influence of 
sorghum residues and tillage on soil organic matter and soil microbial biomass in an 
Australian Vertisol. Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 21, p. 759-765, 1989. 
 

SALGADO-LABOURIAU, M .L.; CASSETI, V.; FERRAZ-VICENTINI, K. R.; MARTIN, 
L. SOUBIÈS, F.; SUGUIO, K.; TURCQ, B. Late quaternary vegetational and climatic 
changes in cerrado and palm swamp from Central Brazil. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, Amsterdam, v. 128, p. 215-226, 1997. 

 
SAMPAIO, E. V. S. B.; SALCEDO, I. H. Decomposição de palha de milho marcada e 
incorporação do 14C à biomassa microbiana de um Latossolo Vermelho-Amarelo. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 6, p. 29-32, 1982a. 
 
SAMPAIO, E. V. S. B.; SALCEDO, I. H. Efeito da adição de nitrogênio e palha (14C) na 
liberação de CO2 e formação de biomassa microbiana em Latossolo Vermelho-Amarelo. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 6, p. 117-181, 1982b. 
 
SANHUEZA, E.; HAO, W. M.; SCHARFFE, D. N2O and NO emissions from soils of the 
Northern Part of the Guayana Shield, Venezuela. Journal of Geophysical Research, 
Washington, v. 95, p. 22481-22488, 1990. 
 
SAS INSTITUTE. SAS/STAT guide for personal computer: Version 6. Cary: SAS 
Institute, 1987. 1v. 
 
SCHARFFE, D.; HAO, W. M.; DONOSO, L. Soil fluxes and atmospheric concentration of 
CO and CH4 in the Northern Part of the Guayana Shield, Venezuela. Journal of Geophysical 
Research, Washington, v. 95, p. 22475-22480, 1990. 
 
SCHELSINGER, W. H.; ANDREWS, J. A. Soil respiration and the global carbon cycle. 
Biogeochemistry, Dordrecht, v. 48, n. 1, p. 7-20, 2000. 
 
SCHLESSINGER, W. H. Biogeochemistry: An analysis of global change. London: 
Academic Press, 1997. v. 1, 588 p. 
 
SCHOLES, M. C.; MARTIN, R.; SCHOLES, R. J. NO and N2O emissions from savanna 
soils following the first simulated rains of the season. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 
Dordrecht,v. 48, p. 115-122, 1997. 
 



 157

SEEBER, J.; SCHEU, S.; MEYER, E. Effects of macro-decomposers on litter decomposition 
and soil properties in alpine pastureland: A mesocosm experiment. In: INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON APPLICATIONS OF STABLE ISOTOPE TECHNIQUES TO 
ECOLOGICAL STUDIES, 5., 2006, Belfast. Amsterdam: Elsevier, 2006. A-49, p. 120. 
 
SHIBA, U. McTAGGART, I. P.; SMITH, K. A.; HARGREAVES, K. J.; FOELER, D. 
Estimates of nitrous oxide emissions from soil in the UK. Energy Conversion 
Managements, Amsterdam, v. 37, p. 1303-1308, 1996. 
 
SIDIRAS, N.; PAVAN, M. A. Influência do sistema de manejo do solo no seu nível de 
fertilidade. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 9, p. 249-254, 1985. 
 
SILVA, C. A.; ANDRESON, S. J.; VALE, F. R. Carbono, nitrogênio e enxofre em frações 
granulométricas de dois Latossolos submetidos à calagem e adubação fosfatada. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 23, p. 593-602, 1999. 
 
SILVA, E.C. Manejo da adubação nitrogenada e utilização do nitrogênio (15N) da uréia, 
do milheto e da crotalária pelo milho sob semeadura direta em solo de Cerrado.  2005. 
111 f. Tese (Doutorado) – Centro de energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São 
Paulo, Piracicaba, 2005. 
 
SILVA, J. E.; RESCK, D. V. S.; CORAZZA, E. J.; VIVALDI, L. Carbon storage in clayey 
oxisol cultivated pastures in the “Cerrado” region, Brazil. Agriculture Ecosystems and 
Environment, Amsterdam, v. 103, p. 357-363, 2004. 
 
SILVA. J. E. O.; LEMAINSKI, J. O.; RESCK, D. V. S. Perdas de matéria orgânica e suas 
relações com a capacidade de troca catiônica em solos da região de cerrados do oeste baiano. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 18, p. 541-547, 1994. 
 
SIMONA, C.; ARIANGELO, D. R.; JOHN,G.; NINAS, N.; RUBENS, M.; JOSÉ, S. J. 
Nitrous oxide and methane fluxes from soils of the Orinoco savanna under different land use. 
Global Changes Biology, Oxford, v. 10, p. 1947-1960, 2004. 
 
SINGH, J. S.; RAGHUBANSHI, A. S.; SINGH, R. S.; SRIVASTAVA, S. C. Microbial 
biomass acts as a source of plant nutrients in dry tropical forest and savanna. Nature, London, 
v. 388, p. 499-500, 1989. 
 
SIQUEIRA, J. O.; MOREIRA, F. M. S.; GRISI, B. M.; HUNGRIA, M.; ARAUJO, R. S. 
Microrganismos e processos biológicos do solo: perspectiva ambiental. Brasília: 
EMBRAPA, CNPS, 1994. 142 p. 
 
SIQUEIRA NETO, M.; PERRIN, A. S.; PAVEI, M. A.; PICCOLO, M. C.; BERNOUX, M.; 
SCOPEL, E.; DOUZET, J. M.; SEGUY, L.; BOUZINAC, S.; CERRI, C. E. P.; CERRI, C. C. 
Estoques de carbono em solos cultivados e floresta na transição Cerrado - Amazônia em 
Sinop (MT). In: XV REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO 
SOLO E DA ÁGUA - MANEJO INTEGRADO A CIÊNCIA DO SOLO NA PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS, 2004, Santa Maria, Anais... 2004. 
 
 



 158

SISTI, C. J.; SANTOS, H. P.; KOHHANN, R.; ALVES, B. J. R.; URQUIAGA, S.; 
BODDEY, R. M. Change in carbon and nitrogen stocks in soil under 13 years of conventional 
or zero tillage in southern Brazil. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 76, p. 39-58, 
2004. 
 
SIX, J.; ELLIOT, E. T.; PAUSTIAN, K. Aggregate and soil organic matter dynamics under 
conventional and no-till systems. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 63, 
p. 1350-1358, 1999. 
 
SIX, J.; FELLER, C.; DENEF, K.; OGLE, S. M.; SÁ, J. C. M.; ALBRECHT, A. Soil carbon 
matter, biota and aggregation in temperate and tropical soils – Effects of no-tillage. 
Agronomie, Les Ulis, v. 22, p. 755-775, 2002. 
 
SIX, J.; OGLE, S. M.; BREIDT, F. J.; CONANT, R. T.; MOSIER, A. R.; PAUSTIAN, K. 
The potential to mitigate global warming with no-tillage management is only realized when 
practiced in the long term. Global Change Biology, Oxford, v. 10, p. 155-160, 2004. 
 
SMITH, J. L.; PAUL, E. A. The significance of soil microbial biomass estimations. In: 
BOLLAG, J. M.; STOTZKY, G. (Ed.). Soil biochemistry. New York: Marcel Dekker, 1990. 
p. 357-396. 
 

SMITH, K. A.; DOBBIE, K. E. The impact of sampling frequency and sampling times on 
chamber-based measurements of N2O emissions from fertilized soils. Global Change 
Biology, Oxford, v. 7, p. 933-945, 2001. 

 
SOUSA, D. M. G.; LOBATO, E. (Ed.). Cerrados: correção do solo e adubação. Planaltina: 
Embrapa Cerrados, 2002. 41 p. 
SPARLING, G. P.; WEST, A. W. A direct extraction method to estimate soil microbial C: 
calibration in situ using microbial respiration and 14C labeled sells. Soil Biology and 
Biochemistry, Oxford, v. 20, p. 337-343, 1988. 
 
SPARLING, G. Ratio on microbial biomass carbon to soil organic carbon as a sensitive 
indicator of changes in soil organic matter. Australian Journal of Soil Research, 
Melbourne, v. 30, p. 195-207, 1992. 
 
STEUDLER, P. A.; BOWDEN, R. D.; MELILLO, J. M.; ABER, J. D. Influence of nitrogen 
fertilization on methane uptake in temperate forest soils. Nature, London, v. 341, p. 314-316, 
1989. 
 
TOGNON, A. A.; DEMATTÊ, J. A. M.; MAZZA, J. A. Alterações nas propriedades 
químicas de Latossolos Roxos em sistemas de manejo intensivos e de longa duração. Revista 
Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 21, p. 271-278, 1997. 
 
TORMENA, C. A.; FRIEDRICH, R.; PINTRO, J. C.; COSTA, A. C. S.; FIDALSKI, J. 
Propriedades físicas e taxa de estratificação de carbono orgânico num latossolo vermelho 
após dez anos sob dois sistemas de manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, 
v. 28, p. 1023-1031, 2004. 
 



 159

TORSVIK, V.; ØVREÅS, L. Microbial diversity and function in soil: from genes to 
ecosystems. Current Opinion in Microbiology, Amsterdam, v. 5, n. 3, p. 204-245, 2002. 
 
US DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Munsell soil color charts. Washington: US 
Conservation Service, 1975. (Agriculture Handbook, 18). 
 
VARGAS, L. K. SELBACH, P. A.; SÁ, E. L. S. Alterações microbianas no solo durante o 
ciclo do milho nos sitemas plantio direto e convencional. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v. 39, n. 8, p. 749-755, 2004. 
 
VANCE, E. D.; BROOKES, P. C.; JENKINSON, D. S.  An extraction method for measuring 
soil microbial biomass c. Soil Biology and Biochemistry, Oxford, v. 6, p. 703-707, 1997. 
 
VENZKE FILHO, S. P. Biomassa microbiana do solo sob sistema plantio direto na região 
de Campos Gerais, Tibagi, PR.  2003. 99 f.  Tese (Doutorado) - Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003. 
 
VERCHOT, L. V.; DAVIDSON, E. A.; CATTÂNIO, J. I. L.; ACKERMAN, I. L.; 
ERICKSON, I. L. E.; KELLER, M. Land use change and biogeochemical controls of nitrogen 
oxide emissions from soils in eastern Amazonia. Global Biogeochemical Cycles, v. 13, p. 
31-46, 1999. 

 

WALKLEY, A.; BLACK, I. A. An examination of degtjáreff method for determining soil 
organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil 
Science, New Brunswick, v. 37, p. 29-37, 1934. 
 
WARDLE, D. A. A comparative assessment of factors which influence microbial biomass 
carbon and nitrogen levels in soil. Biological Reviews, Cambridge, v. 67, p. 321-355, 1992. 
 
WARDLE, D. A.; PARKINSON, N. D. Interactions between microbial variables and the soil 
microbial biomass. Biology and Fertility of Soils, Berlin, v. 9, p. 272-280, 1990. 
 

WEITZ, A. M.; LINDER, E.; FROLKING, S.; CRILL, P. M; KELLER, M. N2O emissions 
from humid tropical agricultural soils: effects of soil moisture, texture and nitrogen 
availability. Soil Biology & Biochemistry, Oxford, v. 33. p. 1077-1093, 2001. 

 
WHIETHÖLTER, S. Nitrogênio no solo sob plantio direto. Revista Plantio Direto, Passo 
Fundo, jul./ago. p.38-42, 2000. 
 
ZEEP, R. G.; MILLER, W. L.; BURKE, R. A. Effects of moisture and burning on soil-
atmosphere exchange of trace carbon gases in a southern African savanna. Journal of 
Geophysical Research, Washington, v. 101, p. 699-706, 1996. 

 

ZINN, Y. L.; LAL, R.; RESCK, D. V. S. Changes in soil organic carbon stocks under 
agriculture in Brazil. Soil & Tillage Research, Amsterdam, v. 84, p. 28-40, 2005. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




