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RESUMO 

RAMOS, Laís Silva. Eficiência de um sistema silvipastoril em substituição à adubação 
nitrogenada e a sua relação com a dinâmica da matéria orgânica em solo distrocoeso. 
São Cristóvão: UFS, 2013. 79p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).* 
 
A ecorregião dos tabuleiros costeiros possui características edafoclimáticas que dificultam a 
produção agrícola, pecuária e florestal. Diante disto, práticas alternativas na produção rural, a 
exemplo dos sistemas silvipastoris, despontam na condução de benefícios econômicos e 
melhoria da fertilidade do solo. Nos sistemas silvipastoris o uso de árvores leguminosas em 
interação com a gramínea pode vir a substituir a necessidade de adubação nitrogenada, além 
de promover aumento no teor de biomassa depositada no solo beneficiando a dinâmica da 
matéria orgânica. O objetivo neste estudo consiste em avaliar a influência do cultivo de 
Brachiaria brizantha  sob diferentes níveis de fertilização nitrogenada na forma de ureia (0, 
80, 160, 240 kg de N ha-1) e em interação com a Gliricidia sepium, na quantidade e qualidade 
da matéria orgânica de um Latossolo Amarelo Distrocoeso nos Tabuleiros Costeiros. 
Amostras de solo foram coletadas no mês de julho do ano de 2012 no Campo experimental 
Jorge do Prado Sobral, pertecente ao Centro de Pesquisa Tabuleiros Costeiros da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), na cidade de Nossa Senhora das Dores, 
estado de Sergipe, as quais foram encaminhadas para a realização de análises químicas e 
físicas em laboratório. O presente trabalho científico determinou a densidade do solo, 
fracionamento químico e físico da matéria orgânica, teor de carbono orgânico total e 
nitrogênio total do solo, estoques de C e N do solo, taxa de respiração basal e índice de 
manejo do carbono. De acordo com os resultados obtidos, na camada superficial os cultivos 
de Brachiaria brizantha  fertilizada na dose de 240 kg de N ha-1 e sistema silvipastoril 
proporcionaram aumento no estoque de carbono; a aplicação de fertilizante nitrogenado na 
dose de 240 kg de N ha-1 foi eficaz no acúmulo e manutenção do carbono nas diferentes 
frações húmicas; o sistema silvipastoril, devido à menor taxa de respiração basal, pode ser 
considerado o manejo mais sustentável para esta região; nas diferentes camadas do solo, os 
teores de MOP e MOAM apresentaram-se mais sensíveis nas alterações no uso do solo 
quando comparado à respiração basal. A adoção do sistema silvipastoril demonstrou 
resultados, em sua maioria, favoráveis para as diferentes variáveis analisadas, em especial na 
camada superficial, constituindo assim numa opção viável na substituição da fertilização 
nitrogenada e na manutenção da fertilidade do solo. 
 
Palavras-chave: Gliricídia sepium.  Pastagem Nitrogênio. Carbono. 

 
___________________ 
* Comitê Orientador: Tácio Oliveira da Silva – UFS (Orientador), José Henrique de Albuquerque Rangel – 
EMBRAPA – Tabuleiros Costeiros (Coorientador). 
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ABSTRACT 

RAMOS, Laís Silva. Efficiency of a silvopastoral system in substitution to nitrogen 
fertilizer and its relation to the dynamics of organic matter in soil dystrophic. São 
Cristóvão: UFS, 2013. 79p. (Dissertation – Master's degree in Agroecosystems).* 
 
The ecoregion of Coastal Tablelands has characteristics of soil and climate that hinder the 
production agricultural, livestock and forestry. Given this, alternative practices in rural 
production, like the silvopastoral systems, emerge in conducting economic benefits and 
improvement of soil fertility. Silvopastoral systems in the use of leguminous trees in 
interaction with the grassy can likely to substitute the need for nitrogenous fertilizer, besides 
promote an increase in biomass content deposited in the soil benefiting organic matter 
dynamics. The aim of this study is to evaluate the influence the cultivation of Brachiaria 
Brizantha in different levels of nitrogen fertilizer  in the form of urea (0, 80, 160, 240 kg N 
ha-1) and in interaction with Gliricidia sepium in quantity and quality of organic matter in a 
dystrophic cohesive yellow latosol in the Coastal Tablelands. Soil samples were collected in 
July of the year 2012 at the experimental field the Jorge do Prado Sobral, pertecente the 
Research Center Coastal Plains of Brazilian Company of Agriculture Research (EMBRAPA), 
in the city of Nossa Senhora das Dores, state of Sergipe, which were sent to conduct physical 
and chemical analyzes in the laboratory. This scientific work determined the density of the 
soil, physical and chemical fractionation of organic matter, total organic carbon and total 
nitrogen, carbon and nitrogen stocks of soil, basal respiration rate and carbon management 
index. According to the results, in the superficial layer, the Brachiaria Brizantha  crops 
fertilized with a dose of 240 kg N ha-1 and silvopastoral system provided an increase in 
carbon stocks, the application of nitrogenous fertilizer in dose of 240 kg N ha-1 was effective 
in carbon accumulation and maintenance in different humic fractions; the silvopastoral system 
due to the lower rate of respiration can be considered  a management more sustainable for the 
region; in the different soil layers, the contents of MOP and MOAM were more sensitive to 
changes in soil land use when compared to the basal respiration. The introduction of 
silvopastoral system demonstrated results, for the most part, favorable for the different 
variables analized, especially in the superficial layer, thus constituting a viable option in the 
substitution of nitrogenous fertilizer and maintenance of soil fertility. 
 
Key words: Gliricidia sepium, Pasture, Nitrogen, Carbon. 
___________________ 
 

* Guidance Committee: Tácio Oliveira da Silva – UFS (Advisor), José Henrique de Albuquerque Rangel – 
EMBRAPA – Tabuleiros Costeiros (Co-advisor). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
No Brasil, a unidade de paisagem dos Tabuleiros Costeiros abrange desde a região 

Norte até a região Sudeste do país. Com maior frequência nas costas do litoral nordestino, esta 

ecorregião é caracterizada por sua importância social uma vez que comporta grandes centros 

populacionais, e por sua importância econômica, principalmente relacionada à produção 

agrícola (EMBRAPA/CPATC, 2005; CINTRA, 2011).  

Cultivos como a cana-de-açúcar, citros, cacau, coco e mandioca são algumas das 

atividades agrícolas presentes nos Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. Entretanto, a 

produção agropecuária encontra limitações edafoclimáticas para o seu estabelecimento e 

desenvolvimento (FONSÊCA et al., 2007).  A presença de solos com horizontes coesos 

concomitante às longas épocas de estiagem e as técnicas de manejo convencionais dificultam 

o desenvolvimento e vigor das plantas gerando prejuízos aos produtores rurais (CINTRA & 

LIBARDI, 1998; CINTRA, 2011). A pastagem também caracteriza-se como atividade de 

importância econômica em solos dos Tabuleiros costeiros (EMBRAPA/CPATC, 2005). 

Contudo, gramíneas utilizadas para a alimentação animal, quando cultivadas em solos coesos 

costumam ter seu desenvolvimento prejudicado pela baixa disponibilidade de nutrientes, 

dentre estes, o nitrogênio (SILVA et al., 2005). A deficiência do nitrogênio ocasiona o 

decréscimo na produtividade dos solos e na produção de forragem, fazendo-se necessário o 

uso de adubos ou práticas de gestão alternativas que busquem a melhoria do solo e evitem 

transtornos na produtividade durante as diferentes épocas do ano (BENETT et al., 2008).  

O sistema agroflorestal desponta como uma estratégia eficaz na manutenção e 

recuperação da fertilidade do solo. Esta técnica apresenta diversas vantagens do ponto de vista 

ecológico e socioeconômico, tendo como base a sustentabilidade ambiental através da 

implantação de diferentes espécies vegetais, dentre estas, espécies agrícolas, arbóreas, 

subarbustivas e forrageiras (KANG & AKINNIFESIB, 2000; JOSE, 2009). 

O sistema silvipastoril (SSP), modalidade do sistema agroflorestal, consiste na 

integração entre árvores, pastagens e animais numa mesma área e ao mesmo tempo, a fim de 

promover o uso sustentável da terra. Tal atividade eleva a fertilidade do solo, possibilita a 

redução de processos erosivos, proporciona maior conforto térmico aos animais e beneficia o 

maior acúmulo de matéria orgânica no solo (JARDEVESKI & PORFÍRIO-DA-SILVA, 2005; 

DULEBA, 2009). 

No sistema silvipastoril, o uso de espécies leguminosas é considerado uma boa opção 

por, naturalmente, dispensar a fertilização nitrogenada, uma vez que obtêm este nutriente via 
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fixação simbiótica por meio da ação das bactérias dos gêneros Rhizobium sp. e 

Bradyrhyzobium sp. (BARRETO & FERNANDES, 2001a). Sendo o nitrogênio um dos 

nutrientes mais limitantes para o crescimento das gramíneas, as leguminosas arbóreas poderão 

disponibilizar este nutriente atuando como adubo verde e diminuindo custos com o uso de 

insumos agrícolas (MARCELINO, 2002).  

No sistema silvipastoril, o componente arbóreo funciona como um extrator de 

nutrientes do solo. O material orgânico proveniente destas árvores quando depositados na 

superfície, através da queda de folhas, frutos e galhos, aumenta a disponibilidade dos 

nutrientes no solo após processo de mineralização e decomposição, garantindo melhor 

produtividade da gramínea. Já os animais participam da ciclagem por meio da excreção de 

fezes, que são compostas pela biomassa vegetal consumida, ocasionando uma nova 

incorporação de resíduo ao solo e posterior ciclagem de nutrientes (DUTRA, 2007). Tais 

fatores são de fundamental importância em locais como os Tabuleiros Costeiros sergipano, 

por tratar-se de uma ecorregião com baixa fertilidade natural (CINTRA, 2011), e que 

necessitam de diferentes rotas de incorporação de resíduos ao solo, beneficiando à dinâmica 

da matéria orgânica e da atividade agropecuária. 

A matéria orgânica (MO) serve como importante indicador de qualidade do solo, uma 

vez que influencia as diferentes propriedades da terra, alterando beneficamente características 

físicas, químicas e biológicas (CONCEIÇÃO et al., 2005; MAIA et al., 2008). Limitações nos 

Tabuleiros Costeiros quanto às condições de alta temperatura, horizontes coesos do solo e 

baixa produção de biomassa (CINTRA, 2011) podem potencializar a taxa de decomposição de 

matéria orgânica, bem como elevar as perdas do material orgânico por meio de queimadas e 

erosão do solo, desfavorecendo o acúmulo de substâncias húmicas que beneficiam o solo em 

seus diferentes atributos. 

As funções da matéria orgânica na promoção da qualidade do solo dependem 

especialmente das suas frações e compartimentos. Estudos relacionados à quantificação e 

compartimentalização das frações estáveis da matéria orgânica, denominadas de substâncias 

húmicas (SHs), podem inferir sobre a qualidade da área, uma vez que estas proporcionam 

correção da acidez do solo, lenta liberação de nutrientes às plantas e aumento da capacidade 

de troca de cátions e da superfície específica, conferindo assim, maior estabilidade ao solo 

(MOREIRA & SIQUEIRA, 2006; WENDLING et al., 2011).  

Dentre os componentes das frações vivas da matéria orgânica do solo, destacam-se os 

micro-organismos. Atuante como fonte e dreno de C no solo, e na reserva de nutrientes, a 

biomassa microbiana vem sendo considerada importante indicador da qualidade dos solos, por 
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ser sensível às mudanças ocorridas no sistema (GAMA-RODRIGUES et al., 2005; 

MOREIRA & SIQUEIRA, 2006).  

Assim, acredita-se que o uso de práticas alternativas do solo, a exemplo do uso de 

sistemas silvipastoris, pode provocar incrementos na dinâmica da matéria orgânica do solo, 

uma vez que o uso destes sistemas pode permitir o aumento no aporte de resíduos vegetais na 

superfície do solo quando comparados a sistemas de monocultivo de pastagem 

(BERNARDINO & GARCIA, 2009). Dessa forma, naturalmente pode-se ter uma elevação do 

teor de carbono orgânico no solo e, conseqüentemente, se pode desfrutar dos possíveis 

benefícios físicas, biológicas e químicas do solo. 

Diante do exposto, o presente trabalho avaliou a influência do cultivo de Brachiaria 

brizantha sob diferentes níveis de fertilização nitrogenada e em interação com a Gliricidia 

sepium quantificando e compartimentalizando a matéria orgânica e outros atributos de um 

Latossolo Amarelo Distrocoeso nos Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Tabuleiros Costeiros  

Os Tabuleiros Costeiros são formações terciárias que ocorrem desde o Norte até o 

Sudeste do Brasil. Esta unidade de paisagem é caracterizada por superfícies em forma de 

mesetas, cujos topos são planos ou com suaves ondulações, podendo apresentar entalhamento 

variável, com vales estreitos e encostas abruptas, ou abertos, com encostas suaves e amplas 

várzeas (FONSÊCA et al., 2007; CINTRA, 2011). 

A ecorregião dos Tabuleiros Costeiros está presente no litoral de todo o Nordeste, em 

área estimada de 8.420.000 hectares. Com altitude média de 50 a 100 metros, os tabuleiros 

têm seu clima caracterizado pela má distribuição de chuvas, onde a precipitação média anual 

varia de 500 mm a 1500 mm, e temperatura de aproximadamente 26°C (EMBRAPA/CPATC, 

2005). 

Nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Ceará, estão concentrados os maiores centros urbanos sob os solos de Tabuleiros Costeiros, 

abrangendo um contingente de cerca de 50% da população nordestina (FONSÊCA et al., 

2007; LIMA NETO et al., 2009). 

A importância social e econômica dos Tabuleiros Costeiros dá-se através das 

atividades agrícolas e pecuárias, a exemplo do cultivo da cana-de-açúcar, citros e coco, além 

de abrigar grande parte da mata Atlântica existente no país. No entanto, as atividades 

agropecuárias têm sido inviabilizadas pela baixa produtividade, provocadas por limitações 

edafoclimáticas concomitante às práticas de manejo convencionais e o superpastoreio 

(CINTRA & LIBARDI, 1998; REZENDE et al., 2002). 

No estado de Sergipe, a produtividade dos solos nos Tabuleiros Costeiros gera 

emprego e renda para grande parte da população, e contribui com parte expressiva da receita 

proveniente da atividade rural. Apesar disso, são muitos os problemas enfrentados na cadeia 

produtiva, dentre os quais, destacam-se as presenças de horizontes coesos nos solos que 

dificultam e limitam a agropecuária no estado (CINTRA, 2011). 

 

2.1.1. Solos coesos dos Tabuleiros Costeiros no estado de Sergipe 

No Brasil, o termo “coeso”, tem sido empregado para referir-se a horizontes minerais 

subsuperficiais do solo que apresentam aumento acentuado na coesão entre as suas partículas, 

tornando-se duro, muito duro ou até extremamente duro, quando seco, e friável, quando 
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úmido (JACOMINE, 1996 citado por LIMA et al., 2004). A formação destas camadas coesas 

está associada a vários processos simultâneos, como às variações climáticas e 

morfopedológicas que ocorreram, ao longo dos anos, nas diferentes unidades geoambientais 

que compõem os Tabuleiros Costeiros (CINTRA, 2011). 

Atualmente, a presença dos horizontes coesos do solo gera problemas ligados à 

produtividade, interferindo na redução da vida útil das plantas. Os cultivos de espécies 

vegetais, anuais e perenes nestes solos, podem apresentar reduzido vigor e longevidade 

quando comparados aos cultivos realizados em outras áreas. Isto ocorre, pois além da 

diminuição na profundidade efetiva do solo, as camadas coesas também causam alterações na 

resistência mecânica, no pH e  na dinâmica do ar, da água e dos nutrientes no solo. Com isso, 

as limitações na produção agrícola e pecuária na unidade de paisagem dos tabuleiros 

acentuam-se, uma vez que a atividade é, em maior parte, conduzida na condição de sequeiro 

(REZENDE et al., 2002; CINTRA, 2011). 

No estado de Sergipe, a precipitação média anual na ecorregião dos Tabuleiros 

Costeiros gira em torno de 1.200 mm, sendo 80% distribuída nos meses de março a setembro. 

Os solos de maior expressão desta unidade geoambiental são: os Latossolos Amarelos, os 

Argissolos Amarelos e Acinzentados e os Neossolos Quartzarênicos. Nestes, os principais 

produtos cultivados compreendem a laranja, o feijão, a mandioca, o milho, o fumo e o coco, 

porém, por se tratar de uma zona de agricultura bastante diversificada, também há a presença 

da pecuária (EMBRAPA/CPATC, 2005; CINTRA, 2011). 

As criações de bovinos de leite, bovinos de carne, ovinos e caprinos, correspondem às 

principais atividades da pecuária nos tabuleiros costeiros. Contudo, o manejo inadequado do 

solo, a ausência de pastejo rotacionado e as limitações edafoclimáticas têm ocasionado uma 

crescente degradação dessas pastagens, acarretando em perdas na rentabilidade da atividade 

(EMBRAPA/CPATC, 2005). 

Nos meses de setembro a abril, a taxa de evapotranspiração nos Tabuleiros Costeiros é 

elevada, superando a taxa de precipitação pluvial, o que pode ocasionar às plantas uma queda 

na produtividade devido ao estresse hídrico (CINTRA, 2011). No tocante à pecuária, a baixa 

produção de forragem ocasiona a diminuição na alimentação do gado e, consequentemente, 

perdas na produtividade leiteira e de peso dos animais de corte. Desta forma, faz-se necessário 

a implementação de práticas agrícolas eficientes na manutenção da produtividade vegetal e do 

solo durante todo o ano. 
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2.2. O sistema silvipastoril  

Buscando alternativas que aumentem a produtividade dos solos e a rentabilidade dos 

agricultores, foram criados os sistemas agroflorestais. Esta prática realiza a integração entre 

diferentes espécies vegetais e animais como alternativas ecologicamente sustentáveis e que 

evitam a degradação do solo obtendo assim, resultados benéficos relacionados à ciclagem de 

nutrientes e a produtividade e o aporte de matéria orgânica, produzindo condições necessárias 

para o crescimento e vigor dos vegetais (ARAÚJO FILHO & CARVALHO, 2001; JOSE, 

2009). 

O sistema silvipastoril, uma das categorias do sistema agroflorestal, tem como 

finalidade a utilização simultânea de gramínea, espécie arbórea e animais (JARDEVESKI & 

PORFÍRIO-DA-SILVA, 2005). A adoção deste sistema propicia conforto térmico para o 

animal, diminuição da erosão hídrica e eólica do solo, e aumento de biomassa no solo de 

forma a contribuir na dinâmica da matéria orgânica (FRANCO et al., 2003). 

Nos sistemas silvipastoris, a presença do componente arbóreo atua na colaboração do 

desenvolvimento e manutenção das gramíneas. Além disso, o sistema radicular profundo das 

árvores absorve nutrientes das camadas do solo que estão fora do alcance das raízes das 

gramíneas. Desta forma, através da deposição de material orgânico da árvore no solo, e após 

processo de decomposição e mineralização, estes nutrientes tornam-se disponíveis para a 

absorção pela gramínea forrageira, justificando assim, a importância da interação entre estes 

dois componentes do sistema silvipastoril (FERNANDES et al., 2006).   

Algumas espécies forrageiras são comumente utilizadas no sistema silvipastoril, dentre 

elas o braquiarão (Brachiaria brizantha cv. Marandu), braquiarinha (Brachiaria decumbens 

cv. Basilisk) e campim-gordura (Melinis minutiflora P. Beauv) (ANDRADE et al., 2003; 

SOUSA et al., 2007; PACIULLO et al., 2010).  A escolha da forrageira deve ser feita de 

acordo com seu crescimento, adaptabilidade à região, elevado valor nutricional e, sobretudo, 

resistência às condições de sombreamento causadas pela copa das árvores (MACHADO et al., 

2009). Normalmente as gramíneas, a exemplo da Brachiaria brizantha , são capazes de resistir 

a períodos de seca, vegetando bem em condições de umidade desfavoráveis e em condições 

muito úmidas pantanosas, além de enriquecer o solo através da disponibilidade de nutrientes 

essenciais, o que irá favorecer a interação desta com espécies arbóreas no sistema silvipastoril 

(BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010). 

A composição de sistemas silvipastoris por leguminosas arbóreas fixadoras de 

nitrogênio, resulta em uma série de serviços ambientais que permitem uma alta produção de 
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biomassa vegetal e, consequentemente, maior incorporação de restos vegetais como material 

orgânico do solo, que após processo de decomposição e mineralização poderão suprir as 

necessidades nutricionais das gramíneas (FRANCO et al., 2003; JOSE, 2009).  

A interação entre espécies leguminosas com gramíneas influencia na decomposição do 

material orgânico e, por conseguinte na liberação de nutrientes pelo solo. Leguminosas, como 

a Gliricidia sepium, apresentaram baixa relação C/N em seus tecidos, bem como menores 

porcentagens de lignina e de polifenóis quando comparadas à espécies não leguminosas, 

mostrando que a introdução da gliricídia proporciona elevadas taxas de decomposição do 

material orgânico. As gramíneas, no entanto, têm decomposição mais lenta por conter N na 

fitomassa em menor quantidade, necessitando a adição de adubos nitrogenados ou do seu uso 

em consórcio com leguminosas, visando aumentar os teores de matéria orgânica no solo 

(SILVA JÚNIOR, 2008; EIRAS & COELHO, 2010). 

Dentre as espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio utilizadas nos sistemas 

silvipastoris, destaca-se a gliricídia (Gliricidia sepium), espécie com propriedades que 

beneficiam a produtividade do solo, além de servir como alimento para o animal em épocas 

de estiagem (DRUMOND & CARVALHO FILHO, 2005). Sendo esta, uma opção de escolha 

para compor um sistema silvipastoril. 

 

2.2.1. Utilização da Gliricidia sepium no sistema silvipastoril 

Natural do México e da América Central, a Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. pertence à 

família Fabaceae, sendo caracterizada como uma planta arbórea de 12 a 15 m de altura, e 

diâmetro a altura do peito com até 30 cm (ELEVITCH & FRANCIS, 2006). É uma das 

espécies leguminosas mais utilizadas por agricultores nos países da América Central e na 

Costa Rica, ora como cercas vivas, ora em sistemas agroflorestais. Esta utilização dá-se, 

principalmente, devido às características da planta, como a fácil reprodução vegetativa, rápido 

crescimento, capacidade de regeneração, resistência à seca e facilidade de propagar-se 

sexuada e assexuadamente (DRUMOND & CARVALHO FILHO, 2005). 

De fácil adaptação, a gliricídia resiste a climas quentes e a áreas com precipitações 

distribuídas uniformemente ao longo do ano e onde há maior pluviosidade (ELEVITCH & 

FRANCIS, 2006). Devido a sua resistência à seca, a gliricídia foi introduzida no Nordeste do 

Brasil na década de 80, no município de Petrolina, estado de Pernambuco. Posteriormente, a 

leguminosa foi implantada sob diferentes condições edafoclimáticas nos estados de Sergipe, 

do Ceará e do Piauí. Entretanto, a utilização desta espécie requer o melhoramento das 
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matrizes produtivas, buscando selecionar indivíduos capazes de suportar a adversidades 

climáticas da região (DRUMOND & CARVALHO FILHO, 2005; RANGEL et al., 2011). 

No tocante à conservação dos solos, Barreto & Fernandes (2001b) avaliaram a adição 

da biomassa originária da parte aérea de gliricídia (Gliricidia sepium) e da leucena (Leucaena 

leucocephala (Lam) de Wit.) em cultivos em alamedas e seus efeitos sobre propriedades 

químicas e físicas de um Latossolo Amarelo dos tabuleiros costeiros de Sergipe. Os autores 

obtiveram como resultados a elevação do pH e nos teores de Ca+Mg, entretanto, a 

incorporação da biomassa das leguminosas não modificaram o teor da matéria orgânica e 

a CTC do solo. 

A adaptabilidade da gliricídia nas regiões secas do Brasil torna esta espécie uma 

importante fonte de nitrogênio. As suas raízes se associam às bactérias do gênero Rhizobium, 

com as quais entram em eficiente simbiose originando um grande número de nódulos, fixando 

N2 atmosférico (FRANCO, 1988). A Gliridia sepium pode ser considerada um fertilizante 

nitrogenado de excelente qualidade, chegando a fornecer o equivalente a 40 kg de N/ha/ano. 

Na alimentação animal, a produção de biomassa varia desde 2 a 20 t de matéria seca/ha/ano, 

tendo nas suas folhas um alto valor nutritivo, com conteúdos de proteína bruta de 20-30% e 

digestibilidade de 60-65% na matéria seca (PAULINO et al., 2008). 

O uso da gliricídia como fonte de proteína na alimentação dos animais vem tendo 

grande aceitação por produtores rurais, chegando a superar o interesse pela Leucena 

leucocephala no estado de Sergipe (DRUMOND & CARVALHO FILHO, 2005). No entanto, 

ainda são necessários estudos mais aprofundados, especialmente nas regiões de distribuição 

pluviométrica irregular, que relatem as vantagens e desvantagens desta espécie num sistema 

silvipastoril. 

 

2.2.2. Sistema Silvipastoril no estado de Sergipe 

O uso do solo no estado de Sergipe é dominado por pastagens (65%) seja ela com 

gramíneas introduzidas ou naturais, seguidos por cultivos agrícolas/solos expostos (em 

preparo ou em pouso) representando 15,84%, e em menor quantidade o uso da interação 

caatinga/cultivo/pastagem (SANTOS & ANDRADE, 1992; PEDROTTI & SILVA, 2011). 

Carvalho Filho et al. (2007) descreveu as espécies vegetais com potencial para o 

sistema silvipastoril no estado de Sergipe e relacionou os animais que melhor se enquadram 

para diferentes finalidades do sistema a ser implantado. Além disso, os autores também 

enfatizaram a necessidade do uso de sistemas alternativos na região, visando melhorar as 
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condições de vida do produtor e da população, além de elevar a qualidade dos produtos 

obtidos de forma sustentável, atendendo as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras. 

Apesar de apresentar boa adaptabilidade à implantação dos sistemas agroflorestais 

(RANGEL, 2011), o estado de Sergipe ainda necessita de informações sobre estas práticas, 

uma vez que estes dados são escassos principalmente em relação ao incremento da fertilidade 

do solo através do incremento e manutenção da matéria orgânica. 

 

2.3. Dinâmica da Matéria Orgânica do Solo 

A manutenção da dinâmica do solo é estritamente dependente da matéria orgânica, a 

qual é formada por uma série de materiais oriundos de restos vegetais e animais em diferentes 

estágios de decomposição associada à ação de fatores edáficos, climáticos, biológicos, 

químicos e físicos (EMBRAPA, 2006; LEPSCHE, 2010). Os resíduos vegetais são a essência 

da matéria orgânica, tendo sua composição formada por C, H, O, N, P, S, que originam as 

proteínas, celulose, hemicelulose, amido, pectina, lignina e lipídios (DE-POLLI & 

PIMENTEL, 2005). 

Devido a esta origem, a matéria orgânica torna-se um componente primordial para a 

qualidade dos solos, atuando na ciclagem de nutrientes, na capacidade de retenção de cátions 

e proporcionando melhoria das diferentes propriedades do solo (MILORI et al., 2002; 

TANGERINO, 2002; BIANCHI et al., 2006; SILVA et al., 2008). Diversas funções do solo 

são beneficiadas pela presença da matéria orgânica, tais como: armazenar e liberar nutrientes 

essenciais para as plantas; facilitar a infiltração e circulação da água nos solos argilosos, bem 

como a retenção e a complexação de elementos tóxicos e micronutrientes nos solos arenosos 

(VIÉGAS, 2011). 

Para que a dinâmica de evolução da matéria orgânica no solo ocorra, são necessários 

dois processos, a degradação e a humificação. A degradação da matéria orgânica é um 

processo bastante complexo e envolve uma série de micro-organismos, os quais irão atuar na 

decomposição e mineralização (LUCHESE et al., 2001). Inicialmente, no processo de 

degradação, ocorre rápida perda dos compostos orgânicos prontamente decomponíveis, 

seguidos pela biodegradação de produtos orgânicos intermediários e protoplasma microbiano 

recentemente formado e, por fim, a decomposição de compostos mais recalcitrantes, 

resultantes da atividade de diversos micro-organismos (SILVA FILHO & SILVA, 2002). 
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No processo de humificação, o material orgânico passa por mudanças na 

complexidade química do material macromolecular através de reações de polimerização e 

ressíntese, transformando-se em substâncias húmicas com resistência acentuada para a 

mineralização e biodegradação (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). A capacidade que a MOS 

tem de elevar a produtividade dos solos é influenciada, em grande parte, pelas frações estáveis 

provenientes do processo de humificação, denominadas de substâncias húmicas (PRIMO et 

al., 2011). 

 

2.3.1. Substâncias húmicas 

As substâncias húmicas originam-se da degradação química e biológica de resíduos 

orgânicos e da atividade sintética da biota do solo, formando os ácidos húmicos (solúvel em 

álcali e insolúvel em ácido), ácidos fúlvicos (solúvel em álcali e ácido) e humina (insolúvel 

em álcali e ácido) (SILVA FILHO & SILVA, 2002; MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

As frações húmicas são definidas como compostos bi ou tridimensionais, formados 

por estruturas aromáticas, com porções de cadeias alifáticas estáveis, unidas por pontes de 

hidrogênio, que contêm diferentes grupos, dentre estes: alcoólicos, carbonilas, carboxílicos, 

fenílicos e outros. Estas substâncias contribuem para a agregação do solo, devido à interação 

entre os colóides orgânicos e inorgânicos do solo, formando complexos estáveis que mantêm 

o solo estruturado. Além disso, melhoram a proteção e disponibilização de cátions e ânions 

para às plantas; beneficiam a capacidade de retenção de água no solo; e atuam na formação de 

complexos ou quelatos limitadamente estáveis com cátions polivalentes, aumentando sua 

disponibilidade para as plantas (SILVA FILHO & SILVA, 2002). 

O aumento destas substâncias húmicas no solo proporciona melhoria nas condições 

físicas como a agregação e a aeração, nas condições químicas como o aumento da CTC e 

efeito tampão, além de atuar como reservatório de N, P, S e micronutrientes (MOREIRA & 

SIQUEIRA, 2006).  

Assis et al. (2010) analisaram a qualidade do solo no estado do Ceará através do 

fracionamento de substâncias húmicas. Foram avaliadas culturas irrigadas de milho, banana, 

além de duas matas nativas tomadas como referência e observaram que o plantio agrícola e 

irrigado reduzia os estoques de carbono total e nitrogênio total das substâncias húmicas, 

quando comparados com as matas nativas, o que nos permite inferir que estas substâncias são 

sensíveis às práticas de manejo do solo. 
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Outro estudo envolvendo as substâncias húmicas, realizado por Martins  et al. (2009),  

avaliou, no Centro-Oeste do Brasil, os teores de carbono orgânico total nas frações húmicas 

de um Latossolo sob diferentes usos, sendo a vegetação nativa, agrossilvopastoril, 

agroflorestal e pastagem. Tal estudo obteve como resultados a presença de maior 

concentração de humina e ácidos fúlvicos no sistema agrossilvopastoril, permitindo a 

inferência de que este sistema é eficiente no acúmulo destas frações no solo. Outro sistema 

agrossilvipastoril foi estudado no estado de Minas Gerais e quando comparado à mata nativa 

de Cerrado, apresentou a fração ácido fúlvico como a substância húmica de menor alteração 

no solo, mostrando-se mais resistente a mudanças no meio (WENDLING et al., 2011). 

Apesar da existência dos estudos citados anteriormente, as pesquisas, principalmente 

relacionadas à manutenção das frações húmicas no solo, ainda são escassas, especialmente na 

ecorregião dos Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. 

 

2.4. Atividade microbiana 

No solo, a matéria orgânica morta corresponde a cerca de 98% do carbono orgânico, e 

apenas 2 a 5% refere-se à matéria orgânica viva. As raízes, macrofauna e micro-organismos 

constituem a fração vivente, onde os micro-organismos destacam-se correspondendo entre 60 

a 80% (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

Os micro-organismos, através dos processos microbianos do solo são de fundamental 

importância para o funcionamento dos sistemas agroecológicos de produção, executando 

funções diretamente relacionadas com sua produtividade e sustentabilidade, tais como 

ciclagem de nutrientes, humificação, degradação de xenobióticos, controle de pragas e 

doenças (DE-POLLI & PIMENTEL, 2005). 

Representada por fungos, bactérias, actnomicetos, leveduras e protozoários, e 

considerada a principal fonte de enzima no solo, a microbiomassa é responsável pela 

atividade biológica, e atua no solo como fonte e dreno. Além disso, a biomassa é formada da 

decomposição de materiais carbonáceos depositados no solo, e representa o destino inicial de 

C em transformação no solo, sendo influenciada por fatores que alteram a densidade do solo e 

as atividades dos micro-organismos e pela disponibilidade de C e nutrientes como o N, P e S 

(MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

A biomassa microbiana, taxa de respiração basal e quociente metabólico são 

indicadores sensíveis às mudanças no ecossistema. Devido a isto, tais indicadores são 

utilizados no monitoramento de alterações ambientais decorrentes das práticas de manejo, 
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uma vez que estes respondem ligeiramente às mudanças ocorridas no solo, tornando seu 

estudo uma importante ferramenta preditiva do efeito das práticas de manejo sobre os 

ecossistemas (ALCANTARA et al., 2007; MARTINS et al., 2011). No tocante à respiração 

do solo, esta visa quantificar a atividade metabólica nos solos, através da liberação do CO2 

produzido, sendo as bactérias e os fungos, os responsáveis pela maior liberação de CO2 via 

degradação da matéria orgânica. A respiração, portanto, revela rapidamente alterações nas 

condições ambientais do solo e principalmente no que se refere à atividade microbiana (DE-

POLLI & PIMENTEL, 2005). Com isso, ressalta-se a importância das atividades dos 

microrganismos do solo para a compreensão dos fluxos de nutrientes em ecossistemas 

naturais e manejados, além de ser um importante atributo no monitoramento de processos de 

recuperação ambiental e de áreas degradadas. 

 

2.5. Ciclagem de nutrientes 

Os ciclos biogeoquímicos integram processos globais de transferência dos elementos 

químicos que ocorrem na biosfera, alguns desses elementos são distinguidos como nutrientes 

e percorrem na natureza através dos ciclos gasosos e geológicos. O entendimento da dinâmica 

da ciclagem de nutrientes de um determinado ecossistema envolve processos de transferência 

de determinado elemento químico de um compartimento para outro. Alguns solos pobres em 

nutrientes minerais tornam-se dependente dos ciclos biogeoquímicos para a sua manutenção, 

onde os nutrientes no processo de ciclagem passam do meio biótico para o abiótico e vice-

versa, trocando energia e materiais através do equilíbrio dinâmico. Desta forma, a ciclagem 

dinâmica biogeoquímica torna-se essencial na disponibilização de nutrientes no sistema solo-

planta (ODUM, 1988; CAMPOS et al., 2006; SELLE, 2007). 

Ciclos de relevante interesse, como o ciclo do carbono e do nitrogênio, ocorrem 

continuamente no solo, na atmosfera e nos oceanos. O nitrogênio, por exemplo, apresenta 

dinamismo durante seu processo de ciclagem, possuindo relevante mobilidade quando em 

solo (CAMPOS et al., 2006). Os nutrientes minerais são essenciais ao crescimento normal das 

plantas, esses nutrientes permanecem no sistema solo-planta-animal, sendo posteriormente 

ciclados ou perdidos por lixiviação ou exportados através da retirada da biomassa vegetal pela 

colheita (MARCELINO, 2002). 

Menezes et al. (2002) conduziram ensaios de campo e em estufas para investigar a 

influência das árvores Ziziphus joazeiro e Prosopis juliflora  na dinâmica de nutrientes 

introduzidos em pastagens de Cenchrus ciliaris no nordeste brasileiro, mais precisamente no 
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estado de Pernambuco. Este estudo constatou que o uso de árvores nativas ou a introdução de 

árvores exóticas em pastagens no semiárido nordestino altera a dinâmica de nutrientes de 

serapilheira e do solo, e pode contribuir para o aumento na taxa da ciclagem de nutrientes 

nestes sistemas, a exemplo da taxa de N mineralizado que foi maior sob as duas espécies 

arbóreas quando comparados ao monocultivo de pastagem com Cenchrus ciliaris. 

Apesar da importância, ainda são escassos os estudos e informações sobre a ciclagem 

de nutrientes e os controles de processos de ecossistemas, em áreas manejadas nos Tabuleiros 

Costeiros, principalmente em relação ao estado de Sergipe. 

 

2.6. Estoque de Carbono orgânico no solo 

Ações antrópicas através das alterações no manejo e uso do solo são capazes de 

provocar alteração na dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS). Assim, os estoques de C 

contidos nos solos podem vir a ser modificados quando a floresta nativa é suprimida para a 

implantação de sistemas agropecuários. Diante disto, tais usos do solo podem favorecer a 

estocagem do carbono e outros nutrientes, como o nitrogênio, no solo, ou ainda causar maior 

emissão do carbono para atmosfera, contribuindo para a potencialização do efeito estufa 

(FRAZÃO et al., 2010). 

Buscando avaliar a eficácia dos sistemas conservacionistas na estocagem de nutrientes 

no solo, foi realizado estudo em solo cultivado com sistema agrossilvipastoril onde se pôde 

observar que este sistema propiciou aumento no estoque de carbono, quando em relação ao 

monocultivo de pastagem (TSUKAMOTO FILHO et al., 2004). 

A quantificação dos estoques de nitrogênio e carbono orgânico no solo em função dos 

diferentes tipos de manejos adotados é eficaz no auxilio de estratégias para a utilização 

sustentável dos solos. Assim, o manejo adotado visa a redução do impacto das atividades 

agropecuárias sobre o meio ambiente (FREIXO et al., 2002).  
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3. ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO EM EXPERIMENTO DE LONGO 
PRAZO COM SISTEMA SILVIPASTORIL EM SUBSTITUIÇÃO À ADUBAÇÃO 
NITROGENADA SOB SOLOS COESOS TROPICAIS 

 
Carbon and nitrogen stocks of in long-term experiment with silvopastoral system in 

place to nitrogen fertilizer under tropical cohesive soils 
 

Laís Silva Ramos • Tácio Oliveira da Silva • José Henrique de Albuquerque Rangel • Thiago 
Lima da Silva • Fernando Araújo • Isaac Leal de Santana 

RESUMO 

A quantificação dos níveis de matéria orgânica, bem como os estoques de carbono orgânico e 
nitrogênio no solo são essenciais na estimativa da fertilidade dos solos agrícolas. Diante disto, 
o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade dos solos quanto ao teor total do carbono 
orgânico e os estoques de C e N do solo diante dos efeitos de uma área com sistema 
silvipastoril e com pastagem sob doses crescentes de fertilização nitrogenada. O experimento 
foi desenvolvido no município de Nossa Senhora das Dores - SE, em blocos ao acaso 
dispostos em esquema fatorial 5 x 2. Dos cinco tratamentos, três corresponderam ao uso de 
Brachiaria brizantha  sob diferentes níveis de fertilização nitrogenada (80, 160 e 240 kg de N 
ha-1), o quarto tratamento consistiu na braquiária sem a aplicação anual de fertilizante 
nitrogenado (testemunha) e o quinto tratamento foi composto pela interação entre Gliricidia 
sepium e Brachiaria brizantha  (sistema silvipastoril), todos em três blocos e em duas 
profundidades de amostragem do solo (0-5 cm e 5-10 cm). Foram determinados os teores de 
carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT), relação C/N, estoque de carbono 
orgânico (Est-C) e estoque de nitrogênio (Est-N). Observou-se que os valores de COT e Est-C 
seguiram a seguinte sequência de superioridade: sistema silvipastoril e monocultivo de 
pastagem na dose de 240 kg de N ha-1. Os resultados de NT demonstraram a eficiência da 
aplicação das diferentes doses de uréia sob solo de pastagem com Brachiaria brizantha, cuja 
dose de 240 kg de N ha-1 promoveu maior acúmulo de N total no solo, superando os valores 
da área de pastagem sem aplicação de fertilização nitrogenada anualmente, além disso, o 
sistema silvipastoril promoveu benefícios à fertilidade do solo especialmente na camada 
superficial. 
 
Palavras-chave: Matéria orgânica. Pastagem. Fertilidade. 
 

ABSTRACT 

The quantification of the levels of organic matter, as well as organic carbon and total nitrogen 
in the soil are essential in estimating the fertility of agricultural soils. Hence, the present study 
aimed to evaluate the quality of the soil as the content of total organic carbon and stocks of C 
and N in soil on the effects of an area with pasture and silvopastoral system under increasing 
doses of nitrogenous fertilizer. The experiment was conducted in the city of Nossa Senhora 
das Dores, state of Sergipe, in blocks arranged in a 5 x 2 factorial. Of the five treatments, 
three corresponded to Brachiaria Brizantha under different levels of nitrogenous fertilizer (80, 
160 and 240 kg N ha-1), the fourth treatment consisted of Brachiaria without annual 
application of nitrogenous fertilizer (control) and the fifth treatment was formed by the 
interaction between Gliricidia sepium and Brachiaria brizantha (silvopastoral system), all in 
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three blocks and in two soil sampling depths (0-5 and 5-10 cm). Was determinated levels of 
total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), C/N rate, organic carbon stock (Stock-C) and 
nitrogen stock (Stock-N). It was observed that the values of TOC and Stock-C followed the 
superiority sequence: silvopastoral system and pasture monoculture at the dose of 240 kg N 
ha-1. The results of TN showed the efficiency of application of different doses of urea in 
pasture soil with Brachiaria Brizantha whose dose of 240 kg N ha-1 increased the 
concentration of total N in the soil, exceeding the values of the pasture area without applying 
nitrogenous fertilizer annually, in addition, the silvopastoral system promoted benefits to soil 
fertility in the superficial layer. 
 
Key words: Organic matter. Fertility. Pasture. 
 

3.1. INTRODUÇÃO 

 
As conversões das áreas de vegetação natural em pastagem podem provocar alterações 

climáticas ocasionadas pela mudança no uso do solo, motivo este que tem se tornado foco 

frequente de pesquisas (GAMI et al., 2009; PEDRA et al., 2012). Tal interesse é justificado 

pelas emissões do carbono para a atmosfera que são fontes geradoras de impactos climáticos 

irreversíveis, causando  prejuízos à saúde humana e a sobrevivência  dos seres vivos na terra 

(KIRSCHBAUM, 2008).  Além disso, o agravamento do efeito estufa ocasionado pela 

emissão de CO2 para a atmosfera, bem como a destruição dos estoques de matéria orgânica no 

solo comprometem a sustentabilidade dos agroecossistemas tropicais, tendo como 

consequência a queda na produção agropecuária (SILVA & MACHADO, 2000).  

Nas áreas utilizadas para a pecuária, a ausência de reposição de nutrientes no solo 

pode contribuir para o esgotamento da fertilidade do solo e, por consequência, do carbono 

orgânico e do nitrogênio total. Tais perdas de C e de N ocasionam acentuada degradação da 

matéria orgânica (fonte de diversos nutrientes no solo) e consequentemente ocasionará 

declínio na produtividade dos agroecossistemas tropicais (CARDOSO et al., 2010). A matéria 

orgânica do solo possui estreita ligação com os estoques de carbono e nitrogênio, 

especialmente por estes elementos constituírem os componentes de maior presença na mesma, 

onde seus estoques variam em função das taxas de adição e perda. Assim, a depender do 

sistema de manejo aplicado ao solo, tais estoques poderão manter-se estáveis, elevando-se ou 

diminuindo quando comparados à vegetação natural (FRAZÃO et al., 2010). 

Guimarães et al. (2012) ao quantificar os estoques de carbono e nitrogênio no solo do 

estado de Sergipe observaram que o aumento das concentrações de carbono orgânico refletiu 

na elevação do teor de nitrogênio. Desta forma, o manejo adotado deve-se buscar a redução 

do impacto das atividades agropecuárias sobre o ambiente, especialmente em regiões tropicais 
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com alta temperatura que provocam declínio acelerado dos estoques de C e N orgânicos 

(FREIXO et al., 2002). 

Dentre as técnicas de manejo do solo que buscam mitigar perdas de carbono e 

nitrogênio para a atmosfera, destaca-se os sistemas silvispastoris (SSPs). Estes consistem em 

integrar componentes lenhosos, pastagem e ruminantes ou herbívoros em pastoreio (RIBASKI 

et al., 2005). Nestes sistemas a presença do objeto arbóreo leguminoso pode incrementar os 

teores de nitrogênio no solo, uma vez que esses vegetais associam-se às bactérias 

diazotróficas responsáveis pela fixação de nitrogênio (N) do ar, aumentando assim a 

disponibilidade de N no solo para ser absorvido pela pastagem (CASTRO & PACIULLO, 

2006).  

Pedra et al. (2012) ao estudar o efeito das leguminosas na fertilidade do solo no estado 

de Sergipe verificou que a utilização de leguminosas em sistemas conservacionistas é uma 

eficiente estratégia de manutenção e recuperação dos estoques de carbono e nitrogênio no 

solo. Outro estudo realizado no nordeste brasileiro com sistema silvipastoril demonstrou um 

acréscimo no estoque de COT quando comparado aos sistemas agrícolas convencionais, 

admitindo a hipótese de que os tais sistemas podem ser uma alternativa para diminuir a 

emissão do carbono para a atmosfera (NOGUEIRA et al., 2009). Além disso, o uso de 

sistemas que integram espécies arbóreas leguminosas e gramíneas pode constituir-se em 

opção viável visando o aumento do estoque de N no solo (CARVALHO et al., 2004; 

NOGUEIRA et al., 2009). 

A quantificação do carbono orgânico total, nitrogênio total e dos estoques de 

nitrogênio e carbono orgânico no solo, e sua relação com os diferentes tipos de manejo são 

essenciais no desenvolvimento de estratégias para uma utilização sustentável dos solos 

agrícolas (FREIXO et al., 2002). Diante disto, este trabalho objetivou quantificar o teor total 

do carbono orgânico total e nitrogênio total do solo, bem como dos estoques de C e N do solo, 

sob os efeitos de sistema silvipastoril e de pastagem sob diferentes níveis de fertiliziação 

nitrogenada.  

3.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Caracterização da área de estudo 

 
As amostras de solo foram coletadas no ano de 2012, no Campo Experimental Jorge 

do Prado Sobral pertencente ao Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros 

(EMBRAPA/CPATC). A área localiza-se no município de Nossa Senhora das Dores, estado 
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de Sergipe, cujas coordenadas geográficas são 10º29'27'' de latitude Sul e 37º11'34'' de 

longitude Oeste, sendo a altitude de aproximadamente 204 metros acima do nível do mar. O 

clima local é o A‟s, segundo a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 

27ºC, umidade relativa de 60% e precipitação média anual de 1.046 mm, sendo 80% desta 

precipitação distribuída na estação chuvosa e 20% na estação seca (RIBEIRO et al., 2010; 

MORAES et al., 2011). O solo da região é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso, 

com baixa fertilidade natural (EMBRAPA, 2006).  

A área experimental divide-se em 3 blocos, e cada bloco possui 5 piquetes com 

diferentes tratamentos, perfazendo um total de 15 piquetes, onde cada um possui área de 60 m 

x 24 m ou 1440 m2. Nestes piquetes, 9 são cultivados apenas com a gramínea Brachiaria 

brizantha cv. Marandu, fertilizados anualmente com diferentes níveis de nitrogênio (80, 160 e 

240 kg de N ha-1), 3 piquetes cultivados com B. brizantha em interação com Gliricídia sepium 

(Sistema silvipastoril) e os últimos 3 piquetes foi cultivado com braquiária com dose de 0 kg 

de N ha-¹ utilizado como tratamento testemunha. 

As espécies de B. brizantha e Gliricídia sepium foram implantadas durante a estação 

chuvosa de 2004, utilizando sementes de B. brizantha  e mudas provenientes de sementes de 

G. sepium, com a adição de 400 kg ha-1 de superfosfato simples, como fonte de fósforo, em 

todos os tratamentos, o qual foi repetido anualmente. Além do Superfosfato simples, para 

sustentação das respostas ao N, os piquetes recebem anualmente fertilização de K2O sob a 

forma de Cloreto de potássio em doses equivalentes a 80% das doses de nitrogênio 

(MARTINS et al. 2006). Os tratamentos com dose 0 kg de nitrogênio ha-1 e sistema 

silvipastoril receberam a mesma quantidade de cloreto de potássio aplicada na dose de 80 kg 

de N ha-1. Durante os quinze anos que antecederam a implantação do ensaio com a B. 

brizantha e a G. sepium a área era ocupada com uma pastagem de capim Sempre-verde 

(Panicum maximum cv.) já em estágio de degradação, o qual não vinha recebendo nenhum 

tipo de fertilização anual. 

Em 2012, o solo foi amostrado na camada de 0-10 cm visando à caracterização dos 

atributos químicos da área (Tabela 1). Os atributos químicos do solo foram caracterizados de 

acordo com os métodos descritos em EMBRAPA (2009). No mesmo ano, o solo da área 

experimental foi classificado como franco argiloso-arenoso, contendo 439,8 g kg-1 de areia, 

225,4 g kg-1 de silte e 334,8 g kg-1 de argila, através do método densímetro de Bouyoucos. 
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Tabela 1. Caracterização química de amostras do Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes 
sistemas de manejo de pastagem na profundidade de 0-10 cm. 

Manejo de 
Pastagem 

pH MOa Ca+Mg Ca Mg Al Al+H K P 

H2O g/kg  ----------- cmolc dm-3 ----- ------------------- mg dm-3 ---------- 

PAST+0N 5,98 ns 24,52 ns 4,70 ns 2,55 ns 1,59 ns 0,67 ns 7,72 ab 188,67 ab 396,77 cb 

PAST+80N 6,05 ns 29,85 ns 5,11 ns 2,84 ns 2,27 ns 0,67 ns 7,92 ab 89,65 cd 616,35 ab 

PAST+160N 6,37 ns 30,56 ns 4,16 ns 2,62 ns 1,75 ns 0,67 ns 7,08 b 155 bc 220,22 c 

PAST+240N 5,99 ns 30,85 ns 4,81 ns 2,79 ns 1,85 ns 0,83 ns 8,82 a 267,5 a 655,11 a 

PAST+Gliricídia 5,83 ns 30,85 ns 4,68 ns 2,43 ns 2,24 ns 0,83 ns 8,1 ab 61,6 d 804,7 a 
1Médias seguidas pela mesma não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 Pas+0N = 0 kg de N 
ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
Past+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium.a Matéria orgânica. 

As aplicações de nitrogênio e potássio foram divididas em duas etapas, a primeira no 

início da estação chuvosa e a segunda 35 (trinta e cinco) dias após a primeira. A poda da 

gliricídia ocorreu ocasionalmente quando as mesmas não foram consumidas pelos animais, 

deixando todo o material cortado na superfície do solo para decomposição natural.  

 O sistema de pastejo obedeceu a um regime de rotação “Put and Take”, (MOTT & 

LUCAS, 1952: MOTT, 1960; PETERSEN & LUCAS, 1968; BRANSBY & MACLARIM, 

2000), com garrotes anelorados com peso vivo inicial em torno de 5 (cinco) arrobas. Durante 

a estação chuvosa o rodízio dos piquetes era feito com 7 (sete) dias de uso e 35 (trinta e cinco) 

dias de descanso para todos os diferentes manejos. Na época seca se obedeceu 7 (sete) dias de 

uso e 49 (quarenta e nove) dias de descanso.  

 

Amostragem do solo e delineamento experimental 

No mês de julho do ano de 2012 foram coletadas amostras nas camadas 0-5 cm e 5-10 

cm para a determinação dos diferentes parâmetros químicos avaliados. Utilizou-se o 

delineamento experimental em blocos casualizados, dispostos em esquema fatorial 5 x 2, onde 

5 (cinco) refere-se aos tratamentos, sendo três com Brachiaria brizantha  sob diferentes níveis 

de fertilização nitrogenada (80, 160 e 240 kg de N ha-1), um outro tratamento com braquiária 

sem a aplicação anual de fertilizante nitrogenado (testemunha) e o quinto tratamento 

consistindo na interação entre Gliricidia sepium e Brachiaria brizantha  (sistema silvipastoril); 

e dois refere-se às duas profundidades de amostragem do solo (0-5 cm e 5-10 cm). 

A densidade do solo foi determinada pelo método do anel volumétrico, conforme 

EMBRAPA (1997). Para isto coletou-se amostras de solo na entrelinha, com estrutura 

indeformada nas profundidades de 0-5 cm e de 5-10 cm, por meio do coletor de Uhland, 

realizando três amostragens aleatórias para cada piquete em cada unidade experimental.  
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As amostras deformadas, para cada tratamento, dentro de cada unidade experimental, 

foi obtida uma amostra composta, oriunda de três amostras simples coletadas na entrelinha ao 

acaso. As amostras de solo foram secas ao ar em temperatura ambiente, destorroadas, 

passadas em peneira de malha de abertura 2 mm, constituindo Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) 

e encaminhadas ao laboratório para a realização de análises químicas. Posteriormente, as 

amostras foram submetidas à determinação do teor de carbono orgânico total (COT) através 

da quantificação por dicromatometria com aquecimento de acordo com a metodologia descrita 

em Yeomans & Bremner (1988). Para determinação do teor de nitrogênio total (NT) foi 

utilizado o método de Kjeldahl, baseado em digestão sulfúrica e destilação como descrito em 

EMBRAPA (2009). 

Os estoques de C e N foram calculados pelo método descrito em Blake & Hartge 

(1986), utilizando as fórmulas: EST-C = [COT (g kg-1) x E x D], em que COT = o teor de 

Carbono orgânico total em g kg-1, E = espessura da camada (cm) e D = densidade do solo (g 

dm-3) na camada; e EST-N = [NT (g kg-1) x E x D], em que NT = o teor de nitrogênio total em 

g kg-1, E = espessura da camada (cm) e D = densidade do solo (g dm-3) na camada. 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando significativas, as 

médias dos tratamentos foram comparadas entre si e em profundidade pelo teste de Scott-

Knott ao nível 5% de probabilidade (SCOTT-KNOTT, 1974). Para a avaliação do efeito das 

doses de nitrogênio sobre as variáveis consideradas, os dados foram submetidos à análise de 

regressão ao nível de 5% de probabilidade, escolhendo o modelo polinomial que melhor se 

ajustou, através do teste F e do coeficiente de determinação R2 (BANZATO & KRONKA, 

2006). As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os valores médios de COT e NT apresentaram variações em função dos diferentes 

tratamentos e profundidades (Tabela 2). Os valores de carbono orgânico total (COT) foram 

influenciados por mudanças no uso do solo, variando de 12,04 a 19,74 g kg-1 (Tabela 2). 

Para a camada superior (0-5 cm) as áreas de PAST+240N e PAST+Gliricídia 

apresentaram, estatisticamente, valores de COT superiores aos demais sistemas de manejo. 

Este aumento de COT para a interação entre Brachiaria Brizantha  e Gliricídia Sepium 
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provavelmente ocorreu devido ao aporte da serrapilheira via gliricídia e pela renovação do 

sistema radicular da gramínea. Além disso, o material orgânico oriundo da espécie 

leguminosa Gliricídia sepium é considerado rico em elementos químicos e, assim, capaz de 

proporcionar maior fertilidade do solo (SILVA et al., 2013). COSTA et al. (2000) verificaram 

que o uso de gramíneas que possuem considerável sistema radicular nas camadas superficiais 

do solo concomitante ao uso de leguminosas arbóreas contribuem para o acréscimo no aporte 

do carbono orgânico no solo. Estudo realizado por Sierra et al. (2002) constatou que a 

gliricídia proporciona ao solo maiores incrementos nos teores de COT quando comparado 

com a área de monocultivo de pastagem sem adubação nitrogenada. Assim, tais resultados 

obtidos por Sierra et al. (2012) corroboram com o presente estudo, onde na camada de 0-5 cm 

a pastagem com Brachiaria brizantha sem adubação nitrogenada (PAST+0N) obteve COT 

24,78% inferior em comparação ao sistema silvipastoril (PAST+Gliricídia), contudo, faz-se 

necessário frisar que tais tratamentos (PAST+0N e PAST+Gliricídia) receberam os mesmos 

quantitativos de fertilizantes durante sua implantação, bem como o mesmo período de pastejo 

pelos animais, desta forma é possível inferir que a presença da gliricídia foi o fator que 

contribuiu para o incremento de COT na camada mais superficial do solo. 

Os aumento nos teores de COT no tratamento PAST+ 240N na profundidade de 0-5 

cm podem ter ocorrido devido a uma resposta do solo a um maior incremento de material 

orgânico no solo assim como podem ser elucidados por Braz et al. (2004) e d‟Andréa et al. 

(2004) que ressaltam que em áreas de monocultivos de pastagem adubadas as gramíneas 

potencializam o desenvolvimento do sistema radicular em detrimento da parte aérea, 

resultando num acúmulo de material recalcitrante capaz de favorecer o incremento no teor de 

matéria orgânica no solo, resultando em valores de COT próximos ou até superiores aos de 

áreas com monocultivo de pastagem sem adubação nitrogenada.  

Os quantitativos de COT reduziram com o aumento da profundidade, o que é de 

habitual ocorrência em trabalhos realizados no Brasil (METAY et al., 2007; LOSS et al., 

2013). O decréscimo nos valores de COT é ocasionado devido à maior incorporação de 

serrapilheira (material rico em carbono orgânico) na superfície do solo conforme exposto por 

COSTA et al., 2009. 
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Tabela 2. Teores de carbono orgânico total (COT), de nitrogênio total (NT) e Densidade (Ds) do 
solo nos diferentes tratamentos e profundidades de amostragem. 

Variáveis Profundidade   
(cm) 

Manejo de Pastagem 

PAST+0N PAST+80 N PAST+160 N PAST+240 N 
PAST + 

Gliricídia 
COT      

(g kg-1) 
0-5 15,82 Ba 16,62 Ba 14,61 Ba 18,91 Aa 19,74 Aa 

5-10 14,54 Aa 12,04 Bb 14,54 Aa 13,82 Ab 12,43 Bb 
 

NT        
(g kg-1) 

0-5 1,20 Ba 1,23 Ba 1,41 Aa 1,31 Aa 1,36 Aa 
5-10 0,87 Ab 0,86 Ab 0,89 Ab 0,99 Ab 0,82Ab 

 
CN        0-5 13,62 ns 13,57 ns 12,37 ns 14,42 ns 14,45 ns 

5-10 
 

13,77 ns 

 
13,6 ns 

 
14,9 ns 

 
13,55 ns 

 
15,13 ns 

 

DS    
(g/cm3) 

0-5 1,51 Aa 1,60 Aa 1,55 Aa 1,56 Aa 1,56 Aa 
5-10 1,49 Aa 1,53 Aa 1,52 Aa 1,56 Aa 1,63 Aa 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas 
da mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% 
probabilidade. 2PAST+0N = 0 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha ; PAST+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
PAST+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
PAST+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium. 

Os resultados apontaram que as árvores leguminosas, as quais possuem capacidade de 

associar-se com bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos, foram hábeis em 

obter valores de COT satisfatórios no solo para a profundidade 0-5 cm. Contudo, na camada 

de 5-10 cm, os valores de COT para a PAST+Gliricídia apresentaram queda de 37% em 

relação à camada de 0-5 cm o que demonstra a dificuldade deste sistema em incorporar o 

material orgânico em profundidade, isto deve-se pois, segundo EIRAS & COELHO et al. 

(2010) a Gliricidia sepium possui baixa relação C/N em seus tecidos e por conseqüência 

proporciona elevadas taxas de decomposição do seu material orgânico o que dificulta 

incorporação da COT em profundidade no solo. Além disso, o COT pode ter sido perdido na 

camada superficial do solo via oxidação em função das condições climáticas dos ecossistemas 

tropicais (PINHEIRO et al., 2003; BAYER et al., 2003). 

Os teores de NT variaram de 0,82 a 1,41 g kg-1, resultando num comportamento 

distinto em função do manejo adotado (Tabela 2). Os valores de NT no presente estudo foram 

próximos aos encontrados por Coutinho et al. (2010) em solos de pastagem. Para a 

PAST+160, na camada de 0-5 cm, o NT proporcionou incremento de 17% em comparação à 

área de PAST+0N, contudo estes valores de NT tenderam ao decréscimo em profundidade no 

solo chegando a igualar aos valores de PAST+0N na camada de 5-10. Tal resultado pode 

demonstrar a tendência de perda do NT por volatilização ou por mineralização ainda na 

camada mais superficial analisada. 

Apesar de haver efeito significativo entre os tratamentos, os valores de NT variaram 

pouco entre os tratamentos dentro de cada profundidade (Tabela 2). A quantificação do NT 
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demonstrou que os tratamentos de PAST+160N, PAST+240N e PAST+Gliricídia 

apresentaram média 13,3% superior à PAST+0N na camada de 0-5 cm, o que nos permite 

inferir que estes resultados constituem numa resposta positiva do solo ao acréscimo de N via 

adubação nitrogenada com ureia nas doses de 160 e 240 kg de N ha-1, bem como à introdução 

de leguminosas arbóreas em áreas de pastejo (Tabela 3). Tais valores de NT elevados no 

sistema silvipastoril para as diferentes profundidades avaliadas podem ser explicados por 

Araújo et al. (2011) os quais concluem que a utilização de leguminosas, a exemplo da 

gliricídia, promovem o  acúmulo de NT no solo em relação à tratamentos constituídos apenas 

por gramíneas sem adubação nitrogenada (PAST+0N). 

Os sistemas de monocultivo com capim marandu sob diferentes doses de N 

proporcionaram, em sua maioria, aumento nos teores de NT conforme acresciam os teores de 

COT (Tabela 2) demonstrando ligação entre ambas as variáveis. Tais respostas corroboram 

com Costa et al. (2008) os quais relataram que os valores de NT no solo estão estreitamente 

ligados com a presença da matéria orgânica no solo. Assim, sistemas que utilizam adubação 

nitrogenada demonstram eficácia na contribuição para o aumento da matéria orgânica no solo, 

e como consequência estará proporcionando a elevação do teor de nitrogênio na forma 

orgânica no solo, uma vez que a matéria orgânica constitui-se em fonte de N no solo. 

A relação C/N do solo variou de 12,37 a 15,13 nos diferentes tratamentos (Tabela 2). 

Contudo, esta variável (C/N) não diferiu estatisticamente (p<0,05) entre profundidades ou 

entre os tratamentos.  

Os valores de densidade (Ds) foram submetidos à análise de variância, onde foram 

constatados como significantes os tratamentos e as profundidades, e os efeitos da interação 

(tratamentos x profundidades) (Tabela 2). Os valores médios de densidade do solo (Ds) 

variaram entre 1,49 a 1,63 g cm-³ (Tabela 2). Para as diferentes camadas analisadas observou-

se que os valores da Ds foram iguais estatisticamente entre os diferentes tratamentos, além 

disso, pode-se observar que para o sistema silvipastoril houve aumento da Ds em 

profundidade, este resultado assemelha-se aos encontrados por Costa et al. (2009) sob solos 

tropicais, onde constatou-se que independente do uso do solo a camada superficial se manterá 

com menores valores de densidade para os diferentes manejos. Para os demais tratamentos 

observou-se resultados superiores ou iguais, em valores absolutos, para a camada superficial, 

isto pode ser explicado pelo efeito do pisoteio animal na compactação do solo, o qual reduz a 

porosidade do solo ocorrendo de forma mais acentuada nas camadas superficiais do solo 

(CASSOL, 2003). 
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Os valores do estoque de carbono no solo (Est-C) sofreram influência significativa 

entre os sistemas de uso do solo em ambas as profundidades de amostragem (Figura 1a). O 

Est-C na profundidade de 0-5 cm foi estatisticamente superior para os tratamentos de 

PAST+240N e PAST+Gliricídia, as quais apresentaram-se 22,8% e 28,5% superiores à área 

de PAST+0N, respectivamente. Já para a profundidade de 5-10 cm os tratamentos PAST+80 

N e PAST+Gliricídia apresentaram valores inferiores respectivos de 14,9% e 16,75% quando 

em comparação com a área testemunha (PAST+0N) (Figura 1a).  

O elevado estoque de carbono no solo para a camada de 0-5 cm no sistema 

silvipastoril (PAST+Gliricídia) podem ser corroborado por estudo realizado no nordeste 

brasileiro com o uso de sistemas silvipastoril onde houve maior estoque de carbono quando 

comparado aos sistemas agrícolas convencionais, confirmando a hipótese de que os sistemas 

agroflorestais podem ser uma alternativa para menor emissão do carbono para a atmosfera 

(NOGUEIRA et al., 2009). 

No tocante à profundidade, em números absolutos, houve decréscimo dos valores de 

Est-C ao longo do perfil do solo, assim como fora observado para COT (Tabela 02). Estes 

dados corroboram com os resultados obtidos por Rozane et al. (2010) que constataram em 

Latossolo que o estoque de carbono referente à pastagem decresceram a medida em que a 

profundidade aumentava. Segundo CERRI (2010) a manutenção de restos orgânicos no solo 

eleva os teores do carbono orgânico na superfície do solo, estabelecendo uma correlação 

positiva com os estoques de carbono os quais aumentam em solos com maior manutenção de 

serrapilheira. 

 

Figura 1 – Estoques de Carbono Orgânico (Est-C) (a) e de nitrogênio (Est-N) (b) acumulados no solo 
nas profundidades 0-5 e 5-10 cm em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob pastagem de Brachiaria 
brizantha em diferentes sistemas de manejo. 

  
1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias 
seguidas da mesma letra minúscula não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-
Knott a 5% probabilidade. 
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A análise de variância realizada para o estoque de nitrogênio (Est-N) revelou haver 

diferenças entre os tratamentos avaliados (Figura 1b). Na camada de 0-5 cm a PAST+0N 

apresentou valor 15,3% inferior quando comparados com os demais tratamentos. Tais 

resultados podem ser decorrentes da ausência de fertilização nitrogenada na área de 

PAST+0N, fator que pode estar relacionado ao decréscimo de N no solo.  

Assim como no Est-C, os valores do Est-N também obtiveram decréscimo com o 

aumento da profundidade do solo, apresentando diferença estatística em profundidade para 

todos os tratamentos. O aumento dos estoques de N na camada superficial do solo para 

pastagens nitrogenadas, segundo Dieckow et al. (2005) decorre do acréscimo na produção de 

biomassa através da utilização de fertilizantes que propiciam elevação do aporte de matéria 

orgânica do solo que é considerada reservatório natural de nitrogênio no solo. 

Para os dados das variáveis em função das doses de N, foi possível verificar que dentre 

os dados observados apenas o Est-N apresentou diferença significativa (Figura 2). Para este 

pôde-se estimar qual a dose de fertilizante nitrogenado substituiria os valores obtidos pela 

área de PAST+Gliricídia. Para a profundidade 0-5 cm a média obtida no sistema silvipastoril 

equivaleu à dose 115 kg de N ha-¹, já para a profundidade de 5-10 cm o valor de Est-N obtido 

na PAST+Gliricía corresponde à dose de 60 kg de N ha-1. Assim, conforme pode ser 

observado na figura 2 os valores indicam que ao uso do sistema silvipastoril foi eficaz no 

acúmulo de N no solo, superando os valores de Est-N obtidos na PAST+0N.  

Em relação ao decréscimo em profundidade pode-se inferir que a gliricídia por ser 

uma espécie com baixa relação C/N possui uma decomposição mais rápida da matéria 

orgânica o que proporciona absorção mais rápida do nitrogênio pela planta diminuindo a 

capacidade deste N incorporar em profundidade no perfil do solo. 

 

Figura 2 – Estoque de nitrogênio em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes doses de N 
(Mg ha-¹) cultivado com pastagem de Brachiaria brizantha e sistema silvipastoril. *Ponto na cor 
vermelha refere-se ao valor obtido da dose equivalente à área de PAST+Gliricídia. 
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3.4. CONCLUSÕES 

 As doses de 240 kg de N ha-1 e o sistema silvipastoril aumentam o COT e promovem 

maior sequestro de carbono no solo na camada de 0-5 cm do solo; 

 A presença do sistema silvipastoril promove benefícios à fertilidade do solo, pois 

apresentarem valores satisfatórios para o Est-C e o Est-N na camada de 0-5 e 5-10 cm; 

 A PAST+0N ocasiona baixa fertilidade ao solo. 
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RESUMO 

A avaliação da qualidade do solo e o conhecimento sobre o carbono orgânico total (COT) são 
necessários na observância das mudanças ocasionadas pelo uso da terra, de forma a auxiliar 
na escolha do manejo adequado do solo que vise à sustentabilidade dos ecossistemas 
tropicais. Assim, o presente estudo, quantificou os teores de nitrogênio (N) e carbono (C) 
totais e nas frações húmicas em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes manejos de 
pastagem. O experimento foi instalado em campo experimental, no município de Nossa 
Senhora das Dores, estado de Sergipe, em esquema fatorial 5 x 3,  sendo cinco tratamentos, 
sob três profundidades de amostragem do solo. Nos resultados, verificou-se que a camada 
mais superficial do solo apresentou os maiores valores de COT e NT para os diferentes 
manejos de pastagem. O sistema silvipastoril foi eficaz em promover o incremento de carbono 
e nitrogênio no solo para a camada mais superficial, apresentando melhoria na qualidade do 
solo quando comparado à PAST+0N. Dentre as substâncias húmicas analisadas, a humina 
obteve maior participação nas diversas profundidades avaliadas tanto para os teores de C 
como para os de N. Além disso, os teores de humina, fração mais recalcitrante da MOS, 
foram maiores nos tratamentos de pastagem com adubação na dose de 240 kg de N ha-1 e no 
sistema silvipastoril para as diferentes profundidades analisadas. O PAST+Gliricídia aumenta 
os teores de NT e COT na camada mais superficial do solo e a PAST+240N favorece o 
incremento das substâncias húmicas no solo. 
 
Palavras-chave: Substâncias húmicas. Ecossistemas tropicais. Carbono. Nitrogênio. 
 
  

ABSTRACT 

The evaluation of soil quality and the knowledge of the total organic carbon (TOC) are 
required in the observance of changes caused by land use, in order to assist in adequate choice 
of soil management which aimed the sustainability of tropical ecosystems. Thus, the present 
study quantified the levels of total nitrogen (N) and total carbon (C) and the total humic 
fractions in a dystrophic cohesive yellow latosol under different pasture managements. The 
experiment was conducted in an experimental field in the city of Nossa Senhora das Dores, 
state of Sergipe, in 5 x 3 factorial design, with five treatments in three depths of soil sampling. 
At the results, verified that the most superficial layer of the soil presented the highest values 
of TOC and TN for different pasture managements. The silvopastoral system was effective in 
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promoting the growth of carbon and nitrogen in the soil for the most superficial layer, with 
improvements in soil quality when compared to PAST+0 N. Among the humic substances 
analyzed, the humin got greater participation in various depths evaluated for both levels, C 
and N. Furthermore, the content of humin, the recalcitrant  fraction of the SOM, were higher 
in pasture treatments with fertilizer dose of 240 kg N ha-1 and in silvopastoral system for 
different depths analyzed. The PAST+Gliricídia increases the levels of TN and TOC in the 
superficial layer of the soil and PAST+240N favors the increase of humic substances in the 
soil. 
 
Key words: Humic substances. Tropical ecosystems. Carbon. Nitrogen. 
 

4.1. INTRODUÇÃO  

O solo possui um conjunto de atributos químicos, físicos e biológicos que podem 

indicar alterações da sua qualidade em função do manejo adotado. Dentre estes atributos 

destaca-se o carbono orgânico (SOUZA et al., 2006). A avaliação da qualidade do solo e o 

conhecimento sobre o carbono orgânico total (COT) são necessários na observância das 

mudanças ocasionadas pelo uso da terra, de forma a auxiliar na escolha do manejo adequado 

do solo que vise à sustentabilidade dos ecossistemas tropicais (DORAN & PARKIN, 1994; 

NEUMANN-COSELA et al., 2011). Entretanto, apenas os valores de COT, por vezes não são 

suficientes para indicar as alterações na fertilidade do solo, fazendo-se necessário, em 

complemento, a avaliação do carbono e do nitrogênio através do fracionamento químico da 

matéria orgânica do solo devido à sua maior sensibilidade a mudanças no uso e manejo do 

solo (PESSOA et al., 2012). 

As substâncias húmicas, objeto principal do fracionamento químico da matéria 

orgânica do solo, é composta por três frações separadas com base em sua solubilidade, sendo 

estas: (a) ácidos fúlvicos, solúvel em ácido e álcali; (b) ácidos húmicos, fração de coloração 

escura solúvel em meio alcalino e insolúvel em meio ácido diluído e (c) humina, a fração 

insolúvel em álcali e em ácido. Estas substâncias húmicas envolvem um grupo de compostos 

de carbono advindos da decomposição dos resíduos orgânicos que sofrem ressíntese, 

formando o húmus, o qual atua como reservatório de N, P, S e micronutrientes no solo 

(STEVENSON, 1994; MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). Devido à interação das substâncias 

húmicas com o material mineral presente no solo, a quantificação destas frações tem sido 

utilizada como indicador de qualidade dos solos (FONTANA et al., 2001). 

Sob solos tropicais, Assis et al. (2010) analisaram a qualidade do solo através do 

fracionamento de substâncias húmicas. Neste estudo os autores observaram que o plantio 

agrícola e irrigado reduziam os teores de carbono total e nitrogênio total das substâncias 
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húmicas quando comparados com as matas nativas, confirmando que estas substâncias são 

sensíveis às práticas de manejo do solo. O mesmo ocorreu em estudo realizado no Nordeste 

do Brasil, onde a análise das frações húmicas demonstrou-se mais eficaz que a matéria 

orgânica total na avaliação das alterações ocasionadas pelos diferentes usos do solo 

(GUIMARÃES et al., 2013). 

As pastagens mal manejadas provocam degradação acentuada da fertilidade do solo, 

necessitando assim de práticas que mantenham a produtividade dos pastos. Dentre estas 

alternativas, destacam-se a utilização de leguminosas e o manejo apropriado com o uso de 

fertilizantes nitrogenados (BARCELLOS et al., 2008; VOLPE & CARDOSO, 2008). A 

utilização de adubos nitrogenados pelos pecuaristas, apesar de ser uma maneira efetiva de 

repor nutrientes no solo e garantir à sustentabilidade do sistema de produção, requer 

investimentos elevados, por vezes configurando-se em medida inviável ao pecuarista. As 

leguminosas associadas à pastagem através do sistema silvipastoril, também promovem o 

incremento de nutrientes no solo, serve como fonte de alimento para o gado na época mais 

seca e pode contribuir para minimizar os reflexos diretos e indiretos da baixa produtividade 

das gramíneas (DRUMOND & CARVALHO FILHO, 2005; BARCELLOS et al., 2008).  

Diante do exposto, busca-se através da quantificação das frações estáveis da matéria 

orgânica coolaborar para a avaliação do manejo de pastagem mais adequado em promover a 

sustentabilidade ambiental, tendo em vista a manutenção da qualidade do solo. Diante disto, 

objetivou neste estudo, quantificar os teores de nitrogênio (N) e carbono (C) nas frações 

húmicas em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes manejos de pastagem. 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
Caracterização da área de estudo 
 

A área de estudo localiza-se no Campo Experimental Jorge do Prado Sobral 

pertencente ao Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros 

(EMBRAPA/CPATC).  O local, cujas coordenadas geográficas são 10º29'27'' de latitude Sul e 

37º11'34'' de longitude Oeste, situa-se no Município de Nossa Senhora das Dores, estado de 

Sergipe, sendo a altitude de aproximadamente 204 metros acima do nível do mar.  

O clima local é o A‟s, segundo a classificação de Köppen, com temperatura média 

anual de 27ºC, umidade relativa de 60% e precipitação média anual de 1.046 mm, sendo 80% 

desta chuva distribuída na estação chuvosa (março a agosto) e 20% na estação seca (setembro 

a abril) (RIBEIRO et al., 2010; CINTRA, 2011; MORAES et al., 2011). O solo da região é 
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classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso, com baixa fertilidade natural (EMBRAPA, 

2006).  

A área experimental constituiu em 3 (três) blocos, cada bloco era composto por 5 

piquetes com diferentes tratamentos, dentre os quais 3 (três) consistiam em cultivos da 

gramínea Brachiaria brizantha  fertilizadas com diferentes níveis de nitrogênio (80, 160 e 240 

kg ha-1 de N), 1 (um) piquete encontrava-se cultivado com o sistema silvipastoril (interação 

entre a gramínea B. brizantha e a espécie arbórea Gliricídia sepium), e o último piquete 

consistiu no tratamento testemunha com Brachiaria brizantha  sem a aplicação anual de 

fertilizante nitrogenado.  

As espécies de B. brizantha  e Gliricídia sepium foram implantadas durante a estação 

chuvosa de 2004, utilizando sementes de B. brizantha  e mudas provenientes de sementes de 

G. sepium, com a adição de 400 kg ha-1 de Superfosfato simples, como fonte de fósforo, em 

todos os tratamentos, o qual foi repetido anualmente. Além do superfosfato simples, para 

sustentação das respostas ao N, os piquetes receberam anualmente fertilização de K2O sob a 

forma de cloreto de potássio em doses equivalentes a 80% das doses de Nitrogênio 

(MARTINS et al. 2006). Os tratamentos com pastagem sem adubação nitrogenada e o sistema 

silvipastoril receberam a mesma quantidade de Cloreto de Potássio aplicada na dose 80 kg de 

N ha-1. Durante os quinze anos que antecederam a implantação do ensaio com a B. brizantha e 

a G. sepium a área era ocupada com uma pastagem de Panicum maximum cv. já em estágio de 

degradação.  

Em 2012, o solo foi amostrado na camada de 0-10 cm visando à caracterização dos 

atributos químicos da área (Tabela 1). Os atributos químicos do solo foram caracterizados de 

acordo com os métodos descritos em EMBRAPA (1997). No mesmo ano, o solo da área 

experimental foi classificado como franco argiloso-arenoso, contendo 439,8 g kg-1 de areia, 

225,4 g kg-1  de silte e 334,8 g kg-1  de argila, através do método densímetro de Bouyoucos. 
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Tabela 1. Caracterização química de amostras do Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes 
sistemas de manejo na profundidade de 0-10 cm. 

Manejo de 
Pastagem 

pH MOa Ca+Mg Ca Mg Al Al+H K P 

H2O g/kg  ----------- cmolc dm-3 ----- ------------------- mg dm-3 ---------- 

PAST+0N 5,98 ns 24,52 ns 4,70 ns 2,55 ns 1,59 ns 0,67 ns 7,72 ab 188,67 ab 396,77 cb 

PAST+80N 6,05 ns 29,85 ns 5,11 ns 2,84 ns 2,27 ns 0,67 ns 7,92 ab 89,65 cd 616,35 ab 

PAST+160N 6,37 ns 30,56 ns 4,16 ns 2,62 ns 1,75 ns 0,67 ns 7,08 b 155 bc 220,22 c 

PAST+240N 5,99 ns 30,85 ns 4,81 ns 2,79 ns 1,85 ns 0,83 ns 8,82 a 267,5 a 655,11 a 

PAST+Gliricídia 5,83 ns 30,85 ns 4,68 ns 2,43 ns 2,24 ns 0,83 ns 8,1 ab 61,6 d 804,7 a 
1Médias seguidas pela mesma não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 Past+0N = 0 kg de N 
ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
Past+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium.a Matéria orgânica. 

As aplicações de nitrogênio e potássio foram divididas em duas etapas, a primeira no 

início da estação chuvosa e a segunda, 35 (trinta e cinco) dias após a primeira.  A poda da 

gliricídia ocorreu ocasionalmente quando as mesmas não foram consumidas pelos animais, 

deixando-se todo o material cortado na superfície do solo para decomposição natural.  

O sistema de pastejo obedeceu a um regime de rotação “Put and Take”, (MOTT & 

LUCAS, 1952: MOTT, 1960; PETERSEN & LUCAS, 1968; BRANSBY & MACLARIM, 

2000), com garrotes anelorados com peso vivo inicial em torno de 5 (cinco) arrobas. Durante 

a estação chuvosa o rodízio dos piquetes é feito com 7 (sete) dias de uso  e 35 (trinta e cinco) 

dias de descanso para todos os diferentes manejos. Na época seca se obedeceu 7 (sete) dias de 

uso e 49 (quarenta e nove) dias de descanso.  

 

Amostragem do solo e delineamento experimental 

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, dispostos em 

esquema fatorial 5 x 3, correspondendo aos cinco tratamentos (quatro tratamentos com 0, 80, 

160 e 240 kg ha-1 de N e um tratamento com sistema silvipastoril) em três profundidades de 

amostragem do solo com três repetições. 

No mês de julho do ano de 2012, foram coletadas amostras nas profundidades de 0-2,5 

cm, 2,5-5 cm e 5-10 cm para a determinação dos diferentes parâmetros químicos avaliados. 

Para cada tratamento, dentro de cada bloco, foi retirada uma amostra composta oriunda de três 

amostras simples coletadas ao acaso para cada profundidade. As amostras de solo foram 

acondicionadas em sacos plásticos, secas em temperatura ambiente, destorroadas, passadas 

em peneira de malha de 2 mm constituindo Terra Fina Seca ao Ar (TFSA) e encaminhadas ao 

laboratório para a realização de análises químicas. Posteriormente, as amostras foram 

submetidas à determinação do teor de carbono orgânico total (COT) através da quantificação 

por dicromatometria com aquecimento de acordo com a metodologia descrita em Yeomans & 
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Bremner (1988). Para a determinação do teor de nitrogênio total (NT) foi utilizado o método 

de Kjeldahl, baseado em digestão sulfúrica e destilação, descrito em EMBRAPA (2009). 

A extração e fracionamento químico das frações estáveis da matéria orgânica foi 

realizada através da técnica de solubilidade diferencial proposto pela Sociedade Internacional 

de Substâncias Húmicas (IHSS) modificada por Benites et al. (2003). O teor de carbono nas 

diferentes frações ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HUM), bem como as 

suas relações, foram determinadas segundo a metodologia descrita por Benites et al. (2003), já 

o nitrogênio das frações húmicas foi determinado por destilação após digestão sulfúrica 

(EMBRAPA, 2009). 

 

Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, as 

médias dos tratamentos foram comparadas entre si pelo teste de média de Scott-Knott ao nível 

5% de probabilidade (SCOTT-KNOTT, 1974). Para a avaliação das doses de nitrogênio 

(fertilização nitrogenada), os dados foram submetidos à análise de regressão ao nível de 5% 

de probabilidade, escolhendo o modelo polinomial que melhor se ajustou, através do teste F e 

do coeficiente de determinação R2 (BANZATO & KRONKA, 2006). As análises estatísticas 

foram realizadas com o auxílio do programa estatístico SISVAR® (FERREIRA, 2011). 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os valores de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (NT) foram submetidos 

à análise de variância, onde foram constatados como significantes os efeitos simples 

(tratamentos e profundidade) e os efeitos da interação (tratamentos x profundidades) (Tabela 

2).  

Os teores de carbono orgânico total (COT) variaram de 16,04 a 22,56 g kg-1 na 

profundidade de 0-2,5 cm; de 12,81 a 17,64 g kg-1 na profundidade de 2,5-5 cm; e de 12,04 a 

14,54 g kg-1 na profundidade de 5-10 cm (Tabela 2). O valor de COT na camada de 0-2,5 cm 

para a cobertura vegetal PAST+Gliricídia apresentou-se 40,6% superior quando comparada à 

área de PAST+0N, além disso, o sistema silvipastoril obteve uma média 23,9% acima dos 

valores obtidos nos demais tratamentos. Tais resultados permitem inferir que na profundidade 

superficial do solo o uso do sistema silvipastoril apresenta-se como o sistema de manejo mais 

eficaz no incremento do carbono orgânico no solo, além disso, nesta camada ocorre maior 

acúmulo de resíduos vegetais sobre o solo, bem como acentuada presença de raízes e 
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liberação de exsudatos proporcionando maior incremento de COT na referida profundidade 

(PIZZANI, 2008). 

O acentuado acúmulo de COT na camada de 0-2,5 cm do solo também fora 

evidenciado por Briedis et al. (2012). Assim, pode-se inferir que o acúmulo de biomassa 

morta via sistema radicular da pastagem, bem como do material deposto via folhas, galhos e 

outras estruturas vegetais que costumam se acumular nas camadas mais superficiais do solo 

contribui para os acréscimos de COT no solo (FÁVERO et al., 2008). 

Nas camadas subsequentes do solo (2,5-5 cm e 5-10 cm) os valores de 

PAST+Gliricídia apresentaram resultados 12,5% e 14,55% (respectivamente) inferiores à 

PAST+0N, comprovando que o sistema silvipastoril não foi eficaz em acumular carbono 

orgânico em profundidade no solo.  A gliricídia por ser uma fixadora biológica de nitrogênio 

possui na sua composição alto teor de N, o que irá proporcionar uma relação C:N mais baixa 

quando em comparação às gramíneas, além disso, essa espécie também possui nos seus 

tecidos baixo teor de lignina, assim, o conjunto destes fatores favorecem a rápida 

decomposição e mineralização da matéria orgânica do solo, explicando o baixo acúmulo de 

COT em profundidade no solo (MUNDUS et al., 2008; PRIMO et al., 2012). 

 

Tabela 2. Teores de carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e a relação carbono e 
nitrogênio (C/N) do solo nos diferentes tratamentos e profundidades de amostragem. 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas da mesma letra 
minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 Past+0N = 0 kg de 
N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
Past+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium. 

 

No tocante ao nitrogênio total (NT) os valores obtiveram variação entre 0,81 g kg-1 a 

1,62 g kg-1 para as diferentes profundidades do solo (Tabela 2). Na camada mais superficial 

(0-2,5 cm) houve aumento de 50,1% nos valores de NT sob PAST+Gliricídia quando 

comparados com a área de pastagem sem adubação nitrogenada (PAST+0N) (Tabela 2). Estes 

 
Variáveis 

 
CV  

 
Profundidade Manejo de Pastagem 

(%) (cm) 
PAST+0N PAST+80 N PAST+160 N PAST+240N 

PAST+ 
Gliricídia 

COT       
(g kg-1) 

--- 0-2,5 16,04 Da 18,69 Ca 16,09 Da 20,34 Ba 22,56 Aa 
4,58 2,5-5 15,60 Ba 12,81 Cb 16,26 Ba 17,64 Ab 13,65 Cb 
--- 5-10 14,54 Ab 12,04 Bb 14,54 Ab 13,82 Ac 12,43 Bb 

 
NT         

(g kg-1) 
--- 0-2,5 1,04 Da 1,31 Ca 1,62 Aa 1,42 Ba 1,57 Aa 

5,83 2,5-5 1,04 Ba 1,12 Ab 1,02 Bb 1,16 Ab 0,95 Bb 
--- 5-10 0,82 Bb 0,85 Bc 0,88 Bc 0,98 Ac 0,81Bc 

 
 

C/N 
--- 0-2,5 15,5 Ab 14,22 Aa 9,92 Bb 14,31 Aa 14,34 Aa 

7,35 2,5-5 14,91 Ab 11,49 Bb 15,99 Aa 15,22 Aa 14,43 Aa 
--- 5-10 17,87 Aa 14,12 Ba 16,61 Aa 14,13 Ba 15,37 Ba 
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resultados corroboram com Sierra et al. (2002) e Silva et al. (2011) os quais observaram 

valores superiores de NT no sistema silvipastoril com uso de leguminosas arbóreas quando 

comparados com monocultivos de gramínea, sugerindo assim, que o aumento de NT no solo 

para o sistema silvopastoril está diretamente associado à ciclagem do N2 fixados pelo uso da 

espécie leguminosa arbórea. 

Observações no presente estudo demonstram que os tratamentos PAST+0N e 

PAST+Gliricídia obtiveram como a principal fonte de entrada de N no solo a matéria orgânica 

adicionada, uma vez que os aumentos nos valores de COT foram acompanhados por 

aumentos dos teores de NT, assim como ressaltado por DIJKSTRA et al. (2004) os quais 

verificaram que na medida em que os valores de matéria orgânica aumentavam acresciam-se 

também os valores de NT no solo. 

Na camada mais superficial do solo (0-2,5 cm) os valores de NT para PAST+160N 

superaram o valores para o tratamento PAST+240N. Segundo Vanalli (2010), os aumentos 

das doses de fertilização nitrogenada promovem o acréscimo da produtividade da gramínea, 

assim, menores valores de NT na camada de 0-2,5 cm para a PAST+240N podem indicar 

maior aproveitamento, bem como maior demanda deste nutriente pela gramínea.  

Em profundidade os valores de NT para PAST+160 caiu 37% e 46% para as camadas 

2,5-5 e 5-10 cm, respectivamente, quando comparadas à profundidade 0-2,5 cm. Já para a 

PAST+240N estes valores decresceram 18% para a camada de 2,5-5 cm e 31% para 5-10 cm 

em relação à profundidade mais superficial do solo. Desta forma, observou-se que para as 

camadas 2,5-5 e 5-10 cm a PAST+240N reduziu as perdas de NT em profundidade no solo, o 

que é imprescindível para a manutenção das gramíneas uma vez que a camada de 0-10 cm do 

solo obtém maior proporção do volume radicular de gramíneas (BONO et al., 2000). 

A relação C/N do solo apresentou significativas alterações, variando de 9,92 a 17,87 

(Tabela 2). O valor de C/N na PAST+160N apresentou relação C/N 36% inferior em relação 

ao tratamento testemunha (PAST+0N). Tais resultados referentes à área de PAST+160N são 

decorrentes dos altos valores de NT para este tratamento na profundidade de 0-2,5 cm que 

proporcionou valores da relação C/N inferiores proporcionando decomposição mais acelerada 

do material orgânico no solo quando em relação aos demais sistemas de manejo. Para 

Portugal (2008) os processos de decomposição e mineralização da matéria orgânica são 

diretamente influenciados por pelo manejo do solo e pela adição de fertilizantes nitrogenados.  

Na camada de 5-10 cm os valores da relação C/N da PAST+0N foi 17% superior 

quando comparado com o sistema silvipastoril (PAST+Gliricídia), demonstrando que para 

essa profundidade o tratamento PAST+Gliricídia apresentou rápida decomposição e 
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mineralização de resíduos vegetais quando em relação ao tratamento testemunha. A relação 

C/N indica a velocidade em que a decomposição da matéria orgânica do solo ocorre, assim na 

medida em que aumenta-se a relação C/N mais lento é a decomposição do material 

(SILGRAM E SHEPHERD, 1999) 

Os valores de carbono orgânico nas frações ácido fúlvico (C-AF), ácido húmico (C-

AH) e humina (C-HUM), bem como suas relações foram submetidos à análise de variância, 

onde foram significantes os efeitos para tratamentos e profundidade isoladamente, bem como 

para a interação entre tratamentos x profundidades (Tabela 3). 

Seguindo a mesma tendência de COT (Tabela 2), o carbono orgânico nas frações 

húmicas apresentou nas camadas superficiais do solo valores superiores para essa variável 

(Tabela 3). Quanto à distribuição do carbono nas frações húmicas observou-se que C-AF 

variou de 0,44 a 1,00 g kg-1; C-AH variou de 0,44 a 1,87 g kg-1; e C-HUM obteve variação de 

1,88 a 4,22 g kg-1 (Tabela 3), estando estes valores semelhantes aos obtidos por Guimarães et 

al. (2013) e Pessoa  et al. (2012), ambos realizados no nordeste brasileiro.  

O uso de pastagem em níveis crescentes de fertilização nitrogenada (80, 160 e 240 kg 

de N ha-1) e no sistema silvipastoril propiciou incremento nos teores carbono na fração ácido 

fúlvico (C-AF) quando comparado com a área de PAST+0N para a camada de 0-2,5 cm. Estes 

valores inferiores na PAST+0N pode ser atribuído ao fato deste sistema obter maior relação 

C/N e por consequência uma decomposição mais lenta, proporcionando aumento do carbono 

na fração humina que é considerada mais estável que a fração ácido fúlvico.   

Os teores de carbono na fração ácido húmico (C-AH) obtiveram seu pico no 

tratamento de PAST+240N na profundidade de 0-2,5 cm (Tabela 3). Além disto, o C-AH, em 

sua maioria, apresentou valores superiores nas camadas mais superficiais, ocorrendo 

decréscimo na medida em que a profundidade aumentava, assim como observado por 

Guimarães et al. (2013) no estado de Sergipe. 

Para o sistema silvipastoril foi possível observar que os valores de C-AH diferiram 

estatisticamente nas três profundidades avaliadas, obtendo seu maior teor na profundidade de 

0-2,5 cm (Tabela 3). Estudo realizado por de Canellas et al. (2004), avaliaram que em 

Argissolo Vermelho-Amarelo, cultivado com diferentes espécies de leguminosas houve 

incremento no C-AH para camada superficial do solo, tais acúmulos de C-AH pode 

proporcionar benefícios em determinadas propriedades físicas e químicas do solo, como por 

exemplo, a capacidade de troca de cátions (RHEINHEIMER et al., 1998). 
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Tabela 3. Teores de carbono orgânico nas frações ácido fúlvico (C-AF), ácido húmico (C-AH), 
humina (C-HUM) e as relações C-AH/C-AF e C-EA/C-HUM do solo nos diferentes tratamentos e 
profundidades de amostragem.  

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade, e médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, pelo teste de Scott-
Knott a 5% probabilidade. 2 Past+0N = 0 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+160N = 
160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+Gliricidia = Sistema silvopastoril com 
pastagem e Gliricidia sepium. (C-EA = C-AF+C-AH). 

Para os diferentes tratamentos avaliados, o carbono na humina, dentre todas as frações 

humificadas, foi a que esteve presente em maior proporção no solo (Tabela 3). A humina é 

um indicador eficaz da presença de matéria orgânica recalcitrante e fortemente estabilizada 

com a matriz mineral no solo (FONTANA et al., 2010; FONTANA et al., 2011). Esta 

substância húmica é insolúvel em álcali e em ácido, altamente resistente à degradação 

microbiana, assim seus elevados valores no solo podem estar relacionados ao tamanho das 

moléculas e ao maior grau de estabilidade desta fração (STEVENSON, 1994; MOREIRA & 

SIQUEIRA, 2006).  

Na profundidade de 0-2,5 cm o C-HUM foi significativamente mais elevado nos solo 

sob sistema silvipastoril e na pastagem com dose de 240 kg ha-1 de N na forma de ureia 

(Tabela 3). Este fato pode estar relacionado com o provável aumento no adensamento do 

sistema radicular das gramíneas ocasionados por estes tratamentos, que quando em contato 

com as partículas minerais, proporciona acréscimo na qualidade e quantidade da matéria 

orgânica adicionada ao solo, favorecendo um incremento de frações mais humificadas 

(PINHEIRO et al., 2003; ROSSI et al., 2011). 

Na camada de 2,5-5 cm os valores de C-HUM para PAST+240N e PAST+Gliricídia 

foram de 14% e 11%, respectivamente, superiores que os valores obtidos na PAST+0N. Os 

Variáveis CV 
(%) 

Profundidade   
(cm) 

Sistema de Manejo 

PAST+0N PAST+80 N PAST+160 N PAST+240N 
PAST+ 
Gliricídia 

C-AF       
(g kg-1) 

--- 
6,9 
--- 

0-2,5 0,78 Ba 0,93 Aa 0,97 Aa 0,92 Aa 1,00 Aa 
2,5-5 0,50 Cc 0,82 Ab 0,67 Bb 0,85 Ab 0,90 Ab 
5-10 0,67 Bb 0,56 Cc 0,57 C 0,77 Ab 0,44 Dc 

 
C-AH       
(g kg-1) 

--- 
10,1 
--- 

0-2,5 1,26 Ba 0,76 Da 1,11 Ca 1,87 Aa 0,89 Da 
2,5-5 0,57 Bc 0,78 Aa 0,72 Ab 0,85 Ab 0,57 Bb 
5-10 0,74 Ab 0,48 Bb 0,61 Ab 0,53 Bc 0,44 Bc 

 
C-HUM     
(g kg-1) 

--- 0-2,5 3,23 Ba 3,48 Ba 3,62 Ba 4,22 Aa 3,60 Ba 
9,04 2,5-5 2,60 Ab 2,33 Bb 2,10 Bb 2,98 Ab 2,78 Ab 
--- 5-10 2,24 Ab 2,25 Ab 1,99 Ab 2,15 Ac 1,88 Ac 

 
Relação     

C-AH/C-
AF 

--- 0-2,5 1,62 Ba 0,83Da 1,13 Ca 1,96 Aa 0,89 Da 
13,9 2,5-5 1,25 Ab 0,95 Aa 1,09 Aa 1,00 Ab 0,63 Bb 
--- 5-10 1,10 Ab 0,86 Ba 1,07 Aa 0,67 Bc 1,00 Aa 

 
Relação     
C-EA/C-

HUM 

--- 0-2,5 0, 63 Aa 0,49 Bb 0,58 Aa 0,68 Aa 0,53 Ba 
9,49 2,5-5 0,40 Cb 0,69 Aa 0,67 Aa 0,57 Ba 0,54 Ba 
--- 5-10 0,63 Aa 0,46 Bb 0,60 Aa 0,61 Aa 0,48 Ba 
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aumentos nos teores de C-HUM no solo proporcionam melhorias nas propriedades da fração 

coloidal da matéria orgânica, aumentando a retenção da umidade e favorecendo a agregação 

do solo e maior retenção de cátions, fatores de extrema importância para a sustentabilidade do 

solo (SOUZA & MELO, 2003; MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

O aumento do carbono nas frações húmicas pode ser conferida à deposição de 

serrapilheira com maior relação C/N e lignina/N, que proporciona lenta decomposição do 

resíduo e acaba por favorecer o incremento das frações estáveis no solo (SILVA & 

MENDONÇA, 2007), fator este que pode ser observado no presente estudo, uma vez que os 

valores superiores de C/N para a PAST+240N na camada de 0-2,5 e 2,5-5 cm  

proporcionaram aumentos nos valores da substâncias húmicas (C-AF, C-AH e C-HUM) da 

matéria orgânica do solo para esta mesma camada. 

Para a relação C-AH/C-AF observou-se valores menores de 1,0 para a PAST+80N e 

PAST+Gliricídia quando comparados aos demais tratamentos na profundidade de 0-2,5 e de 

2,5-5 cm (Tabela 3). Diante disto, pode-se explanar que para os sistemas supracitados houve 

predomínio dos valores dos ácidos húmicos em relação aos valores dos ácidos fúlvicos, 

indicando menor grau de polimerização da matéria orgânica no solo (SILVA et al., 2009). 

Para Canellas et al. (2004), a relação C-AH/C-AF pode avaliar, de forma indireta, a qualidade 

da matéria orgânica do solo, assim, os valores mais baixos da relação C-AH/C-AF para o 

sistema silvipastoril e para a dose de 80 kg de N ha-1 indicam menor humificação da matéria 

orgânica do solo. 

Na relação C-EA/C-HUM os valores foram menores que 1,0 para todos os tratamentos 

e profundidades (Tabela 3), indicando predomínio da humina nos diferentes tratamentos e 

profundidades do Latossolo Amarelo Distrocoeso. Nesse sentido, os valores da relação C-

EA/C-HUM menores que 1,0 sugerem forte estabilidade e/ou interação da matéria orgânica 

com a matriz mineral, podendo assim, ser analisado como um indicador da estabilidade da 

matéria orgânica do solo (FONTANA et al., 2005; FONTANA, 2009). 

Os teores de N nas substâncias húmicas foram afetados pela interação entre os 

sistemas de manejos do solo e as camadas consideradas (Tabela 4). A presença de N nas 

referidas substâncias húmicas indica que parte do nitrogênio presente no solo, encontrava-se 

nas frações estáveis que devida à baixa taxa de ciclagem disponibiliza este nutriente mais 

lentamente para as plantas (ASSIS et al., 2006). 

No tocante ao N-AF, a área de PAST+Gliricídia apresentou valor 76% superior à área 

de PAST+0N na camada de 0-2,5 cm, o que demonstra que o sistema silvipastoril, para esta 

profundidade do solo, foi mais eficaz no acúmulo deste nitrogênio na fração ácido fúlvico, 



46 
 

fração esta que representa a substância húmica na sua forma lábil (FONTANA et al., 2010). 

Ao avaliar a profundidade 2,5-5 cm verificou-se superioridade do C-AF para a PAST+240N, 

já para a camada de 5-10 cm os tratamentos não diferiram entre si. 

O nitrogênio na fração ácido húmico (N-AH) apresentou, em sua maioria, valores 

inferiores aos verificados no N-AF. Resultados semelhantes foram verificados por Assis et al. 

(2006) em plantios agrícolas e mata nativa sob Latossolo. O N-AH para a área de sistema 

silvipastoril na camada de 0-2,5 cm, apresentou resultado 160% superior ao tratamento 

testemunha (PAST+0N) (Tabela 4). Entretanto, para as demais profundidades não houveram 

diferenças significativas para os tratamentos supracitados em relação aos valores de 

nitrogênio na fração ácido húmico.  

Tabela 4. Teores de nitrogênio nas frações ácido fúlvico (N-AF), ácido húmico (N-AH), humina 
(N-HUM) e as relações N-AH/C-AF e N-EA/N-HUM do solo nos diferentes tratamentos e 
profundidades de amostragem. 

 
Variáveis 

 
CV 
(%) 

 

 
Profundidade          

(cm) 

Sistema de Manejo 

PAST+0N PAST+80N PAST+160N PAST+240N 
PAST+ 

Gliricídia 
N-AF      

(g kg-1) 
--- 0-2,5 0,21 Ca 0,18 Ca 0,20 Ca 0,24 Ba 0,37 Aa 

11,7 2,5-5 0,11 Cb 0,17 Ba 0,09 Cb 0,20 Ab 0,16 Bb 
--- 5-10 0,19 Aa 0,17 Aa 0,21 Aa 0,17 Ab 0,18 Ab 

 
N-AH      

(g kg-1) 
--- 0-2,5 0,15 Ca 0,16 Ca 0,21 Ba 0,17 Cb 0,39 Aa 

9,57 2,5-5 0,16 Aa 0,13 Bb 0,08 Cb 0,16 Ab 0,17 Ab 
--- 5-10 0,08 Bb 0,09 Bc 0,08 Bb 0,24 Aa 0,08 Bc 

 
N-HUM    
(g kg-1) 

--- 0-2,5 0,57 Ca 0,60 Ca 0,87 Aa 0,71 Ba 0,63 Ca 
7,24 2,5-5 0,52 Aa 0,40 Bb 0,53 Ab 0,56 Ab 0,47 Ab 
--- 5-10 0,38 Bb 0,43 Bb 0,46 Bc 0,55 Ab 0,40 Bc 

 
Relação    
N-AH/     
N-AF  

--- 0-2,5 0,73 Bb  0,88 Ba 1,03 Aa 0,74 Bb 1,07 Aa 
13,9 2,5-5 1,38 Aa 0,74 Ca 0,79 Cb 0,80 Cb 1,06 Ba 
--- 5-10 0,43 Bc 0,55 Bb 0,36 Bc 1,44 Aa 0,49 Bb 

 
Relação    
N-EA/      

N-HUM 

--- 0-2,5 0,64 Ba 0,57 Bb 0,47 Cb 0,59 Bb 1,22 Aa 
9,67 2,5-5 0,53 Bb 0,77 Aa 0,32 Cc 0,66 Ab 0,69 Ab 
--- 5-10 0,71 Ba 0,61 Bb 0,63 Ca 0,74 Aa 0,66 Bb 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas da mesma letra 
minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 Pas+0N = 0 kg 
de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. 
brizantha; Past+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; Past+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium. (C-EA = 
C-AF+C-AH). 

Assim como o C-HUM, o N-HUM também apresentou valores superiores em todos os 

tratamentos e camadas amostradas quando comparados com as frações N-AF e N-AH (Tabela 

4). Estes resultados são corroborados por Souza & Melo (2000) os quais verificaram em 

Latossolo teores de nitrogênio na fração humina (N-HUM) superiores às demais frações.  
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Na camada de 0-2,5 cm, a introdução do sistema silvipastoril, da pastagem sem 

adubação nitrogenada e da pastagem com aplicação da dose de 80 kg ha-1 promoveram baixos 

teores de N-HUM no solo quando comparados aos demais tratamentos (Tabela 4). O sistema 

silvipastoril apresentou elevados teores de NT no solo na camada de 0-2,5 cm (Tabela 2), 

estes valores foram intrínsecos aos teores de N-AF e N-AH, contudo o N-HUM não seguiu a 

mesma tendência de NT e demonstrou média inferior aos demais tratamentos para a referida 

profundidade (Tabela 4). 

O tratamento PAST+Gliricídia, nas diferentes camadas do solo houve a indicação de 

baixo acúmulo de N-HUM o que demonstra que este sistema de manejo promoveu, em 

proporção, maior acúmulo de nitrogênio nas frações mais solúveis dentre as substâncias 

húmicas (fração ácido fúlvico e ácido húmico) como pode ser observado na relação N-EA/N-

HUM que apresentaram valores acima de 1,0 (Tabela 4).  

Na Figura 1 estão representados graficamente os valores de C-AH e C-HUM em 

função das doses de N. Taus variáveris obtiveram diferença significativa para determinadas 

profundidades e por tal motivo estão representadas a seguir (Figura 1). Para os dados da 

variável C-AH em função das doses de N, foi possível verificar que na profundidade de 0-2,5 

cm estimou-se que a PAST+Gliricídia apresentou valor igual ao correspondente à dose 127 kg 

de N ha-¹. No tocante ao C-HUM houve diferença significativa para as profundidades de 0-2,5 

e 2,5-5 cm. Na profundidade mais superficial a área de PAST+Gliricídia correspondeu à dose 

de 110 kg de N ha-1, já na profundidade 2,5-5 cm apresentou equivalência à dose 205 kg de N 

ha-1 (Figura 1). 

 

Figura 1 – Conteúdos de Carbono na fração ácido húmico (C-AH) (a) e humina (C-HUM) (b) e 
em função da fertilização nitrogenada em solo cultivado com B. brizantha  e sistema 
silvipastoril. *Ponto na cor vermelha refere-se ao valor obtido da dose equivalente à área de 
PAST+Gliricídia 
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Os valores de N nas frações húmicas em função das doses de N que apresentaram 

significância para diferentes sistemas de pastagem e profundidade estão dispostos na figura 2.   

O N-AF apresentou para a profundidade 0-2,5 cm comportamento quadrático, onde o 

valor de 0,37 g kg-¹ da PAST+Gliricídia apresentou equivalência à dose de 330 kg de N ha-¹ 

(Figura 2a). Para a variável N-AH, foi possível verificar que na profundidade de 2,5-5 cm a 

PAST+Gliricídia apresentou valor igual ao correspondente à dose 127 kg de N ha-¹.  

Para o N-AH houve diferença significativa para as profundidades de 0-2,5 e 2,5-5 cm. 

Na profundidade mais superficial a área de PAST+Gliricídia correspondeu à dose de 110 kg 

de N ha-1, na profundidade 2,5-5 cm esta mesma área apresentou equivalência à dose 241 kg 

de N ha-1 e para a profundidade de 5-10 cm o sistema silvipastoril correspondeu à dose 137 kg 

de N ha-1 (Figura 2b). Por fim, o N-HUM apresentou significância para as três profundidades 

avaliadas. A camada de 0-2,5 cm obteve comportamento quadrático onde a PAST+Gliricídia 

foi correspondente à dose 40 kg de N ha-1, a profundidade de 2,5-5 cm o sistema silvipastoril 

equivaleu à dose 146 kg de N ha-1, já a camada de 5-10 obteve comportamento linear com a 

dose 37 kg de N ha-1 correspondendo ao valor obtido na PAST+Gliricídia. Tais valores 

demonstram que na profundidade 2,5-5 cm obteve maior acúmulo das frações AH e HUM, 

substâncias estas importante no aumento da CTC do solo, melhoria na infiltração da água no 

solo, bem como na manutenção da fertilidade deste (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

Figura 2 – Conteúdos de Nitrogênio na fração ácido fúlvico (N-AF) (a), ácido húmico (N-AH) (b) e 
humina (N-HUM) (c) em função da fertilização nitrogenada em solo cultivado com B. brizantha  e em 
sistema silvipastoril. *Ponto na cor vermelha refere-se ao valor obtido da dose equivalente à área de 
PAST+Gliricídia. 
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4.4. CONCLUSÕES 

   A camada superficial, independente do manejo da pastagem, promove maior acúmulo de 

carbono e nitrogênio nas frações húmicas da MOS; 

  O carbono e nitrogênio possuem na humina a sua maior concentração dentre as substâncias 

húmicas avaliadas; 

  O sistema silvipastoril proporciona incrementos de N-AF e N-AH na camada mais 

superficial do solo; 

  A PAST+240N e PAST+Gliricídia são eficazes na manutenção de COT e NT no solo; 

  A aplicação de fertilizante nitrogenado na dose de 240 kg de N ha-1 acúmula e mantêm 

carbono nas diferentes frações húmicas. 
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5. QUALIDADE DE UM LATOSSOLO AMARELO DISTROCOESO SOB 
DIFERENTES MANEJOS DE PASTAGEM EM TABULEIROS COSTEIROS DO 
ESTADO DE SERGIPE 

Quality of a dystrophic cohesive yellow latosol under different pasture managements in 
Coastal Tablelands of the state of Sergipe 
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Luduvice(4); Juliana Agusta Moura(5); Idamar da Silva Lima(6) 

 

RESUMO  

Estudos sobre a qualidade do solo necessitam de variáveis que busquem dar respostas sobre 
os efeitos dos diferentes sistemas de manejo de pastagem nas propriedades do solo. 
Objetivou-se neste estudo caracterizar as frações físicas da MOS, quantificar a taxa de 
respiração basal (RBS) e determinar o índice de manejo do carbono (IMC) em um Latossolo 
Amarelo Distrocoeso sob diferentes manejos de pastagens. O estudo foi desenvolvido em área 
experimental no município de Nossa Senhora das Dores - SE em blocos ao acaso dispostos 
em esquema fatorial 5 x 3, onde cinco refere-se a quantidade de tratamentos, dos quais quatro 
consistiam em pastagem com diferentes doses de fertilização nitrogenada (0, 80, 160 e 240 kg 
ha-1), e um condizia ao sistema silvipastoril; e onde três refere-se à quantidade de 
profundidades de amostragem do solo (0,0-0,025; 0,025-0,05 e 0,05-0,10 m). Foram avaliadas 
as seguintes variáveis: respiração basal do solo, a matéria orgânica particulada (MOP), a 
matéria orgânica associada a minerais (MOAM) e o índice de manejo do carbono. Nas 
diferentes camadas do solo, o valor de MOP e MOAM foram afetados pelos diferentes 
tratamentos, no qual o PAST+Gliricídia apresentou valores superiores na camada de 0-2,5 
cm. O IMC indicou que os tratamentos de PAST+160N, PAST+240N e PAST+Gliricídia 
apresentaram impactos positivos na qualidade do solo para a camada de 0-2,5 cm. Em relação 
à respiração basal, o PAST+Gliricídia obteve a menor taxa de liberação de CO2, sendo neste 
aspecto o tratamento mais sustentável. 
 
Palavras-chave: Matéria orgânica. Fertilização nitrogenada. Silvipastoril. Solo. 
 

ABSTRACT 

Studies on soil quality that need of variables to seek answers about the effect of different 
systems of pasture management on soil properties. Aim of this study was to characterize the 
physical fractions of SOM, quantify the basal respiration rate (BR) and determine the carbon 
management index (CMI) in a dystrophic cohesive yellow latosol under different grazing 
managements. The study was conducted in the experimental area in the city of Nossa Senhora 
das Dores-SE in blocks arranged in a 5 x 3 factorial, five refers to the amount of treatments, 
which four consisted in pasture with different doses of nitrogenous fertilizer (0, 80, 160 and 
240 kg ha-1) and one of those, corresponded to the system silvopastoral, and three refers to the 
amount of soil sampling depths (0,0-0,025; 0,025-0,05 and 0,05 – 0,10 m). Were evaluated 
the following variables: soil basal respiration, particulate organic matter (POM), organic 
matter associated with mineral (OMAM) and the carbon management index. In different soil 
layers, the value of POM and OMAM were affected by different treatments, in which PAST+ 
Gliricidia showed higher values in layer 0,0-0,025 m CMI indicated that the treatments 
PAST+160 N +240 N PAST and PAST + Gliricidia showed positive impacts on soil quality 
for the layer 0-0,025 m. Regarding basal respiration, the PAST + Gliricidia obtained the 
lowest rate of release of CO2, being in this respect, the more sustainable treatment. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica do solo (MOS) corresponde à soma de todas as substâncias 

orgânicas no solo, esta pode apresentar diferentes proporções das suas frações a depender das 

condições edafoclimáticas e dos sistemas de manejos utilizados, fator este que torna a MOS 

um indicador eficaz na observância das mudanças na qualidade do solo (POST; KWON, 

2000). Contudo, estudos sobre a fertilidade do solo necessitam de variáveis que busquem dar 

respostas sobre os efeitos dos diferentes sistemas de manejo de pastagem nas diferentes 

propriedades do solo (PULROLNIK, 2009). Dentre os indicadores utilizados para informar 

sobre a qualidade do solo destacam-se: a respiração basal do solo (RBS), a matéria orgânica 

particulada (MOP), a matéria orgânica associada a minerais (MOAM) e o índice de manejo do 

carbono (IMC) (MATIAS et al., 2009; PULROLNIK, 2009; SCHIAVO et al., 2011). 

Através da determinação da respiração basal é possível quantificar o CO2 liberado pela 

ação dos micro-organismos, sendo este um dos métodos mais utilizados para verificar a 

atividade da microbiota, uma vez que estes organismos são fortemente modificados a 

depender do uso da terra (MATIAS et al., 2009). Estudo realizado sob Latossolo observou 

que a respiração basal é um indicador biológico eficaz em avaliar o efeito de modificações no 

sistema de cultivo, desta forma, a RBS visa quantificar a atividade metabólica nos solos 

através da liberação do CO2 produzido principalmente por bactérias e fungos os quais são os 

responsáveis pela maior liberação de CO2 via degradação da matéria orgânica (MARTINS; et 

al., 2012). 

Assim como a respiração basal, as frações lábeis e complexadas da MOS também são 

influenciadas pelas condições de uso do solo. A fração lábil, também designada como matéria 

orgânica particulada (MOP), constitui-se de materiais prontamente decomponíveis pela 

microbiota. Já a fração da matéria orgânica associada aos minerais do solo (MOAM) é 

composta por materiais altamente estabilizados devido à ligação entre as frações orgânicas e 

minerais no solo (SCHIAVO et al., 2011). Além destas variáveis supracitadas, destaca-se o 

índice de manejo de carbono, o qual constitui-se num índice eficaz na observância das 

modificações do conteúdo da matéria orgânica no solo quando comparado com a área controle 

(BLAIR et al., 1995).  

No tocante a ecorregião dos Tabuleiros Costeiros, a aplicação de indicadores da 

qualidade do solo faz-se necessária, visando avaliar as práticas alternativas de uso do solo que 

proporcionam melhoria na fertilidade do solo. Dentre as alternativas de manejo que permitam 
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a sustentabilidade dos solos dos tabuleiros costeiros destaca-se o sistema silvipastoril, o qual 

desponta como opção na promoção dos benefícios econômicos e melhorias na produtividade 

do solo (JOSÉ, 2009). Os sistemas silvipastoris consistem no uso de árvores em interação 

com gramíneas (JARDEVESKI & PORFÍRIO-DA-SILVA, 2005). Ao utilizar espécies 

arbóreas leguminosas fixadoras de nitrogênio nesses sistemas, pode haver acréscimo nos 

benefícios quanto à fertilidade do solo de forma a suprir as necessidades nutricionais das 

gramíneas, podendo vir a substituir a necessidade de adubação nitrogenada, além de 

beneficiar os teores de matéria orgânica no solo (JOSÉ, 2009).  

Sendo assim, o objetivo neste estudo consistiu em avaliar a qualidade do solo através da 

caracterização das frações físicas da MOS, da respiração basal e do índice de manejo do 

carbono em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob pastagens com diferentes níveis de 

adubação nitrogenada e sistema silvipastoril nos Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. 

5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental Jorge do Prado Sobral 

pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros (EMBRAPA/CPATC).  O local situa-se no município 

de Nossa Senhora das Dores, Sergipe, cujas corrdenadas geográficas são 10º29'27'' de latitude 

Sul e 37º11'34'' de longitude Oeste, sendo a altitude de aproximadamente 204 metros acima 

do nível do mar. O clima local é o A‟s, segundo a classificação de Köppen, com temperatura 

média anual de 27ºC, umidade relativa de 60% e precipitação média anual de 1.046 mm, 

sendo 80% desta chuva distribuída na estação chuvosa (março a agosto) e 20% na estação 

seca (setembro a abril) (RIBEIRO et al., 2010; CINTRA, 2011; MORAES et al., 2011). O 

solo da região é classificado como Latossolo Amarelo Distrocoeso, com baixa fertilidade 

natural (EMBRAPA, 2006).  

A área experimental dividia-se em 3 (três) blocos, cada bloco era composto por 5 

piquetes com diferentes tratamentos. Dentre os 5 (cinco) piquetes, 3 (três) consistiam em 

cultivos da gramínea Brachiaria brizantha  fertilizadas com níveis crescentes de fertilização 

nitrogenada (80, 160 e 240 kg ha-1 de N), 1 (um) piquete cultivado com o sistema silvipastoril, 

integrando a gramínea B. brizantha e a espécie arbórea Gliricídia sepium e, por fim 1, (um) 

piquete cultivado com Brachiaria brizantha  sem a adição de fertilizante nitrogenado, como 

tratamento testemunha para fins de comparação. 
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As espécies de B. brizantha  e Gliricídia sepium foram implantadas durante a estação 

chuvosa de 2004, utilizando sementes de B. brizantha  e mudas provenientes de sementes de 

G. sepium, com a adição de 400 kg ha-1 de Superfosfato simples, como fonte de fósforo, em 

todos os tratamentos, o qual foi repetido anualmente. Além do Superfosfato simples, para 

sustentação das respostas ao N, os piquetes receberam anualmente fertilização de K2O sob a 

forma de Cloreto de Potássio em doses equivalentes a 80% das doses de Nitrogênio 

(MARTINS et al., 2006). Os tratamentos com pastagem sem adubação nitrogenada e o 

sistema silvipastoril receberam a mesma quantidade de Cloreto de Potássio aplicada na dose 

80 N. Durante os quinze anos que antecederam a implantação do experimento, o local era 

ocupado por pastagem de Panicum maximum cv. já em estágio de degradação.  

Em 2012, o solo foi amostrado na camada de 0-10 cm visando à caracterização dos 

atributos químicos da área (Tabela 1). Os atributos químicos do solo foram caracterizados de 

acordo com os métodos descritos em EMBRAPA (2009). No mesmo ano, o solo da área 

experimental foi classificado como franco argiloso-arenoso, contendo 439,8 g kg-1 de areia, 

225,4 g kg-1 de silte e 334,8 g kg-1 de argila, através do método densímetro de Bouyoucos. 

 

Tabela 1. Caracterização química de amostras do Latossolo Amarelo Distrocoeso sob 
diferentes sistemas de manejo na profundidade de 0-0,10 m. 

1PAST+0N = 0 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha ; PAST+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+160N = 160 kg de N ha-1 na 
pastagem de B. brizantha; PAST+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia 
sepium.a Matéria orgânica. 

As aplicações de nitrogênio e potássio foram divididas em duas etapas, a primeira no 

início da estação chuvosa e a segunda, 35 (trinta e cinco) dias após a primeira.  A poda da 

gliricídia ocorreu ocasionalmente quando as mesmas não foram consumidas pelos animais, 

deixando-se todo o material cortado na superfície do solo para decomposição natural.  

 O sistema de pastejo obedeceu a um regime de rotação “Put and Take”, (MOTT; 

LUCAS, 1952; MOTT, 1960; PETERSEN & LUCAS, 1968; BRANSBY & MACLARIM, 

2000), com garrotes anelorados. Durante a estação chuvosa o rodízio dos piquetes foi 

realizado com 7 (sete) dias de uso e 35 (trinta e cinco) dias de descanso para todos os 

Manejo de 
Pastagem 

pH MOa Ca+Mg Ca Mg Al Al+H     K P 
H2O g/kg  ---------------------- cmolc dm-3 ------------------ ------- mg dm-3 ---- 

PAST+0N 5,98  24,52  4,70  2,55 1,59  0,67 7,72 188,67 396,77 
PAST+80N 6,05  29,85 5,11 2,84 2,27 0,67 7,92 89,65  616,35 
PAST+160N 6,37  30,56 4,16 2,62 1,75 0,67 7,08 155 220,22 
PAST+240N 5,99  30,85 4,81 2,79 1,85 0,83 8,82  267,5 655,11 
PAST+Gliricídia 5,83  30,85 4,68 2,43 2,24 0,83  8,1  61,6  804,7 
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diferentes manejos. Na época seca obedeceu 7 (sete) dias de uso e 49 (quarenta e nove) de 

descanso.  

Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, dispostos em esquema 

fatorial 5 x 3, correspondendo aos cinco tratamentos (quatro tratamentos com 0,80,160 e 240 

kg de N ha-1) utilizando como fonte de N a ureia, e um tratamento com sistema silvipastoril, 

todos em três profundidades de amostragem do solo com três repetições. 

No ano de 2012, no mês de julho foram coletadas amostras nas camadas 0-0,025 m; 

0,025 - 0,05 m e 0,05-0,1 m para a determinação dos diferentes parâmetros avaliados. Para 

cada tratamento, dentro de cada bloco, foi obtida uma amostra composta, oriunda de três 

amostras simples coletadas ao acaso por profundidade avaliada.  

As amostras de solo foram secas ao ar, destorroadas, passadas em peneira de malha de 2 

mm constituindo a terra fina seca ao ar (TFSA) e encaminhadas ao laboratório para a 

realização de análises químicas. Posteriormente, as amostras foram submetidas à 

determinação do teor de COT quantificado por dicromatometria com aquecimento de acordo 

com a metodologia descrita em Yeomans & Bremner (1988). O teor de COT foi convertido 

em matéria orgânica total (MOS), levando-se em consideração que a matéria orgânica do solo 

possui 58% de COT (STEVENSON, 1994). Para determinação do teor de nitrogênio total 

(NT) foi utilizado o método de Kjeldahl, baseado em digestão sulfúrica e destilação, como 

descrito em EMBRAPA (2009). 

Para avaliar a taxa de respiração basal microbiana utilizou-se o método da “captura” do 

CO2 em solução de hidróxido de sódio, através da incubação das amostras num período de 72 

horas, seguida da titulação do NaOH com HCl 0,05 mol L-1 (ALEF; NANNIPIERI, 1995). 

Para a realização do fracionamento físico granulométrico da MOS baseou-se na 

separação do solo por peneiramento, sendo destinado à identificação de frações lábeis e 

estáveis da MOS (CAMBARDELLA; ELLIOT, 1992). A fração matéria orgânica particulada 

(MOP) foi separada da matéria orgânica associada aos minerais (MOAM) por meio da 

dispersão com solução de hexametafosfato de sódio e separação em peneira com abertura de 

53 µm, desta forma, a MOS lábil é quantificada pelo teor de carbono (C) presente na fração 

maior que 53 μm (MOP), e a MOS estabilizada é determinada pelo teor de C associado aos 

minerais (fração menor que 53 μm) (MOAM). 

Diante das concentrações de MOS na área sob pastasgem com dose de 0 kg de N ha-¹ 

(área controle) e nas áreas sob pastagem fertilizada (80, 160 e 240 kg de N ha-1) e sistema 

silvipastoril (áreas cultivadas), foi obtido o índice de compartimentalização do carbono, ICC 
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= MOS da área cultivada/MOS da área controle, onde MOS é a quantificação da matéria 

orgânica no solo para cada área. 

Posteriormente, foi calculado o índice de labilidade (IL), a partir da seguinte equação: 

IL = L (área cultivada)/L (área controle), onde L = MOP/MOAM da área em questão. 

Como proposto por Blair, Lefroy e Lisle, 1995 (1995), a obtenção dos índices ICC e IL 

determinam o valor do índice de manejo de C (IMC), através da seguinte equação: 

IMC = ICC x IL x 100 

Onde, 

ICC = Índice de c de compartimentalização do carbono 

IL = Índice de labilidade do carbono 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, as 

médias dos tratamentos foram comparadas entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível 5% de 

probabilidade (SCOTT-KNOTT, 1974). Os dados quantitativos referentes aos efeitos das 

doses de N (ureia) na pastagem foram submetidos à análise de regressão, utilizando o modelo 

polinomial que melhor se ajustou ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F e o coeficiente 

de determinação (R2) (BANZATTO; KRONKA, 2006). As análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise de variância da matéria orgânica do solo (MOS) revelaram diferenças 

significativas entre os tratamentos e entre as profundidades do solo (p < 0,05) como mostram 

os dados da Tabela 2. Os teores da matéria orgânica do solo variaram de 20,76 e 38,89 g kg-1, 

ambos para as três profundidades analisadas (Tabela 2). Tais valores estão dentro da faixa 

citada na literatura para Latossolo sob diferentes coberturas vegetais (TIRLONI et al., 2012). 

O maior teor de MOS ocorreu no tratamento de PAST+Gliricídia, na camada de 0,0-

0,025 m, onde o valor foi 41% superior ao resultado obtido para a PAST+0N (Tabela 2). 

Assim, os dados demonstram que o uso do sistema silvipastoril contribui para o aumento do 

teor de MOS no solo na referida profundidade, e consequentemente para a manutenção da 

fertilidade do solo, uma vez que a matéria orgânica é fonte de diversos nutrientes, a exemplo 

do C, N e P (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006).  Estes resultados corroboram com Silva et al. 

(2011), os quais verificaram elevados teores de matéria orgânica no sistema silvipastoril 

quando comparado com monocultivo de braquiária. As elevações nos valores de MOS nos 

sistemas silvipastoris podem ser provenientes do aumento na deposição de serrapilheira via 
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espécie arbórea e via raízes das gramíneas, permitindo maior acúmulo de nutrientes no solo 

(ANDRADE et al., 2002). 

Tabela 2. Teores de matéria orgânica (MOS), matéria orgânica particulada (MOP) e matéria 
orgânica associada a minerais (MOAM) em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes 
sistemas de manejo de pastagem. 

Variáveis 
CV     
(%) 

Profundidade 
(m) 

Manejo de Pastagem 

PAST+0N PAST+80N PAST+160N PAST+240N 
PAST+ 

Gliricídia 
MOS --- 0,0 – 0,025 27,65 Ca 32,22 Ca 27,73 Ca 35,06 Ba 38,89 Aa 

(g kg-1) 4,58 0,025 – 0,05 26,89 Ba 22,09 Cb 28,02 Ba 30,41 Ab 23,54 Cb 
--- 0,05 – 0,1 25,08 Ab 20,76 Bb 25,08 Ab 23,83 Ac 21,43 Bc 

MOP --- 0,0 – 0,025 6,07 Ca 6,40 Ca 10,76 Ba 12,28 Aa 12,96 Aa 
(g kg-1) 10,6 0,025 – 0,05 4,61 Cb 4,96 Cb 6,32 Bb 6,03 Bb 7,09 Ab 

--- 0,05 – 0,1 4,31 Bb 4,62 Bb 5,75 Ab 5,88 Ab 4,83 Bc 

MOAM --- 0,0 – 0,025 22,60Ba 26,45Aa 16,98Cb 23,40Ba 27,13Aa 
(g kg-1) 9,38 0,025 – 0,05 20,89Ba 16,80Cb 21,14Ba 24,38Aa 17,00Cb 

--- 0,05 – 0,1 20,77Aa 17,19Bb 19,92Aa 17,18Bb 16,56Bb 
1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas da mesma letra 
minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 PAST+0N = 0 kg 
de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. 
brizantha; PAST+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium.  

 

A aplicação do fertilizante nitrogenado na dose 240 kg de N ha-1 apresentou média 

11,1% inferior no acúmulo de MOS quando comparado ao sistema silvipastoril na camada 

mais superficial (0,0-0,025 m) (Tabela 2). Entretanto, nas demais profundidades analisadas a 

aplicação da dose de 240 kg de N ha-1 apresentou resultados mais expressivos que os obtidos 

na PAST+Gliricídia para MOS, demonstrando a eficiência da aplicação do fertilizante 

nitrogenado na dose de 240 kg de N ha-1 em profundidade para a referida variável. As 

gramíneas, sob adição de fertilizantes nitrogenados, elevam os teores de matéria orgânica no 

solo, entretanto, costumam ter decomposição lenta e em menor quantidade o que favorece o 

aumento de MOS em profundidade (SILVA JÚNIOR, 2008). 

Para os diferentes tratamentos os valores de MOP apresentaram-se superiores na 

profundidade de 0,0-0,025 m (Tabela 2). Este acúmulo de frações da matéria orgânica no solo 

nas camadas superiores dá-se, pois a principal rota de entrada de carbono no solo é via 

decomposição das raízes que estão concentradas na camada mais superficial do solo, assim 

espera-se também maiores teores de MOP nesta profundidade do solo (SALTON, 2005; 

CARMO et al., 2012; ROSSI et al., 2012). Ao comparar os tratamentos dentro de cada 

profundidade, observa-se que na camada de 0,0-0,025 m, os tratamentos PAST+240N e 

PAST+Gliricídia apresentaram teores de MOP superiores aos demais tratamentos, com 

incrementos de 102,3 e 113,5% em relação ao tratamento com Pastagem sem N (PAST+0N). 

Na profundidade de 0,025-0,050 m, o tratamento PAST+gliricídia apresentou diferença 
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significativa em relação aos demais tratamentos avaliados, no entanto, esse teor de MOP do 

solo da para a área de pastagem+gliricídia apresentaram aumento de 53,7%, em relação ao 

solo da área PAST+0N. Já na profundidade de 0,05-0,1 m, a PAST+160N e a PAST+240N 

foram superiores em relação aos demais tratamentos, onde tais tratamentos apresentaram 

incrementos de 33,4 e 36,4%, respectivamente, em relação ao tratamento PAST+0N (Tabela 

3). Tais diferenças entre os tratamentos e profundidades demonstram que o teor de MOP 

constitui num indicador sensível aos efeitos dos sistemas de manejo do solo, sendo eficaz na 

determinação da qualidade do solo (SCHIAVO et al., 2011). 

No tocante à matéria orgânica associada a minerais (MOAM) na camada de 0,0-0,025 m 

a aplicação da dose de 80 kg de N ha-1 apresentou maior valor entre as doses aplicadas no 

monocultivo com B. brizantha. Porém, a PAST+80N apresentou valor 3% inferior quando 

comparado ao sistema silvipastoril. Tais variações de MOAM no solo podem ser atribuídas às 

diferenças na mineralogia do solo, bem como ao sistema de manejo adotado (SALTON, 

2005). 

Para Carmo et al. (2012) a avaliação da MOAM por vezes não se constitui num 

indicador eficaz do efeito do manejo nas propriedades do solo, uma vez que alterações nos 

teores deste compartimento da MOS necessitam de anos para serem observados. No presente 

estudo foi possível verificar diferenças da MOAM entre os tratamentos, demonstrando assim 

que os 8 (oito) anos de duração ocorridos desde a instalação deste experimento foram 

suficiente para influenciar as frações mais estáveis da matéria orgânica no solo. 

Os valores de porcentagem da MOAM foram de 1,5 a 4,5 vezes maior que a MOP (%) 

(Figura 1).  Estes valores demonstram o elevado acúmulo da fração da MOS associada a silte 

e argila (< 53μm) (MOAM) quando comparada com a MOS associada com a areia (>53μm) 

(MOP). Isto ocorre devido à capacidade dos solos tropicais serem ricos em óxidos de ferro e 

alumínio, e assim estabilizar a matéria orgânica em pequenas partículas de grande área 

superficial específica (NICOLOSO, 2005; HEIDE et al. 2009). 

Para a MOP os valores variaram entre 17% a 39%, valores próximos dentro do limite 

exposto por CAMBARDELLA & ELLIOTT (1992), os quais explanam que em camadas 

superficiais (0-0,10 m) a fração particulada da matéria orgânica do solo chega a contribuir 

com até 40% do total do carbono presente no solo. A maior porcentagem (39%) referente ao 

acúmulo da fração mais lábil da matéria orgânica do solo ocorreu para PAST+160N na 

camada de 0,0-0,025 m, já na camada de 0,025-0,05 m a maior porcentagem foi obtida no 

sistema silvipastoril (28%) o qual obteve média 5% superior à área de PAST+0N. Para a 

profundidade de 0,05-0,1 m a maior porcentagem de MOP ocorreu para a PAST+240N (28%) 



62 
 

e a menor para PAST+0N (17%), demonstrando que as aplicações de adubos nitrogenados 

proporcionam indiretamente a adição do carbono particulado no solo (Figura 1a).   

A PAST+Gliricídia apresentou altas porcentagens para as diferentes profundidades do 

solo em relação à MOP (Figura 1), estes resultados determinam que a PAST+Gliricídia 

proporcionam maior acómulo de carbono lábil no solo. Valores apropriados para MOP são 

desejáveis no solo, uma vez que garante o fluxo do carbono no solo e mantêm a atividade 

microbiana no solo, entretanto, baixos valores de MOP ocasionam decréscimos no estoque de 

carbono do solo dando início ao processo de degradação do solo (SALTON, 2005). 

 

Figura 1 – Porcentagens da (a) matéria orgânica particulada (MOP) *CV=7,13% (b) e matéria 
orgânica associada a minerais (MOAM) *CV=6,48% em função dos tratamentos utilizados.  

  

Os valores de MOAM para a PAST+80N e para a PAST+0N apresentaram 

porcentagem de 82% na camada de 0,0-0,025m, sendo estes 18,29% maiores que a área 

de PAST+240N (Figura 1b). Na camada subsequente (0,025-0,05 m) os valores de 

MOAM obtiveram a menor porcentagem (72%) para o sistema silvipastoril a e a maior 

porcentagem (80%) para a área de PAST+240N. A PAST+0N apresentaram as maiores 

porcentagens de MOAM na camada de 0,0-0,025 e 0,05-0,1 m (Tabela 2), indicando 

eficácia deste tratamento em acumular maiores teores de matéria orgânica na forma 

complexada nestas profundidades e assim disponibilizar nutrientes às plantas de forma 

mais lenta (SCHIAVO et al., 2011).  

Os teores de respiração basal obtiveram comportamento diferenciado em função dos 

tratamentos para as camadas de 0,0-0,025 m e 0,025-0,05 m (Tabela 3). Para o efeito da 

profundidade sobre a respiração basal do solo, foi possível observar a ocorrência de valor 

mais elevado na profundidade de 0,0-0,025 m (Tabela 3). Isto provém, dentre outros fatores, 

possivelmente, da presença de maior densidade de raízes no solo e da presença de resíduos 
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vegetais nessa camada que servem como fonte de carbono e energia para a biomassa 

microbiana (SILVA et al., 2011). 

Tabela 3. Taxa de respiração basal (RBS) em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes 
sistemas de manejo de pastagem. 

Variável 

 
CV 
(%) 

Profundidade 
(m) 

Sistema de Manejo 

PAST+ 
0N 

PAST+ 
80N 

PAST+ 
160N 

PAST+ 
240N 

PAST + 
Gliricídia 

RB 
(mg 

CO2kg-1) 

--- 
15,8 
--- 

0,0 – 0,025 46,14Aa 40,98Aa 42,76Aa 44,39Aa 27,14Bb 
0,025 – 0,05 33,38Bb 39,35Aa 32,75Bb 45,23Aa 36,38Ba 
0,05 – 0,1 35,03Ab 23,99Ab 24,28Ab 26,98Ab 18,41Ab 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas da mesma letra 
minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 PAST+0N = 0 kg 
de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. 
brizantha; PAST+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium. 

Ainda para a profundidade, os tratamentos avaliados demonstraram, em sua maioria, um 

decréscimo na taxa de respiração do solo a medida em que aumentava-se a profundidade do 

solo (Tabela 3), assim como fora observado por Silva et al. (2011). Segundo Pulrolnik (2009) 

a liberação do CO2 pelos micro-organismos ocorre em maior quantidade nas camadas mais 

superficiais e vai decrescendo com a profundidade, isto acontece devido a atuação seletiva 

dos micro-organismos que decompõe as frações mais lábeis (encontradas em maior 

quantidade na camada superficial) de forma mais intensa e em seguida decompõe as formas 

mais complexas que ocorrem nas camadas mais profundas do solo. 

As taxas de respiração basal apresentaram maior sensibilidade às mudanças de uso do 

solo nas profundidades de 0,0-0,025 m e 0,025-0,05 m, demonstrando alterações entre os 

diversos tratamentos adotados. Tais resultados corroboram com Costa et al. (2008) o qual 

explana que a emissão basal de CO2 apresenta diferença em sistemas de manejo com distintos 

usos do solo. 

Na camada mais superficial do solo analisada, houve uma maior taxa de respiração 

basal na área de PAST+0N, demonstrando atividade microbiana mais intensa no solo para 

este tratamento. Na camada de 0,025-0,05 m houve superioridade estatística para os 

tratamentos PAST+240N e PAST+80N. Já para a última camada avaliada (0,05-0,1 m) não 

houve diferença estatística entre os diversos tratamentos. 

Ao avaliar as três profundidades do solo, a PAST+240N apresentou maior taxa de 

respiração basal nas duas primeiras profundidades, as quais diferiram significativamente da 

terceira profunidade avaliada; já o sistema silvipastoril apresentou, em média, menor taxa de 

liberação de CO2 (Tabela 3). Para Costa et al. (2008) sistemas de manejo com menor emissão 

de C-CO2 apresentam maior potencial de conservação de C no solo, em comparação com 
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sistemas de maior emissão de CO2 por unidade de C potencialmente disponível para oxidação 

microbiana. Assim, o sistema silvipastorial na região para o referido estudo poderá funcionar 

como dreno de carbono no solo, fator este importante,na busca de manejos mais 

conservacionistas e, que sejam menores emissores de CO2 para a atmosfera, interferindo com 

menor impacto no efeito estufa e nas mudanças climáticas. 

O índice de labilidade do carbono (IL) apresentou efeito significativo entre as 

profundidades avaliadas e para os tratamentos PAST+80N, PAST+160N, PAST+240N e 

PAST+Gliricídia (Tabela 4). Quando se compara os tratamentos dentro de cada profundidade 

avaliada, nota-se que na profundidade de 0,0–0,025 m, o maior valor de IL foi obtido com o 

tratamento PAST+160N (2,38) e o menor valor (0,81) com o tratamento PAST+80N. Na 

camada subsequente (0,025 – 0,05 m), os maiores valores de IL foram obtidos com os 

tratamentos PAST+Gliricidia (1,49) e PAST+80N (1,59), os quais diferiram apenas da 

PAST+240N; já na profundidade de 0,05 – 0,1 m, o maior valor de IL foi obtido com o 

tratamento PAST+240N (1,67) e com o tratamento PAST+Gliricídia (1,55), sendo em média 

17,7% superior aos demais tratamentos avaliados (Tabela 4).  

Tabela 4. Valores do índice de labilidade do carbono (IL), índice de compartimentalização do carbono 
(ICC), e o índice de manejo do carbono (IMC) em um Latossolo Amarelo Distrocoeso cultivado com 
pastagem de Brachiaria brizantha em diferentes sistemas de manejo. 

Variáveis CV Profundidade Sistema de Manejo 

(%) (m) PAST+80 N PAST 160+N PAST+240N 
PAST + 

Gliricídia 
--- 0,0 – 0,025 0,81 Cb 2,38 Aa 1,81 Bb 1,93 Ba 

IL 10,9 0,025 – 0,05 1,59 Aa 0,93 Ab 0,98 Ba 1,49 Ab 

 
--- 0,05 – 0,1 1,28 Ba 1,37 Bb 1,67 Ab 1,55 Ab 

 
--- 0,0 – 0,025 1,17 Ca 1,01 Da 1,27 Ba 1,45 Aa 

ICC 5,18 0,025 – 0,05 0,82 Db 1,04 Ba 1,15 Ab 0,92 Cb 

 
--- 0,05 – 0,1 0,83 Bb 0,96 Aa 0,95 Bc 0,83 Bb 

 
--- 0,0 – 0,025 94,17 Cb 237,28 Ba 229,82 Bb 280,36 Aa 

IMC 8,95 0,025 – 0,05 106,13 Cb 165,65 Ac 112,40 Cc 136,40 Bc 
--- 0,05 – 0,1 107,57 Ba 130,94 Bb 157,45 Aa 128,56 Bb 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, não diferem significativamente entre os tratamentos avaliados, e médias seguidas da mesma letra 
minúscula, na coluna, não diferem entre as profundidades dentro de cada tratamento, ambos pelo teste de Scott-Knott a 5% probabilidade. 2 PAST+0N = 0 kg de 
N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+80N = 80 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+160N = 160 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; 
PAST+240N = 240 kg de N ha-1 na pastagem de B. brizantha; PAST+Gliricidia = Sistema silvopastoril com pastagem e Gliricidia sepium. 

Para o índice de compartimentalização do carbono (ICC), observou-se que na 

profundidade de 0,0-0,025 m a PAST+Gliricídia foi em média 21% superior que as áreas com 

monocultivo de braquiária. Para a área de PAST+240N e PAST+Gliricídia houve decréscimo 

significativo do ICC em profundidade (Tabela 4).  
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O Índice de Manejo de Carbono (IMC) é um indicador de qualidade do manejo do solo 

e permite avaliar o processo de perda ou ganho de qualidade do solo através dos aspectos da 

labilidade do CO do solo, assim quanto maior o IMC, maior a sua qualidade e vice-versa 

(NICOLOSO, 2005; SOUZA et al., 2009; LOSS et al., 2012). Desta forma, valores de IMC 

quando superiores a 100 (cem) indicam impacto positivo à manutenção da matéria orgânica e 

da qualidade do solo (BLAIR; LEFROY; LISLE, 1995). Com bases nas afirmações 

supracitadas, pôde-se observar que na camada de 0,0-0,025 m houveram impactos positivos 

para as profundidades e para os tratamentos de pastagem nas doses de 160 e 240 kg ha-1 de N, 

bem como para o tratamento PAST+Gliricídia. Já para a profundidade de 0,025-0,05 e 0,05-

0,1 m todos os tratamentos avaliados apresentaram impacto positivo para a manutenção da 

MOS (Tabela 4). Valores do IMC superiores a 100 em áreas de interação lavoura-pecuária 

também foram observados por Rossi et al. (2012).  

Para os dados das variáveis em função das doses de N, foi possível verificar que dentre 

os dados observados apenas a MOP apresentou diferença significativa nas diferentes 

profundidades do solo. Na Figura 1 pôde-se observar o comportamento da aplicação das doses 

de N, bem como estimar qual a dose de fertilizante nitrogenado substitui os valores obtidos 

pela área de PAST+Gliricídia. Para a profundidade 0,0-0,025 m a média obtida no sistema 

silvipastoril equivaleu à dose 250 kg de N ha-¹, já para a profundidade de 0,025-0,05 m o 

valor de MOP apresentou progressão linear onde a PAST+Gliricídia correspondeu à dose de 

357 kg de N ha-1. Este alto valor de MOP nesta profundidade indica que o sistema silvipastoril 

proporciona incremento da fração da matéria orgânica cuja permanência no solo está 

condicionada à proteção física desempenhada por agregados. No tocante à profundidade 0,05-

0,10 houve comportamento linear onde o sistema silvipastoril equivaleu à dose de 61 kg de N 

ha-¹.  
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Figura 2 – Matéria orgânica particulada (MOP) em um Latossolo Amarelo Distrocoeso sob diferentes 
doses de N (g kg-¹) cultivado com pastagem de Brachiaria brizantha e sistema silvipastoril. *Ponto na 
cor vermelha refere-se ao valor obtido da dose equivalente à área de PAST+Gliricídia 

 

 

5.4. CONCLUSÕES 

 Nas diferentes camadas do solo, os teores de MOP e MOAM foram afetados pelos 

diferentes tratamentos; 

 Os teores de MOP e MOAM são mais sensíveis às alterações no uso do solo quando 

comparado à respiração basal; 

 O sistema silvipastoril, devido à menor taxa de respiração basal, pode ser considerado o 

tratamento mais sustentável, além de ser um excelente manejo para minimizar a emissão 

de CO2 para a atmosfera pela atividade pecuária, ou seja, é sistema de manejo que 

funciona como dreno de carbono no solo; 

 Os tratamentos de pastagem nas doses de 160 e 240 kg de N ha-1 e PAST+Gliricídia 

apresentam impactos positivos na qualidade do solo na camada superficial. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 A adubação nitrogenada promove acréscimo nos teores de N conforme aumentam-se as 

doses aplicadas, o que demonstra a eficiência deste fertilizantes para o acúmulo de NT no 

solo; 

 Na camada superficial os cultivos de Brachiaria brizantha  fertilizada na dose de 240 kg 

de N ha-1 e o sistema silvipastoril proporcionam aumento no estoque de carbono; 

 A aplicação de fertilizante nitrogenado na dose de 240 kg de N ha-1 é eficaz no acúmulo e 

manutenção do carbono nas diferentes frações húmicas;  

 O sistema silvipastoril, devido à menor taxa de respiração basal, pode ser considerado o 

manejo mais sustentável para esta região;  

 Os teores de MOP e MOAM apresentam-se mais sensíveis nas alterações no uso do solo 

quando comparado à respiração basal; 

 A adoção do sistema silvipastoril demonstra resultados, em sua maioria, favoráveis para 

as diferentes variáveis analisadas, em especial para a camada superficial do solo, 

constituindo assim numa opção viável na substituição da fertilização nitrogenada e na 

manutenção da fertilidade do solo. 

 
 

  



73 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALCANTARA, R. M. C. M.; ARAÚJO, A. M. S.; LIMA, A. A.; HAIM, P. G. Avaliação da 
biomassa microbiana do solo em sistemas orgânicos. Revista Brasileira de Agroecologia, 
v.2, n.2, p.991-994. 2007.  

ANDRADE, C.M.S.; GARCIA, R.; COUTO, L. PEREIRA, O. G.; SOUZA, A.L. 
Desempenho de seis gramíneas solteiras ou consorciadas com o Stylosanthes guianensis cv. 
Mineirão e Eucalipto em sistema silvipastoril. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, 
p.1845-1850. 2003. 

ANDRADE, G.; NOUGUEIRA, M. A. Bioindicadores para uma análise de risco ambiental: 
Organismos geneticamente modificados e grupos funcionais de micro-organismos no solo. 
Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, n.34, p.11-19, jan/jun. 2005. 

ARAÚJO FILHO, J.A.; CARVALHO, F.C. Sistemas de produção agrossilvipastoril para o 
semiárido nordestino. In: Sistemas agroflorestais pecuários: opções de sustentabilidade 
para áreas tropicais e subtropicais. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite; Brasília, DF: 
FAO, p.101-110. 2001. 

ASSIS, C. P.; OLIVEIRA, T. S.; DANTAS, J. D‟A. N.; MENDONÇA, E. S. Organic matter 
and phosphorus fractions in irrigated agroecosystems in a semi-arid region of Northeastern 
Brazil. Agriculture, Ecosystems and Environment, v.138, 74–82p. 2010. 

BARRETO, A. C.; FERNANDES, M. F. Recomendações técnicas para o uso da adubação 
verde em solos de tabuleiros costeiros. Circular Técnica, 19. Aracaju: Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, 2001a. 7p. 

BARRETO A. C.; FERNANDES, M. F. Cultivo de Gliricidia sepium e Leucaena 
leucocephala em alamedas visando à melhoria dos solos dos tabuleiros costeiros. Pesquisa 
agropecuária brasileira, Brasília, v. 36, n. 10, p. 1287-1293. 2001b. 

BENETT, C. G. S.; BUZETTI, S.; SILVA, K. S.; BERGAMASCHINE, A. F.; FABRICIO, J. 
A. Produtividade e composição bromatológica do capim-Marandu a fontes e doses de 
nitrogênio. Ciência e agrotecnica, Lavras, v. 32, n. 5, p. 1629-1636, set./out. 2008. 

BERNARDINO, F.S.; GARCIA, R. Sistemas Silvipastoris. Pesquisa Florestal Brasileira, 
Colombo, n.60, dez. 2009, p.77-87. Edição Especial. 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. 7. ed, São Paulo: Ícone, 2010, 
355p. 

BIANCHI, S. R; MIYAZAWA, M.; OLIVEIRA, E. L.; PAVAN, M. A. Características da 
matéria orgânica no perfil do solo. In: 29ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 
Anais... Águas e Lindóia, maio. 2006.  



74 
 

CAMPOS, M. L.; MARCHI, G.; LIMA, D. M.; SILVA, C. A. Ciclagem de nutrientes em 
florestas e pastagens. Boletim Agropecuário, n. 65, p. 1-61. Lavras, MG. 2006. 

CARVALHO FILHO, O. M.; SÁ, J. L.; ARAÚJO, G. G.; SÁ, C. O. Produção de leite em 
sistema agroecológico no semi-árido sergipano. Revista Brasileira de Agroecologia, v.2, 
n.1, 1585-1588p. 2007. 

CARVALHO, M. M; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e 
desenvolvimento de pastagens. AQUINO, A.M.; ASSIS,R.L. (Editores). Agroecologia: 
Princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília: Embrapa, 2005. 
517p. 

CINTRA, F. L. D. Manejo de solos coesos dos Tabuleiros Costeiros. In: TOFANELLI, M. B. 
D.; SILVA, T. O. (Editores). Manejo e conservação dos solos e da água no estado de 
Sergipe. São Cristóvão. São Cristóvão: Editora UFS, 2011. Cap. 5, p.205-226. 

CINTRA, F.L.D.; LIBARDI, P.L. Caracterização física de uma classe de solo do ecossistema 
do Tabuleiro Costeiro. Science Agricola, v. 55, n. 3, Piracicaba, SP, p.367-378. 1998. 

CONCEIÇÃO, P. C.; AMADO, T. J. C.; MIELNICZUK, J.; SPAGNOLLO, E. Qualidade do 
solo em sistemas de manejo avaliada pela dinâmica da matéria orgânica e atributos 
relacionados. Revista Brasileira de Ciência Solo, v.29 n.5 Viçosa Set./Out. 2005. 

DE-POLLI, H.; PIMENTEL, M. S. Indicadores de qualidade do solo. In: AQUINO, A. M.; 
ASSIS, R. L. (Editores). Processos biológicos no sistema solo-planta: ferramentas para 
uma agricultura sustentável. Brasília-DF: Embrapa Informação Tecnológica; Seropédica: 
Embrapa Agrobiologia, 2005. Cap.1, p. 17-28. 

DRUMOND, M. A.; CARVALHO FILHO, O. M. Gliricídia. In: KIILL, L. H. P. MENEZES, 
E. A. Espécies vegetais exóticas com potencialidade para o semi-Árido Brasileiro. 
Brasília, DF, 2005. p. 301-321 

DULEBA, S. Primeira etapa de implantação do sistema silvipastoril. Jardin, Mato Grosso 
do Sul, 2009. 9p. 

DUTRA, S.; VEIGA, J. R.; MANESCHY, R. Estrutura de sistemas silvipastoris na região 
Nordeste paraense. Belém: Embrapa Amazônia. Oriental, 2007. (Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento, 64). 

EIRAS P.P.; COELHO F.C. Adubação verde na cultura do milho. Manual técnico, 28, ISSN 
1983-5671, 2010. 

ELEVITCH, C.R.; FRANCIS, J.K. Gliricidia sepium (Gliricídia). In: ELEVITCH, C.R. 
Species Profiles for Pacific Island Agroforestry. Holualoa, Hawaii, USA. 2006. 18p. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro de Pesquisa 
Agropecúaria dos Tabuleiros Costeiros. III Plano Diretor da Embrapa Tabuleiros 



75 
 

Costeiros 2004 - 2007. Aracaju, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2005 (Documentos 73). 
44p. 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa 
de Solos.  Sistema brasileiro de classificação de solos. 2. ed, Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 
2006. 306p. 

FERNANDES, P.; ÉDEN, F.; CARVALHO, P.; GIORDANO, G.; PIRES, V.; JOSÉ, A. 
Sistemas agrossilvipastoris e o aumento da densidade de nutrientes para bovinos em pastejo. 
Revista Eletrônica de Veterinária, v. 7, n. 11, 2006, 17p. 

FONSÊCA, M. H. P.; GUERRA, H. O. C.; LACERDA, R. D.; BARRETO, A. N. Uso de 
propriedades físico-hídricas do solo na identificação de camadas adensadas nos Tabuleiros 
Costeiros, Sergipe. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.11, n.4, 
p.368–373. 2007. 

FRANCO, A. A. Uso de Gliricidia sepium como moirão vivo. Rio de Janeiro: EMBRAPA-
UAPNPBS (EMBRAPA-UAPNPBS. Comunicado Técnico, 3), 1988. 5p. 

FRANCO, A. A.; RESENDE, A. S.; CAMPELLO, E. F. C. Importância das leguminosas 
arbóreas na recuperação de áreas degradadas e na sustentabilidade de sistemas agroflorestais. 
In. Seminário Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável, Campo Grande. Anais... 
Campo Grande: Embrapa, 2003. 

FRAZÃO, L.A.; SANTANA, I.K.S.; CAMPOS, D.V.B.; FEIGL, B.J.; CERRI, C.C. Estoques 
de carbono e nitrogênio e fração leve da matéria orgânica em Neossolo Quartzarênico sob uso 
agrícola. Pesquisa agropecuária Brasileira, v.45, p.1198-1204. 2010 

GAMA-RODRIGUES, E. F.; BARROS, N. F.; GAMA-RODRIGUES, A.C.; SANTOS, G.A. 
Nitrogênio, carbono e atividade da biomassa microbiana do solo em plantações de eucalipto. 
Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 9, p.893-901. 2005. 

JACOMINE, P.K.T. Distribuição geográfica, característica e classificação dos solos coesos 
dos Tabuleiros Costeiros. In: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE SOLOS COESOS DOS 
TABULEIROS COSTEIROS, Cruz das Almas, 1996. Anais... Aracaju, EMBRAPA-CPATC 
& CNPMF/EAUFBA/IGUFBA, 1996. p.13-26. 

JARDEVESKI, R.; PORFÍRIO-DA-SILVA, V. Minhocas em uma Pastagem Arborizada na 
Região Noroeste do estado do Paraná, Brasil. Boletim de Pesquisa Florestal. Colombo, n. 
51, p. 17-31. 2005. 

JOSE, S. Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. 
Agroforest Systems, v. 76, p.1–10. 2009. 

KANG , B.T.; AKINNIFESIB, F.K. Agroforestry as alternative land-use production systems 
for the tropics. Natural Resources Forum, v. 24, p. 137-151. 2000. 



76 
 

LEPSCHE, I. F. Formação e conservação dos solos. 2. ed, São Paulo: Oficina de textos, 
2010. 216p. 

LIMA, H.V.; SILVA, A.P.; JACOMINE, P.T.K.; ROMERO, R.E.; LIBARDI, P.L. 
Identificação e caracterização de solos coesos no estado do Ceará. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 28, p.467-476. 2004. 

LIMA NETO J. A.; RIBEIRO M. R.; CORRÊA, M. M.; SOUZA JÚNIOR, V. S.; LIMA, J. F. 
W. F.; FERREIRA R. F. A. L. Caracterização e gênese do caráter coeso em latossolos 
amarelos e argissolos dos Tabuleiros costeiros do estado de Alagoas. Revista Brasileira de 
Ciência do Solo, v. 33, p.1001-1011. 2009. 

LUCHESE, E.B.; BORTOTTI, F; LENZI, E. Fundamentos da química do solo. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2001.182 p. 

MACHADO, V. D.; SANTOS, M. V. ; SANTOS L. D. T. ; MOTA, V. A. ; SANTOS 
JÚNIOR, A. Sistemas Agroflorestais. Caderno de Ciências Agrárias, v. 1, p.1-28. 2009.  

MADARI, B. E.; CUNHA, T.J.F.; NOVOTNY, E.H.; MILORI, D.M.B.P.; MARTIN NETO, 
L.; BENITES, V.M.; COELHO, M.R.; SANTOS, G.A.  Matéria Orgânica dos Solos 
Antrópicos da Amazônia (Terra Preta de Índio): suas características e papel na 
sustentabilidade da fertilidade do solo. In: TEIXEIRA, W.G.; KERN, D.C.; MADARI, B.E.; 
LIMA, H.N.; WOODS, W. (Ed.). As terras pretas de índio da Amazônia: sua 
caracterização e uso deste conhecimento na criação de novas áreas. Manaus, AM, 2009. 
Cap. 13, p.172-188. 

MAIA, S. M. F.; XAVIER, F. A. S.; OLIVEIRA, T. S.; MENDONÇA, E. S.; ARAÚJO 
FILHO, J. A. Frações de nitrogênio em Luvissolo sob sistemas agroflorestais e convencional 
no semi-árido cearense. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.32 n.1. 2008. 

MARCELINO, K. R. A. Reciclagem de nutrientes sob condições de pastejo. Viçosa, MG, 
2002. 28p. 

MARTINS, C. E.; FONTES, A.J., PACIULLO, D.S.C.,HEINEMANN, A.B. E MOREIRA, 
P. Disponibilidade de forragem e composição química de quatro gramíneas tropicais 
cultivadas sob duas doses de nitrogênio e potássio. In: Congresso Nordesino de Produção 
Animal. Anais... Petrolina: Sociedade Nordestina de Produção Animal, 2006. 

MARTINS, E. L.; CORINGA, J. E. S.; WEBER, O. L. S. Carbono orgânico nas frações 
granulométricas e substâncias húmicas de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico – 
LVAd sob diferentes agrossistemas. Acta Amazonica, v. 39, p. 655 – 660. 2009. 

MARTINS, G. S. L.; ABREU, V. P.; CAMPOS, A. N. R. Respiração basal do solo acrescido 
de compostos orgânicos de carbono para monitoramento da qualidade biológica do solo. 
Resumos do VII Congresso Brasileiro de Agroecologia. Anais... Fortaleza, CE, 2011. 



77 
 

MENEZES, R. S. C; SALCEDO I.H.; ELLIOTT, E.T. Microclimate and nutrient dynamics in 
a silvopastoral system of semiarid northeastern Brazil. Agroforestry Systems, v.56, p. 27–38. 
2002.  

MILORI, D. M. B. P.; MARTIN-NETO, L.; BAYER, C. Fluorescência induzida por laser 
para análise da matéria orgânica de solos intactos. São. Carlos, Embrapa Instrumentação 
Agropecuária, 2002. 17p. (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Boletim de Pesquisa e 
Desenvolvimento 3). 

MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: Editora 
UFLA, 2006. 729p. 

ODUM, H. T. Ecologia. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, 1988. 

PACIULLO, D.S.C.; CASTRO, C.R.T.; GOMIDE, C.A.M.; FERNANDES, P.B., ROCHA, 
W.S.D., MÜLLER, M.D., ROSSIELLO, R.O.P. Soil bulk density and biomass partitioning of 
Brachiaria decumbens in a silvopastoral system. Scientia Agricola, v.67, n.5, p. 401-407, 
2010. 

PAULINO, V.T; BRAGA, G. J.; LUCENA, M. A. C.; GERDES, L.; COLOZZA, M. T. 
Sustentabilidade de pastagens consorciadas – Ênfase em leguminosas forrageiras. In: II 
Encontro Sobre Leguminosas Forrageiras, Nova Odessa, 2008. 

PEDROTTI, A.; SILVA, T. O. Características, potencialidades e limitações dos solos do 
estado de Sergipe para o manejo ecológico. In: TOFANELLI, M. B. D.; SILVA, T. O. 
(Editores). Manejo e conservação dos solos e da água no estado de Sergipe. São Cristóvão. 
Editora UFS, 2011. Cap 1, p. 13-36. 

PRIMO, D. C.; MENEZES; R. S. C.; SILVA, T. O. Substâncias húmicas da matéria orgânica 
do solo: uma revisão de técnicas analíticas e estudos no nordeste brasileiro. Scientia plena. V. 
7, 2011. 13p. 

RANGEL, J. H. A. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). In: TOFANELLI, M. B. D.; 
SILVA, T. O. (Editores). Manejo e conservação dos solos e da água no estado de Sergipe. 
São Cristóvão. Editora UFS, 2011. Cap 6.2, p. 13-36.  

RANGEL, J. H. A.; MUNIZ, E. N.; SÀ, C. O.; SÁ, J. L. Implantação e manejo de 
legumineira com gliricídia (Gliricidia sepium). Embrapa: Circular técnica 63. Aracaju, 
2011. 5p. 

REZENDE, J. O.; MAGALHÃES, A. F. J.; SHIBATA, R. T.; ROCHA, E. S.; FERNANDES, 
J. C.; BRANDÃO, F. J. C.; REZENDE, V. J. R. P. Citricultura nos solos coesos dos 
Tabuleiros Costeiros: análise e sugestão. Salvador: SEAGRI/SPA. 2002. 97p.  

SANTOS, A. F.; ANDRADE, J. A. Delimitação e regionalização do Brasil Semi-Árido. 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 1992. 



78 
 

SELLE, G. L. Ciclagem de nutrientes em ecosistemas florestais. Bioscience Journal. v.23, 
n.4, p.29-39, out/dec. 2007. 

SILVA, E.E.; AZEVEDO, P.H.S DE; DE-POLLI. Determinação do Nitrogênio da 
Biomassa Microbiana do solo (BMS-N). Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 6p. 
(Comunicado técnico, 96),  2007a. 

SILVA, E.E.; AZEVEDO, P.H.S DE; DE-POLLI. Determinação do Carbono da Biomassa 
Microbiana do solo (BMS-C). Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 6p. (Comunicado 
técnico, 98), 2007b. 

SILVA FILHO, A. V.; SILVA, M. I. V. Importância das Substâncias húmicas para a 
Agricultura. Simpósio Nacional sobre as Culturas do Inhame e do Taro. João Pessoa, PB. 
Anais... EMEPA - PB, 2002. v. 2, 234p.  

SILVA JÚNIOR, M. C. Detecção do efeito da adubação nitrogenada em Brachiaria 
decumbens Stapf. Utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v. 37, n.3, p.411-419. 2008. 

SILVA, L. L. G. G.; RESENDE, A. S.; DIAS, P. F.; SOUTO, S. M.; AZEVEDO, B. 
C.;VIEIRA, S. M.; COLOMBARI, A. A.; TORRES, A. Q. A.; MATTA, P. M.; PERIN, T. B.; 
MIRANDA, C. H. B.; FRANCO. A. A. Conforto térmico para novilhas mestiças em sistema 
silvipastoril. EMBRAPA, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 34, p.1-25. 2008. 

SILVA, T. O.; SANTOS, A. R.; SANTOS, J. H. S.; SILVA, J. O. Produção do capim 
Marandu submetido a doses de nitrogênio em um Latossolo Amarelo. Agropecuária 
Técnica, v.26, n.1, p.29–35. 2005. 

SOUSA, L.F. MAURÍCIO, R.M.; GONÇALVES, L.C.; SALIBA, E.O.S.; MOREIRA, G.R. 
Produtividade e valor nutritivo da Brachiaria brizantha  cv. marandu em um sistema 
silvipastoril. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.59, p.1029-1037. 
2007. 

SOUZA, E. D; COSTA, S. E. V. G. A.; ANGHINONI, I.; CARVALHO, P. C. F.; 
ANDRIGUETI, M.; CAO, E. Estoques de carbono orgânico e de nitrogênio no solo em 
sistema de integração lavourapecuária em plantio direto, submetido a intensidades de pastejo. 
R. Bras. Ci. Solo, 33:1829-1836, 2009. 

TANGERINO, E. P. Remoção de substâncias húmicas em sistema de oxidação com peróxido 
de hidrogênio e ozônio. XXVIII Congresso Interamericano Ingeniería Sanitaria e Ambiental. 
Anais... Cancun, 2002. 

TSUKAMOTO FILHO, A. A.; COUTO L.; NEVES, J. C. L.; PASSOS, C. A. M.; SILVA, M. 
P. Fixação de carbono em um sistema agrossilvipastoril com eucalipto na região do cerrado de 
Minas Gerais. Agrossilvicultura, v.1, n.1, p.29-41, 2004. 



79 
 

VIÉGAS, P. R. A. Fertilidade dos solos. In: TOFANELLI, M. B. D.; SILVA, T. O. Manejo e 
conservação dos solos e da água no estado de Sergipe. São Cristóvão: Editora UFS, 2011. 
Cap. 3, p. 69-94. 

WENDLING, B.; JUCKSCH, I.; MENDONÇA, E. S.; VINHAL-FREITAS, I. C. Mudanças 
no carbono e nitrogênio em diferentes compartimentos da matéria orgânica sob sistema 
agrossilvipastoril. Ciência Florestal, Santa Maria, v.21, n.4, p. 641-653. 2011. 

 


