UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA

MARCOS SIQUEIRA NETO

Estoque de carbono e nitrogênio do solo com diferentes usos
no Cerrado em Rio Verde (GO)

PIRACICABA, SP
2006

MARCOS SIQUEIRA NETO

Estoque de carbono e nitrogênio do solo com diferentes usos
no Cerrado em Rio Verde (GO)

Tese apresentada ao Centro de Energia Nuclear na
Agricultura, Universidade de São Paulo, para obtenção do
título de Doutor em Ciências.
Área de Concentração: Energia Nuclear na Agricultura
Orientadora Dra. Marisa de Cássia Piccolo

PIRACICABA, SP
2006

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Seção Técnica de Biblioteca - CENA/USP
Siqueira Neto, Marcos
Estoque de carbono e nitrogênio do solo com diferentes manejos no
Cerrado goiano / Marcos Siqueira Neto; orientador Marisa de Cássia
Piccolo. - - Piracicaba, 2006.
159 f. : fig.
Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Ciências. Área
de Concentração: Energia Nuclear na Agricultura) – Centro de Energia
Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo.
1. Biomassa microbiana 2. Efeito estufa 3. Matéria orgânica do solo
4. N-mineral 5. Plantio direto I. Título
CDU 504.3

Ofereço
para Giovani

grandioso e

belo

naturalmente.

“Fide, honor et labor”
Conde F. Matarazzo

A meus pais José Antônio e Araci que
nem em três vidas poderei mostrar
minha gratidão pelo que fazem...
Dedico

AGRADECIMENTOS
A Deus por iluminar todos os caminhos até aqui percorridos, transformando as pedras em
flores, o vento em afagos e as lágrimas em chuva.
À minha família pelo amor, dedicação e incentivo constante, em especial a Ana Paula por
trazer para o meu mundo o ser que vem antes do meu ego – Giovani!!!
À minha orientadora Dra. Marisa de Cássia Piccolo, pela orientação tão valiosa e amizade de
todas as horas.
Ao meu co-orientador Dr. Martial Bernoux (IRD-Montpellier) pela oportunidade de trabalho
e empenho constante, sempre com bom humor e amizade.
Aos pesquisadores do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do CENA Dr. Carlos Cerri
(meu patrão!), Dr Carlos Eduardo P. Cerri, e a Dra. Brigitte Josefine Feigl pela amizade,
atenção e incentivo constante.
Aos pesquisadores envolvidos neste trabalho Christian Feller (IRD), Eric Scopel, Mark
Coorbens, Jean-Marrie Douzet (CIRAD) presentes e dispostos em todas as etapas.
Ao pessoal do Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do CENA; Mara, Luíz, Sandra,
Lílian, Dagmar e Gregori pelo sorriso, ambiente acolhedor, e auxílio nas realizações da
atividade de laboratório.
A meus amigos e biólogos Felipe Cury e Vitor Drummond, pela essencial ajuda com as
amostras, nossos bate-papos, e bebedeiras!
Aos meus amigos e amigas da sala de Alunos de Pós-Graduação do Laboratório de
Biogeoquímica Ambiental: Carolina Lisboa, Chico Mello, Christiane Teixeira, Cindy
Moreira, Ciniro Costa, Claudia Brasil, Claudia Milene, João Luis, Leidevan Frazão, Marcelo
Galdos, Mariana Pavei, Norberto Noronha, Sandra Sá, Stoécio Maia, Susian Martins e
finalmente Gabor Szakács – meu contemporâneo! Obrigado pelo convívio saudável e nossas
longas discussões científicas e filosóficas e momentos de tanta descontração.
Aos proprietários das áreas coletas pela abertura das porteiras das fazendas, pelas informações
oferecidas e apoio na realização deste trabalho.
Aos Professores Dr. Plinio Camargo, Dr. Takashi Muraoka e Dra Victória Ballester pelas
sugestões a ajuda na elaboração deste trabalho.
A equipe do Núcleo de Pesquisas Geológicas (NUPEGEO/USP) Sérgio e Dra. Célia, pelo
convívio e determinações realizadas.
A secretaria do programa de pós-graduação do Cena, Alzira, Claudia, Neuda, Regina (in
memoriam) simpáticas e eficientes para solucionar meus tropeços.
A equipe do transporte do CENA, Ademir, Luiz Cláudio, Fernandinho Pioio (Chefinho), Luiz
Ramalho, José Oldak, Luiz Antonio meus amigos de estrada e dia-a dia.
A equipe da biblioteca do CENA sempre muito atentas: Marília, Raquel, Elsie, Renata e

Cleide obrigado de coração.
Ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, pela
oportunidade e apoio logístico.
A CAPES pela bolsa de estudo concedida a Fundação Agrissuss, a Fundação de Amparo e
Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), ao Fond Français pour le Modial
(FEMM) pelo financiamento do trabalho.
A meus eternos mestres Prof. Orlando Piccolo e Prof. Jorge Pedro Assef, por nossa história,
atenção constante e amizade, agradeço de coração.
A meus eternos amigos que nunca me deixaram cair: Rafael Loureiro, Dinailson Campos,
Richard Vedovato, Dr. Elieser, Adriano Franzoni, Thiagão Romanelli, Rodrigo Boaretto,
Ricardo Dozzi Tezza, Luizão e Mirtão.
A todos aqueles que, de uma maneira, ou outra, prestaram seu apoio e incentivo para a
realização desse trabalho.

Você já sabe!

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 Nnitrato correspondeu a 60 % do total em todas as áreas. A maior emissão total em Cequivalente 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 NT12). 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 yr1
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.
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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
Mundo

Área (106 ha)
13.427,9

2

Parte do total (%)
---

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

1

Agricultural 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:
¾

Compartimento ativo, ou lábil – constituído por componentes facilmente
oxidáveis, estando sujeito a alterações devido à influência do manejo do solo
sobre a biomassa microbiana;

¾

Compartimento lentamente oxidável – ligado à formação dos macroagregados,
onde o manejo afeta o tamanho deste compartimento;

¾

Compartimento muito lentamente oxidável – ligado à formação de
microagregados, que são altamente estáveis em água, o manejo exerce baixa
influência neste reservatório;

¾

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
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do
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e

da

disponibilidade
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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.

TO
MT

BA

GOIÁS
Goiânia
Amazônia

Rio Verde

Cerrado

MG

Mata Atlântica
Caatinga

MS

Pantanal

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.
1° cultivo

2° cultivo

Soja

Milho / sorgo / milheto

Soja

Área
––– ha –––

––– % –––

14961

44,8

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

873

2,6

33374

100,0

Outros
Total
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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.
n

Média

Mediana

D.P.3

C.V.4

Min5

Max6

Ass7

Curt8

8

1,05

1,05

0,12

11,09

0,85

1,19

-0,47

-0,54

8

25,58

25,28

3,59

14,03

20,03

32,37

0,51

1,61

8

50,08

49,16

6,70

13,37

41,43

59,43

0,13

-1,36

8

4,48

4,45

0,31

6,84

3,90

4,90

-0,64

0,90

Argila+silte (g kg )

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

8

151,10

155,57

24,73

16,37

111,76

187,04

-0,35

-0,46

2

1,08

1,08

0,01

0,81

1,08

1,09

-

-

2

20,32

20,32

1,11

5,45

19,53

21,10

-

-

2

43,68

43,68

3,48

7,96

41,23

46,14

-

-

2

5,80

5,80

0,14

2,44

5,70

5,90

-

-

2

770,61

770,61

17,17

2,23

758,47

782,75

-

-

2

143,29

143,29

5,99

4,18

139,05

147,53

-

-

2

86,10

86,10

11,17

12,98

78,20

94,00

-

-

18

1,19

1,15

0,12

9,82

1,05

1,45

0,79

-0,36

18

17,30

18,18

3,16

18,25

11,73

21,57

-0,52

-1,11

18

39,85

40,49

4,91

12,32

29,91

49,10

-0,30

-0,24

18

5,57

5,60

0,27

4,77

5,10

6,30

0,70

2,72

18

596,30

615,77

133,08

22,32

320,00

767,04

-0,82

-0,08

Areia fina (g kg )

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

123

1,11

1,10

0,11

9,98

0,89

1,54

1,17

2,36

123

19,72

19,93

3,02

15,30

9,13

25,83

-0,98

1,80

123

42,41

42,46

4,87

11,49

27,62

56,22

-0,20

1,41

123

5,50

5,50

0,31

5,57

4,90

6,70

0,69

1,44

123

630,10

657,70

111,02

17,62

266,22

828,44

-1,10

1,31

123

251,90

244,78

80,72

32,05

93,02

525,40

0,70

0,62

123

118,00

107,17

50,78

43,04

0,00

312,41

1,67

3,60

Variáveis
Cerradão
Densidade (g cm-3)
-1

Teor C (g kg )
-1

Estoque C (t ha )
pH
-1

-1

Areia grossa (g kg )
Pastagem
Densidade (g cm-3)
-1

Teor C (g kg )
-1

Estoque C (t ha )
pH
-1

Argila+silte (g kg )
-1

Areia fina (g kg )
-1

Areia grossa (g kg )
SPC1
Densidade (g cm-3)
-1

Teor C (g kg )
-1

Estoque C (t ha )
pH
-1

Argila+silte (g kg )
-1

SPD2
Densidade (g cm-3)
-1

Teor C (g kg )
-1

Estoque C (t ha )
pH
-1

Argila+silte (g kg )
-1

Areia fina (g kg )
-1

Areia grossa (g kg )
1

SPC = 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)
20-90% argila+silte (n=123)
50-70% de argila+silte (n=70)

Variáveis
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).

Teores de C (%)
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r = 0,64
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Teores de argila + silte (%)

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
13

C/12C e

15

N/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 PW1830.
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.
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A

B

C

D

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
CE
A
AB
B1
B2
2 CE
A
AB
B1
B2
3 CE
A
AB
B1
B2
PA
PA
AB
B1
B2
PC
A
AB
B1
B2
PD 0
A
AB
B1
B2

δ13C
δ15N
–––––– ‰ ––––––

C:N

Estrutura

Macro*1

Raíz1

Carvão1

1,8
1,1
0,5
0,3

-25,4
-24,2
-24,4
-23,7

5,1
7,4
9,8
10,6

16,4
18,2
20,1
18,9

Baixa
Média
Média
Média

+++
++
+
+

+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
−

22,1
13,4
8,7
7,2

1,5
0,8
0,5
0,4

-24,2
-19,7
-17,7
-17,8

4,8
7,3
10,1
10,1

14,2
16,9
17,7
18,1

Baixa
Média
Média
Média

+++
+++
+
+

+++
+++
+++
++

+++
+++
+++
+

670
674
708
744

62,0
27,9
21,3
10,5

3,5
1,7
1,1
0,6

-25,4
-23,4
-17,9
-13,5

3,5
4,8
8,4
11,2

17,7
16,1
18,2
18,9

Baixa
Elevada
Elevada
Média

+++
+++
+
+

+++
+++
+++
+++

−
−
−
−

45
46
23
45

681
636
675
692

18,3
14,4
10,2
7,5

1,1
0,8
0,5
0,4

-15,8
-13,8
-13,8
-15,9

7,2
8,9
11,6
10,9

16,3
18,7
18,7
18,5

Elevada
Média
Elevada
Baixa

+++
+++
++
+++

+++
+++
+++
++

−
−
−
−

397
369
355
352

42
40
34
43

562
601
611
695

18,9
15,6
12,1
8,5

1,2
0,8
0,6
0,5

-14,4
-12,5
-12,0
-12,3

6,5
8,7
10,8
13,0

15,8
19,5
20,2
17,0

Baixa
Média
Média
Média

+++
++
++
+

+++
+++
−
−

−
−
−
−

356
374
364
370

44
43
66
22

600
583
570
609

12,6
11,7
9,3
7,3

0,8
0,6
0,5
0,4

-17,1
-14,1
-13,1
-13,6

7,4
10,3
10,9
12,5

15,9
18,9
18,8
18,7

Elevada
Média
Média
Média

+++
++
++
−

+++
+++
−
−

−
−
−
−

Prof.
cm

Cor

Areia
Silte
Argila
C
N
–––––––––––––––– g kg-1 ––––––––––––––––

0-13
13-38
38-91
> 91

2,5YR 3/3
2,5YR 3/4
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

480
445
383
385

42
64
43
42

479
491
575
573

29,0
19,1
10,6
6,5

0-6
6-36
36-79
> 91

2,5YR 3/3
2,5YR 3/4
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

414
344
313
321

45
45
69
44

541
611
619
635

0-8
8-27
27-79
> 79

2,5YR 3/3
2,5YR 2,5/3
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

289
306
252
216

42
20
40
40

0-27
27-36
36-76
> 76

2,5YR 3/3
2,5YR 3/4
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

274
318
303
263

0-13
13-24
24-75
> 75

5YR 3,5/3
2,5YR 4/6
2,5YR 4/7
2,5YR 4/6

0-17
17-32
32-62
> 62

5YR 4/3
2,5YR 4/4
2,5YR 4/6
2,5YR 4/6

50

51

Continuação
PD 4
A
AB
B1
B2
PD 5
A
AB
B1
B2
PD 7
A
AB
B1
B2
PD 8
A
AB
B1
B2
PD10
A
AB
B1
B2
PD12
A
AB
B1
B2

0-15
15-28
28-61
> 61

2,5YR 3/4
2,5YR 3/4
2,5YR 4/6
2,5YR 4/7

369
395
309
311

63
43
65
44

568
562
626
644

15,8
14,3
11,0
7,8

0,9
0,8
0,6
0,4

-16,1
-13,6
-12,3
-13,8

6,4
8,9
10,2
12,0

16,9
18,8
19,6
20,5

Média
Elevada
Elevada
Baixa

+
+
−
−

+++
+++
++
++

−
−
−
−

0-17
17-25
25-55
> 55

2,5YR 3/3
2,5YR 3/4
2,5YR 4/6
2,5YR 4/6

412
364
313
262

81
41
65
82

507
595
622
656

16,0
12,0
11,3
9,7

0,9
0,6
0,6
0,5

-14,1
-12,5
-12,4
-12,0

7,2
10,2
10,9
11,7

17,9
19,4
18,5
19,7

Média
Elevada
Média
Média

+
+
+
−

+++
++
++
+

−
−
−
−

0-11
11-30
30-74
> 74

2,5YR 3/4
2,5YR 3/4
2,5YR 4/6
2,5YR 4/7

271
218
148
158

46
69
47
46

683
713
805
796

19,2
15,1
11,1
8,6

1,2
0,8
0,6
0,4

-15,9
-13,6
-13,1
-15,2

5,6
8,3
11,5
12,0

15,6
18,0
19,0
19,8

Média
Elevada
Média
Baixa

+++
++
+
−

+++
+
+
+

−
−
−
−

0-16
16-29
29-90
> 90

2,5YR 3/4
2,5YR 3/4
2,5YR 4/6
2,5YR 4/6

206
158
159
147

45
70
47
47

748
772
794
806

20,9
17,1
9,9
7,9

1,2
0,9
0,5
0,4

-16,4
-13,6
-12,8
-14,2

6,4
8,3
12,0
11,9

17,3
19,3
18,5
19,8

Média
Elevada
Elevada
Baixa

+
++
++
−

+++
+++
++
++

−
−
−
−

0-13
13-28
28-61
> 61

2,5YR 3/4
2,5YR 3/4
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

148
178
138
116

87
44
66
68

765
778
796
816

21,9
15,8
11,3
8,6

1,2
0,8
0,6
0,4

-17,4
-13,7
-14,3
-14,8

6,7
8,3
10,9
11,3

18,5
20,5
20,4
22,7

Baixa
Média
Média
Média

+++
+++
++
+

+++
+++
++
++

++
++
++
−

0-11
11-36
36-72
> 72

2,5YR 3/3
2,5YR 3/4
2,5YR 3/6
2,5YR 3/6

169
178
162
162

51
40
40
68

770
772
798
770

22,4
17,6
14,0
10,9

1,4
1,0
0,8
0,6

-15,8
-13,9
-12,9
-12,6

7,0
8,0
9,8
11,4

16,0
17,6
17,5
18,2

Baixa
Média
Média
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; SALGADOLABOURIAU 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).
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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.

Quartzo
Caulinita

2 CE

Quartzo

Caulinita

Gibsita

CE

Quartzo

3 CE

Caulinita
Anatásio Hematita

Gibsita

PA

PC

PD 0

PD 4

Hematita

PD 5

PD 7

PD 8

PD10

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

17°38’24” S

51°06’14” O

Cerradão

CE

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:
9 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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9 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;
9 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;
9 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;
9 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.

10

Área total

sub-área

Ponto georeferenciado em cada sub-

0 – 5 cm
5 – 10 cm
10 – 20 cm
20 – 30 cm
30 – 40 cm

Minitrincheira para coleta de

Figura 7. Esquema das áreas georeferenciadas com os pontos de coleta das amostras de solo.
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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, 2030 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)
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.

(1)

60

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
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.

(4)
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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 NNH4+ 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
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Ni 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 Nmineral 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).
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

Área

†

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).

Densidade aparente do solo (g cm-3)

1,50

a

bc
1,25

b

a

ab

ab

a

d

d

d

d

cd

1,00

0,75

0,50
CE

2CE

3CE

PA

PC

PD-0

PD-4

PD-5

PD-7

PD-8

PD-10 PD-12

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.

68

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 pHH2O 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).
0-5 cm †

Área

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

5,26 ± 0,65
5,17 ± 0,78
4,96 ± 0,69
Os valores representam à média (n=18) ± desvio padrão.

4,95 ± 0,72

5,10 ± 0,51

PD 12
†

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

(n=15) ± desvio

média
padrão.

ponderada
As

das

médias

camadas
com

letras

de

solos

iguais

amostradas

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).
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

Área

†

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.
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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).
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

Área

†

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).
0-5 cm †

Área

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).
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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).

-3
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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.
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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

CxP

CxS

CxK

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**

ns

0,91**

0,61*

0,52*

0,84**

0,62*

0,50ns

PD 4

-0,28**

0,23*

0,32**

0,58*

-0,49

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**

ns

0,66**

-0,68**

0,83**

0,89**

0,83**

0,66**

0,90**

0,82**

PD 12

-0,63**

0,25*

0,14

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**

-0,62**

0,20**

0,22**

0,39**

-0,33**

0,38**

0,62**

0,51**

0,68**

0,60**

0,54**

SPD

4
5

Total

-0,65**

-0,24**

-0,18**

0,16*

-0,29**

0,20**

0,12

ns

0,13

ns

0,68**

0,14

ns

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.
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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).
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

Área

†

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 Ntotal, 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).
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

Área

†

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.
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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.

95

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).
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

Área

†

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).
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

Área

†

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

13

C/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).
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

Área

†

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

102

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.
-30
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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
C3
C4
––––– Mg ha-1 –––––

Contribuição
C3
C4
–––––– % ––––––

Estoque C

δ 13C

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

Áreas

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).

104

-1

Estoque de C (Mg ha )

80
y = 2,1x + 53,2
R2 = 0,93

60

Carbono da vegetação C4

40

y = 0,5x + 12,7
R2 = 0,28

20

Carbono da vegetação C3
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tempo (anos)

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).

Estoque de C (Mg ha-1)

90
80
70
60

y = 1,26x + 63,32
2
R = 0,82

50
40
0

2

4

6
Tempo (anos)

8

10

12

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.
Camada
(cm)

Tempo
(anos)

Taxa de C
(Mg ha-1 ano-1)

S/E

0-40

5

+1,70

PERRIN (2003)

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

0-10

22

+0,31

0-20

22

+0,25

0-40

22

-0,17

S/T

0-20

7

+0,50

M/A

0-20

7

+0,90

S/T/M

0-10

14

+0,40

Tipo do solo

Culturas†

Sinop (MT)

Latossolo vermelho amarelo

Costa Rica (MS)

Local

Referência

Bioma Cerrado

Região Sul – subtropical
Londrina (PR)

Londrina (PR)
Londrina (PR)

Latossolo

Latossolo vermelho
Latossolo vermelho distrófico

S/T

0-20

MACHADO; SILVA (2001)

ZOTARELLI et al. (2003)
CASTRO FILHO et al. (1998)

+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)
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Continuação
Toledo (PR)

Latossolo vermelho

S/A

0-10

3

-0,68

0-10

10

+0,37

RIEZEBOS; LOERTS (1998)

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

A/M

0-17,5

17

-0,07

M+La

0-17,5

17

+0,77

M+Gu

0-17,5

17

+0,88

S/T

0-10

11

+0,59

0-20

11

-0,07

0-40

11

+0,29

Eldorado do Sul (RS)

Passo Fundo (RS)

Podzólico vermelho escuro

Latossolo vermelho

DIEKOW et al. (2005)

MACHADO; SILVA (2001)

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

M/Mu

0-20

4

+1,30

Santa Maria (RS)

Argissolo vermelho distrófico

Brasil

0-40

+ 0,43

Mundo

0-30

+0,33

Região Temperada

0-30

+0,16

Região Tropical

0-30

+0,43

AMADO et al. (2001)

SIX et al. (2002)

†
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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 = lablab (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.).
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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).

Estoque de C do solo (Mg ha-1)

Mudança de
uso da terra

PD 12
Vegetação nativa
(Cerradão)

PD 8
PA
-0,84
-1
Mg ano

PD 4

PC
PD 0

+0,79
Mg ano-1

+0,90
Mg ano-1

+0,51
Mg ano-1
Tempo decorrido a partir do primeiro cultivo

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

14,2

28,8

24,2

46,4

78,9

C.V.

32,6

37,6
5 – 10 cm

ns

26,1

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

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).

N-inorgânico no solo (kg ha-1)

15
12
9
6
3
0
CE

PA

PC

PD 8

PD 10
N-NO3

PD 12
N-NH4

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.
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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.

-1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– C-microbiano (kg ha ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CE
PA
PC
PD 8
PD 10
PD 12
C.V.

557,5 ± 97,0 Aa
248,7 ± 39,5 Bb
118,5 ± 10,0 ABb
271,4 ± 22,8 Ab
276,1 ± 107,0 Ab
293,8 ± 16,9 Ab
22,9

272,6 ± 38,9 BCa
80,1 ± 45,9 Cb
41,9 ± 3,5 Cb
109,9 ± 73,2 BCb
84,9 ± 42,1 Bb
59,7 ± 28,5 Cb
23,4

488,0 ± 80,6 Aa
349,6 ± 53,4 Aab
114,2 ± 19,4 Abc
199,6 ± 38,4 ABbc
243,5 ± 85,9 Abc
147,7 ± 23,3 BCc
22,7

CE
PA
PC
PD 8
PD 10
PD 12
C.V.

439,5 ± 82,1 Aa
160,4 ± 21,7 ABb
158,5 ± 8,8 Ab
145,2 ± 24,7 ABb
200,0 ± 46,9 Ab
207,2 ± 11,9 Ab
17,8

295,5 ± 4,4 Aa
48,6 ± 36,0 Cb
55,5 ± 15,2 CDb
66,5 ± 90,1 BCb
85,1 ± 45,7 Bb
23,1 ± 32,8 Eb
30,3

424,0 ± 47,8 Aa
229,4 ± 43,1 Ab
147,7 ± 25,9 ABbc
147,9 ± 8,1 Abc
127,2 ± 34,8 Abc
104,9 ± 20,6 BCc
16,9

0 – 5 cm
190,9 ± 91,6 Ca
151,9 ± 16,9 BCab
86,5 ± 27,34 Bab
77,9 ± 18,0 Cab
68,1 ± 29,6 Bb
96,7 ± 24,6 Cab
38,3
5 – 10 cm
247,6 ± 54,2 Aa
67,6 ± 39,5 BCb
86,0 ± 62,7 Db
45,8 ± 31,7 Cb
40,1 ± 31,2 Bb
55,3 ± 17,5 Db
44,6

496,7 ± 61,9 Aa
231,5 ± 34,8 Bb
150,9 ± 26,5 Ab
114,0 ± 38,5 BCb
182,3 ± 70,8 ABb
178,2 ± 39,9 Bb
21,6

399,1 ± 24,6 ABa
208,8 ± 20,1 BCb
116,6 ± 20,3 ABb
126,4 ± 30,8 BCb
181,9 ± 30,9 ABb
213,7 ± 83,9 ABb
17,8

400,7 ± 142,8 ns
211,8 ± 91,3
104,8 ± 37,0
149,9 ± 71,9
172,8 ± 83,1
165,0 ± 83,9
63,5

18,2
16,2
14,7
19,9
31,7
30,7

364,8 ± 69,9 Aa
123,9 ± 18,9 BCb
119,5 ± 1,6 BCb
56,8 ± 37,1 Cb
104,8 ± 34,2 Bb
110,3 ± 33,0 Bb
28,3

311,4 ± 76,6 Aa
131,7 ± 18,1 BCb
86,0 ± 21,7 CDb
70,1 ± 35,5 BCb
107,6 ± 21,8 Bb
93,7 ± 59,9 BCb
31,4

347,2 ± 75,7 ns
127,0 ± 65,3
108,9 ± 40,0
88,8 ± 45,6
110,8 ± 52,8
99,1 ± 62,6
72,3

20,0
26,3
22,7
35,7
30,5
18,0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– N-microbiano (kg ha-1) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CE
PA
PC
PD 8
PD 10
PD 12
C.V.

36,8 ± 2,5 Ba
18,4 ± 3,2 Bbc
10,0 ± 3,5 Bc
32,0 ± 7,3 Aab
14,7 ± 1,2 Bc
12,7 ± 8,5 ABc
23,3

10,7 ± 9,5 D ns
9,4 ± 3,8 B
6,8 ± 1,5 BC
12,5 ± 8,4 BC
12,4 ± 4,1 BC
11,8 ± 5,0 AB
58,1

23,4 ± 6,3 BCa
24,6 ± 9,2 Ba
7,2 ± 6,1 Ca
10,4 ± 2,2 BCa
23,2 ± 10,9 Ba
15,7 ± 3,0 Aba
37,9

CE
PA
PC
PD 8
PD 10
PD 12
C.V.

35,7 ± 9,3 Aa
10,7 ± 3,6 ABb
11,4 ± 3,2 ABb
10,7 ± 1,8 Ab
6,0 ± 3,9 BCb
10,7 ± 4,6 Bb
34,6

14,8 ± 7,8 B ns
5,8 ± 1,5 B
7,4 ± 3,1 B
9,3 ± 9,8 C
13,8 ± 4,0 AB
8,1 ± 4,3 B
63,5

26,3 ± 6,8 Aba
18,8 ± 5,2 Aab
12,1 ± 3,3 ABb
9,7 ± 3,3 Bb
10,3 ± 3,7 BCb
10,5 ± 3,5 Bb
32,1

0 – 5 cm
20,1 ± 2,2 CDa
8,3 ± 0,9 Bab
5,9 ± 2,3 BCb
3,6 ± 2,9 Cb
3,3 ± 1,9 Cb
6,5 ± 1,3 Bb
43,2
5 – 10 cm
23,0 ± 2,2 Aba
5,7 ± 0,8 Bbc
10,0 ± 4,5 Bb
3,0 ± 2,8 BCbc
2,0 ± 1,0 Cc
4,0 ± 1,8 Bbc
31,4

28,1 ± 11,2 BCa
8,9 ± 1,7 Bb
5,3 ± 0,7 BCb
9,3 ± 4,2 Cb
10,5 ± 7,4 Bb
8,9 ± 1,0 ABb
47,6

66,3 ± 28,1 A ns
40,2 ± 14,9 A
22,4 ± 13,6 A
22,1 ± 5,1 AB
30,3 ± 13,7 A
30,8 ± 19,7 A
51,6

30,9 ± 19,4 ns
18,3 ±12,6
9,6 ± 6,5
15,0 ± 10,3
15,8 ± 9,6
14,4 ± 8,7
74,3

20,2
38,1
25,8
27,3
22,5
35,4

23,0 ± 1,5 ABa
7,9 ± 6,9 ABb
7,1 ± 2,7 Bb
2,3 ± 2,4 Cb
1,8 ± 1,6 Cb
6,9 ± 2,3 Bb
38,9

33,4 ± 4,7 A ns
19,1 ± 8,5 AB
24,0 ± 12,1 A
13,5 ± 7,3 AB
17,7 ± 5,7 A
18,9 ± 5,5 A
38,5

26,1 ± 7,7 ns
11,4 ± 6,2
12,1 ± 6,2
8,1 ± 4,5
8,7 ± 6,5
9,9 ± 5,1
66,2

19,5
34,5
23,1
30,4
34,7
31,8

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
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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 Ninorgânico 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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Figura 26. Fluxo dos gases no sistema solo-atmosfera nos diferentes períodos amostrados para
o Cerradão (CE), pastagem (PA), plantio convencional (PC) e plantio direto (PD)
com 8, 10 e 12 anos. A) fluxos de C-CO2 (mg m-2 h-1), B) fluxos de N-N2O (μg m-2
h-1) e, C) fluxos de C-CH4 (mg m-2 h-1).
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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:
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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.
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**

-0,10

ns

-0,16ns

PD 12

0,65**

0,63**

0,47ns

Cultivado2

0,55**

0,43**

0,17ns

SPD3

0,62**

0,28*

0,31*

0,45**

0,33**

Área

1

4

Total
1

0,57**
2

Correlações para cada áreas amostrada (n=18); 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*

ns

-0,33ns

PC

0,77**

-0,01

PD 8

0,54**

PD 10

ns

ns

0,84**

-0,51*

-0,26

-0,11

0,47ns

0,20ns

-0,07ns

-0,35ns

0,40ns

-0,08ns

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**

ns

ns

ns

0,09ns

PC

0,68**

0,03

PD 8

0,14ns

PD 10

ns

0,65**

-0,46

-0,28

0,26

0,34ns

0,19ns

0,02ns

-0,57*

0,15ns

-0,47ns

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).
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Tabela 26 – Fluxo de N-N2O e C-CH4 em C-equivalente (kg ha-1 ano-1) no sistema soloatmosfera 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

358,50

185,96

133,39

48,78

100,51

139,82

161,16 ± 106,86 a

252,88a

158,84 ab

158,42 ab

71,06 b

74,30 b

137,79 ab

PD 12
Média

2

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

335,26

142,33

119,83

35,92

95,15

132,80

143,55 ± 121,07

238,69 a

154,50 ab

152,26 ab

65,27 b

64,03 b

128,50 ab

133,88 ± 78,17

PD 12
Média

2

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

Cerrado

Brasil

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

9,2 a 36,7

POTH et al. (1995)

-36,6 a -29,3

ANDERSON; POTH (1998)

115,7

Savana

Venezuela

731,2

Savana

Venezuela

69,5 a 138,9

Savana arbustiva

Venezuela

0,0 a 7,3

SIMONA et al. (2004)
SCHARFFE et al. (1990)

22,0

Floresta semidecídua

DONOSO et al . (1993)

-36,6

Savana

África do Sul

Savana

África do Sul

3,7 a 180,6

Floresta savana

África do Sul

78,9

Savana arborizada

Guiné

-51,3 a -36,6

ZEEP et al. (1996)
SCHOLES et al (1997)

-659,4 a -366,3

Savana
Média

-615,4 a 36,6

PRIEMÉ; CHRISTENSEN (1999)

-586,1
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 Cequivalente, 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.
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