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RESUMO 

PEDRA, Wellma Nascimento. Matéria orgânica e decomposição de resíduos em 

Argissolo Vermelho Amarelo submetido a diferentes sistemas de manejo e culturas 

de sucessão, cultivado com milho. Sergipe: UFS, 2011. 101p. (Dissertação - Mestrado 

em Agroecossistemas ). 

  

Os objetivos deste trabalho foram analisar o efeito de diferentes sistemas de cultivo  e 

plantas em sucessão ao milho doce (Zea mays L.), no estoque de C e N do solo e sobre o 

teor de carbono e nitrogênio das frações da MO, em experimento de longa duração 

conduzido em um Argissolo Vermelho-Amarelo; e avaliar a decomposição e a liberação 

de nutrientes para o solo pela parte aérea de plantas de cobertura, colocadas em bolsas 

de decomposição. Utilizou-se um sistema de faixas experimentais sob parcelas 

subdivididas com três repetições, compostos por 12 tratamentos que associam três 

manejos de solos (parcelas)- (CC – cultivo convencional, CM – cultivo mínimo, PD – 

plantio direto) e quatro plantas (subparcelas)- (comerciais: amendoim (Arachis 

hypogeae), feijão (Phaseolus vulgaris); cobertura: guandu (Cajanus cajan) e crotalária 

(Crotalaria juncea). O tempo de implantação do plantio direto e a sucessão de culturas 

promoveram alterações nos estoques de C e N nas profundidades avaliadas. A ausência 

e minimização do revolvimento do solo nos sistemas CM e PD favoreceu os maiores 

teores de C e N nas frações húmicas da M.O do Argissolo Vermelho Amarelo. O 

sistema PD foi o que mais contribuiu para a liberação de nitrogênio no solo, proveniente 

dos restos vegetais em decomposição. O sistema CM apresentou as maiores taxas de 

decomposição do carbono no solo. Conclui-se que os sistemas de manejo PD e CM 

podem contribuir para uma melhor sustentabilidade agrícola. 

 

Palavras-chave: matéria orgânica, estoque de carbono, decomposição. 

 

Orientador: Alceu Pedrotti - UFS (Orientador). 
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ABSTRACT 

PEDRA, Wellma Nascimento. Organic matter and decomposition of wastes Alfissol 

under different management systems and sequential crops cultivated with maize. 

Sergipe, UFS, 2011. 101p. (Dissertation - Master in Agroecosystems). 

 
The objectives were to analyze the effect of different cropping systems and plants in 

succession to corn (Zea mays L.) on carbon storage and nitrogen and the carbon and 

nitrogen fractions of OM in experiment Long-term driven in a Red-Yellow, and 

evaluate the decomposition and nutrient release to soil the shoots of plant cover, placed 

in bags to decompose. We used an experimental system tracks under split plot design 

with three replications consisting of 12 treatments involving three management of soils 

(plots) - (CC - conventional tillage, CM - minimum tillage, NT - no-tillage) and four 

plants (subplots ) - (Commercial: peanut (Arachis hypogeae), bean (Phaseolus vulgaris) 

cover: (Cajanus cajan) and (Crotalaria juncea). The time of implementation of zero 

tillage and crop succession promote changes in C stocks and N in the depths. The 

absence and minimization of soil disturbance in PD and CM systems resulted in higher 

levels of C and N in humic fractions of OM Alfissol. The PD system was the largest 

contributor to the release of soil nitrogen, from the decomposing plant residues. The 

CM system had the highest rates of decomposition of soil carbon. We conclude that the 

management systems NT and MT may help to improve agricultural sustainability.  

 

Keywords: organic matter, carbon storage, decomposition. 

  

 

Pedrotti Alceu - UFS (Orientador). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Em solos tropicais e subtropicais a matéria orgânica tem ampla contribuição na 

melhoria das características químicas, físicas e biológicas dos mesmos. Com a remoção 

da vegetação natural e implantação de sistemas agrícolas, o solo se torna vulnerável à 

degradação, devido às perdas da matéria orgânica que, com o manejo apropriado adquire 

novamente um novo equilíbrio. Portanto, a matéria orgânica do solo pode ser considerada 

um significante indicador da qualidade do solo, pois ela está relacionada com várias 

propriedades. Modificações no teor da matéria orgânica significam alterações nessas 

características, as quais representam os efeitos do sistema de manejo utilizado. 

O teor de matéria orgânica no solo (MOS) é muito sensível em relação às práticas 

de manejo.  A maioria dos atributos do solo tem estreita relação com a MOS, como a 

estabilidade dos agregados estruturais, infiltração e retenção de água no solo, resistência à 

erosão, atividade biológica, capacidade de troca de cátions (CTC) e disponibilidade de 

nutrientes às plantas. 

Portanto, o estudo da matéria orgânica em agroecossistemas é um assunto 

estratégico para que se obtenha a sua sustentabilidade. 

Uma opção para manter ou melhorar os estoques de matéria orgânica do solo 

(MOS), assim como de carbono, nitrogênio e a fertilidade, é o emprego de sistemas de 

manejo que possam adicionar material orgânico, fornecendo um balanço entre a adição 

e a retirada desses elementos através de práticas conservacionistas. Os estoques de 

matéria orgânica em qualquer agroecossistema são conseguidos pela interação dos 

fatores que originam sua formação e aqueles que causam sua decomposição.  

De acordo com o que foi exposto fica então evidente a importância da 

comparação dos tipos de sistema de cultivo, a fim de, verificar qual manejo apresenta 

mais melhorias físicas e químicas para os solos agrícolas, contribuindo para uma futura 

sustentabilidade dessas áreas. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a decomposição de resíduos 

orgânicos e frações da matéria orgânica de um ARGISSOLO VERMELHO-

AMARELO submetido a culturas de sucessão e diferentes sistemas de manejo, nos 

tabuleiros costeiros do estado de Sergipe. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, os quais são descritos a seguir:  
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O primeiro capítulo consiste na apresentação da importância da matéria orgânica 

para os agroecossistemas e apresenta o estado da arte acerca do tema abordado nos 

capítulos seguintes, fundamentando os conhecimentos identificados na literatura.  

O segundo capítulo consiste de uma investigação sobre os estoques de carbono e 

nitrogênio presentes no agroecossistema estudado, a fim de se verificar a relação entre 

os diferentes sistemas de cultivo e plantas de sucessão com o carbono e nitrogênio 

estocado no solo. 

O terceiro capítulo analisa os níveis de carbono e nitrogênio das frações da 

matéria orgânica do solo cultivado sob diferentes sistemas de manejo e culturas de 

sucessão. 

O quarto capítulo aborda a decomposição de resíduos culturais, através da 

utilização de bolsas de decomposição e a correlação deste fator com os sistemas de 

cultivo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Sistemas de manejo 

 

O sistema convencional de manejo envolve os processos de aração e gradagem 

do solo. Este tipo de manejo é considerado como sendo o que causa maior degradação, 

ocasionando redução no teor de matéria orgânica. Essa perda de matéria orgânica é 

aumentada quando ocorre o revolvimento do solo e conseqüente rompimento dos 

agregados do mesmo (ROSCOE et al., 2006). 

No sistema de manejo mínimo, o preparo do solo é realizado através de uma 

mínima quantidade de operações desde o preparo do solo até os tratos culturais, 

necessários para criar condições à germinação da semente e o estabelecimento da 

cultura (CURI et al., 1993).  

O plantio direto (PD) consiste na semeadura direta sem qualquer operação de 

preparo do solo. De acordo com Oliveiros (2008) no sistema de plantio direto, os teores 

de matéria orgânica no solo são preservados, pois existe uma diminuição na taxa de 

decomposição, em função de uma menor fragmentação e da falta de revolvimento do 

solo. Desta maneira, os resíduos ficam na superfície, tendo uma menor área de contato 

com o solo.  
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Nesse tipo de sistema outra característica que merece destaque diz respeito a 

aptidão do sistema de culturas em prover carbono para o solo. Para que exista um 

acúmulo eficaz de matéria orgânica no solo, deve existir uma percentagem de entrada de 

carbono superior a taxa de decomposição. Com base nesse aspecto, a rotação de culturas 

exerce um papel fundamental para proporcionar incrementos nas produções de resíduos 

que retornam ao solo (ROSCOE et al., 2006). 

 

2.2. Matéria orgânica como indicador de qualidade do solo 

 

A qualidade do solo consiste na capacidade que um determinado tipo de solo 

apresenta em um agroecossistema para desempenhar uma ou mais funções relacionadas à 

sustentação da atividade produtiva agrícola e ambiental, cujo manejo adequado do solo é 

fundamental para que as interações entre os fluxos de energia estabelecidos pelos fatores 

físicos, químicos e biológicos determinem as condições necessárias para o seu equilíbrio 

(RESENDE, 2009). A qualidade é determinada pela presença de matéria orgânica, devido 

a sua influência direta e indireta sobre atributos químicos, físicos e biológicos atuantes no 

mesmo.  É também considerada um dos parâmetros mais sensíveis às alterações 

provocadas pelo uso do solo e, por esta razão, tem sido objeto de diversas pesquisas que 

avaliam as alterações em seu conteúdo e qualidade, em decorrência da adoção de 

diferentes sistemas de manejo (SANTOS; CAMARGO, 1999). 

Spagnollo (2004) afirma que a qualidade do solo tende a diminuir devido as 

mudanças ocasionadas no uso da terra, principalmente o plantio em áreas desmatadas. 

Ainda assim, o auxilio das práticas conservacionistas como o sistema de plantio direto, 

tem sido um opção para buscar alcançar a sustentabilidade de solo agrícola no Brasil. 

Os solos presentes em regiões de clima tropical apresentam uma taxa de 1 a 5% 

de carbono, variando conforme as condições ambientais, tipos de vegetação e da textura 

do solo. Os mecanismos que controlam o ciclo do carbono são responsáveis por sua 

dinâmica (ALBERS et al., 2008). 

Mudanças nos sistemas de manejo podem auxiliar no processo de incremento e 

conseqüentemente reestruturar os índices de carbono orgânico no solo, proporcionando 

com isso uma sustentabilidade ao sistema produtivo (SUMAN et al., 2009). 
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O carbono orgânico particulado do solo (COP) corresponde à fração lábil do 

carbono orgânico, sendo mais sensível, frente às mudanças de manejo do solo. A fração 

leve corresponde à MO livre, que representa de 10 a 30% do C orgânico. O estoque de 

C na matéria orgânica particulada constitui-se o indicador mais sensível à qualidade dos 

sistemas de manejo do solo, possibilitando verificar o efeito em curto prazo (BAYER et 

al., 2001;2002). 

Nos últimos anos, o estudo da matéria orgânica tem ganhado destaque, devido à 

crescente preocupação com a qualidade do meio ambiente. Essa preocupação incentivou 

o estudo da matéria orgânica graças ao seu papel decisivo em diversos aspectos 

relacionados ao solo e a água (BRONICK; LAL, 2005).  

Os restos vegetais em seus estágios de decomposição, incluindo o húmus, a 

biomassa microbiana, o sistema radicular das plantas mortas e os restos vegetais 

presentes na superfície do solo, são considerados como a matéria orgânica do solo 

(MOS) (BAYER; MIELNICZUK, 2008). De acordo com os mesmos autores, a parte 

orgânica lábil que é adicionada ao solo, é considerada como matéria orgânica facilmente 

decomposta, levando de 3 a 4 meses o seu processo de ciclagem. 

aA MOS pode ser dividida em uma fração lábil (biodegradável, leve), 

representando aproximadamente 1/3 do carbono orgânico total do solo, que apresenta 

altas taxas de decomposição em um curto período de permanência no solo, sendo sua 

principal função o fornecimento de nutrientes às plantas através de sua mineralização e 

de energia e carbono aos microorganismos do solo. E uma fração humificada, mais 

complexa e de maior estabilidade, que representa cerca de 2/3 do carbono orgânico do 

solo, possuindo maiores taxas de permanência no solo (THENG et al., 1989), atuando 

principalmente nas condições físico-químicas do solo.  

Cerca de 80% da matéria orgânica depositada nos solos é perdido na forma de 

gases, processo esse que acontece durante a decomposição pelos microorganismos. E o 

restante permanece na forma estável no solo (SILVA; MENDONÇA, 2007). 

A presença de palhada sobre o solo favorece o acréscimo de matéria orgânica, 

através da decomposição dos restos vegetais. Uma série de nutrientes apresenta 

interação com a MOS, esse processo de associação com os nutrientes evita que os 

mesmos sejam perdidos por lixiviação e os tornam disponíveis para as plantas 

(BRONICK; LAL, 2005). A MOS é considerada por muitos autores como uma fonte 
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fundamental de nutrientes para as plantas, disponibilizando elementos essenciais como 

o N, P e S. 

A presença de matéria orgânica nos solos é de grande importância, uma vez que 

ela é o principal agente gerador de cargas elétricas negativas, responsáveis pela retenção 

de nutrientes e água, pela agregação do solo, além de servir de substrato e contribuir 

para a manutenção da diversidade biológica do solo (SILVA et al., 2004). 

O aumento das taxas de decomposição da MOS esta associado com a elevação da 

temperatura global, favorecendo com isso o aumento das emissões de CO2 na atmosfera 

(ROSCOE, 2006). 

O aporte de material orgânico é determinado pela cobertura vegetal existente 

sobre o solo. Do ponto de vista agrícola, a MOS atua como fonte primária de reserva de 

nutrientes para as plantas, controle da temperatura do solo, influência na agregação, 

aeração e retenção de umidade do solo. Os efeitos da presença de MOS possuem maior 

importância em solos mal estruturados, de baixa fertilidade, ácidos e com presença 

elevada de alumínio como normalmente são os solos dos tabuleiros (BRITO, 2005).  

Um dos fatores principais para os níveis baixos de MOS, em regiões de clima 

tropical diz respeito a dificuldade de produção da biomassa vegetal (CZYCZA, 2009). 

As propriedades físicas do solo desempenham um papel fundamental na 

manutenção da matéria orgânica do solo, principalmente nos trópicos. Nota-se que o 

teor de carbono está estreitamente relacionado com a textura do solo, tendendo a 

aumentar à medida que se eleva o teor de frações granulométricas mais finas (FELLER, 

1993). Em solos de textura arenosa contêm em geral, menores quantidades de carbono 

orgânico em comparação àqueles com textura mais fina. Solos de textura grosseira 

(arenosos), como alguns encontrados na região dos tabuleiros, os teores de MOS são 

baixos, em torno de 10 g.kg
-1

 ou menores (SOUZA, 1996). Esses baixos níveis de COT 

são encontrados principalmente, pelo fato do carbono estar mais acessível ao ataque de 

microorganismo, que desfavorece o seu acúmulo no solo (CALEGARI; MEDEIROS, 

2001).  
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2.3. Sustentabilidade dos Agroecossistemas 

 

Agroecossistemas são ecossistemas alterados pelo homem com o propósito de 

produzir alimentos e outras matérias-primas. Esses sistemas são dinâmicos, 

respondendo continuamente, a fatores ambientais, socioeconômicos, culturais e 

biológicos, de acordo com o manejo adotado (ARMANDO, 2002). São constituídos de 

comunidades de espécies vegetais e animais, que interagem com o meio físico e 

químico modificados pelo homem para produção de alimentos (ALTIERI et al., 2003). 

Os agroecossistemas possuem quatro propriedades: produtividade, estabilidade, 

sustentabilidade e equidade. A produtividade significa a produção de determinado 

produto por unidade de recurso que entra numa área. Estabilidade é a manutenção da 

produtividade tendo em vista que eventos não controláveis podem ocorrer. A 

propriedade sustentabilidade é a capacidade de um agroecossistema manter sua 

produtividade quando exposta a um grande distúrbio, enquanto equidade é definida 

como a distribuição da produtividade do agroecossistema (CONWAY, 1987). São mais 

complexos do que os ecossistemas naturais, pois abrangem o ser humano como 

componente essencial. Os agroecossistemas são avaliados como um tipo de sistema, em 

desequilíbrio por ser influenciado fortemente por fatores externos (RESENDE, 2002). 

 A autonomia é uma quinta propriedade, analisada como a capacidade do 

agroecossistema manter-se ao longo dos anos independente de oscilações (MARTEN, 

1988).  

Gliessman (2001) afirma que devido à utilização do chamado “pacote 

tecnológico”, implementado a partir da década de 70, a agricultura a nível mundial teve 

seu maior desenvolvimento, no entanto, a partir de estudo relacionados com o meio 

ambiente, foram verificados que as técnicas utilizadas desse novo modelo agrícola 

como: o uso intensivo do solo, monocultura, aplicação de fertilizantes sintéticos, 

controle químico de pragas; causaram uma série de danos no longo prazo e 

desconsideraram por completo a dinâmica ecológica dos agroecossistemas.  

Vários esforços têm sido cometidos na tentativa de buscar manejos e tecnologias 

que contribuam para a sustentabilidade dos agroecossistemas, em decorrência da 

crescente conscientização da sociedade sobre os impactos negativos das atividades 

agrícolas no meio-ambiente. Neste sentido, linhas de pesquisa multidisciplinares vêm 

sendo estabelecidas com a finalidade de abordar as mais diversas características como 
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os aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais dos agroecossistemas. A sua 

compreensão requer uma abordagem de processos, incluindo os mecanismos das 

diversas interações entre os organismos e destes com o ambiente, transcendendo a visão 

focada em produtos e em reações de causa e efeito (FERREIRA, 2005).  

Entre algumas características que podem servir para averiguar se as práticas 

utilizadas são ou não sustentáveis, estão: a) Efeitos negativos mínimos sobre o 

ambiente, não liberando substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, águas superficiais 

e subterrâneas; b) Preservação e recomposição da fertilidade do solo; c) Prevenção da 

erosão e manutenção da saúde ecológica do solo; d) Racionalização no uso da água, 

permitindo a recarga dos aqüíferos e satisfação das necessidades humanas e do 

ambiente; e) Dependência dos recursos de dentro do próprio agroecossistema; f) 

Valorização e conservação da diversidade biológica; g) Igualdade de acesso às práticas, 

tecnologias agrícolas e conhecimentos adequados possibilitando o controle local dos 

recursos agrícolas (GLIESSMAN, 2001). 

O desafio para a ciência é o gerenciamento desta complexidade das inter-

relações entre organismos, solo e planta, e o monitoramento dos diversos parâmetros 

biológicos, químicos e físicos do solo, no sentido de avaliar o desempenho ambiental, 

considerando ainda, as particularidades sócio-econômicas e culturais de cada sistema 

(FERREIRA, 2005).  

2.4. Indicadores de Sustentabilidade dos solos 

 

A FAO (1991) definiu o conceito de sustentabilidade das terras como sendo o 

sistema que envolve a conservação dos bens naturais, prevenindo o processo de 

degradação do solo e da água, utilizando tecnologias e certas atividades que associem os 

princípios sócio-econômicos com a preocupação ambiental, proporcionando suporte 

necessário para o contentamento continuado das necessidades humanas para as gerações 

atuais e posteriores.  

A transferência das áreas com a presença de florestas naturais, pelo uso agrícola 

de forma intensiva ou não, propicia que os solos se tornem mais vulneráveis, com as 

mudanças em sua estrutura e em sua porosidade, acarretando diminuição nas taxas de 

infiltração e retenção de água nos solos. O uso impróprio dos solos coligados com a 

adoção dos pacotes tecnológicos provindos da década de 70, fez com que a agricultura 
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se tornasse uma fonte de poluição difusa, produzindo um agroecossistema delicado e 

não sustentável (RHEINHEIMER et al., 2003). 

Islam e Weil (2000) afirmam que os indicadores de qualidade do solo, podem 

ser classificados em três categorias: Efêmeros - como exemplo dessa categoria tem-se a 

disponibilidade de nutrientes, compactação e acidez do solo, que variam conforme o 

tipo de manejo utilizado; Intermediários – agregação da biomassa microbiana e o teor 

de carbono orgânico total, que tem uma dependência da influência dos processos 

ocorridos no solo; Permanentes – textura, mineralogia e profundidade, esses parâmetros 

estão relacionados com as características do solo. 

Na região seca do Nordeste brasileiro, a fragilidade dos sistemas produtivos 

agrícolas está centrada na distribuição da precipitação pluvial, na baixa capacidade de 

armazenamento de água nos solos, na pequena profundidade dos solos e em sua maioria 

na baixa fertilidade e pelas práticas de manejo inadequadas, como a queima ou 

utilização de restos culturais para alimentação do rebanho. Essa prática conduz a 

degradação da fertilidade natural do solo, provocando perdas de nutrientes e 

empobrecimento dos solos (NUNES, 2006). 

Nestas mesmas condições, o sistema de plantio direto tem sua adoção 

comprometida, pela dificuldade em acumular e manter a cobertura do solo, em termos 

de quantidade e de qualidade. A não acumulação dos restos culturais deve-se à pequena 

quantidade adicionada ao solo, face ser este cultivado apenas uma vez por ano e os 

restos culturais ficarem expostos por um período longo sobre a superfície do solo 

(SILVA NETO, 2003). 

De maneira geral solos cultivados no sistema convencional perdem muita 

matéria orgânica e consequentemente sofrem aumento de densidade (ALLMARAS et 

al., 1973 apud LLANILLO, 2007). 

Segundo Melloni (2007), os indicadores de qualidade do solo podem ser: 

Físicos- textura, profundidade do perfil e raízes, infiltração e densidade do solo, 

capacidade de retenção de água; Químicos- teor de matéria orgânica, pH, condutividade 

elétrica, N, P, K disponíveis; Biológicos- biomassa microbiana e respiração. 

A matéria orgânica do solo pode ser utilizada como indicador de qualidade 

(MIELNICZUK, 1999), pois além de satisfazer o requisito básico de ser sensível a 

modificações pelo manejo do solo, é ainda fonte primária de nutrientes às plantas, 
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influenciando na infiltração, CTC, atividade biológica, retenção de água, 

susceptibilidade a erosão, entre outras (GREGORICH et al. 1994).  

Llanillo (2007) relata que o sistema de plantio direto para culturas anuais ou 

temporárias associado com um rol de ótimas práticas de integração lavoura-pecuária, 

sistemas agroflorestais e as áreas de proteção permanente começou a ser denominada a 

nível mundial de “Agricultura de Conservação”.  

Esse conceito é baseado em três fundamentos: o não revolvimento do solo, 

rotação de culturas e a cobertura permanente presente no solo (FAO, 2002; DIXON, 

2003; BENITES, 2003). 

De acordo com a Febrapdp (2010) o sistema de plantio direto no Brasil, ocupou 

na safra 2005/2006 mais de 25 milhões de hectares, já a nível mundial em 2004/2005 o 

valor foi de 95 milhões de hectares segundo Depsch (2005). Os efeitos positivos desse 

tipo de sistema de plantio estão relacionados com o incremento em longo prazo da 

fertilidade do solo, redução da solicitação de trabalho, melhorias nos níveis de matéria 

orgânica do solo (HOBBS, 2007). 

Outra característica física do solo que é beneficiada com o sistema de plantio 

direto é a estabilidade dos agregados da camada superficial do solo. Silva et al. (2006) 

compararam os sistemas de cultivo direto e convencional, concluindo que a estabilidade 

dos agregados aumentou consideravelmente no plantio direto em relação ao 

convencional. Isso pode ser explicado segundo Wohlenberg et al. (2004) onde os 

sistemas que aportam mais materiais orgânicos e tendem a cobrir o solo, grande parte do 

ano, melhoram a estabilidade e a distribuição dos agregados no solo. 

O sucesso na utilização do plantio direto está fundamentado na quantidade e na 

qualidade da cobertura do solo, proporcionada pelos restos culturais. A cobertura do 

solo dissipa a energia cinética das chuvas, diminuindo a desagregação do solo, pelo 

impacto das gotas (SCAEFER et al., 2001), além de aumentar o volume de água 

armazenado e a infiltração, diminuindo, dentro de certos limites, o escoamento 

superficial e a erosão hídrica (MORAIS; COGO, 2001). 

No sistema de plantio direto grande quantidades de restos culturais persistem 

durante maior período de tempo sobre a superfície do solo, em virtude do menor contato 

com o solo, dificultando a ação microbiana (AMARAL et al., 2004).  
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Assim, a eficiência deste sistema de cultivo depende, dentre outros aspectos, do 

conhecimento da velocidade de decomposição dos restos culturais mantidos sobre o 

solo, especialmente quando se adotam rotações de cultivos (BERTOL et al., 2004). 

A taxa de decomposição dos restos culturais depositados sobre o solo está 

principalmente relacionada à relação carbono/nitrogênio (C/N) do tecido, por isso 

espécies não gramíneas como mucuna preta, crotalária, ervilhaca e nabo forrageiro 

possuem maior taxa de decomposição, quando comparadas com gramíneas como 

milheto e aveia preta (CERETTA et al., 2002; PERIN et al., 2004).  

Entre as espécies utilizadas, as leguminosas se destacam por formarem 

associações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio, resultando em uma 

reserva deste nutriente ao sistema solo-planta, contribuindo com a nutrição das culturas 

subseqüentes, enquanto as gramíneas destacam-se por persistirem durante maior período 

de tempo sobre a superfície do solo (ANDREOLA et al., 2000). 

Nos últimos anos vários estudos têm sido realizados com o objetivo de 

compreender melhor a dinâmica de mineralização dos nutrientes presentes em plantas 

utilizadas como os adubos verdes (CABRERA et al. 2005; MENEZES; SALCEDO, 

2007).  

Estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de identificarem-se elementos 

químicos, compostos ou grupos de compostos, que expliquem melhor o processo de 

decomposição, não somente de adubos verdes, mas também de resíduos orgânicos em 

geral (CABRERA et al. 2005).  
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CAPÍTULO 1 

ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES 

DE MANEJO DE UM ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, CULTIVADO 

COM MILHO DOCE NOS TABULEIROS COSTEIROS DE SERGIPE 

 

 

1.1. RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito de diferentes sistemas de cultivo e plantas 

em sucessão ao milho doce (Zea mays L.) no estoque de C e N do solo, em experimento 

de longa duração conduzido em um Argissolo Vermelho-Amarelo nos Tabuleiros 

Costeiros no Estado de Sergipe. Utilizou-se um sistema de faixas experimentais sob 

parcelas subdivididas, compostos por 12 tratamentos que associam três manejos de 

solos (parcelas)- (CC – cultivo convencional, CM – cultivo mínimo, PD – plantio 

direto) e quatro plantas (subparcelas) - (comerciais: amendoim (Arachis hypogeae L.), 

feijão (Phaseolus vulgaris L.); cobertura: guandu (Cajanus cajan L.) e crotalária 

(Crotalaria juncea L.), com três repetições. O tempo de implantação do plantio direto e 

a sucessão de culturas promoveram alterações nos estoques de C e N no perfil do solo. 

Os estoques de C foram maiores no sistema PD em relação ao CC.  

 

Palavras-chave: carbono, nitrogênio, plantas de sucessão. 

 

 

1.2. ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to analyze the effect of different cropping systems and plants 

in succession to corn (Zea mays L.) on carbon storage and soil N in long-term 

experiment conducted in a Red-Yellow in the Coastal Plains the state of Sergipe. We 

used an experimental system tracks under a split plot, consisting of 12 treatments 

involving three management of soils (plots) - (CC - conventional tillage, CM - 

minimum tillage, NT - no-tillage) and four plants (subplots) - (Commercial: peanut 

(Arachis hypogeae L.), bean (Phaseolus vulgaris L.) cover: (Cajanus cajan L.) and 

(Crotalaria juncea L.) with three replications. The time of implementation of zero 

tillage and the succession of cultures promote changes in stocks of C and N in the soil 

profile. The C stocks were higher in the NT system compared to the CC. 

 

Keywords: carbon, nitrogen, plant succession. 
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1.3. INTRODUÇÃO 

 

 

No ciclo do carbono terrestre, os solos contêm a maior fração de carbono, em 

relação à vegetação e à atmosfera. Conseqüentemente, os solos são considerados o 

maior reservatório e o principal sumidouro de carbono. Este é considerado seqüestrado 

pelo relativo longo período de tempo que possa residir nos solos e assim ficar impedido 

de voltar para a atmosfera (SWIFT, 2001). 

Na iminência de mudanças climáticas de controversa reversibilidade (MEEHL et 

al., 2007), a importância do conhecimento dos estoques de carbono em diferentes 

classes de solos está ligada à tentativa de avaliar o que poderá ser perdido no caso de 

mudanças no uso da terra com a adoção de práticas intensificadoras da decomposição 

ou mineralização da matéria orgânica ou de aumentos de temperatura como 

conseqüência das mudanças climáticas globais (LAL, 2004) e, mais recentemente, o que 

isto pode representar em termos de serviços ambientais de estocagem de carbono pelos 

solos (HAVSTAD et al., 2007).  

O estoque de C de um solo sob vegetação natural representa o balanço dinâmico 

entre a adição de material vegetal morto e a perda pela decomposição ou mineralização. 

A qualidade do C da vegetação depende muito do clima (principalmente temperatura do 

ar e chuvas), do tipo de vegetação e da fertilidade do solo (solos férteis resultam em 

plantas maiores que contêm mais C a ser depositado no solo). Os processos de 

transformação do C são fortemente influenciados pelo clima, tipo e qualidade da MO e 

suas associações químicas e fisico-químicas com os componentes minerais do solo 

(MACHADO, 2005) (Figura 1). 
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Figura 1: Ciclo do carbono (WATSON et al., 2001).  

 

Os estudos de avaliação de estoques de carbono (EC) e nitrogênio (EN) em solos 

têm sido feitos com o objetivo de se conhecer o mais detalhadamente possível o 

tamanho do compartimento solo como armazenador de carbono e nitrogênio, 

imprescindível no auxílio ao levantamento dos conteúdos de carbono orgânico 

seqüestrados nos ecossistemas terrestres (LORENZ et al., 2007). 

Estimativas de Cerri et al. (2004) demonstram ter ocorrido emissão líquida anual 

de 46,4 milhões de toneladas no período de 1975-1995, enquanto que a mitigação 

decorrente da adoção do sistema plantio direto alcançou 33 milhões de toneladas de gás 

carbônico anualmente, no mesmo período.  

A pesquisa tem mostrado que, indubitavelmente, a manutenção do estoque de 

carbono no solo cultivado é intrínseco ao manejo dispensado ao solo e às culturas, que 

também interfere, de forma incontestável, na qualidade dos recursos hídricos inseridos 

no contexto das bacias hidrográficas dos ecossistemas envolvidos. Para exemplificar, 

somente a conversão de ecossistemas naturais para agricultura pode corresponder a 

perdas superiores a 60% do estoque de matéria orgânica em solos temperados e superar 

75% do estoque original em solos tropicais, implicando, portanto, em significativa 

emissão de gás carbônico para a atmosfera (LAL, 2004a). 
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No Brasil, em sistemas de manejo de solo baseados no preparo convencional 

com intenso revolvimento de solo, normalmente, a perda do estoque original da matéria 

orgânica do solo, em solo não cultivado e em mata natural, pode atingir 50% em 

períodos que variam de 15 a 23 anos (BAYER et al., 2003).  

Além disso, esses sistemas são comumente mais predispostos à erosão, que, é 

responsável por emissões globais de até 1,0 Pg C ano
-1

. A dimensão da contribuição das 

diferentes formas de exploração agrícola (mudanças no uso do solo) na emissão de gás 

carbônico é evidente ao observar que este gás corresponde a aproximadamente 22% do 

total emitido, embora essa estimativa tenha grande incerteza (LAL, 2003). 

Lovato et al. (2004) estimam que a adição anual de carbono necessária para 

manter o estoque original de carbono orgânico total no preparo convencional é superior 

a 100% da necessidade requerida pelo sistema plantio direto.  

O preparo do solo, especialmente o convencional, com arados e grades, aumenta 

a oxidação do C e a mineralização do N pela incorporação dos resíduos, pela quebra dos 

agregados e pelo aumento da aeração do solo. Por outro lado, sistemas de preparo como 

o plantio direto, que diminuem a incorporação dos resíduos e a ruptura dos agregados, 

podem conservar ou aumentar os estoques de C e N (AL-KAISI et al., 2005).  

O acúmulo anual de C em solos cultivados no SPD para todo o Brasil foi 

estimado em -0,5 a 0,9 t ha
-1

 ano
-1

, com valor médio de 0,65 t ha
-1

 ano
-1

, quando 

comparado ao plantio convencional (BERNOUX et al., 2006). 

O acúmulo de carbono no solo está intimamente associado à utilização do 

sistema plantio direto. Em extensa revisão de literatura, os solos brasileiros acumulam, 

em média, 0,5 Mg C ha
-1

 ano
-1

 (CERRI et al., 2007). 

Sistemas de manejo que aumentem a adição de resíduos vegetais e a retenção de 

C no solo se constituem em alternativas importantes para aumentar a capacidade de 

dreno de C-CO2 atmosférico e mitigação do aquecimento global (BAYER et al., 2006). 

O preparo de solo e o manejo de culturas afetam as taxas metabólicas dos 

microrganismos nos processos de decomposição dos resíduos vegetais e da matéria 

orgânica no solo (MOS), as quais também são influenciadas pela temperatura e umidade 

do solo (LA SCALA Jr. et al., 2006). 

Sistemas conservacionistas de manejo promovem o aumento do conteúdo de 

MO (SÁ et al., 2001), contribuindo para que o solo desempenhe suas funções básicas 

(promover o desenvolvimento da vida, garantindo a qualidade ambiental, a saúde 
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animal e humana).Os fatores que favorecem a resistência da matéria orgânica (MO) à 

degradação podem ser químicos, como a formação de estruturas do tipo hidrocarbonetos 

de cadeias longas, a sua interação com colóides e/ou a formação de agregados com a 

fração inorgânica dos solos (DENEF et al., 2001). 

O sistema plantio direto pode também reduzir as emissões de outros gases (N2O, 

NO, 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 (QUEIROZ NETO, 

2006).  

O sistema plantio direto (SPD) pode ser considerado uma atividade com 

potencial para seqüestrar carbono no solo. Com o revolvimento somente na linha de 

plantio, a quantidade e manejo dos resíduos culturais depositados, as culturas 

envolvidas no sistema de rotação (LOVATO et al., 2004; DIEKOW et al., 2005) podem 

favorecer o acúmulo de C com a proteção física da MOS, dependendo das condições 

climáticas e do tipo de solo (BAYER et al., 2002). 

Contudo, o revolvimento somente na linha de plantio, a manutenção dos 

resíduos culturais na superfície e o aumento do estoque de C no solo favorecem a 

agregação, que, aliadas à elevação da umidade, pode ocasionar incremento das emissões 

de N2O dos solos (DRURY et al., 2004).  

Cabe ressaltar que, na subdivisão do país por regiões, os estados do Sul e do 

Sudeste apresentam seqüestro líquido de gás carbônico de, aproximadamente, 6,5 

milhões de toneladas, enquanto que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem 

emissão líquida superior a 52 milhões de toneladas anualmente, para o período 

considerado (BERNOUX et al., 2001). 

Desse modo, a maior atenção deve ser direcionada ao manejo da matéria 

orgânica do solo, a qual é considerada essencial para a fertilidade integral do solo, por 

atuar em aspectos de natureza química, física e biológica. O incremento da matéria 

orgânica do solo no sistema de produção apresenta impactos positivos na melhoria da 

qualidade (CONCEIÇÃO et al., 2005). 

A adoção de sistema de manejo do solo com aporte de resíduos e fertilização 

nitrogenada pode aumentar os estoques de C e N do solo devido ao aumento da 

produção de biomassa (DIECKOW et al., 2005).  
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A mineralização da matéria orgânica do solo, da qual fazem parte as reações de 

amonificação e nitrificação, transforma, em média, de 2% a 5% do N orgânico por ano, 

processo que pode ser influenciado pelo uso e manejo do solo, como nas áreas com 

pastagens, nas quais a forma amoniacal é favorecida por substâncias excretadas pelas 

raízes das gramíneas, que inibem a nitrificação, e pela existência de menores valores de 

pH, que ocorrem, geralmente, nessas condições (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002).  

Sendo ambos componentes da matéria orgânica, a dinâmica do N no solo é 

intimamente associada à dinâmica do C, apenas alterando os mecanismos de adição e de 

perda dos elementos no sistema (BAYER et al., 2000).  

A introdução de leguminosas como plantas de cobertura de solo, em sistemas de 

rotação de culturas, é uma prática que tem aumentado o fornecimento de nitrogênio e o 

rendimento vegetal. Adicionalmente aos aspectos relacionados ao rendimento das 

culturas, essas espécies têm aumentado os estoques de matéria orgânica e proporcionado 

melhorias em várias propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, principalmente 

quando associadas a sistemas de preparo sem revolvimento, ou com mínima 

mobilização do solo (BAYER et al., 2003).  

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito de diferentes sistemas de cultivo 

(plantio direto, cultivo mínimo e cultivo convencional) e plantas leguminosas: 

[Crotalária (Crotalaria juncea), Guandu (Cajanus cajan), Feijão (Phaseolus vulgaris) e 

Amendoim (Arachis hypogea)] em sucessão ao milho doce (Zea mays L.), no estoque de 

C e N do solo, em experimento de longa duração conduzido em um Argissolo 

Vermelho-Amarelo. 

 

1.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na Estação Experimental Campus Rural do Departamento 

de Engenharia Agronômica – DEA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, 

localizado na porção central da região fisiográfica do Litoral, no município de São 

Cristóvão-SE, a 15 km de Aracaju, cujas coordenadas geográficas de Greenwich são 

10°19'S de latitude, 36°39'O de longitude, com altitude de 22 m acima do nível médio 

do mar, em solo classificado como ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, conforme 
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Embrapa (2006). Os atributos químicos das áreas estudadas estão descritos nas tabelas 1 

a 3. 
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TABELA 1: Atributos químicos do solo sob sistema de plantio convencional 
 

 Profundidade (cm) 

 0-5  5-10   10-20  

Característica  Planta de Sucessão/milho 

 Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu 

pH 6,9 6,5 6,8 6,7  6,9 6,6 6,9 6,8  6,7 6,7 6,6 6,2 

P (mg.dm
-3

) 15,8 12,6 13,1 12,9  12,8 11,4 11,2 11,0  10,1 12,8 9,6 7,1 

H + Al (cmol.dm
-3

) 0,8 1,0 0,9 1,0  0,9 0,9 1,0 1,0  1,0 0,9 1,3 1,2 

K (mg.dm
-3

) 48,3 54,3 32,7 28,3  26,0 25,7 19,0 21,0  23,0 24,3 18,0 17,0 

Ca (cmol.dm
-3

) 1,2 1,2 1,1 1,0  1,0 1,3 1,1 1,2  1,2 1,2 1,1 1,0 

Mg (cmol.dm
-3

) 1,0 1,0 1,1 1,0  0,9 0,9 1,0 1,1  0,8 0,8 0,7 0,8 

SB (cmol.dm
-3

) 2,3 2,3 2,3 2,1  2,0 2,2 2,1 2,4  2,1 2,1 1,8 1,8 

V (%) 73,8 71,1 72,2 67,7  71,8 68,9 68,7 71,9  70,0 67,4 59,0 59,6 
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TABELA 2: Atributos químicos do solo sob sistema de cultivo mínimo 
 Profundidade (cm) 

 0-5  5-10   10-20  

Característica  Planta de Sucessão/milho 

 Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu 

pH 6,2 6,2 6,4 6,7  6,6 6,5 6,5 6,8  6,5 6,4 6,5 6,5 

P (mg.dm
-3

) 30,1 22,9 28,4 41,3  30,8 21,5 43,8 46,1  28,9 27,3 38,8 54,6 

H + Al (cmol.dm
-3

) 1,2 1,2 1,2 1,0  1,1 1,2 1,0 0,9  1,1 1,2 1,0 0,9 

K (mg.dm
-3

) 50,0 76,0 39,0 41,7  24,7 33,7 19,7 26,3  19,3 28,0 18,0 23,7 

Ca (cmol.dm
-3

) 1,4 1,5 1,4 1,9  1,5 1,5 1,6 1,7  1,3 1,4 1,5 1,7 

Mg (cmol.dm
-3

) 1,1 1,2 0,9 1,1  1,1 1,0 0,9 1,1  1,2 0,9 1,0 1,0 

SB (cmol.dm
-3

) 2,6 2,8 2,5 2,8  2,7 2,6 2,6 2,9  2,4 2,5 2,4 3,1 

V (%) 69,7 70,2 68,0 76,9  71,7 68,0 72,9 77,7  71,0 69,7 73,4 75,9 
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TABELA 3: Atributos químicos do solo sob sistema de plantio direto 
 Profundidade (cm) 

 0-5  5-10   10-20  

Característica  Planta de Sucessão/milho 

 Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu  Feijão Amendoim Crotalária Guandu 

pH 7,1 6,7 6,8 6,4  7,1 6,8 6,7 6,2  6,6 6,9 6,6 6,3 

P (mg.dm
-3

) 45,2 52,8 32,3 32,0  38,6 41,0 32,3 32,5  35,7 62,0 33,5 28,8 

H + Al (cmol.dm
-3

) 0,9 1,0 1,0 1,1  0,8 0,9 1,0 1,2  0,8 0,9 0,9 1,2 

K (mg.dm
-3

) 52,3 43,3 43,3 44,3  17,0 20,7 20,7 30,0  15,7 17,7 18,7 19,7 

Ca (cmol.dm
-3

) 2,3 2,0 2,3 2,8  1,6 1,8 2,2 2,6  1,4 1,4 1,9 1,9 

Mg (cmol.dm
-3

) 1,1 0,9 0,9 0,9  1,0 0,8 1,0 1,0  0,8 0,6 0,9 0,7 

SB (cmol.dm
-3

) 3,4 3,0 3,4 3,8  2,6 2,6 3,3 3,7  2,2 2,1 2,8 2,9 

V (%) 80,6 75,2 77,7 77,9  77,3 74,7 76,6 75,4  72,9 71,0 75,1 68,9 
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A região possui clima, de acordo com a classificação de Köppen, do tipo 

As',Tropical chuvoso com verão seco e pluviometria em torno de 1200 mm anuais, com 

chuvas concentradas nos meses de abril a setembro e temperatura média anual de 22°C. 

O experimento vem sendo conduzido desde o ano de 2001, avaliando o 

comportamento dos sistemas de manejo: cultivo convencional – CC (composto de 

gradagem com grade niveladora de discos + aração com arado de discos + gradagem), 

cultivo mínimo – CM (composto de 1 ou 2 gradagens com grade niveladora de discos, 

sendo que a segunda gradagem somente é realizada quando há incidência considerável 

de plantas invasoras) e plantio direto – PD (consistindo do não revolvimento do solo) e 

cultivo de plantas leguminosas em sucessão à cultura do milho doce (Zea mays L.) 

variedade Biomatrix BM 3061. 

As plantas de leguminosas utilizadas todos os anos em sucessão ao milho doce 

(Zea mays L.) foram: comerciais - feijão (Phaseolus vulgaris) e amendoim (Arachis 

hipogeae); de cobertura - guandu (Cajanus cajan) e crotalária (Crotalaria juncea). 

Utilizou-se o delineamento em parcelas subdivididas com três repetições distribuídas ao 

acaso. Sendo as parcelas constituídas pelos sistemas de cultivo e as sub-parcelas pelas 

espécies vegetais de sucessão (Figura 2). 
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FIGURA 2: Croqui do experimento. 

 

Para controle das invasoras durante o ciclo das diferentes culturas agrícolas e 

sistemas de manejo estudados, quando necessário, utilizou-se capina através de enxada 

nos cultivos mínimo e convencional, sendo usado herbicida no sistema plantio direto.  

Realizou-se coleta de amostras deformadas de solo, na área útil de cada parcela 

cultivada com milho, nas posições linha e entrelinha, em duas profundidades (0-10 e 10-

20 cm).  

 

1.4.2. Análise do solo 

Para determinação da densidade do solo e posterior avaliação do estoque de 

carbono, foram utilizados anéis de metal bizelados, nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, 

nas subparcelas das culturas em sucessão, onde as amostras de solo, após coletadas 

foram retiradas dos anéis e acondicionadas em cápsulas de alumínio previamente 

identificadas e encaminhadas ao laboratório para serem colocadas na estufa a 105 ºC 

por 24 h e depois pesadas (BLAKE; HARTGE, 1986).  

Para a determinação do COT, sub-amostras de terra fina seca ao ar (TFSA) 

foram trituradas e passadas em peneira (2mm) para determinação do teor de COT pelo 
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método de oxidação por via úmida, com aquecimento externo (YEOMANS; 

BREMNER, 1988). Segundo o referido método, a MOS é oxidada com uma mistura de 

K2Cr2O7 0,167 mol.L
-1

 e H2SO4 concentrado, sendo o excesso de dicromato titulado 

com sulfato ferroso amoniacal. Assume-se que o dicromato reduzido durante a reação 

com o solo equivale ao CO na amostra (GATTO et al., 2009). 

O nitrogênio total foi determinado através do método de Kjeldahl, baseado em 

digestão sulfúrica e destilação (EMBRAPA, 1997). 

O estoque de carbono em cada uma das camadas amostradas foi estimado a 

partir da expressão: 

E = (C x Ds x e)/10 (CARDOSO et al., 2010), 

em que E é o estoque de carbono em Mg.ha
-1

; C indica o teor de Carbono 

orgânico total em g kg-1; Ds é a Densidade do solo do horizonte estudado em kg dm
-3

 e 

“e” é a espessura da camada em cm. 

Para avaliar o efeito dos tratamentos e plantas de sucessão sobre as 

características avaliadas, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para a 

realização da análise estatística, utilizou-se o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2003). 

 

1.5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As plantas de cobertura e sistemas de manejo influenciaram o teor de carbono 

total, nas duas profundidades avaliadas (Figuras 3 e 4).  

O PD foi o que apresentou as maiores médias em comparação aos outros 

sistemas de cultivo, provavelmente esse fato foi ocasionado devido a pouca mobilização 

do solo, o qual proporcionou um maior incremento dos restos vegetais das plantas de 

cobertura. Os maiores conteúdos de N total no solo sob plantio direto são resultado da 

menor taxa de decomposição da M.O neste sistema. Além deste efeito, a localização 

superficial dos resíduos culturais reduz o contato solo-resíduo, retardando a 

decomposição. Outros efeitos, tais como: não-fracionamento mecânico dos resíduos, 

menor temperatura, maior umidade, menor aeração do solo e preservação dos agregados 

superficiais, contribuem para menor taxa de mineralização do N orgânico (AMADO et 
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al., 2000). Na figura 3 são demonstrados os valores obtidos para os três sistemas de 

cultivos. 

De acordo com Duda et al. (2003), que avaliaram o efeito de diferentes 

leguminosas nos teores de COT sob Argissolo Vermelho Amarelo, verificaram que o 

uso de adubos verdes pode proporcionar um aumento nos teores de COT. Esses autores 

observaram que a manutenção dos resíduos das leguminosas após cada corte promoveu 

ampliação nos teores COT, enfatizando a importância da utilização dessa prática para 

melhorar a fertilidade do solo. 

No sistema de manejo convencional, na profundidade de 0-10 cm, as plantas de 

cobertura amendoim, feijão e guandu, foram superiores com relação aos teores de 

carbono no solo,diferindo da crotalária. O mesmo comportamento se repetiu na 

profundidade de 10-20cm (Figura 3). A crotalária está no grupo das plantas com a mais 

baixa razão C/N do material verde, o que também pode explicar essa decomposição 

bastante elevada no início do processo, sobretudo no manejo com incorporação dos 

resíduos pela elevada concentração de N na parte aérea (CARVALHO et al., 2008).  

Comparando-se as duas profundidades avaliadas no sistema convencional, 

observou-se que o teor de carbono no solo cultivado com amendoim e a crotalária na 

profundidade de 0-10cm diferiram significativamente do teor de carbono do solo na 

profundidade de 10-20cm (Figura 3). Segundo Quaggio e Godoy (1997), a cultura do 

amendoim é dispensada da prática de adubação nitrogenada em plantio. Por sua vez 

aproveita bem o efeito residual de adubações anteriores, sendo excelente em rotação de 

culturas, na seqüência de culturas anteriormente adubadas. Segundo Moreira e Siqueira 

(2002) esse efeito residual de N de culturas anteriores serve como uma dose de arranque 

favorecendo a FBN. No sistema de manejo mínimo, nas profundidades de 0-10 e 10-20 

cm, as plantas de cobertura não apresentaram diferença significativa entre si e entre as 

profundidades avaliadas (Figura 3). 

No sistema de manejo plantio direto, na profundidade de 0-10 cm, as plantas de 

cobertura guandu e crotalária foram superiores com relação aos teores de carbono no 

solo, diferindo das plantas feijão e amendoim. A possível explicação para os maiores 

valores de carbono no solo cultivado com crotalária pode estar no fato de que esta 

planta disponibiliza muito nitrogênio à cultura do milho, o que ocasiona em aumento da 

biomassa que retorna ao solo como aporte de carbono no plantio direto. Assim, o cultivo 

de adubos verdes pode favorecer outras culturas em rotação ou sucessão, e, também, 
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com o tempo, incrementar o teor de matéria orgânica do solo, o qual está diretamente 

relacionado com a adição de N ao solo, seja pela fixação biológica, seja por meio da 

adição de fertilizantes minerais ou orgânicos (AMADO et al., 2002). 

 Já na profundidade de 10-20 cm o mesmo comportamento não se repetiu, pois 

não apresentaram diferença significativa entre si. Comparando-se as duas profundidades 

avaliadas, observou-se que o teor de carbono no solo cultivado com feijão e a crotalária 

na profundidade de 0-10 cm diferiram significativamente do teor de carbono do solo na 

profundidade de 10-20 cm (Figura 3). 
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(B) 

 
 

 

 

 

(C) 

 
 

FIGURA 3: Concentração de carbono orgânico total de um Argissolo Vermelho Amarelo, nas 

profundidades de 0-10 e 10-20cm em função de plantas de cobertura nos sistemas de plantio 

convencional (A), mínimo (B) e direto (C), cultivado com milho nos Tabuleiros Costeiros de 

Sergipe.
 1

Letras diferentes minúsculas, comparando as plantas de coberturas dentro das 

profundidades e  maiúsculas, comparando as plantas  coberturas entre as profundidades  diferem  

estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.São Cristóvão – SE, 2010. 
 

 

Avaliando os sistemas de manejo entre si, é possível confirmar a afirmação de 

que o revolvimento mínimo do solo propicia maiores incrementos de COT. Nas 
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profundidades 0-10 e 10-20 cm, o PD e CM apresentaram maiores resultados em 

relação ao CC (Figura 4). No CC as práticas de manejo realizadas parecem favorecer a 

quebra dos agregados e desta forma promover uma maior oxidação da matéria orgânica 

(PINHEIRO et al., 2003). 

Entre as profundidades avaliadas, o CC e o PD apresentaram diferenças quanto 

ao teor de carbono (Figura 4). 

 

 

 

 

FIGURA 4: Concentração de Carbono orgânico total de um Argissolo Vermelho Amarelo, nas 

profundidades de 0-10 e 10-20cm, em função dos sistemas de plantio convencional, mínimo e 

direto, cultivado com milho nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe.
  

1
Letras diferentes minúsculas, comparando os sistemas de cultivo dentro das profundidades e  

maiúsculas, comparando os sistemas de cultivo entre as profundidades  diferem  

estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.São Cristóvão – SE, 2010. 
 

 

Quanto ao estoque de carbono, de acordo com a Tabela 4, é possível observar 

que as plantas de cobertura não apresentaram diferença significativa, ao nível de 5% de 

probabilidade, nos teores de carbono na profundidade de 0-10 cm. Já na profundidade 

de 10-20 cm ocorreu diferença significativa entre os valores apresentados, sendo que as 

plantas de cobertura amendoim, feijão e guandu, foram superiores com relação ao 

estoque de carbono no solo, diferindo da crotalária. Comparando-se as duas 

profundidades avaliadas, observou-se que o estoque de carbono no solo diferiu 

significativamente entre as duas profundidades, sendo que na profundidade de 10-20 cm 

os valores foram maiores, e o guandu apresentou o maior resultado. Isso pode ser 
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explicado porque o feijão guandu é uma leguminosa de sistema radicular profundo e 

eficiente na ciclagem de nutrientes (NUNES, 2006).  

Quanto aos maiores valores apresentados na camada de 10-20 cm (Tabela 4), 

esse fato pode ser explicado em virtude do experimento já possuir 9 anos, essa relação 

foi também confirmada em trabalhos realizados por Bayer et al. (2000); Sá et al. (2001); 

Lovato et al. (2004), que verificaram aumentos na quantidade de C mais significativos 

nas camadas superficiais do solo, nos anos iniciais do sistema plantio direto, mas com o 

tempo, os estoques aumentaram nas camadas mais profundas. Outra explicação pode ser 

decorrente da textura do solo, pois de modo geral, solos mais argilosos apresentam 

menores taxas de mineralização do carbono (MENDHAM et al., 2002) e, 

conseqüentemente, maiores teores de COT, enquanto que maiores perdas são 

observadas nas frações texturais mais grosseiras (RAWLS et al., 2003), as quais 

possuem menor proteção coloidal do carbono, pois  segundo Neves et. al. (2005), há a 

perda do material orgânico da fração areia dado à maior labilidade, à suscetibilidade, à 

oxidação e à desintegração dos resíduos vegetais e hifas de fungos presentes nessa 

fração. 

A utilização de leguminosas em sistemas de rotação de culturas é uma eficiente 

estratégia de manutenção/recuperação dos estoques de carbono do solo. Segundo 

Pontelli et al. (2010) a inclusão de leguminosas em sucessão ao milho proporciona um 

aumento em 10% no estoque de carbono. 

 

 

TABELA 4. Estoque de carbono em função das plantas de sucessão/milho nas profundidades 

avaliadas. 

1
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem  estatisticamente 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.São Cristóvão – SE, 2010. 

 

O tempo de implantação do plantio direto e a sucessão de culturas promoveram 

alterações nos estoques de C no perfil do solo, apresentando diferença significativa, ao 

Plantas de Sucessão Estoque de C 

 0-10 cm 10-20 cm 

 --------------- Mg.ha‑1
 --------- 

Feijão 9,22 aB
1
 16,85aA 

Amendoim 9,58 aB 16,73aA 

Guandu 9,16aB 18,75aA 

Crotalária 10,11aB 13,11bA 
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nível de 5% de probabilidade entre os sistemas de cultivo e as profundidades avaliadas 

(Tabela 5). Nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, o CM e o PD foram superiores com 

relação ao estoque de carbono, diferindo estatisticamente do CC. Os resultados baixos 

para o estoque de C no CC possivelmente foram devido ao revolvimento constante do 

solo. 

Albuquerque et al. (2005) observaram que o acúmulo de C no preparo reduzido, 

ao longo do tempo, favorecem um maior acúmulo de matéria orgânica no solo em 

relação ao plantio convencional. Isso é decorrente do maior aporte de resíduos e do 

menor revolvimento do solo presentes no PD, conforme observado em diversos estudos 

(LEITE et al., 2003; BAYER et al., 2006; CARVALHO et al., 2008). 

Segundo Hickmann (2009), trabalhando em um Argissolo Vermelho-Amarelo, o 

autor observou que as diferenças apresentadas nos estoque de carbono nos sistemas de 

manejo, estão de acordo com estudos que preconizam a existência de maiores 

concentrações de carbono no sistema plantio direto em relação aos sistemas 

convencionais.                 

Já para a avaliação dos sistemas de manejo entre as duas profundidades, a 

camada de 10-20 cm apresentou resultados superiores quanto ao estoque de carbono, 

diferindo da camada de 0-10cm  (Tabela 5).  

 

TABELA 5.  Estoque de carbono em função dos sistemas de manejo  nas profundidades 

avaliadas. 

Sistema de Manejo
1
 Estoque de C 

 0-10 cm 10-20 cm 

 --------------- Mg.ha‑1
 --------- 

CC 6,90 bB
2
 10,83 bA 

CM 10,32 aB 19,19 aA 

PD 11,33 aB 19,06 aA 

1
CC -cultivo contínuo (gradagem+aração+gradagem); CM – cultivo mínimo (grade);  PD – 

plantio direto (sem cultivo). 
2
Letras diferentes minúsculas na vertical  e maiúsculas na 

horizontal diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São 

Cristóvão – SE, 2010. 

 

Os métodos de preparo do solo e plantas de sucessão influenciaram 

significativamente os estoques de carbono no solo. Os menores valores foram 

encontrados no CC (Tabela 6). Esse comportamento pode ser explicado em função deste 

sistema de manejo apresentar uma distribuição uniforme da matéria orgânica no perfil 
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do solo, em virtude da inversão da camada superficial e da incorporação dos resíduos 

durante a aração e dessa forma, as perdas de C são intensificadas pelo aumento da 

atividade microbiana devido à exposição da superfície e fratura dos agregados, 

oxigenação do ambiente interno do solo, favorecimentos de acúmulo de maior 

quantidade de calor na camada superficial revolvida e sem cobertura, além de favorecer 

as perdas por erosão (AMORIM et al., 2010). 

Dentro do CC, o solo com as plantas feijão, amendoim e guandu diferiu 

significativamente do solo com crotalária, quanto ao estoque de carbono. No CM, não 

houve diferença estatística entre as espécies, já no PD as plantas de cobertura 

apresentaram diferenças significativas quanto ao estoque de carbono. Comparando-se os 

valores apresentados entre os sistemas de manejo, o solo cultivado com feijão e 

amendoim apresentou maiores valores dentro do sistema de manejo mínimo. Já o 

guandu e a crotalária forneceram maiores aportes de carbono no sistema de manejo 

direto (Tabela 6). 

 

 
TABELA 6. Estoque de carbono em função das plantas de sucessão/milho e dos sistemas de 

manejo, nas profundidades avaliadas. 

Plantas de Sucessão Estoque de C   

 CC CM PD 

                                                 ------ Mg.ha‑1
 -------  

Feijão 10,57 aB
1
 15,09 aA 13,45 bAB 

Amendoim 10,60 aB 15,20 aA 13,67 bAB 

Guandu 11,65 aB 14,42 aAB 15,7 abA 

Crotalária 2,64 bB 14,32 aA 17,88 aA 

1
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

Com relação ao nitrogênio total, o solo cultivado com as espécies avaliadas não 

apresentou diferença significativa dentro do sistema convencional (Figura 5).  

No sistema de manejo mínimo, dentro da profundidade de 0-10 cm, não houve 

diferença significativa, no entanto na profundidade de 10-20cm, as plantas de sucessão 

amendoim, guandu e crotalária proporcionaram maiores aportes de nitrogênio com 

relação à planta feijão. Avaliando entre as profundidades, somente a planta feijão 

apresentou diferença significativa (Figura 5). Os menores valores apresentados no solo 

cultivados com feijão podem ser devido à baixa taxa de fixação de nitrogênio nesta 
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espécie, que pode ser melhorada com inoculações de estirpes fixadoras de nitrogênio 

(VIEIRA et al., 2010). 

No sistema de manejo plantio direto, dentro da profundidade de 0-10 cm, não 

houve diferença significativa, no entanto na profundidade de 10-20 cm, as plantas de 

sucessão amendoim, guandu e crotalária proporcionaram maiores aportes de nitrogênio 

com relação à planta feijão. Avaliando entre as profundidades, somente a planta feijão 

apresentou diferença significativa (Figura 5). 

 

(A) 

 

 

 

(B) 
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(C) 

 

 
 

FIGURA 5: Concentração do nitrogênio total do solo de um Argissolo Vermelho-Amarelo, nas 

profundidades de 0-10 e 10-20cm, em função de plantas de cobertura nos sistemas de plantio 

convencional (A), mínimo (B) e direto (C). 
 

1
Letras diferentes minúsculas, comparando as plantas de coberturas dentro das profundidades e  

e maiúsculas, comparando as plantas  coberturas entre as profundidades  diferem  

estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.São Cristóvão – SE, 2010. 
 

 

 

Avaliando somente os valores de NT presentes nos sistemas, é confirmado que o 

CM e PD apresentaram maiores resultados na profundidade de 0-10 cm, em comparação 

ao CC (Figura 6). Isso pode ser explicado pelo menor revolvimento do solo, o que 

acarreta em maior aporte de nutrientes devido à baixa taxa de oxidação da matéria 

orgânica (AMADO et al., 2002). Na profundidade de 10-20 cm o CM apresentou 

maiores resultados, diferindo estatisticamente dos sistemas CC e PD. Entre as duas 

profundidades, apenas o PD diferiu estatisticamente, proporcionando um maior aporte C 

na profundidade de 0-10cm. 
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FIGURA 6: Concentração do nitrogênio total do solo de um Argissolo Vermelho-Amarelo, nas 

profundidades de 0-10 e 10-20cm, em função dos sistemas de plantio. 
 

1
Letras diferentes minúsculas, comparando as plantas de coberturas dentro das profundidades e  

e maiúsculas, comparando os sistemas de cultivo entre as profundidades  diferem  

estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.São Cristóvão – SE, 2010. 
 

 

Com relação ao estoque de nitrogênio do solo, as plantas de sucessão não 

proporcionaram diferença significativa, ao nível de 5%, dentro das duas profundidades 

avaliadas (Tabela 7). No entanto, entre as profundidades houve diferença significativa, 

sendo que a camada de 10-20 cm apresentou os maiores valores de estoque de 

nitrogênio. Esse fato pode ser decorrente da idade do experimento e segundo Bayer 

(2000), em longo prazo, o acúmulo de matéria orgânica pode ocorrer também em 

maiores profundidades no solo ou pela textura do solo. Mesmo não apresentando 

diferença significativa entre as espécies analisadas, o solo cultivado com guandu foi o 

que apresentou maiores valores na camada de 10-20 cm (Tabela 7), esse fato ocorreu 

segundo Valarani e Godoy (1994) devido a capacidade de colaborar com a Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN), pois as plantas de guandu que sofrem nodulação tem 

mais de 90% do N sucedido da simbiose. 

Amado et al. (1999) demonstraram que a utilização de leguminosas por longo 

tempo, além de aumentar o estoque de N, aumenta a capacidade de fornecimento de N 

do solo às culturas comerciais. 
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TABELA 7. Estoque de Nitrogênio em um Argissolo Vermelho-Amarelo em função das 

plantas de sucessão/milho nas profundidades de 0-10 e 10-20cm. 

Plantas de Sucessão Estoque de N 

 0-10 cm 10-20 cm 

 --------- Mg.ha‑1
 --------- 

Feijão 0,70 aB
1
 1,09 aA 

Amendoim 0,65 aB 1,32 aA 

Guandu 0,63 aB 1,37 aA 

Crotalária 0,69 aB 1,24 aA 

1
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente 

pelo teste  de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

O sistema de manejo mínimo apresentou maiores valores de estoque de N nas 

duas profundidades avaliadas (Tabela 8), diferenciando-se significativamente dos outros 

sistemas de manejo. Entre as profundidades, todos os sistemas de manejo apresentaram 

diferenças significativas, sendo que na camada de 10-20 foram encontrados maiores 

valores de estoque de N. Já Amado et al.(2001) encontraram maiores valores no PD. 

 

TABELA 8. Estoque de Nitrogênio em um Argissolo Vermelho-Amarelo em função dos 

sistemas de manejo nas profundidades de 0-10 e 10-20cm. 

Sistema de Manejo
1
 Estoque de N 

 0-10 cm 10-20 cm 

 -------- Mg.ha‑1
 -------- 

CC 0,54 bB
2
 1,00 bA 

CM 0,79 aB 1,56 aA 

PD 0,68 bB 1,20 bA 

1
CC -cultivo contínuo (gradagem+aração+gradagem); CM – cultivo mínimo (grade);PD – 

plantio direto (sem cultivo). 
2
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – 

SE, 2010. 

 

 

Entre os sistemas, todas as plantas proporcionaram diferenças significativas 

quanto ao estoque de nitrogênio, sendo que os maiores resultados foram encontrados no 

sistema de manejo mínimo (Tabela 9). 

Existe uma relação entre os estoques de C e N no solo; por esse motivo, para 

obter maior eficiência em seqüestrar C no solo, há necessidade de haver periódicas 

adições de N. Uma estratégia econômica e ambientalmente sustentável para adicionar N 
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é a utilização de leguminosas em sistemas de rotação de culturas (AMADO et al., 

2001). 

 

TABELA 9. Estoque de Nitrogênio em um Argissolo Vermelho-Amarelo em função das  

plantas de sucessão/milho e sistemas de manejo. 

Plantas de Sucessão Estoque de N   

 CC CM PD 

                                                 ------ Mg.ha‑1
 -------  

Feijão 0,73 aB 1,09 aA 0,88 aAB 

Amendoim 0,81 aB 1,25 aA 0,91 aB 

Guandu 0,86 aB 1,25 aA 0,89 aB 

Crotalária 0,68 aB 1,13 aA 1,08 aA 

Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

Na tabela 10, pode-se verificar que as plantas de sucessão amendoim, guandu e 

crotalária proporcionaram maiores valores na relação C/N na profundidade de 0-10 cm, 

diferindo estatisticamente do feijão. Já na segunda profundidade avaliada, de 10-20 cm, 

o feijão forneceu mais carbono ao solo, em comparação às demais plantas. Entre as 

profundidades avaliadas, todas as espécies proporcionaram diferenças estatísticas. 

Comparando-se os sistemas de manejo estudados, nas duas profundidades 

avaliadas, observa-se que o PD proporcionou um maior aporte de carbono ao solo, por 

apresentar uma maior relação C/N que os demais sistemas (Tabela 11). 

Os resultados apresentados quanto à relação C/N é condizente com a literatura, 

pois as leguminosas apresentam menor relação C/N, formando um material que 

apresenta uma relação C/N menor que a de equilíbrio (< 28/1), sendo desta forma um 

material que durante a decomposição libera nitrogênio para a cultura implantada em 

sucessão sobre os restos culturais (DIEKOW et al.,2005). 

Com base nos resultados, supõe-se que o processo de mineralização de 

nutrientes irá se sobrepor ao de imobilização, devido à baixa relação C/N apresentada 

(DONEDA, 2010). 
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TABELA 10. Relação C/N em um Argissolo Vermelho-Amarelo em função das plantas de 

sucessão/milho nas profundidades de 0-10 e 10-20cm. 

Plantas de Sucessão C/N 

 0-10 cm 10-20 cm 

  

Amendoim 14,73aA 12,67 bB 

Guandu 14,53aA 13,68 bAB 

Crotalária 14,65aA 10,57cB 

1
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente 

pelo teste  de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

 

TABELA 11. Relação C/N em um Argissolo Vermelho-Amarelo em função dos sistemas de 

manejo nas profundidades de 0-10 e 10-20cm. 

Sistema de Manejo
1
 C/N 

 0-10 cm 10-20 cm 

  

CC 12,77 bA
2
 10,83 cB 

CM 13,06 bA 12,30 bA 

PD 16,66 aA 15,88 aA 

1
CC -cultivo contínuo (gradagem+aração+gradagem); CM – cultivo mínimo (grade);PD – 

plantio direto (sem cultivo). 
2
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – 

SE, 2010. 

 

 

1.6. CONCLUSÕES 

 

Com relação ao COT, o PD apresentou maiores resultados em comparação aos 

outros sistemas de cultivo; 

O tempo de implantação do plantio direto e a sucessão de culturas promoveram 

alterações nos estoques de C nas profundidades avaliadas; 

O CM e o PD contribuíram significativamente para o aumento dos teores de 

nitrogênio total, possivelmente devido à grande cobertura vegetal presentes nesses 

sistemas; 

Os maiores valores obtidos para o estoque de C no solo foram encontrados na 

profundidade de 10-20 cm; 

O CC apresentou os menores valores de estoque de N, com o uso das plantas de 

sucessão; 
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Com relação ao estoque de nitrogênio, o sistema CM apresentou os maiores 

valores, já para o estoque de carbono, o PD contribuiu para uma melhor sustentabilidade 

agrícola. 
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CAPÍTULO 2 

 

COMPORTAMENTO DE FRAÇÕES HÚMICAS DA MATÉRIA ORGÂNICA 

DE UM ARGISSOLO VERMELHO AMARELO SOB SISTEMAS DE MANEJO, 

CULTURAS EM SUCESSÃO E CULTIVO DO MILHO 
 

 

1.1. RESUMO  

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes sistemas de manejo e 

plantas de sucessão sobre o teor de carbono e nitrogênio das frações da matéria 

orgânica, em um Argissolo Vermelho-Amarelo nos Tabuleiros Costeiros do Estado de 

Sergipe. Utilizou-se um sistema de faixas experimentais sob parcelas subdivididas com 

três repetições, compostos por 12 tratamentos que associam três manejos de solos (CC – 

cultivo convencional, CM – cultivo mínimo, PD – plantio direto) e quatro plantas de 

cobertura (comerciais: amendoim (Arachis hypogeae L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.); 

cobertura: guandu (Cajanus cajan L.) e crotalária (Crotalaria juncea L.). O sistema de 

manejo convencional do solo foi o que apresentou os menores teores de C e N nas 

frações húmicas que foram inferiores aos sistemas, mínimo e plantio direto.  A fração de 

ácido fúlvico demonstrou ser a mais sensível às mudanças de preparo no solo.  A 

ausência e minimização do revolvimento do solo nos sistemas CM e PD favoreceu os 

maiores teores de C e N nas frações húmicas da M.O do Argissolo Vermelho Amarelo. 

 

Palavras-chave: substâncias húmicas,carbono, nitrogênio. 

 

 

1.2. ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of different tillage systems and plant succession 

on the carbon and nitrogen in organic matter fractions in a Red-Yellow in the Coastal 

Plains of the State of Sergipe. We used an experimental system tracks under split plot 

design with three replications consisting of 12 treatments involving three soil 

managements (CC - conventional tillage, CM - minimum tillage, NT - no-tillage) and 

four cover crops (commercial: peanuts (Arachis hypogeae L.), bean (Phaseolus vulgaris 

L.) cover: (Cajanus cajan L.) and (Crotalaria juncea L.). The management system was 

the conventional tillage showed lower levels of C and N in humic fractions which were 

lower than those systems, and minimum tillage. fulvic acid fraction proved to be most 

sensitive to changes in soil preparation. The absence or minimization of soil disturbance 

in PD and CM systems resulted in higher levels of C and N in humic fractions of MO 

Alfissol. 

 

Keywords: humic substances, carbon, nitrogen. 
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1.3. INTRODUÇÃO 

 

Os ácidos húmicos e fúlvicos representam a porção solúvel em meio alcalino, de 

maior reatividade e, conseqüentemente, de maior polaridade. Esses compostos são os 

principais responsáveis por mecanismos de transporte de cátions dentro do solo. Os 

ácidos húmicos são os compostos húmicos mais estudados e apresentam pouca 

solubilidade nas condições de acidez normalmente encontradas em solos. Estes 

compostos são responsáveis pela maior parte da CTC de origem orgânica em camadas 

superficiais de solos. A humina apesar de apresentar baixa reatividade, é responsável 

por mecanismos de agregação das partículas e, na maioria dos solos tropicais, representa 

boa parte do carbono humificado do solo (BENITES et al., 2003).  

A fração areia está associada à matéria orgânica livre ou lábil, desempenhando 

importante função na ciclagem de nutrientes do solo (CONCEIÇÃO et al., 2005).  

As frações silte e argila estão associadas à maior parte do carbono orgânico dos 

solos, na fração não lábil, sendo um material mais transformado e amorfo sem estrutura 

reconhecível de materiais vegetais ou da meso e microfauna (ROSCOE e MACHADO, 

2002).  

A relação ácido húmico por ácido fúlvico (AH/AF) é a relação entre os teores de 

carbono na forma de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos que indicam a mobilidade do 

carbono no solo. Em geral os solos mais arenosos apresentam maiores relações AH/AF 

indicando a perda seletiva da fração mais solúvel, fração ácido fúlvico (FAF). Em 

relação ao extrato alcalino (EA/HUM) é a relação (ácido fúlvico + ácido Húmico) e a 

humina. Este índice indica iluviação de matéria orgânica e nos horizontes espódicos são 

encontrados as maiores relações EA/HUM, enquanto em horizontes superficiais as 

relações EA/HUM são em geral menores que 1 (BENITES et al. 2001). 

Em argissolos e latossolos, observa-se o predomínio do carbono da fração 

humina (C-HUM) em todo o perfil, seguido pelo carbono da fração ácido húmico (C-

AH) nos horizontes superficiais e pelo carbono da fração ácido fúlvico (C-AF) nas 

camadas subsuperficiais. Nesses solos, os quais apresentam, de maneira geral, teores 

elevados de argila, observa-se uma forte interação entre a matéria orgânica e os minerais 

dessa fração (especialmente os oxidróxidos de Fe e Al), resultando na elevada 

estabilidade da humina (ZECH et al., 1997).  
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A composição e as propriedades da matéria orgânica variam de acordo o 

material orgânico original, condições de decomposição, biossíntese e tempo 

considerado, evidenciando o efeito do tipo de cobertura vegetal sobre o teor e a 

distribuição dos componentes orgânicos em solos tropicais (LONGO e ESPÍNDOLA, 

2000). 

O estudo da matéria orgânica e de seus diversos compartimentos, bem como sua 

relação com o manejo, visa desenvolver estratégias para utilização sustentável dos 

solos, com vistas a reduzir o impacto das atividades agrícolas sobre o meio ambiente 

(PINHEIRO et al., 2004). Estudos da MOS por meio da extração e fracionamento das 

substâncias húmicas têm sido realizados para o entendimento da pedogênese, das 

interações organominerais, da melhoria de características físicas do solo, da diminuição 

da fixação de fósforo e do impacto da agricultura na qualidade do solo (LONGO e 

ESPÍNDOLA, 2000; ROSCOE e MACHADO, 2002).  

A quantidade e a proporção com que essas frações são encontradas nos solos tem 

servido como indicador de qualidade dos solos em diversos estudos, devido a forte 

interação das substâncias húmicas com o material mineral do solo (FONTANA, 2001).  

A matéria orgânica dos solos é a principal propriedade indicadora da 

sustentabilidade de um sistema de cultivo (CANELLA e SANTOS, 2005; 

CONCEIÇÃO et al., 2005), principalmente em solos sob condições tropicais 

(SOLOMON et al., 2002). Nessas condições, em que os fatores climáticos atuam 

intensamente e os solos são bastante intemperizados, a MOS é a principal responsável 

pela capacidade de troca catiônica (CTC), retenção de água e estruturação do solo 

(CANELLAS e SANTOS, 2005). 

Matias (2003) enfatiza a matéria orgânica do solo, ou mais precisamente, o 

carbono, como um dos atributos chaves, indicativo da qualidade ambiental. O carbono 

orgânico tem um papel importante na determinação de características, físicas e 

biológicas do solo, como também no equilíbrio global do ciclo do elemento. Daí a 

necessidade de se avaliar a dinâmica do carbono no ambiente. A proteção física é 

responsável por prevenir o acesso das enzimas e microorganismos aos compostos, 

reduzindo assim a taxa de degradação.  

As substâncias húmicas também desempenham papel importante no fluxo de 

nutrientes para diversos sistemas ecológicos, na emissão de carbono para a atmosfera, e 
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nas interações entre metais pesados e agrotóxicos, sendo que cada fração desempenha 

papel diferenciado nos mecanismos acima expostos (VALLADARES et al., 2003).  

Em solos tropicais e subtropicais altamente intemperizados, a matéria orgânica 

tem grande importância para o fornecimento de nutrientes às culturas, retenção de 

cátions, complexação de elementos tóxicos e micronutrientes, estruturação do solo, 

permeabilidade, retenção de água, e atividade e biomassa microbiana, constituindo-se, 

assim, um componente fundamental da sua capacidade produtiva (BARRETO, 2001). 

A matéria orgânica dos solos pode ser alterada com maior ou menor intensidade, 

dependendo do sistema agrícola instalado, sendo um dos atributos mais sensíveis a 

transformações desencadeadas pelo manejo. A composição e as propriedades dessa 

matéria orgânica variam de acordo com o material orgânico original, com as condições 

de decomposição, com a biossíntese e com o tempo considerado, evidenciando o efeito 

do tipo de cobertura vegetal sobre o teor e a distribuição dos componentes orgânicos em 

solos tropicais (LONGO e ESPÍNDOLA, 2000). 

Em algumas situações, principalmente naquelas em que mudanças de uso do 

solo ou alterações no sistema de manejo foram recentemente adotadas, a MOS pode não 

ser um eficiente discriminador das alterações na qualidade do solo. Nesse caso, o 

fracionamento da MOS pode aumentar essa sensibilidade.  (CONCEIÇÃO et al., 2005). 

O teor de matéria orgânica no solo (MOS) é muito sensível em relação às práticas 

de manejo.  Modificações no teor da matéria orgânica significam alterações nessas 

características, as quais representam os efeitos do sistema de manejo utilizado. 

Leite et al. (2003) observaram diminuição no estoque de C orgânico total e em 

todas as frações húmicas do solo, quando se substituiu a mata nativa (Floresta Atlântica) 

por cultivos anuais (milho) na Zona da Mata-MG, em experimento de longo prazo.  

Segundo Silva et al. (2002), a maioria dessas substâncias é facilmente degradada 

pelos microorganismos do solo e o tempo de permanência no mesmo é curto. As 

substâncias húmicas são formadas por uma mistura heterogênea de macromoléculas não 

inteiramente identificáveis quimicamente, sintetizadas no próprio solo, resistente a 

degradação química e ao ataque microbiano. Estes autores destacam, ainda, que as 

substâncias húmicas, de modo geral, são ricas em carbono (45-65%), contém nitrogênio 

(2-6%) e pequenas quantidades de P e S orgânico.  



61 

 

O nitrogênio é um elemento relevante aos estudos de MOS. Esse nutriente tem 

uma dinâmica no solo intimamente associada à dinâmica do C, apenas tendo alterado os 

seus mecanismos de adição e de perda no sistema (BAYER et al., 2000).  

Além disso, solos degradados pelo cultivo e com baixos teores de COT 

normalmente são deficientes em N, limitando a adição de C (LOVATO et al., 2004).  

A inclusão de leguminosas nas rotações e a adubação nitrogenada constituem práticas 

altamente eficientes para o incremento dos estoques de COT e NT, melhoria da 

qualidade do solo e da produtividade das culturas (VEZZANI, 2001). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes 

sistemas de manejo e plantas de sucessão sobre o teor de carbono e nitrogênio das 

frações da MO, em um Argissolo Vermelho-Amarelo nos Tabuleiros Costeiros do 

Estado de Sergipe. 

 

 

1.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na Estação Experimental Campus Rural do Departamento 

de Engenharia Agronômica – DEA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, 

localizado na porção central da região fisiográfica do Litoral, no município de São 

Cristóvão - SE, a 15 km de Aracaju, cujas coordenadas geográficas de Greenwich são 

10°19'S de latitude, 36°39'O de longitude, com altitude de 22 m acima do nível médio 

do mar, em solo classificado como ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, conforme 

Embrapa (2006).  

A região possui clima, de acordo com a classificação de Köppen, do tipo 

As',Tropical chuvoso com verão seco e pluviometria em torno de 1200 mm anuais, com 

chuvas concentradas nos meses de abril a setembro, com temperatura média anual de 

22°C. 

O experimento vem sendo conduzido desde o ano de 2001, avaliando o 

comportamento dos sistemas de manejo: cultivo convencional – CC (composto de 

gradagem com grade niveladora de discos + aração com arado de discos + gradagem), 

cultivo mínimo – CM (composto de 1 ou 2 gradagens com grade niveladora de discos, 

sendo que a segunda gradagem somente é realizada quando há incidência considerável 
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de invasoras) e plantio direto – PD (consistindo do não revolvimento do solo) e cultivo 

de plantas leguminosas em sucessão à cultura do milho doce (Zea mays L.) variedade 

Biomatrix BM 3061. 

As plantas de leguminosas utilizadas todos os anos em sucessão ao milho doce 

(Zea mays L.) foram: comerciais - feijão (Phaseolus vulgaris L.) e amendoim (Arachis 

hipogeae L.); de cobertura - guandu (Cajanus cajan L.) e crotalária (Crotalaria juncea 

L.). Utilizou-se o delineamento em parcelas subdivididas com três repetições 

distribuídas em faixas. Sendo as parcelas constituídas pelos sistemas de cultivo e as sub-

parcelas pelas espécies vegetais de sucessão. 

Para controle das invasoras durante o ciclo das diferentes culturas agrícolas e 

sistemas de manejo estudados, quando necessário, utilizou-se capina através de enxada 

nos cultivos mínimo e convencional, sendo usado herbicida no sistema de plantio direto.  

 

1.4.2. Análise do solo 

Realizou-se a coleta de amostras deformadas de solo, na área útil de cada parcela 

cultivada com milho, nas posições linha e entrelinha, em três profundidades (0-5, 5-10 e 

10-20 cm).  

 

1.4.3. Fracionamento das substâncias húmicas 

Para o fracionamento das substâncias húmicas, utilizou-se o método descrito por 

Mendonça e Matos (2005), por meio do fracionamento químico, utilizando o extrator o 

NaOH 0,1 mol L
-1

. As frações foram extraídas baseando-se na solubilidade em álcali ou 

ácido, obtendo assim a separação em três frações distintas: ácidos húmicos, ácidos 

fúlvicos e humina. 

No método utilizado, inicialmente pesou-se 0,5g de TFSA em tubo de centrífuga 

de 50 mL. Este material foi pipetado com 10 mL de NaOH 0,1 mol L
-1 

e levado para 

agitação e agitador vertical por 1h a 12000rpm. Após o material ficar em repouso por 

12h, foi centrifugado a 3000 g (FCR) por 20 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para Becker de 100 mL ou copo descartável. Novamente pipetou-se 10 mL de NaOH 

em cada tubo de centrífuga e agitou-se manualmente, deixando em descanso por 1h. 

Uma nova centrifugação foi realizada a 3000 g (FCR) por 20 minutos. O material 

sobrenadante no tubo foi adicionado ao sobrenadante anterior e o procedimento de 

centrifugação foi repetido mais uma vez. O extrato alcalino no becker continha a fração 
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ácidos húmicos (FAH) e fúlvicos (FAF) e teve seu pH aferido para 2,0 ± 0,1 com 

solução H2SO4 (20%). O resíduo remanescente no tubo continha a fração humina, e foi 

levado para estufa a 45°C. A solução, contendo as FAH e FAF, após ajustado o pH foi 

transferida para outro tubo de centrífuga, ficando em repouso por 12h para total 

precipitação da fração húmica. Decorrido o tempo, centrifugou-se a 3000 g (FCR) por 5 

minutos. O sobrenadante que continha a FAF foi transferido para balão de 50 mL e teve 

seu volume aferido com água destilada. Ao precipitado retido no tubo, FAH, adicionou-

se aproximadamente 30 mL de NaOH 0,1 mol L
-1

, rediluindo, homogeneizando e 

transferindo para balão de 50 mL, completando o volume com solução de NaOH 0,1mol 

L
-1

 (MENDONÇA e MATOS, 2005). 

Para a determinação do carbono das frações ácidos fúlvicos (AF) e ácidos 

húmicos (AH), utilizou-se o método de Yoemans e Bremner (1988), que consiste na 

oxidação por via úmida. 

O carbono da fração humina (HUM) foi determinado pela metodologia de 

análise do carbono orgânico total do solo (WALKLEY-BLACK, 1934 apud 

SCHUMACHER, 2002). 

O nitrogênio das frações húmicas foi determinado através do método de 

Kjeldahl, baseado em digestão sulfúrica e destilação (EMBRAPA, 1997). 

Para avaliar o efeito dos tratamentos e plantas de sucessão sobre os teores de C e 

N das frações da MO, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância ao nível 

de 5% de significância, em seguida, realizou-se a comparação de médias a partir do 

teste de médias, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Para a realização 

das análises estatísticas foi utilizado o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 2003). 

  

 

1.5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com relação ao carbono presente na fração ácido fúlvico (AF), as plantas de 

sucessão não apresentaram diferença significativa nas camadas de 0-5 e 5-10 cm de 

profundidade. No entanto na camada de 10-20 cm, a planta de cobertura guandu foi 

superior quanto ao teor de C do solo na fração AF, diferindo das demais espécies 

(Tabela 1). Esse comportamento pode ser explicado pela capacidade do sistema 

radicular do guandu em crescer até grandes profundidades (ALVARENGA et al., 1995), 
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e por conta disto esta espécie pode ter contribuído com maiores teores de carbono na 

camada de 10-20 cm.  

Segundo Souza e Melo (2003) teores elevados de AF nas camadas mais 

profundas do solo, acontecem possivelmente pela migração do AF em profundidade. 

Comparando-se as três profundidades avaliadas, observou-se que as plantas de 

sucessão feijão e crotalária apresentaram resultados superiores quanto ao teor de 

carbono na fração AF, diferindo das demais espécies. 

Quanto ao carbono presente na fração ácido húmico (AH), as plantas de 

sucessão não apresentaram diferença significativa nas camadas de 0-5 e 5-10 cm de 

profundidade. Na camada de 10-20 cm, a planta de cobertura guandu foi superior 

quanto ao teor de C do solo na fração AH, diferindo das demais espécies (Tabela 1), 

repetindo o mesmo comportamento apresentado na fração de ácido fúlvico.  

As maiores médias foram encontradas na camada de 10-20 cm nos ácidos 

húmicos e esses resultados comprovam que a fração de ácidos húmicos é menos móvel 

no solo, concentrando-se nas camadas superiores. Com efeito, trata-se de uma fração 

insolúvel em meio ácido, característica freqüente em regiões de solos tropicais e 

subtropicais (SOUZA e MELO, 2003). 

Os resultados referentes a fração ácidos fúlvicos (FAF) foram superiores em 

todos os tratamentos em comparação a fração ácido húmicos.  De acordo com Benites et 

al. (2003) essa fração é responsável pela maior CTC de origem orgânica nas camadas 

superficiais do solo, pois é nessa região onde estão concentrados os resíduos culturais.  

Segundo Pasqualoto (2005) em geral os solos com características mais arenosas, 

apresentam maiores relações AH/AF indicando a perda seletiva da fração mais solúvel 

(AF). 

No presente estudo, os resultados demonstram que dentre as espécies avaliadas 

houve diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade apenas dentro da 

profundidade de 10-20 cm nos valores de C-HUM para as espécies guandu, amendoim e 

feijão (Tabela 1). 

As huminas são substâncias altamente desenvolvidas e resistentes à degradação 

microbiana, fortemente combinada à fração mineral do solo (STEVENSON, 1994). 

Segundo Canellas et al. (2001), a maior parte do C orgânico total no solo  é composto 

basicamente pelas huminas, por ser a fração que se encontra intimamente associada à  

fração mineral do solo.  
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TABELA 1: Concentração do carbono nas frações ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina em um Argissolo Vermelho-Amarelo  

cultivado com culturas de sucessão/milho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Letras diferentes minúsculas nas colunas dentro de cada profundidade nas frações húmicas, comparando as plantas de coberturas;  maiúsculas nas 

linhas dentro de cada fração húmica, comparando as profundidades diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de Sucessão Ácidos Fúlvicos    Ácidos Húmicos  Humina   

 0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 ------- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 ----- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 ----- 

10-20 cm 

Feijão 0,71 aB
1
 1,02 aA 0,77 abAB  0,55 aB 0,78 aA 0,59 abB  2,83 aB 4,04 aA 3,08 abB 

Amendoim 0,88 aA 0,83 aA 0,72 abA  0,67 aAB 0,76 aA  0,55 abB  3,48 aAB 3,92 aA 2,88 abB 

Guandu 0,93 aA 0,84 aA 0,87 aA  0,72 aA 0,68 aA 0,67 aA  3,69 aA 3,41 aA 3,46 aA 

Crotalária 0,70 aB 1,09 aA 0,51 bB  0,61 aB 0,84 aA 0,47 bB  3,16 aB 4,32 aA 2,44 bB 
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O resultado da avaliação dos três sistemas de manejo (Tabela 2) sobre o carbono 

nas frações húmicas da matéria orgânica demonstrou que o PD apresentou os maiores 

valores do  teor de carbono nas frações de ácidos fúlvicos, húmicos e humina, nas três 

profundidades avaliadas. Esses resultados comprovam o efeito da cobertura morta sobre 

a manutenção e conseqüente aumento do teor de carbono nas frações. Este 

comportamento pode ter ocorrido devido à constante deposição de material orgânico, a 

menor interferência antrópica e à associação desta fração com a matriz mineral do solo. 

Tais condições podem interferir na transformação da MOS e favorecer o acúmulo desta 

na forma de frações húmicas mais estáveis (FONTANA et al., 2005). Esses maiores 

teores foram encontrados no PD na camada de 5 – 10 cm de profundidade, e isto pode 

ser em função do sistema não apresentar revolvimento do solo, adicionando-se 

superficialmente maior quantidade de material orgânico, o que contribuiu para 

expressão de um maior teor de carbono nas camadas mais superficiais do solo, como 

afirmado por Gonçalves et al., 2010. 

A fração humina apresentou os maiores valores quanto ao teor de carbono 

(Tabelas 1 e 2), e isto pode estar relacionado ao tamanho das moléculas e ao maior grau 

de estabilidade desta fração. As frações FAF e FAH, por apresentarem menor 

estabilidade, podem ser polimerizadas ou mineralizadas, e diminuir assim, seu teor 

residual no solo (FONTANA et al., 2006). 
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TABELA 2: Concentração do carbono nas frações ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina em um Argissolo Vermelho-Amarelo em  

função dos sistemas de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Letras diferentes minúsculas nas colunas dentro de cada sistema de manejo;  maiúsculas nas linhas dentro de cada fração húmica, comparando as 

profundidades diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Manejo Ácidos Fúlvicos    Ácidos Húmicos  Humina   

 0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 --- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 ----- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ g.kg‑1
 ----- 

10-20 cm 

CC 0,66 bAB
1
 0,75 bA 0,50 bB  0,50 bAB 0,61 bA 0,38 bB  2,61 bAB 3,16 bA 1,98 bB 

CM 0,74 bA 0,90 bA 0,81 aA  0,62 bB 0,78 aA 0,68 aAB  3,25 bA 3,94 aA 3,52 aA 

PD 1,01 aAB 1,18 aA 0,85 aB  0,78 aAB 0,90 aA 0,65 aB  4,02 aAB 4,67 aA 3,40 aB 



68 

 

A interação plantas de sucessão com sistemas de manejo demonstrou que as 

espécies guandu e crotalária apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade nos sistemas CC e PD quanto ao teor de carbono nas frações AF, AH e 

HU (Figuras 1, 2 e 3). Para o teor da fração ácido fúlvico no sistema de cultivo, 

convencional observa-se que o amendoim e o feijão apresentaram superioridade nos 

teores dessa fração, diferindo da utilização da crotalária. No sistema de cultivo mínimo 

não foi possível verificar diferenças entre as plantas de cobertura, apesar de que em 

valores absolutos, o feijão e o guandu foram superiores e finalmente, no sistema plantio 

direto, a crotalária apresentou superioridade para o teor de ácido fúlvico não diferindo 

da utilização do guandu, como planta de cobertura. Possivelmente, esse teor foi mais 

elevado no PD devido ao revolvimento nulo e a quantidade elevada de material vegetal 

depositada no solo pelas espécies. No CC, a oxidação da matéria orgânica é acelerada 

pelo revolvimento do solo. Este comportamento, aliado ao fato da crotalária estar no 

grupo das espécies com a mais baixa razão C/N do material verde (CARVALHO et al., 

2008), pode ter contribuído para que esta espécie tenha contribuído menos com o aporte 

de carbono na fração AF (Figuras 1, 2 e 3). Quando se compara op teor de ácido fúlvico 

influenciado pelos sistemas de cultivo, obtive-se superioridade significativa da 

utilização das plantas de cobertura crotalária e guandu no sistema plantio direto em 

relação ao uso dessas espécies vegetais nos  sistemas CC e CM (Figura 1). 

 

FIGURA 1. Concentração de carbono da fração ácido fúlvico de um Argissolo 

Vermelho-Amarelo cultivado com culturas de sucessão/milho. Letras diferentes 

minúsculas dentro de cada sistema de manejo, comparando as plantas de cobertura; 

maiúsculas, comparando as plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo diferem 

estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os sistemas de manejo e as plantas de cobertura influenciaram de forma positiva 

nas concentrações do ácido húmico de um  Argissolo Vermelho Amarelo (Figura 2). 

Com relação a fração ácido húmico verifica-se que no sistema de cultivo convencional 

observou-se uma superioridade dos tratamentos amendoim, feijão e guandu sobre a 

utilização da crotalária, como planta de cobertura. No sistema CM não se verificou 

diferenças entre as plantas de cobertura utilizadas, para a concentração de ácido húmico. 

No sistema PD a utilização da crotalária potencializou a concentração do ácido húmico 

no Argissolo, com superioridade significativa em relação a utilização das espécies 

amendoim e feijão. Quando se compara o efeito dos sistemas de cultivo com as plantas 

de cobertura sobre a fração ácido húmico percebe-se que a utilização da crotalária no 

sistema PD foi superior aos demais sistemas de cultivo. O uso do guandu no PD 

também foi superior na fração AH, quando comparado ao sistema convencional (Figura 

2). 

 
 

FIGURA 2. Concentração do carbono da fração ácido húmico de um Argissolo Vermelho-

Amarelo em função dos sistemas de manejo e plantas de cobertura. Letras diferentes 

minúsculas dentro de cada sistema de manejo, comparando as plantas de cobertura; 

maiúsculas, comparando as plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo diferem 

estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 
 

 

A fração HU apresentou os maiores valores de carbono (Figura 3), e isso pode 

estar relacionado ao tamanho das moléculas e ao maior grau de estabilidade desta fração 

(FONTANA et al., 2006). 
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Quando se avaliou a fração humina no sistema CC verifica-se que a utilização 

das plantas de cobertura, amendoim, feijão e guandu potencializam significativamente 

esse fração da matéria orgânica no solo. Ao contrário do sistema CM, onde não se 

observou efeito significativo das plantas de cobertura na fração C-HUM. No sistema 

PD, a utilização da crotalária, como planta de cobertura foi significativamente superior a 

utilização do amendoim e do feijão, para a concentração da fração C-HUM no Argissolo 

Vermelho Amarelo. Quando se faz a comparação entre os sitemas de manejo observa-se 

ma superioridade da utilização da crotalária no sitema PD em relação a utilização dessa 

espécie vegetal nos outros sistemas de cultivo. A utilização do guandu, como planta de 

cobertura no sistema PD também apresentou efeito significativo em relação ao sistema 

convencional (Figura 3). 

Avaliando o carbono orgânico e seus compartimentos, em Argissolo sob floresta 

e milho cultivado com adubação mineral e orgânica em Viçosa, MG, Rosales et al. 

(1999), verificaram maiores valores de C-HUM em todos os sistemas de produção. Os 

autores atribuem este resultado ao tamanho das moléculas e ao longo tempo de 

implantação do experimento. 

 

 

 
FIGURA 3. Concentração do carbono da fração humina de um Argissolo Vermelho-Amarelo 

em função dos sistemas de manejo e plantas de cobertura. Letras diferentes minúsculas dentro 

de cada sistema de manejo, comparando as plantas de cobertura; maiúsculas, comparando as 

plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Com relação aos teores de nitrogênio das frações, as plantas de sucessão 

amendoim e crotalária apresentaram os maiores resultados nas três frações avaliadas, 

diferindo significativamente do guandu e feijão (Tabela 3). Resultados de pesquisa têm 

destacado que o amendoim apresenta maior velocidade de decomposição dos resíduos 

de parte aérea (ESPINDOLA, 2001), e isso pode ter contribuído para um maior 

incremento de nitrogênio ao solo. 

Observou-se também, que houve predomínio do teor de N- fração humina 

(HUM) sobre N-fração ácidos húmicos (FAH) e desta sobre N-fração ácidos fúlvicos 

(FAF), em todas as profundidades (Tabela 3). Esses resultados são indicativos de que os 

sistemas apresentam condições favoráveis ao processo de humificação da matéria 

orgânica (MAIA et al., 2008). 

As concentrações de N nas frações húmicas da matéria orgânica de um 

Argissolo Vermelho foram influenciadas pelo cultivado com plantas de cobertura e 

milho (Tabela 3). A concentração de N na fração ácido fúlvico na profundidade de 0-5 e 

10-20 cm não apresentou efeito significativo entre as espécies de cobertura, porém nas 

profundidades de 5-10 cm observou-se superioridade significativa das espécies de 

cobertura, amendoim e crotalária em relação as demais. Quando se comparou as 

profundidades dentro de cada planta de cobertura, observou-se que as maiores 

concentrações foram observadas nas camadas superficiais, como 0-5 e 5-10 cm (Tabela 

3).  

Para as concentrações de ácido húmico e humina observa-se comportamento 

semelhante a dos ácidos fúlvicos, ou seja nas camadas de 0-5 e 10-20 cm não foi 

verificado efeito significativo entre o uso das plantas de cobertura, porém na profundade 

de 5-10 cm nota-se que  as plantas de cobertura, amendoim e crotalária foram 

significativamente superiores. Á semelhança da fração AF, os ácidos húmicos 

apresentaram as maiores concentrações, quando do uso das plantas de cobertura nas 

profundidades superficiais (Tabela 3). A fração humina foi a que apresentou as maiores 

concentrações dentre as frações húmicas estudadas no Argissolo Vermelho-Amarelo 

cultivado com plantas de cobertura e o milho (Tabela 3). 
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TABELA 3: Concentração do nitrogênio das frações ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina de um Argissolo Vermelho-Amarelo em  

função das plantas de sucessão/milho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Letras diferentes minúsculas nas colunas dentro de cada profundidade nas frações húmicas, comparando as plantas de coberturas;  maiúsculas nas 

linhas dentro de cada fração húmica, comparando as profundidades diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas de Sucessão Ácidos Fúlvicos    Ácidos Húmicos  Humina   

 0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 -- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 -- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 -- 

10-20 cm 

Feijão 0,37 aA
1
 0,28 bB 0,28 aB  1,12 aA 0,87 bB 0,84 aB  2,73 aA 2,13 bB 2,07 aB 

Amendoim 0,34 aAB 0,40 aA 0,32 aB  1,04 aAB 1,20 aA  0,98 aB  2,54 aAB 2,94 aA 2,41 aB 

Guandu 0,33 aA 0,28 bA 0,35 aA  1,02 aA 0,86 bA 1,05 aA  2,49 aA 2,11 bA 2,58 aA 

Crotalária 0,37 aAB 0,39 aA 0,32 aB  1,12 aAB 1,19 aA 0,96 aB  2,75 aAB 2,92 aA 2,35 aB 
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Os sistemas de manejo do solo PD e CM apresentaram os maiores valores 

quanto ao teor de nitrogênio nas frações de ácidos fúlvicos, húmicos e humina, 

diferindo significativamente do CC (Tabela 4). A perda de nitrogênio no sistema CC 

está provavelmente relacionada ao maior revolvimento do solo provocado pelos nove 

anos de cultivo consecutivos. Vários estudos apontam correlação negativa entre 

revolvimento do solo e perda de N, como o de MIELNICZUK et al. (2003).  

Observou-se, também, que houve predomínio do teor de N-HU sobre N-AH e 

deste sobre N-AF, em todos os sistemas. Esses resultados são indicativos de que os 

sistemas apresentaram condições favoráveis ao processo de humificação da matéria 

orgânica (MAIA et al., 2008). 
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TABELA 4: Concentração do nitrogênio das frações ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina de um Argissolo Vermelho-Amarelo em  

função dos sistemas de cultivo 

 

 

 

 

 

 

1

Letras diferentes minúsculas nas colunas dentro de cada sistema de manejo; maiúsculas nas linhas dentro de cada fração húmica, comparando as 

profundidades diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Manejo Ácidos Fúlvicos    Ácidos Húmicos  Humina   

 0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 --

-- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 -- 

10-20 cm  0-5 cm 5-10 cm 

------ dag.kg‑1
 -- 

10-20 cm 

CC 0,29 bAB 0,35 aA 0,26 bB  0,89 bAB 1,06 aA 0,81 bB  2,19 bAB 2,58 aA 1,99 bB 

CM 0,41 aA 0,35 aA 0,39 aA  1,23 aA 1,07 aA 1,18 aA  3,01 aA 2,61 aA 2,90 aA 

PD 0,36 aA 0,32 aAB 0,29 bB  1,10 aA 0,97 aAB 0,89 bB  2,68 aA 2,37 aAB 2,17 bB 
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Na interação entre plantas de cobertura e sistemas de manejo, as plantas de 

sucessão amendoim e crotalária apresentaram os maiores resultados quanto ao teor de 

nitrogênio nas frações da matéria orgânica (Figuras 4,5 e 6), e este comportamento está 

de acordo com Espíndola (2001), pois a crotalária está entre as espécies com menor 

relação C/N, o que possibilita um maior fornecimento de nitrogênio ao solo. 

A concentração da fração ácido fúlvico nos sistemas, CC e CM não apresentou 

efeito significativo quando se utilizou as plantas de cobertura antes da semeadura do 

milho, comportamento semelhante foi observado para o sistema de cultivo mínimo, 

porém no sistema de plantio direto (SP) foi possível verificar que a utilização de 

crotalária favoreceu uma maior concentração da fração AF no Argissolo Vermelho 

Amarelo, que diferiu significativamente do uso do feijão e do guandu, como plantas de 

cobertura. Quando se comparou as plantas de cobertura do solo entre os sistema de 

cultivo verificou-se que o amendoim e o feijão no sistema CM foram significativamente 

superiores, quando comparado com os sistemas CC e PD. O guandu seguiu o mesmo 

comportamento do amendoim e do feijão, exceto, para CC, que apresentou semelhança 

ao sistema CM. A crotalária no sistema CM foi significativamente superior ao sistema 

CC (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4. Concentração do nitrogênio da fração ácido fúlvico de um Argissolo 

Vermelho-Amarelo em função dos sistemas de manejo e plantas de cobertura. Letras 

diferentes minúsculas dentro de cada sistema de manejo, comparando as plantas de 

cobertura; maiúsculas, comparando as plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo 

diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 
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Com relação ao nitrogênio da fração ácido húmico verifica-se que as plantas de 

cobertura e os sistemas de cultivo influenciaram na sua concentração no Argissolo 

Vermelho-Amarelo (Figura 5). Nos sistemas de cultivo CC e CM não foram verificados 

efeitos significativos entre as espécies vegetais utilizadas, como plantas de cobertura 

antes da semeadura do milho. Mas, quando se compara esses espécies vegetais no 

sistema PD verifica-se que a utilização da crotalária antes da semeadura do milho 

aumentou significativamente a concentração de N no Argissolo, quando comparado 

com o uso do feijão e do guandu. Quando se compara o efeito das plantas de cobertura 

entre os sistemas verifica-se que o amendoim e o feijão no sistema CM foram 

superiores aos sistemas CC e PD. O guandu no sistema CM foi superior apenas ao 

sistema PD, diferindo significativamente (Figura 5). 

 

 
FIGURA 5. Concentração do nitrogênio da fração ácido húmico de um Argissolo 

Vermelho-Amarelo em função dos sistemas de manejo e plantas de cobertura. Letras 

diferentes minúsculas dentro de cada sistema de manejo, comparando as plantas de 

cobertura; maiúsculas, comparando as plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo 

diferem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

O N da fração humina também foi influenciado pelas plantas de cobertura e 

pelos sistemas de cultivo (Figura 6). No sistema CC não houve efeito significativo entre 

as plantas de cobertura, apesar que em valores absolutos pode ser observado 

superioridade para o amendoim. Quando se utilizou o sistema de cultivo CM verificou-

se que apresentou comportamento semelhante ao observado no sistema CC. No sistema 
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PD, a utilização da crotalária mostrou-se significativamente superior as demais plantas 

de cobertura utilizadas (Figura 6), comprovando o beneficio da utilização da crotalária 

como planta de cobertura antes da semeadura do milho na região dos Tabuleiros 

Costeiros do estado de Sergipe. No geral, quando se compara as plantas de cobertura 

entre os sistemas de cultivo, percebe-se a superioridade das espécies vegetais, 

amendoim, feijão, guandu e crotalária utilizadas como plantas de cobertura no sistema 

CM, como as maiores contribuidoras para o maior teor de N na fração humina do 

Argissolo Vermelho-Amarelo. 

 

 
FIGURA 6. Concentração do nitrogênio da fração humina de um Argissolo Vermelho-

Amarelo em função dos sistemas de manejo e plantas de cobertura. Letras diferentes 

minúsculas dentro de cada sistema de manejo, comparando as plantas de cobertura; 

maiúsculas, comparando as plantas de cobertura entre os sistemas de cultivo diferem 

estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Apesar de as substâncias húmicas representarem a fração passiva da MOS e 

serem caracterizadas como a de moléculas orgânicas de maior recalcitrância, ou seja, 

mais dificilmente alterada pelas práticas de manejo, reduções nas frações húmicas nos 

sistemas mais intensivos indicam que as condições edafoclimáticas da área experimental 

e as práticas adotadas nos tratamentos foram suficientes para atingir não somente as 

frações mais lábeis, como também a fração mais estável da MOS (MAIA et al., 2008). 

Demétrio et al. (1998), estudando os efeitos da adição de diferentes resíduos de 

culturas ao solo sobre o carbono e o nitrogênio das frações da matéria orgânica, não 

conseguiram observar alteração nos teores de carbono existente nas substâncias 
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húmicas, mas detectaram elevação significativa nos teores de carbono como fração 

humina. Essa diferença reflete o estádio em que se encontra o processo de humificação 

(MAIA et al., 2008). 

Segundo Pizauro e Melo (1995), a predominância de uma ou outra fração indica 

o estádio de mineralização da matéria orgânica e a incorporação de N à estrutura 

húmica. Essa afirmação também concorda com Souza e Melo (2003). 

A relação ácido húmico por ácido fúlvico (AH/AF) é a relação entre os teores de 

carbono na forma de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos que indicam a mobilidade do 

carbono no solo. Em geral os solos mais arenosos apresentam maiores relações AH/AF 

indicando a perda seletiva da fração mais solúvel, o da fração ácido fúlvico (FAF) 

(BENITES et al., 2001). 

No presente trabalho, as plantas de cobertura crotalária nas profundades de 0-5 e 

10-20 cm e o amendoim na de 5- 10 cm, que apresentaram os maiores resultados quanto 

ao carbono na relação das frações AH/AF (Figura 7). Nas profundidade de 0-5 e 10-20 

cm, a crotalária favoreceu a maior relação AH/AF, quando se cultivou a crotalária como 

planta de cobertura, que diferiu significativamente das demais espécies vegetais, 

utilizadas como plantas de cobertura. Na profundidade de 5-10 cm, essa superioridade 

foi verificado quando se cultivou o amendoim, como planta de cobertura (Figura 7).  

Segundo Fontana et al. (2005), para que os processos de polimerização e 

condensação sejam favoráveis, os valores da relação AH/AF devem ser superiores a 1. 

No entanto, houve um predomínio da fração AH sobre a fração AF, e isto pode ser o 

resultado de uma melhora gradual na humificação e mineralização de materiais 

orgânicos ricos em N, P e Ca incorporados ao solo  (ZECH et al., 1990). 
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FIGURA 7. Relação AH/AF da concentração de carbono de um Argissolo Vermelho-Amarelo 

em função das plantas de cobertura e profundidades avaliadas. Letras diferentes minúsculas 

dentro de cada profundidade, comparando as plantas de cobertura; maiúsculas, 

comparando as profundidades avaliadas no Argissolo Vermelho-Amarelo diferem 

estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

1.6. CONCLUSÕES 

 

A ausência e minimização do revolvimento do solo nos sistemas CM e PD 

favoreceu os maiores teores de C nas frações húmicas da M.O do Argissolo Vermelho 

Amarelo; 

A fração de ácido fúlvico demonstrou ser a fração mais sensível às mudanças de 

preparo no solo, produção do milho no Argissolo nos Tabuleiros Costeiros; 

Os sistemas de cultivo mínimo e plantio direto proporcionou os maiores teores 

de nitrogênio total das frações húmicas;   

O uso da crotalária no sistema plantio direto favoreceu os maiores teores de 

carbono e nitrogênio das frações de ácidos fúlvico, húmico e humina.  
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CAPÍTULO 3 

 

DECOMPOSIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NUTRIENTES DE RESÍDUOS 

CULTURAIS EM DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO E DURANTE O 

CICLO VEGETATIVO DO MILHO EM UM ARGISSOLO VERMELHO 

AMARELO 

 

1.1. RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a decomposição e a liberação de nutrientes 

para o solo da parte aérea de plantas de cobertura, colocadas em bolsas de 

decomposição. Os tratamentos consistiram em acondicionar 20 g de biomassa de 

plantas de cobertura em bolsas de náilon, colocadas no solo a 20 cm de profundidade 

durante o ciclo vegetativo da cultura do milho-doce. As plantas de cobertura utilizadas 

foram o amendoim (Arachis hipógea), crotalária (Crotalaria juncea), e guandu 

(Cajanus cajan). Essas espécies foram cortadas e coletadas do campo entre os meses de 

novembro e dezembro de 2009. Após o corte das partes aérea, as amostras da biomassa 

foram levadas para secagem em estufa de circulação forçada à 65ºC e depois 

acondicionadas em bolsas de tela de náilon ("litterbags"). A decomposição da matéria 

seca e a liberação de nutrientes foram monitoradas por meio de coletas dos resíduos 

contidos nas bolsas, correspondendo a 10, 20, 40, 60 e 80 dias, após a incubação das 

bolsas nas parcelas experimentais cultivadas com o milho. O sistema PD foi o que mais 

contribuiu para a liberação de nitrogênio no solo, proveniente dos restos vegetais em 

decomposição. O sistema CM apresentou as maiores taxas de decomposição do carbono 

no solo. 

 

Palavras chaves:  carbono, nitrogênio, ciclagem de nutrientes. 

 

 

1.2. ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the decomposition and release of nutrients to the 

soil from the shoots of plant cover, placed in bags to decompose. The treatments were 

packaged in 20 g of biomass of cover crops in nylon bags placed in the soil at 20 cm 

depth during the growing cycle of corn pudding. The cover crops used were peanut 

(Arachis hypogea) (Crotalaria juncea) and pigeonpea (Cajanus cajan). These species 

were cut and collected from the field between the months of November and December 

2009. After the cutting of the aerial parts, samples were taken for biomass drying 

process in a forced circulation at 65 º C and then placed in nylon mesh bags (litterbags). 

The dry matter decomposition and nutrient release were monitored through collection of 

waste contained in bags, yielding 10, 20, 40, 60 and 80 days after incubation of stock in 

the experimental plots planted with corn. The PD system was the largest contributor to 

the release of nitrogen in the soil from decomposing plant debris. The CM system had 

the highest rates of decomposition of soil carbon.  

Key words: carbon, nitrogen, nutrient cycling.  
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1.3. INTRODUÇÃO 

 

Os teores de carbono e nitrogênio têm sido comumente utilizados para o estudo 

da dinâmica de decomposição dos materiais orgânicos. Estes estudos têm focado 

principalmente nas relações entre a qualidade dos materiais vegetais e a mineralização 

de N após a incorporação ao solo.  

No sistema de plantio direto grande quantidades de restos culturais persistem 

durante maior período de tempo sobre a superfície do solo, em virtude do menor contato 

com o solo, dificultando a ação microbiana (AMARAL et al., 2004).  

Assim, a eficiência deste sistema de cultivo depende, dentre outros aspectos, do 

conhecimento da velocidade de decomposição dos restos culturais mantidos sobre o 

solo, especialmente quando se adotam rotações de cultivos (BERTOL et al., 2004). 

A taxa de decomposição dos restos culturais depositados sobre o solo está 

principalmente relacionada à relação carbono/nitrogênio (C/N) do tecido, por isso 

espécies não gramíneas como mucuna preta, crotalária, ervilhaca e nabo forrageiro 

possuem maior taxa de decomposição, quando comparadas com gramíneas como 

milheto e aveia preta (CERETTA et al., 2002; PERIN et al., 2004).  

Entre as espécies utilizadas, as leguminosas se destacam por formarem 

associações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio, resultando em uma 

reserva deste nutriente ao sistema solo-planta, contribuindo com a nutrição das culturas 

subseqüentes, enquanto as gramíneas destacam-se por persistirem durante maior período 

de tempo sobre a superfície do solo (ANDREOLA et al., 2000). 

Nos últimos anos vários estudos têm sido realizados com o objetivo de 

compreender melhor a dinâmica de mineralização dos nutrientes presentes em plantas 

utilizadas como adubos verdes (CABRERA et al. 2005; MENEZES e SALCEDO, 

2007).  

Estudos têm sido desenvolvidos com o intuito de identificarem-se elementos 

químicos, compostos ou grupos de compostos, que expliquem melhor o processo de 

decomposição, não somente de adubos verdes, mas também de resíduos orgânicos em 

geral (CABRERA et al. 2005).  

Na região seca do Nordeste brasileiro, a fragilidade dos sistemas produtivos 

agrícolas está centrada na distribuição da precipitação pluvial, na baixa capacidade de 
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armazenamento de água nos solos, na pequena profundidade dos solos e em sua maioria 

na baixa fertilidade e pelas práticas de manejo inadequadas, como a queima ou 

utilização de restos culturais para alimentação do rebanho. Essa prática conduz a 

degradação da fertilidade natural do solo, provocando perdas de nutrientes e 

empobrecimento dos solos (NUNES, 2006). 

Nestas mesmas condições, o sistema de plantio direto tem sua adoção 

comprometida, pela dificuldade em acumular e manter a cobertura do solo, em termos 

de quantidade e de qualidade. A não acumulação dos restos culturais deve-se à pequena 

quantidade adicionada ao solo, face ser este cultivado apenas uma vez por ano e os 

restos culturais ficarem expostos por um período longo sobre a superfície do solo 

(SILVA NETO, 2003). 

O conhecimento da ciclagem dos nutrientes nos agrossistemas resultará em sua 

utilização mais eficiente pelas culturas e na redução dos impactos negativos ao ambiente 

(HOLTZ, 1995). 

O sucesso do sistema plantio direto está ligado à definição de espécies com 

elevada produtividade de fitomassa para cobertura de solo. Nos cerrados, a persistência 

de palhadas para plantio direto é dependente das condições de umidade e temperatura 

elevadas em boa parte do ano, que resultam em rápida decomposição da fitomassa 

depositada sobre o solo (CALEGARI et al. 1993). 

As taxas de decomposição dos materiais de cobertura dependem da natureza do 

material vegetal, do volume, da fertilidade do solo, do manejo da cobertura e das 

condições climáticas, representadas, principalmente, pela pluviosidade e temperatura. 

Esses fatores, por sua vez, afetam a atividade microbiológica do solo. Também não se 

pode ignorar a importância da atividade da mesofauna numa etapa inicial de degradação 

física do material, expondo maior superfície de contato ao ataque da biomassa 

microbiana (ALVARENGA et al. 2001). 

A velocidade de decomposição dos resíduos culturais determina o tempo de 

permanência da cobertura morta na superfície do solo. Quanto mais rápida for a sua 

decomposição, maior será a velocidade de liberação dos nutrientes, diminuindo, 

entretanto, a proteção do solo. Por outro lado, quanto  mais altos forem os conteúdos de 

lignina e a relação C/N nos resíduos, tanto mais lenta será a sua decomposição (FLOSS 

2000).  
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A permanência da palha na superfície do solo é de fundamental importância para 

a manutenção do sistema de plantio direto. Isso reforça a preocupação de produzir 

resíduos vegetais com decomposição mais lenta, o que significa manter o resíduo sobre 

o solo por maior período de tempo (CERETTA et al. 2002). 

Assim, no presente trabalho teve-se como objetivo avaliar a decomposição e a 

liberação de nutrientes para o solo pela parte aérea de plantas de cobertura, colocadas 

em bolsas de decomposição, em um Argissolo Vermelho- Amarelo cultivado com 

milho. 

 

1.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na Estação Experimental Campus Rural do Departamento 

de Engenharia Agronômica – DEA, da Universidade Federal de Sergipe – UFS, 

localizado na porção central da região fisiográfica do Litoral, no município de São 

Cristóvão -SE, a 15 km de Aracaju, cujas coordenadas geográficas de Greenwich são 

10°19'S de latitude, 36°39'O de longitude, com altitude de 22 m acima do nível médio 

do mar, em solo classificado como ARGISSOLO VERMELHO AMARELO, conforme 

Embrapa (2006).  

 A região possui clima, de acordo com a classificação de Köppen, do tipo 

As',Tropical chuvoso com verão seco e pluviometria em torno de 1200 mm anuais, com 

chuvas concentradas nos meses de abril a setembro (Figuras 1 e 2). 
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FIGURA 1: Precipitação média mensal durante o período de coletas das bolsas de 

decomposição.  
 

 

FIGURA 2: Temperatura média mensal durante o período de coletas das bolsas de 

decomposição. 

 

O experimento vem sendo conduzido desde o ano de 2001, avaliando o 

comportamento dos sistemas de manejo: cultivo convencional – CC (composto de 

gradagem com grade niveladora de discos + aração com arado de discos + gradagem), 

cultivo mínimo – CM (composto de 1 ou 2 gradagens com grade niveladora de discos, 

sendo que a segunda gradagem somente é realizada quando há incidência considerável 

de invasoras) e plantio direto – PD (consistindo do não revolvimento do solo) e cultivo 

de plantas leguminosas em sucessão à cultura do milho doce (Zea mays L.) variedade 

Biomatrix BM 3061. 
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As plantas de leguminosas utilizadas todos os anos em sucessão ao milho doce 

(Zea mays L.) foram: comercial: amendoim (Arachis hipogeae); de cobertura - guandu 

(Cajanus cajan) e crotalária (Crotalaria juncea). Utilizou-se o delineamento em 

parcelas subdivididas com três repetições distribuídas ao acaso. Sendo as parcelas 

constituídas pelos sistemas de cultivo e as sub-parcelas pelas espécies vegetais de 

sucessão. 

Para controle das invasoras durante o ciclo das diferentes culturas agrícolas e 

sistemas de manejo estudados, quando necessário, utilizou-se capina através de enxada 

manual nos cultivos mínimo e convencional, sendo usado herbicida no plantio direto.  

 

1.4.2. Bolsas de decomposição 

A coleta das leguminosas foi feita no mês de novembro/dezembro de 2009, 

identificando cada amostra vegetal nas parcelas experimentais em cada sistema de 

cultivo. Foram utilizadas neste experimento as leguminosas crotalária, amendoim e 

guandu, pois a planta de sucessão Feijão não apresentou material vegetal suficiente para 

utilização.O material coletado foi levado para secagem em estufa de circulação de ar 

forçada à 65ºC, para em seguida ser acondicionado até o enchimento das bolsas de 

decomposição. 

A decomposição dos materiais vegetais das espécies de cobertura foi avaliada 

através do uso de bolsas de decomposição (literbags) (DALAZEN et al., 2007), 

colocadas dentro da área útil das parcelas entre as fileiras do milho-doce.  

As bolsas de decomposição foram confeccionadas com tela de náilon, após o 

acondicionamento dos materiais vegetais da parte aérea foram fechadas com ajuda de 

uma máquina seladora. Cada bolsa recebeu uma quantidade de 20g de biomassa vegetal 

de cada leguminosa para cada sistema de cultivo. Nessas sub-amostras foram 

determinados os teores iniciais dos nutrientes C e N. As bolsas foram enterradas a 20 

cm de profundidade do solo na área útil das parcelas experimentais, de forma 

aleatorizada e foram coletadas periodicamente. As bolsas tiveram comprimentos de 15 

cm x 15 cm com malha de abertura de 1 mm na parte superior e inferior. 

A decomposição foi monitorada por meio de coletas realizadas no período de 10, 

20, 40, 60 e 80 dias após a semeadura do milho.  

Para a determinação da matéria seca, após a coleta nas parcelas experimentais 

das bolsas de náilon, os materiais orgânicos presentes nas mesmas foram colocados para 
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secar em estufa a 65 
o
C e, em seguida, pesadas. Uma sub amostra deste material foi 

incinerada a 450 
o
C, para determinação do teor de cinzas e subtrair a contaminação pelo 

solo, obtendo-se assim o peso da matéria orgânica presente na bolsa. Os dados foram 

expressos em % de matéria seca remanescente (HARMON et al. 1999). 

Os materiais orgânicos recuperados, após coleta das bolsas, foram analisados 

quanto aos teores de C e N. Para determinação desses elementos, o material vegetal 

remanscente foi seco em estufa a 60 
o
C, por 72 horas. Nos extratos de digestão, o 

Nitrogênio foi quantificado por Kjeldahl e o carbono pelo método de oxidação por via 

úmida, com aquecimento externo (YEOMANS E BREMNER, 1988). 

Os dados obtidos no experimento foram analisados utilizando análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey à 5% de probabilidade. Para a 

realização das análises estatísticas foi utilizado o programa estatístico SISVAR 

(FERREIRA, 2003). 

 

1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados analisados demonstraram que não houve diferença significativa a 

nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey, entre os tratamentos e os sistemas de 

manejo analisados (Tabela 1 e Figura 3), para o material vegetal remanescente. No 

entanto, os restos culturais do guandu apresentou menores valores quanto à massa seca 

remanescente em comparação às outras plantas de sucessão. O cultivo mínimo foi o que 

apresentou maior média entre os sistemas de manejo avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

TABELA 1. Massa seca remanescente das plantas de cobertura em função dos sistemas de 

manejo, ao longo do ciclo do milho. 

Plantas de Sucessão Sistemas de Manejo 

 PD CM 

 

CC 

 ------ gramas ------- 

Amendoim 14,23 aA
1
 14,83 aA 13,93 aA 

Guandu 13,11 aA 13,72 aA 13,78 aA 

Crotalária 14,50 aA 14,57 aA 13,24 aA 

1
Letras minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal iguais não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 

2010. 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 3: Massa seca remanescente em função dos sistemas de manejo, ao longo do 

ciclo do milho.. 
1
Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente  pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

  

Quanto ao teor de nitrogênio remanescente nas bolsas de decomposição, os 

resultados demonstraram um comportamento variado devido principalmente as 

intempéries climáticas presentes na área de estudo, já que os efeitos das precipitações 

auxiliam no processo de decomposição (Tabela 2). Nas figuras 1 e 2 estão demonstradas 

as condições climáticas da área de estudo durante as coletas das bolsas de 

decomposição, onde observa-se que durante a 4ª coleta (aos 60 dias), a decomposição e 

liberação de nitrogênio decaiu, e isto pode ter sido ocasionado por conta do aumento da 

precipitação aliado à temperatura, que proporcionou aumento da umidade do solo 
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(Figuras 1 e 2). Segundo Sylvia et al. (1999) alguns fatores controlam a decomposição 

dos restos culturais, como por exemplo o teor de umidade e a temperatura. Para Moreira 

e Siqueira (2002) o tempo de decomposição é favorecido na faixa de temperatura entre 

5 a 35ºC.    

 

TABELA 2: Teor de nitrogênio remanescente nas 

bolsas de decomposição em função do tempo de coleta 
Coletas (dias) Teor de Nitrogênio 

 % 

10 30,42 ab 

20 28,66 ab 

40 35,47 a 

60 28,56 b 

80 20,50 c 

  

 

Esses dados iniciais foram baseados apenas nos percentuais de decomposição 

das bolsas ao longo do tempo do experimento, sem avaliação individual dos sistemas. 

 Avaliando o comportamento apenas dos sistemas de manejo empregados na área 

de estudo, é possível verificar que o PD apresentou menores valores finais no teor de 

nitrogênio do material remanescente nas bolsas de decomposição (Figura 4), o que 

destaca este sistema de manejo como aquele que apresentou as maiores taxas de 

decomposição, diferindo dos outros dois sistemas de manejo avaliados . De acordo com 

Theisen e Vidal (1999) e Alvarenga et al. (2001), o sistema de plantio direto 

proporciona um ambiente favorável ao estabelecimento das espécies de sucessão e, 

portanto, favorece uma maior produção de biomassa. Para Sodré Filho et al. (2004) a 

produção elevada de biomassa apresenta características vantajosas durante a seca e 

chuva, pois fornece uma maior proteção ao solo contra variações de temperatura e 

também do impacto das gotas de chuvas fortes. 
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FIGURA 4: Teor de nitrogênio remanescente nas bolsas de decomposição entre os sistemas de 

manejo estudados, em função do tempo de coleta. 

  

 

 

FIGURA 5: Teor de nitrogênio remanescente nas bolsas de decomposição entre as plantas de 

sucessão, em função do tempo de coleta. 

 

 

 Quanto ao comportamento das plantas de sucessão entre si (Figura 5), as três 

espécies avaliadas apresentaram valores similares ao final do período do experimento, 

no entanto durante o tempo das coletas as espécies apresentaram comportamentos 

distintos, com períodos de aumento e queda nos teores de nitrogênio. Isso pode ter 

ocorrido devido ao fato de que muitas bolsas de decomposição apresentavam brotação 
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no material vegetal, o que pode ter contribuído para o aumento dos níveis de nitrogênio 

remanescente nos materiais ao longo do experimento. 

O amendoim e a crotalária mantiveram percentuais de decomposição parecidos 

até os 60 dias (Figura 5), resultados semelhantes foram encontrados em alguns trabalhos 

sobre decomposição como Coppens et al. (2007); Abiven e Recous (2007); Cruz (2009), 

que determinaram que os resíduos vegetais passam por uma fase inicial mais rápida de 

decomposição seguida de uma mais lenta. De acordo com Wieder e Lang (1982), no 

processo de decomposição de resíduos de plantas, na fase inicial, a maior parte desses 

resíduos é composta de materiais de fácil decomposição, como açúcares e proteínas, 

permanecendo no final, o material de difícil decomposição, como celulose, gorduras, 

tanino e lignina.  

 Avaliando os resultados de todas as espécies associadas com os sistemas de 

manejo e as cinco coletas realizadas (Tabela 3), é possível notar que todos os sistemas 

apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade em algum período 

do experimento. Observando o percentual de decomposição das espécies, todas 

apresentaram um comportamento similar, em que inicialmente ocorreu uma 

decomposição mais acelerada, em seguida uma diminuição e novamente uma redução 

do percentual ao final. De acordo com Bertol et al. (1998) a rápida degradação inicial da 

espécie, deve-se provavelmente ao ataque microbiano na fração mais prontamente 

decomponível do resíduo, formada principalmente, de proteínas e de carboidratos 

simples. 
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TABELA 3. Teores de nitrogênio (%) remanescentes nas bolsas de decomposição. 

 
1
Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente pelo teste deTukey ao nível de 5% de probabilidade. São 

Cristóvão – SE, 2010. 

 

 

 

PS  0 dia  10 dias 20 dias 

 CC CM PD CC CM PD CC CM PD 

Am 22,03 Bb
1
 21,57 bB 44,25 aA 18,16 bB 18,16 bB 39,91 aA 23,43 aA 14,89 bA 16,87 bA 

Cro 51,09 aA 45,01aA 17,89 bB 39,41 aA 40,23 aA 13,99 bB 30,87 aA 17,27 bA 18,16 bA 

Gua 62,11 aA 37,88aB 23,14 Bb 46,66 aA 35,94 aAB 21,34 bB 39,80 aA 43,78 aA 52,91 aA 

          

PS  40 dias  60 dias 80 dias 

 CC CM PD CC CM PD CC CM PD 

Am 18,26 bB 36,73 aA 47,45 aA 20,54 bB 19,35 aB 57,57 aA 20,84 aA 16,77 aA 26,80 aA 

Cro 38,41 aA 45,07 aA 19,45 bB 18,76 bA 11,01 aA 18,26 bA 21,66 aA 14,69 aA 15,38 aA 

Gua 42,49 aA 51,03 aA 20,35 bB 49,83 aA 21,50 aB 40,21 aA 23,42 aA 29,00 aA 16,00 aA 
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Resultados similares foram obtidos levando-se em conta o percentual final de 

decomposição de cada cultura. Resultados semelhantes foram obtidos por De-Polli e 

Chada (1989) e Bertin et al. (2005). 

 Os resultados referentes ao teor de carbono remanescente nas bolsas de 

decomposição demonstraram que ao longo do tempo houve uma diminuição, levando-se 

em conta apenas as coletas realizadas (Tabela 4). Leitão Filho (1993) afirma que o 

conhecimento relacionado ao processo de decomposição é uma importante ferramenta 

para estudos de diagnose ambiental e de estimativa de impactos naturais ou antrópicos.  

 

TABELA 4: Teor de carbono remanescente nas bolsas 

de decomposição em função do tempo de coleta. 

Coletas (dias) Teor de Carbono 

 % 

10 30.42ab
1
 

20 28.66ab 

40 35.47a 

60 28.56b 

80 20.50c 
1
Letras diferentes minúsculas na vertical diferem 

estatisticamente pelo teste deTukey ao nível de 5% de 

probabilidade. São Cristóvão – SE, 2010. 

 

 

 De acordo com Moreti el al. (2007); Brancalião e Moraes (2008) os sistemas de 

manejo do solo, coligados com determinadas práticas agrícolas, como por exemplo 

rotação de culturas, promovem modificações significativas na dinâmica da MOS. O PD 

inicialmente apresentou boas taxas de decomposição, no entanto ao final do 

experimento apresentou aumento nos teores de nitrogênio do material remanescente nas 

bolsas, e isto pode ser explicado pela brotação dos restos culturais dentro das bolsas. O 

CM apresentou as maiores taxas de decomposição do carbono (Figura 6). 
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FIGURA 6: Teor de carbono remanescente nas bolsas de decomposição entre os sistemas de 

manejo, em função do tempo de coleta. 

 

   

 

  

FIGURA 7: Teor de carbono remanescente nas bolsas de decomposição entre as plantas de 

cobertura, em função do tempo de coleta. 

 

  

Quanto à decomposição das plantas de cobertura, o amendoim apresentou os 

maiores percentuais de decomposicão de carbono (Figura 7). Silva et al. (1997) 

obtiveram resultados semelhantes.  

Os resultados da interação plantas de cobertura com sistemas de cultivo e 

coletas, apresentaram diferença significativa ao nivel de 5% de probabilidade para o 

sistema CM na 3ª e  5ª coleta (40 e 80 dias respectivamente), com relação aos teores de 
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carbono presentes nas bolsas de decomposição (Tabela 5). Já para as espécies avaliadas 

individualmente apenas o guandu na 3ª e na 5ª coleta e a crotalária na 5ª coleta, ambas 

no sistema CM, apresentaram diferenças estatísticas. De acordo com Bayer et al. (2000), 

o cultivo mínimo em comparação ao sistema convencional, oferece melhorias na 

fertilidade do solo e também no seqüestro de carbono. Pinheiro et al. (2003) também 

verificou em um trabalho semelhante que o cultivo mínimo apresenta resultados muito 

superiores aos outros testados. Resultados semelhantes foram encontrados por Bayer et 

al., (2000). Já para o sistema CM todas as espécies avaliadas apresentaram diminuições 

quanto ao teor de carbono. Esse sistema foi o que apresentou as maiores liberações de 

carbono para o solo (Tabela 5). 
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TABELA 5. Teores de carbono (%) remanescentes nas bolsas de decomposição 

Letras diferentes minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal diferem estatisticamente pelo teste deTukey ao nível de 5% de probabilidade. São 

Cristóvão – SE, 2010. 

 

 

PS  40 dias  60 dias 80 dias 

 CC CM PD CC CM PD CC CM PD 

Am 46,89aA 41,48aA 35,52abA 30,11aA 39,37aA 41,30aA 31,92aA 22,96bA 35,35aA 

Cro 45,21aA 37,33aA 46,53aA 28,85aA 33,90aA 43,58aA 34,09aA 34,74abA 39,31aA 

Gua 46,95aA 45,27aAB 30,17bB 38,83aA 38,17aA 41,84aA 46,89aA 41,84aA 47,61aA 

PS  0 dia  10 dias 20 dias 

 CC CM PD CC CM PD CC CM PD 

Am 53,75bB 65,43aA 67,15aA 48,51aA 42,80aA 43,10aA 42,44aA 44,54aA 30,00aA 

Cro 62,07aA 50,99bB 43,05bB 45,33aA 49,29aA 41,54aA 44,31aA 46,41aA 38,65aA 

Gua 49,32aA 51,22aA 48,59bA 45,03aA 46,17aA 44,12aA 42,92aA 40,52aA 43,82aA 

PS  40 dias  60 dias 80 dias 

 CC CM PD CC CM PD CC CM PD 

Am 46,89aA 41,48aA 35,52abA 30,11aA 39,37aA 41,30aA 31,92aA 22,96bA 35,35aA 

Cro 45,21aA 37,33aA 46,53aA 28,85aA 33,90aA 43,58aA 34,09aA 34,74abA 39,31aA 

Gua 46,95aA 45,27aAB 30,17bB 38,83aA 38,17aA 41,84aA 46,89aA 41,84aA 47,61aA 
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1.6. CONCLUSÕES 

 

 

O sistema PD foi o que mais contribuiu para a liberação de nitrogênio no solo, 

proveniente dos restos vegetais em decomposição.  

Quanto à decomposição das plantas de cobertura, o amendoim apresentou os 

maiores percentuais de decomposicão de carbono; 

A temperatura e as precipitações durante o período do experimento, 

influenciaram nas taxas de decomposição dos restos vegetais presentes nas bolsas de 

decomposição; 

O sistema CM apresentou as maiores taxas de decomposição do carbono no solo.  

Conclui-se que os sistemas de manejo PD e CM podem contribuir para uma 

melhor sustentabilidade agrícola. 
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