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RESUMO 

MOURA, Juliana Augusta. Dinâmica da matéria orgânica em solo tratado com 
resíduos orgânicos nos Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. São Cristóvão: UFS, 
2013. 104 p. (Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas).* 
 
No estado de Sergipe, mais precisamente no centro-sul, a região de Tabuleiros Costeiros 
serve de palco para uma das maiores produções citrícolas do país. O cultivo intensivo feito 
de forma inadequada nesses solos reduz o teor de matéria orgânica que é o componente 
fundamental para assegurar a sua qualidade. Dessa forma, o aproveitamento dos resíduos 
orgânicos no formato de compostagem laminar, pode ser uma alternativa viável para a 
revitalização de pomares citrícolas. O objetivo do presente trabalho foi a avaliação das 
frações lábeis e estáveis da matéria orgânica do solo, do índice de manejo do carbono e da 
atividade microbiana em solo tratado com resíduos orgânicos e cultivado com citros no 
estado de Sergipe. Foram coletadas amostras de solo em três profundidades (0-5, 5-10 e 
10-15 cm) em área cultivada com laranja pêra (Citrus sinensis, L. Osbeck) sob diferentes 
tratamentos (manejo convencional onde a área sob a copa da planta é mantida limpa e sem 
aplicação de fertilizantes; húmus, aplicado sob a copa da planta; compostagem laminar, 
com resíduos orgânicos como restos culturais e estercos dispostos em camadas alternadas 
sob a copa da planta; compostagem laminar + NPK; NPK; húmus + NPK; o mesmo solo 
sob mata nativa foi usado como referência). Os resultados foram submetidos à análise de 
variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade 
por meio do software SISVAR. Para avaliação da atividade microbiana também foi 
determinado o coeficiente de correlação de Pearson (p≤5) através do aplicativo 
computacional SAEG. O estudo do C nas frações lábeis e estáveis da matéria orgânica 
foram mais eficazes do que avaliação isolada do carbono orgânico total (COT) para 
verificar alterações na dinâmica do C no solo. O C da matéria orgânica particulada (C-
MOP) se mostrou mais sensível do que o teor de C na matéria orgânica complexada (C-
MOC). No geral, os tratamentos que tiveram incorporação de resíduos orgânicos 
proporcionaram índices de manejo de carbono (IMC) próximos ao da mata nativa. A fração 
ácidos fúlvicos (FAF) ajudou a identificar as mudanças ocorridas no solo em função dos 
diferentes tipos de manejo. A fração humina (FHUM) apresentou os maiores teores de C 
em relação a FAF e a fração ácidos húmicos (FAH). A incorporação de resíduos orgânicos 
à zona de coroamento da laranjeira também promoveu um aumento das taxas de respiração 
microbiana, nos teores totais de matéria orgânica, assim como, a elevação de pH, P, Ca e 
Mg dos tratamentos quando comparados a mata nativa e ao manejo convencional. A 
relação de estratificação mostrou-se eficaz ao avaliar a influência das diferentes práticas de 
manejo entre as profundidades indicando os tratamentos Húmus, Húmus + NPK e 
compostagem laminar + NPK como os mais eficazes em aumentar o teor de matéria 
orgânica no solo. Os benefícios ocasionados ao solo, após a incorporação de resíduos 
orgânicos demonstram que a utilização de práticas mais conservacionistas contribui em 
muito para a melhoria do solo. 
 
Palavras-chave: Citricultura, compostagem laminar, atividade microbiana, fracionamento, 
índice de manejo. 
___________________ 
 

* Comitê Orientador: Maria Isidória Silva Gonzaga – UFS (Orientador).  
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ABSTRACT 

MOURA, Juliana Augusta. Organic matter dynamics in soil treated with organic waste 
in the Coastal Plains of the state of Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2013. 104 p. 
(Dissertation - Master Program in Agroecosystem).* 

In the state of Sergipe, more precisely in the center-south region of the Coastal Plains 
serves as the stage for one of the largest citrus production in the country. The intensive 
cultivation of these soils reduces the content of organic matter that is the key component to 
ensure its quality. Thus, the use of alternate layering residues format, can be a viable 
alternative to the revitalization of citrus orchards. The objective of this study was the 
evaluation of the labile and stable soil organic matter, carbon management index and 
microbial activity in soil treated with organic waste and citrus cultivation in the state of 
Sergipe. Soil samples were collected in the layers 0-5 cm, 5-10 cm, and 10-15 cm in a 
citrus (Citrus sinensis, L. Osbeck) orchard treated either with organic residues or mineral 
fertilizer, or a combination of the two (conventional management, where the projection of 
the plant canopy was kept clean of weeds, and no mineral fertilization; húmus residues; 
alternate layering residues (in situ made compost); alternate layering residues + NPK; only 
NPK;  húmus residues + NPK; and a native forest soil as reference). The results were 
submitted to analysis of variance and means were compared by the Scott-Knott test at 5% 
probability by the software SISVAR. To evaluate the microbial activity was also 
determined the coefficient of correlation (p ≤ 5) via the computer application SAEG. The 
study of C in the labile and stable organic matter were more effective than isolated 
evaluation of total organic carbon (TOC) to check for changes in the dynamics of C in the 
soil. The C in particulate organic matter (C-POM) was more sensitive than the content of C 
in complexed organic matter (C-COM). Overall, the treatments that have provided 
incorporation of organic residues showed carbon management index (CMI) close to the 
native forest. The fulvic acids fraction (FAF) helped identify the changes in soil for 
different types of management. The humin fraction (HUMF) showed the highest levels of 
C relative to FAF and humic acids fraction (HAF). The incorporation of organic waste to 
the crowning of the orange zone also caused an increase in microbial respiration rates, in 
total content of organic matter, as well as the elevation of pH, P, Ca and Mg treatments 
when compared to native forest and conventional management. The ratio stratification was 
effective to evaluate the influence of different management practices between depths 
indicating treatments Humus, Humus + NPK and altenate layering residues + NPK as the 
most effective in increasing the organic matter content in the soil. The benefits caused to 
soil after the incorporation of organic waste show that the use of practices more 
conservationist contributes to the improvement of the soil. 

 
Key words: Citrus crop, alternate layering residues, microbial activity, fractionation, 
management index. 

___________________ 
 

* Guidance Committee: Maria Isidória Silva Gonzaga – UFS (Orientador).  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

Os Tabuleiros Costeiros correspondem a uma faixa litorânea datada do terciário e 

que se estende do Amapá ao Rio de Janeiro. Os tipos de solos que predominam nessa 

região são os Latossolos Amarelos (67,5%) e os Argissolos Amarelos (25%). Estes solos, 

em geral, apresentam elevada acidez, baixa CTC e elevada saturação por Alumínio. Além 

disso, possuem uma camada coesa que dificulta a penetração das raízes e a adequada 

distribuição da água ao longo do perfil (JACOMINE, 1996; SOUZA, 1997; JACOMINE, 

2001).  

Apesar das limitações impostas pelos solos, a área dos Tabuleiros Costeiros 

apresenta uma das maiores produções agrícolas do nordeste, provavelmente pela pressão 

exercida pelo grande contingente populacional que historicamente se desenvolveu nessas 

áreas e pelo uso intenso de insumos agrícolas. No estado de Sergipe, mais precisamente no 

centro-sul, a região de Tabuleiros Costeiros serve de palco para uma das maiores 

produções citrícolas do país, possuindo mais de 60 mil hectares cultivados e uma produção 

média que supera 700 mil toneladas ao ano, compreendendo os municípios de Arauá, 

Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D’ajuda, Lagarto, 

Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhi, Tomar do Geru e Umbaúba 

(SANTOS et al, 2010). 

Solos tropicais e bem intemperizados, como os encontrados na região citrícola do 

estado de Sergipe, os quais possuem a camada superficial muito arenosa e a camada 

subsuperficial com elevado grau de coesão, necessitam de manejo conservacionista quando 

perdem a vegetação natural e passam a fazer parte do processo de produção agrícola. 

Embora os solos arenosos naturalmente possuam baixos teores de matéria orgânica, a 

conversão de áreas de florestas naturais em áreas agricultáveis pode resultar numa redução 

ainda maior do componente orgânico. O cultivo intensivo, característico das práticas de 

manejo convencionais, causa impactos negativos na estrutura do solo e redução no teor de 

matéria orgânica, componente fundamental para assegurar a qualidade desses solos 

(GONZAGA, 2011). A restauração da matéria orgânica nesse tipo de solo não é tarefa 

fácil, requerendo grandes incrementos de materiais orgânicos de natureza diversa. Isso 

devido às rápidas taxas de decomposição estimuladas pela umidade e elevadas 

temperaturas nos trópicos. 

Para que haja um bom desempenho dos pomares citrícolas nas regiões produtoras 

do estado, é necessário o conhecimento das peculiaridades das áreas em que estão 
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implantados e do ajuste das práticas de manejo do solo e da cultura às condições 

específicas do meio ambiente (CINTRA, 2006). Considerando o uso do solo, uma das 

estratégias que pode ser utilizada visando maior produtividade na citricultura, 

principalmente em áreas de agricultura familiar, é a adição de resíduos orgânicos 

provenientes das próprias propriedades rurais, como restos culturais, estercos, assim como, 

outros resíduos, como lodo de esgoto, resíduos agroindustriais e tortas de filtro, os quais 

contribuem para aumentar o teor de matéria orgânica do solo, elevar a capacidade de 

retenção de água e o incremento de nutrientes para as plantas. 

O aproveitamento dos resíduos orgânicos diversos na forma de compostagem 

laminar, aplicada na área do coroamento da planta e montada em forma de lâmina no local 

onde será utilizado o composto, pode ser uma alternativa viável para a revitalização dos 

pomares citrícolas do estado de Sergipe. Os benefícios vão desde a proteção do solo da 

radiação solar e do impacto da chuva, à melhoria das condições físicas, químicas e 

biológicas do solo, melhor desenvolvimento do sistema radicular, controle de plantas 

espontâneas e redução das perdas de água por evaporação (HECKLER; SALTON, 2002; 

FRANCHINI, 2009). Porém, a magnitude dos benefícios da aplicação de resíduos na 

qualidade do solo depende dos padrões de decomposição e da compartimentalização do C 

entre os diversos pools no solo, a exemplo dos pools lábeis e estáveis, com diferentes 

funções e efeitos sobre as propriedades do solo. 

Diante do exposto, torna-se imprescindível a realização de estudos que visem à 

compreensão da dinâmica da matéria orgânica do solo, bem como de seus compartimentos, 

após a aplicação de resíduos orgânicos como forma de reduzir os custos de adubação para 

as pequenas propriedades agrícolas, almejando alterações positivas nos atributos do solo e 

consequentemente o aumento da produtividade em solos cultivados com citros em 

Tabuleiros Costeiros no estado de Sergipe. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho 

foi a avaliação das frações lábeis e estáveis da matéria orgânica do solo, da atividade 

microbiana e do índice de manejo do carbono em solo tratado com resíduos orgânicos e 

cultivado com citros no estado de Sergipe. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Tabuleiros Costeiros 

 Os Tabuleiros Costeiros são formações terciárias que se prolongam pela costa 

brasileira, do Amapá ao Rio de Janeiro, com características geopedoclimáticas bem 

definidas. São caracterizados por uma planície de 30 a 200 m de altitude, limitada por 

morros do cristalino na parte ocidental e pela baixada litorânea na parte oriental. Durante o 

período Quaternário, ocorreram sucessões de processos pedogenéticos, ocasionando 

remobilização (JACOMINE, 1996; RIBEIRO, 2001).  Assim, os tabuleiros abrangem 

platôs de procedência sedimentar que possuem grau de entalhamento variável. De maneira 

geológica, estão relacionados à Formação Barreiras. Suas rochas sedimentares de 

dominância arenito síltico-argilosas apresentam coloração variegada, estratificação oblíqua 

e leitos horizontais que se alternam em rochas pré-cambrianas e em rochas cretáceas 

(MABESOONE; ALHEIROS, 1988). 

Os solos que dominam as áreas dos Tabuleiros Costeiros são os Latossolos 

Amarelos (67,5%) e os Argissolos Amarelos (25 %) (JACOMINE, 1996).  Em geral, esses 

solos são ácidos ou fortemente ácidos, com pH em água variando de 4,0 a 5,0, e CTC 

muito baixa. A sua fração areia caracteriza-se pelo predomínio de quartzo, com valores 

entre 95 e 100 %. Já na fração argila, a caulinita ocorre em maior quantidade, com 

porcentagem entre 70 e 90 %. Os Argissolos Amarelos se diferenciam dos Latossolos 

Amarelos pelo gradiente textural mais alto, muitas vezes com mudança textural abrupta 

(JACOMINE, 2001). São solos normalmente profundos, porém, sua profundidade efetiva é 

definida pela presença de camadas coesas que dificultam o desenvolvimento das raízes. 

Esse impedimento físico, denominado de horizonte coeso, apresenta consistência muito 

dura quando seco, dificultando a penetração de raízes e o armazenamento e a distribuição 

de água ao longo do perfil, apresentando assim, baixa capacidade de retenção de água e de 

nutrientes (JACOMINE, 1996; SOUZA, 1997). 

Além das limitações físicas como a alta densidade e a baixa condutividade 

hidráulica dos horizontes coesos, os solos que predominam nos Tabuleiros Costeiros 

também apresentam limitações químicas como a acidez elevada e a presença de Al trocável 

em altas porcentagens. Essas condições inadequadas ao crescimento, sob condição natural, 

promovem danos ao desenvolvimento das culturas resultando em um baixo índice de 

qualidade para crescimento das plantas e produção vegetal. De acordo com a Embrapa 
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(1999), é possível destacar ainda outras peculiaridades nos horizontes coesos, como por 

exemplo, ausência de organização estrutural visível, apresentando-se em geral maciça, 

variando entre moderadamente coesa a coesa; consistência seca alterando entre dura a 

extremamente dura; consistência úmida alternando entre friável e firme; densidade do solo 

mais elevada que nos horizontes subjacentes; baixa saturação por base (V<50%), teor de 

ferro inferior a 80 g kg-1 (determinado pelo ataque sulfúrico) e Ki igual ou superior a 1,7. 

Somando-se aos obstáculos químicos e físicos dos solos da região, que contribuem 

para a baixa qualidade do solo, é comum se deparar com sistemas inadequados de preparo 

do solo.  Em geral, estes são realizados com auxílio de um arado e de uma grade quando o 

solo está muito seco, o que colabora para o agravamento das limitações dos solos coesos 

(REZENDE, 2000). Além da forma inadequada de preparo do solo, o uso intensivo de 

máquinas pesadas provoca compactação e degradação do solo (GEHRING et al., 2006). 

Apesar das dificuldades encontradas no solo dessa região, a área dos Tabuleiros 

Costeiros concentra uma das maiores produções agrícola do Brasil, que resulta de um 

significativo contingente populacional existente ao seu redor, cerca de 50% da região 

Nordeste (FONSÊCA et al., 2007). Associada a essa grande concentração urbana na região 

dos Tabuleiros Costeiros, encontra-se uma ampla infraestrutura de transporte rodoviário e 

terminais marítimos para escoamento da produção. Essas características conferem grande 

importância social e econômica principalmente para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Dessa maneira, os Tabuleiros exercem 

um papel extremamente relevante no panorama econômico do Nordeste, gerando emprego 

e renda para boa parte da população (CUENCA, 2001). 

Em Sergipe, mais precisamente no centro-sul, a região de Tabuleiros Costeiros 

serve de cenário para a produção de citros, com uma área cultivada de 60.500 ha e uma 

produção média de 780.000 mil toneladas ao ano, sendo denominada de pólo citrícola ou 

região citrícola. Abrange aproximadamente 14 municípios de Sergipe, sendo eles: Arauá, 

Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga D’ajuda, Lagarto, 

Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itanhi, Tomar do Geru e Umbaúba 

(SANTOS et al., 2010). 

2.2. Citricultura no estado de Sergipe 

 A citricultura corresponde ao cultivo ou plantação de frutas cítricas como laranja, 

limão, cidra e tangerina. Essa atividade está entre os principais agronegócios 

internacionais, sendo o Brasil líder em produção de frutas cítricas e na exportação de suco 
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concentrado congelado de laranja. Em 2009/10, a produção brasileira foi de 397 milhões 

de caixas de laranja, com exportações em 2009 na ordem de 2,9 milhões de toneladas, 

sendo 1.129 milhão de toneladas de suco concentrado, 939 mil toneladas de suco de laranja 

não concentrado e 851 mil toneladas de subprodutos derivados da laranja (NEVES et al., 

2010). 

 Historicamente, a cultura da laranja chegou ao estado de Sergipe por volta dos anos 

20 do século passado, tendo início no sítio Garangau, localizado no município de Boquim, 

com mudas implantadas pelo engenheiro agrônomo Chastinet, no antigo posto de fomento 

agropecuário do município, então pertencente ao Ministério da Agricultura. No final dos 

anos 60, a então ANCARSE passou a incentivar o plantio de citros trazendo os clones 

nucleares produzidos em Cruz das Almas-BA. Posteriormente, o governo do estado 

decidiu apostar no desenvolvimento da cultura dos citros e implantou no antigo posto de 

fomento do Ministério, a Estação Experimental de Boquim, vinculada à SUDAP, contando 

com a colaboração da SUDENE e do IPEAL que logo se transformou no Centro da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura (KASPRZYKOWSKI et al., 1990; MELO; SILVA, 

2006). 

Em 1971, Sergipe apresentava 5.565 ha plantados com citros e uma produção de 

cerca de 1 milhão de caixas. Em 1990, a área plantada passou para 50 mil ha e a produção 

era estimada em 700.000 toneladas destinadas ao abastecimento do mercado interno de 

frutas in natura e à exportação, sob a forma de suco concentrado. Durante esse período, o 

estado se firmou como o segundo maior produtor brasileiro, fornecendo frutas cítricas para 

os outros estados da região Nordeste (AMARO et al., 1991). Segundo Lopes (2009), a 

região citrícola de Sergipe é composta por 400 mil habitantes, o que corresponde a um 

quinto da população estadual, e ocupa 25% da superfície total do estado, com seus 5,5 mil 

quilômetros quadrados. Responde por mais de 95% da área total plantada com laranja no 

estado, distribuída em 11.570 estabelecimentos agropecuários e proporciona ocupação para 

estimadas 40.901 pessoas.  

Nos últimos anos, a área citricultora de Sergipe passou por uma profunda crise no 

seu sistema produtivo, caracterizando perdas na arrecadação do estado com elevação dos 

custos e queda na produtividade, em virtude do encarecimento do crédito agrícola e, 

consequentemente, a diminuição dos investimentos na manutenção e renovação dos 

pomares, diminuição nas exportações de suco concentrado de laranja nos principais 

mercados importadores, aumento no número de desempregados e falência dos produtores 

de citros. Esta crise comprometeu seriamente o bolso do citricultor, repercutindo tanto na 
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motivação em cultivar o fruto, como também no seu próprio sustento. Além disso, a não 

intervenção imediata do governo estadual e a falta de informação do citricultor acerca do 

tipo de manejo a ser usado no solo agravaram ainda mais o problema da citricultura no 

estado (LOPES, 2009; SANTOS et al., 2010). 

Para tentar minimizar os efeitos decorrentes da crise da citricultura, o Governo do 

estado criou a chamada revitalização dos pomares, com o intuito de tornar a produção local 

mais competitiva em relação à produção de estados como São Paulo e Minas Gerais, 

aumentando as áreas cultiváveis com o fornecimento de mudas de viveiros e fertilizantes 

pela metade do preço. Em 2004, quando iniciou o processo de revitalização, com as 

primeiras mudas a serem plantadas, a área citricultora de Sergipe correspondia 55.282 ha. 

De acordo com dados de 2009, essas áreas já ultrapassam os 60.000 mil ha (SANTOS et 

al., 2010). 

O princípio básico para exploração competitiva de citros é a presença de solos 

profundos, sem impedimento físico, com boa drenagem e ricos em nutrientes. Porém, isso 

não ocorre em solos de Tabuleiros Costeiros, as camadas coesas provocam alterações nos 

movimentos da água e do ar no solo e o aumento da resistência mecânica à penetração das 

raízes. Em Sergipe, o clima que se caracteriza pela alta concentração das chuvas entre abril 

e setembro e um período mais seco entre outubro e março, com temperatura média anual 

de 24oC e umidade relativa do ar em torno de 81%, torna-se outro fator limitante, uma vez 

que, no período chuvoso a umidade do solo é alta o suficiente para promover uma 

saturação temporária da sua camada superficial ocasionando em uma má oxigenação do 

solo e, no período seco, em geral mais longo, é insuficiente para suprir as necessidades das 

plantas por água (CINTRA, 2006). 

Baseando-se nas dificuldades de produção, no reduzido apoio governamental e nas 

características do solo e do clima da região de Tabuleiros Costeiros que abrangem o pólo 

citrícola do estado de Sergipe, torna-se necessário o aprimoramento das práticas agrícolas 

utilizadas nessas áreas e a realização de estudos que visem à compreensão desses solos, 

para que seja possível apontar soluções eficazes para um desenvolvimento sustentável. 

2.3. Importância do solo nos ecossistemas naturais e manejados 

O solo é o resultado do desgaste das rochas, sendo o clima, o relevo, o material de 

origem, o tempo e os organismos vivos os fatores responsáveis pelo seu processo de 

formação.  É composto por quatro partes misturadas que são dinâmicas e formadas por 
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moléculas tridimensionais - ar, água, materiais minerais e materiais orgânicos. A fração 

mineral do solo corresponde aos fragmentos de rocha; minerais primários; e minerais 

secundários (argilo-minerais, silicatos não cristalinos, óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio e carbonatos). Já a fração orgânica refere-se aos restos vegetais e animais que se 

encontram no solo sob vários estágios de decomposição. São resultantes da degradação 

química, biológica e da atividade sintética dos micro-organismos. Apesar da pequena 

proporção da fração orgânica, os solos minerais são profundamente influenciados por esse 

componente (SERRAT et al., 2002; SANTOS et al., 2006; VIÉGAS, 2011). 

Os solos ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do 

planeta e eventualmente são modificados por meio de ações antrópicas (SANTOS et al., 

2006). Essa localização do solo na escala continental o torna uma importante interface 

ambiental, onde as alterações nos demais compartimentos (água, ar, biosfera e litosfera) do 

meio ambiente têm influencia direta e indireta sobre as propriedades e características do 

solo. Da mesma forma, alterações e impactos no solo causam modificações na qualidade 

dos demais sistemas. 

Os solos, em ambientes naturais, são responsáveis pela sustentação da atividade 

biológica, diversidade e produtividade; exercem influência na retenção de carbono e na 

emissão de gases de efeito estufa; no ciclo hidrológico, regulam os cursos e os 

reservatórios de água subterrânea, retendo a água o tempo suficiente para esta ser utilizada 

pelas plantas; reciclam os nutrientes liberados pela alteração das rochas ou transportados 

pelo ar e neutralizam as toxinas (DENT et al., 2005; PEIXOTO, 2008). A matéria orgânica 

do solo em ecossistemas naturais é proveniente do próprio local de produção, através das 

contribuições vegetais e animais.  Nessas condições, o processo de entrada e saída da 

matéria orgânica do solo encontra-se em equilíbrio (MIELNICZUK et al., 2003).  

Porém, quando a vegetação natural é substituída por sistemas de produção agrícola, 

este equilíbrio é alterado com consequentes perdas de qualidade e quantidade de matéria 

orgânica. Assim, faz-se necessário a busca por sistemas de produção que priorizem a 

manutenção do componente orgânico do solo como condição essencial à sustentabilidade. 

A manutenção da matéria orgânica no solo é fundamental, uma vez que a sua presença está 

intimamente relacionada com a fertilidade do mesmo.  Dentre as suas vantagens destacam-

se: a nutrição das plantas em micronutrientes pela formação de quelatos; o aumento da 

capacidade de retenção de água; melhoria da estrutura do solo e da sua capacidade tampão; 

redução da toxidez dos pesticidas; favorecimento do controle biológico pela maior 
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diversidade microbiana; efeitos promotores de crescimento; e alta capacidade de troca 

catiônica (CTC) (RAIJ, 1991). 

Quando ocorrem grandes alterações na utilização e na gestão do solo, as suas 

aptidões produtivas, hidrológicas e ecológicas são modificadas. Apesar dos enormes 

sucessos obtidos na área agrícola-florestal acerca do uso de fertilizantes, sistemas de 

irrigação, entre outras práticas agrícolas, ainda verificam-se graves defasamentos entre a 

utilização do solo e a sua real aptidão (DENT et al., 2005). O uso e o manejo incorreto do 

solo reduzem a sua qualidade, tornando-o menos fértil e produtivo. Dentre as principais 

razões para o empobrecimento do solo pode-se destacar: a retirada de nutrientes através da 

colheita de grãos, pastos e madeira; a destruição da matéria orgânica do solo 

principalmente pela queimada; o uso de implementos e máquinas agrícolas que revolvem o 

solo e degradam a sua estrutura; e a não adoção de práticas agrícolas que minimizam os 

impactos sobre o solo (SERRAT et al., 2002). 

2.4. Qualidade do solo 

A qualidade do solo (QS) é um tema amplo e envolve uma série de fatores 

relacionados, dentre outros, com o tipo e uso do solo, atributos físicos, químicos e 

biológicos, sistemas de manejo, produtividade potencial e produtividade alcançada e 

sustentabilidade econômica, social e ambiental. É exatamente pelo fato da qualidade do 

solo ser influenciada por tantos fatores que se torna tão difícil determinar um único 

conceito que seja aceito por toda a comunidade científica.  

O termo qualidade do solo começou a ser discutido de forma mais intensa no 

começo dos anos 1990, quando a comunidade científica, extensionistas e produtores rurais 

tornaram-se mais conscientes da importância do solo para a qualidade ambiental. A partir 

daí, o número de pesquisas nesse âmbito aumentou de maneira significativa e os resultados 

passaram a ser divulgados mais frequentemente, surgindo assim a percepção de que o solo 

tem outras funções além daquela relacionada à produção biológica (ARAÚJO, 2008; 

BONILHA et al., 2011). Nesse sentido, Lal e Pierce (1991) foram pioneiros em relacionar 

o manejo do solo com a sustentabilidade agrícola.  Através deles, a comunidade científica 

sentiu-se estimulada a buscar novos sistemas de manejo que fossem capazes de atender as 

necessidades do solo e das culturas, porém sem degradar o meio ambiente. Mas, foi com a 

publicação do relatório “Soil and Water Quality – an agenda for agriculture” (NRCC, 

1993) que o termo “qualidade do solo” ganhou força e passou a ser utilizado. 
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Das diversas definições sobre a QS, é possível citar a formulada por Karlen et al. 

(1992) que a definiram como sendo a habilidade do solo em servir como meio natural para 

o crescimento de plantas e para sustentar a vida humana e animal. Para Larson e Pierce 

(1994), qualidade do solo é a capacidade do mesmo em funcionar nos limites do 

ecossistema e interagir positivamente com o ambiente externo. Já Gregorich et al. (1994) 

definiram QS como a habilidade de funcionar bem para cada função relativa a um uso 

específico. Porém, entre as definições mais abordadas, a mais completa é a sugerida por 

Doran e Parkin (1994), que consideram a QS como sendo a capacidade que este possui em 

funcionar dentro dos limites do ecossistema para sustentar a produtividade biológica, 

manter a qualidade ambiental e promover a saúde de plantas e animais.  

A qualidade de um solo depende de suas propriedades intrínsecas e dinâmicas, de 

suas interações com o ecossistema e, ainda, de prioridades de uso, influenciadas inclusive, 

por aspectos socioeconômicos e políticos (COSTA et al., 2006). Sendo assim, pode-se 

concluir que o homem possui um importante papel na manutenção da qualidade do solo. A 

retirada da cobertura vegetal natural e a utilização do solo para o cultivo agrícola, por 

exemplo, levam a alterações em suas características, muitas vezes, promovendo sua 

degradação. Da mesma forma, solos em avançado estágio de degradação podem 

potencialmente recuperar sua qualidade e sua capacidade de desempenhar funções. Tanto a 

primeira quanto a segunda situação depende, sobretudo, do tipo de intervenção antrópica, 

do entendimento do papel do solo nos ecossistemas e da contínua avaliação de sua 

qualidade. Portanto, o entendimento da qualidade do solo é fundamental para a adoção de 

estratégias de manejo sustentável nos diversos sistemas de produção (TÓTOLA; CHAER, 

2002).  

A avaliação da QS é feita através da identificação das funções a serem 

desempenhadas pelo solo para um determinado tipo de uso. Funções como armazenamento 

e condução da água, suprimento de nutrientes e crescimento radicular são utilizadas 

quando a avaliação da QS é realizada para fins agrícolas. Para cada função são escolhidos 

atributos químicos, físicos e biológicos que indiquem de forma rápida e fácil as alterações 

causadas pelo tipo de uso e pelo manejo do solo. O nível de alteração na QS pode ser 

avaliado pela mensuração do estado atual de determinados atributos em comparação com o 

estado natural do solo, sem interferência antrópica, ou com valores que são considerados 

ideais para o ecossistema em estudo (DORAN; PARKIN, 1994; SARRANTONIO et al., 

1996). Nesse aspecto, é de fundamental importância a existência de solos sob vegetação 

natural, pois servirão como referência nos estudos de QS. 
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2.5. Indicadores de qualidade do solo 

Os indicadores de QS são variáveis mensuráveis escolhidas entre atributos físicos, 

químicos e biológicos e/ou processos que ocorrem no solo. Devem possuir facilidade de 

medição e serem capazes de dar respostas rápidas e acuradas, sendo, portanto sensíveis às 

variações impostas pelo manejo. Para conseguir descrever e quantificar todos os aspectos 

da qualidade do solo é preciso que o indicador não seja utilizado individualmente, pois 

mesmo no caso de uma única função do solo, um único indicador não será capaz de 

quantificá-la, visto que todos os atributos do solo interagem uns com ou outros, tornando-

se necessário a comparação entre eles (STENBERG, 1999). Por isso, cada função 

desempenhada pelo solo é avaliada através de um grupo de indicadores. 

Segundo Tótola e Chaer (2002), um indicador de QS pode ser simplesmente uma 

variável mensurável (pH do solo), um processo (respiração basal) ou um índice, no qual se 

incluem várias medidas do solo como densidade, porosidade, matéria orgânica, entre 

outras. Alguns pesquisadores como Karlen et al. (1997); Arshad e Martin (2002) e Souza 

et al. (2003) sugerem que a seleção do indicador varie com o agroecossistema em estudo e 

com as metas de determinação, porém, alguns indicadores como matéria orgânica do solo, 

capacidade de troca catiônica, pH, densidade do solo e porosidade são bastante 

satisfatórios quando a finalidade da avaliação da qualidade é a produção agrícola. 

A quantificação das alterações dos parâmetros do solo sejam eles físicos, químicos, 

biológicos ou visuais, decorrentes da intensificação de sistemas de uso e gestão, pode 

fornecer informações importantes para a definição de sistemas racionais de manejo, 

contribuindo assim, para tornar o solo menos susceptível à perda de capacidade produtiva 

(NEVES et al., 2007). Doran e Parkin (1994) propuseram um conjunto básico de 

indicadores que inclui textura, profundidade de solo e de raízes, densidade do solo, 

infiltração de água no solo, capacidade de armazenamento e retenção de água, conteúdo de 

água no solo, temperatura do solo, teores de C e N orgânico total, pH, condutividade 

elétrica, teores de N mineral (NH4
+ e NO3

-), P, K, C e N da biomassa microbiana, N 

potencialmente mineralizável, respiração do solo e C na biomassa em relação ao C 

orgânico total. 

Em função da elevada sensibilidade às mudanças provocadas pelo manejo e pelo 

tipo de uso, os indicadores biológicos e a matéria orgânica do solo têm sido os mais usados 

nas avaliações de QS (CHAER; TÓTOLA, 2007; FRANCHINI et al., 2007; RIBEIRO et 

al., 2007). Alterações na população e na atividade microbiana podem preceder mudanças 
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nas propriedades químicas e físicas, refletindo um claro sinal na melhoria ou na 

degradação do solo. É bem reconhecido também que a manutenção da produtividade dos 

ecossistemas agrícolas e florestais depende, em grande parte, do processo de transformação 

da matéria orgânica e, por conseguinte, da atividade dos micro-organismos do solo 

(GAMA-RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES, 2008; SILVA et al., 2010). Carbono total, 

C e N na matéria orgânica particulada (MOP) e C na biomassa microbiana foram sugeridos 

por Bolinder et al. (1999) como indicadores mais adequados e de mais fácil medição para 

avaliar os solos do oeste do Canadá. Para Gregorich et al. (1994), os melhores indicadores 

foram C e N totais, C na fração leve e na MOP, C e N mineralizáveis, C na biomassa 

microbiana, carboidratos e enzimas do solo. 

2.6. Atividade microbiana como indicador biológico 

Os indicadores biológicos representam diferentes aspectos da qualidade do solo em 

diferentes ecossistemas e estão relacionados a três funções básicas do solo: 

desenvolvimento da estrutura, armazenamento de nutrientes e atividade biológica 

(ELLIOT, 1997). Sua importância é ainda maior quando se leva em consideração a 

ciclagem da matéria orgânica, componente chave da QS. Os micro-organismos 

decompõem a matéria orgânica, liberam nutrientes em formas disponíveis às plantas e 

degradam substâncias tóxicas (KENNEDY; DORAN, 2002). Além disso, formam 

associações simbióticas com as raízes das plantas, atuam no controle biológico de 

patógenos, influenciam na solubilização de minerais e contribuem para a estruturação e 

agregação do solo. 

A atividade biológica é altamente concentrada nas camadas superficiais do solo, até 

30 cm, onde o componente biológico ocupa uma fração de menos que 0,5% do volume 

total do solo e representa menos que 10% da matéria orgânica. Este componente biológico 

consiste principalmente de micro-organismos que realizam diversas funções essenciais 

para o funcionamento do solo e indica os processos ou componentes relacionados com o 

acúmulo e mineralização da matéria orgânica do solo (KENNEDY; DORAN, 2002). 

A atividade microbiana corresponde às reações bioquímicas catalisadas pelos 

micro-organismos no solo, podendo incluir também a sua atividade física. Essas atividades 

podem ser divididas em dois tipos: as gerais e as específicas. As gerais são provenientes de 

todos ou quase todos os micro-organismos do solo, como a respiração e a produção de 

calor, apresentando assim, valor significativo como índice de atividade total do solo. Já as 
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específicas são medidas por grupos específicos como os fixadores de nitrogênio, 

desnitrificadores, amonificadores, nitrificadores e metanogênicos, entre outros. Ambos os 

tipos podem ser medidos “ex situ” ou “in situ” (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Um dos métodos bastante utilizado para quantificar a atividade microbiana no solo 

é a respiração basal. A respiração basal do solo (RBS) é definida como a soma total de 

todas as funções metabólicas nas quais o CO2 é produzido. Ou seja, esse método reflete a 

produção de CO2 no solo resultante da atividade respiratória dos micro-organismos, 

protozoários, nematóides e insetos do solo (MARTINS et al., 2011). A medida do efluxo 

de CO2 produz um índice de disponibilidade do C total. A respiração microbiana é bastante 

variável e pode mostrar uma ampla variação que depende do substrato, da umidade e da 

temperatura. Por isso, a atividade microbiana também tem sido apontada como uma 

característica sensível às alterações na qualidade do solo, causadas por mudanças de uso e 

práticas de manejo (TRANNIN et al., 2007).  

A respiração é medida pela oxidação biológica da matéria orgânica a CO2 pelos 

micro-organismos aeróbios. O aumento da respiração, medida com a liberação de CO2, é 

acompanhada pelo tempo de incubação. Essa medida é considerada uma estimativa indireta 

da velocidade de decomposição da matéria orgânica ou de outro substrato no solo (ALEF; 

NANNIPIERI, 1995; NICODEMO, 2009). Através desse método é possível determinar o 

quociente metabólico. Para isso, relaciona-se a respiração microbiana com o carbono da 

biomassa microbiana, possibilitando quantificar a atividade microbiana de forma mais 

clara e com menor variabilidade (AQUINO et al., 2005b). 

2.7. Matéria orgânica como indicador de qualidade do solo 

Várias funções e processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem no solo 

estão relacionados diretamente com a presença da matéria orgânica (SHUKLA et al., 2006; 

SRINIVASAN et al., 2012). Por matéria orgânica do solo compreende-se todo o carbono 

orgânico encontrado no solo na forma de resíduos frescos ou em vários estágios de 

alteração, compostos humificados e materiais carbonizados, podendo estar associados ou 

não à fração mineral; bem como a porção viva, composta por raízes, macro-organismos e 

micro-organismos (ROSCOE; MACHADO, 2002) (Figura 1).  
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Figura 1- Matéria Orgânica do solo e os seus componentes. 

Em solos sob vegetação natural, o teor de matéria orgânica do solo se encontra 

estável, ou seja, em equilíbrio e protegida pelos agregados, sendo que a quantidade de MO 

adicionada ao solo é praticamente a mesma quantidade que é decomposta, diferentemente 

do que ocorre em ecossistemas cultivados, onde as práticas de manejo podem causar o 

rompimento dos macroagregados, havendo exposição da MOS antes protegida (Figura 2).  

Isso acarreta um aumento na atividade microbiana, pela maior exposição dos resíduos aos 

micro-organismos e suas enzimas, além de perdas por erosão hídrica, reduzindo os 

estoques de MO presente no solo (RANGEL; SILVA, 2007; PORTUGAL et al., 2008; 

SOUZA et al., 2009). 

Dessa forma, em solos sob cultivo agrícola, pode ocorrer uma redução acentuada no 

conteúdo da matéria orgânica do solo, principalmente quando utilizados métodos de 

preparo com intenso revolvimento do solo e sistemas de cultura com baixa adição de 

resíduos.  Nessa situação, pode ser estabelecido um processo de degradação das condições 

químicas, físicas e biológicas do solo, além de perda da produtividade das culturas 
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(BAYER; MIELNICZUK, 2008). Em função disso, a maioria dos trabalhos assume o 

estado do solo sob a vegetação nativa como sendo a referência de qualidade. 

 

 

Tamanho da MOP 

Liteira vegetal 
Liteira 

MOP Jovem 

MOP Velha 

Areia 
Argila 

Bactéria 

Fungo 

Pequenos agregados 
dentro dos 
macroagregados 

Ecossistema alterado 

Ecossistema inalterado 
C-MOP 

Estrutura média da MOP em 
ecossistemas alterados Estrutura média da MOP em 

ecossistemas inalterados 

Restos vegetais Estrutura molecular do C Restos microbianos 

Figura 2 - Visão esquemática da formação de agregados do solo, os processos de 
degradação e os seus efeitos sobre o tamanho e a estrutura da MOP. A largura das setas 
mostra a taxa de transferência de C-particulado entre pools, bem como o potencial para a 
perda de CO2 durante a transição. 1. Colonização da liteira e associação com argilas. 2. 
Formação dos macroagregados (>250 �m). 3. Destruição dos macroagregados em 
ecossistemas alterados (EA), que são os ecossistemas antropizados e conservação da 
estrutura em ecossistemas inalterados (EN), que são os ecossistemas naturais. 4. Rápida 
degradação da MOP em EA e manutenção da MOP em EN; 5. Associação da MOP com os 
minerais.  

Fonte: Adaptado de Grandy; Neff (2008). 

Devido às constantes alterações nos níveis de matéria orgânica do solo sob cultivo, 

esse componente tornou-se um importante atributo a ser considerado na avaliação de 

sistemas de uso e manejo do solo (DORAN; PARKIN, 1994). Essas alterações influenciam 

diretamente a conservação do meio ambiente, pois afetam a infiltração e a retenção de 

água, a susceptibilidade à erosão, a complexação de elementos tóxicos e a estruturação do 

solo (CONCEIÇÃO et al., 2005). Porém, em estudos de qualidade do solo, tem-se 

observado que a determinação do carbono orgânico total nem sempre é um indicador 

sensível às variações causadas pela mudança de uso e pelo manejo do solo. 

 As pesquisas mostram que a separação da matéria orgância em frações de acordo 

com o grau de estabilidade e labilidade é mais eficiente, pois as diferentes frações que 

compõem a matéria orgânica e que possuem distintos graus de labilidade não são alteradas 
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na mesma magnitude. Estudos têm demonstrado que a matéria orgânica leve ou fração leve 

livre (FLL) é a mais afetada por manejos mais intensivos do solo que o carbono orgânico 

total (COT), fazendo com que o seu uso como indicador mais sensível às mudanças de uso 

e manejo do solo seja recomendado (FREIXO et al., 2002; LEITE et al., 2003). 

Do ponto de vista de estabilidade, a matéria orgânica pode ser simplificadamente 

dividida em uma fração lábil (biodegradável, leve), também chamada de matéria 

macrorgânica ou particulada (Figura 2) e em uma fração humificada (estável, pesada), 

conhecida também como complexada ou associada. A fração lábil representa 

aproximadamente 1/3 do carbono orgânico do solo, e apresenta uma alta taxa de 

decomposição e um curto período de permanência no solo. A sua principal função é o 

fornecimento de nutrientes as plantas, através da sua mineralização, e de energia e C aos 

micro-organismos do solo. A fração humificada representa cerca de 2/3 do carbono 

orgânico do solo e tem maior permanência no solo, sendo sua principal função atuar sobre 

as condições físicas e químicas do solo (THENG et al., 1989; OADES et al., 1989; 

ANDRIULO et al., 1990). 

A separação da MOS em frações, ou seja, o fracionamento, tem contribuído para a 

avaliação de substâncias estimulantes do crescimento vegetal, através de testes com 

plantas; na avaliação do manejo do solo, através das características espectroscópicas da 

MOS, e principalmente no estudo da qualidade do solo, onde a relação entre o C da fração 

ácido húmico e o C da fração ácido fúlvico (CAH/CAF) tem sido apontada como importante 

e eficiente indicador das mudanças de uso do solo (FERREIRA et al., 2004; FONTANA et 

al., 2010; MORAIS; MAIA, 2013; DAUR; BAKHASHWAIN, 2013). 

Exitem vários métodos que são utilizados para separar as frações da matéria 

orgânica do solo. Dentre os métodos utilizados para o fracionamento físico, um dos mais 

comuns é o granulométrico, o qual separa em matéria orgânica particulada (MOP) e 

matéria orgânica complexada (MOC). Este método permite diferenciar a MOS quanto ao 

estado de decomposição, humificação do material, estrutura e função “in situ” no sistema, 

sendo considerada menos destrutível quando comparadas com técnicas de fracionamento 

químico (CHRISTENSEN, 1992; SIX  et al., 2002). Um argumento importante que 

sustenta o fracionamento físico é a sua capacidade para isolar o material orgânico 

particulado, a fração que ainda mostra algumas características estruturais do seu precursor, 

que é parcialmente decomposto e não é um mineral orgânico associado (BALDOCK; 

NELSON, 2000). Ou seja, permite descobrir o teor da fração lábil e o teor da fração 

humificada presentes no solo. 
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Já o método do fracionamento químico é voltado para o estudo da fração 

humificada, permitindo a separação dos componentes orgânicos das partículas minerais 

dos solos. O mais indicado é o método recomendado pela Sociedade Internacional de 

Substâncias Húmicas (IHSS) que realiza a extração das substâncias húmicas do solo e em 

seguida o seu fracionamento. O húmus do solo é formado por moléculas recalcitrantes de 

origem vegetal e microbiana, combinadas através de reações de polimerização e ressíntese, 

com compostos fenólicos derivados da lignina, como fenil-propanos. Em função da sua 

solubilidade relativa em ácalis e ácidos, as substâncias húmicas são separadas em: ácidos 

fúlvicos, ácidos húmicos e humina (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). As substâncias 

húmicas contribuem com cerca de 85 a 90% do COT dos solos minerais. Esse 

compartimento é o principal componente da MOS, consistindo a grande reserva orgânica 

do solo (SILVA; MENDONÇA, 2007). 

  

2.8. Aproveitamento agrícola de resíduos orgânicos e sua contribuição para a qualidade do 
solo 

Diferentes práticas são utilizadas com a finalidade de elevar ou conservar os teores 

de matéria orgânica nos solos. Dentre estas, pode-se destacar a adubação orgânica que 

preserva os resíduos agrícolas deixados pelas colheitas, faz a adição de resíduos de origem 

animal, como o esterco, ou os de origem agroindustrial (torta de filtro, vinhaça, etc.). Além 

disso, o aumento do custo dos fertilizantes comerciais e a crescente poluição ambiental 

fazem do uso de resíduos orgânicos na agricultura uma opção atrativa do ponto de vista 

econômico (BRITO et al., 2005; MORAL et al., 2005).  

A agricultura orgânica é um sistema agrícola que conta com regulamentação 

específica, tendo como fundamento a integração de práticas de natureza cultural, biológica 

e mecânica, visando maximizar a ciclagem de nutrientes, promover o balanço ecológico 

global e conservar a biodiversidade. As suas principais metas são: manter a alta produção e 

qualidade dos produtos e minimizar os riscos para a qualidade ambiental e saúde humana. 

Neste sentido, a adubação orgânica busca assegurar um equilíbrio na disponibilidade de 

nutrientes; promover a mais completa reciclagem de nutrientes dos resíduos vegetais e 

animais; minimizar as perdas de nutrientes por volatilização, lixiviação e erosão; restringir 

o uso de fontes de fertilizantes com potencial de causar efeitos negativos, tais como a 

salinização ou acidificação; e melhorar a qualidade do solo através da elevação do teor da 

MO, aeração, permeabilidade e diversidade da biota (GOEDERT; OLIVEIRA, 2007). 
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 A principal propriedade dos resíduos orgânicos que lhes confere interesse agrícola 

é o seu alto teor em matéria orgânica, sendo, também, relevante o seu conteúdo em 

nutrientes. Devido à sua riqueza em substâncias energéticas e elementos nutritivos, os 

resíduos orgânicos são rapidamente colonizados por micro-organismos que, em condições 

ambientais favoráveis, procedem à sua decomposição. Nos solos suficientemente arejados, 

a decomposição dos resíduos orgânicos evolui naturalmente através da ação de micro-

organismos organo-heterotróficos aeróbios de diversos grupos taxonômicos. Estes utilizam 

o oxigênio para, através de reações de oxirredução, decompor a matéria orgânica, obtendo, 

deste modo, a energia necessária às suas funções vitais (GONÇALVES, 2005). 

Os resíduos orgânicos depositados no solo, após a decomposição, são essenciais no 

processo de adição de carbono orgânico, pois confere efeitos positivos em diversos 

atributos do solo, sejam eles de natureza química, física ou biológica. Isso permite a 

melhoria da qualidade do solo e do seu potencial produtivo, pois ao longo do tempo, o 

aumento de carbono orgânico contribui para a sustentabilidade do sistema devido a 

influência que a matéria orgânica exerce nas demais propriedades do solo (DORAN, 1980; 

SPARLING, 1997; GOEDERT; OLIVEIRA, 2007). Dentre as mudanças positivas, 

destacam-se: a melhora do poder tampão do solo, deixando o pH estável; o aumento da 

capacidade de troca catiônica (CTC); a complexação de metais; a melhora da estrutura do 

solo através da formação dos agregados; o aumento da capacidade de retenção de água no 

solo; serve de reserva metabólica e de energia; além de disponibilizar nutrientes essenciais 

ao desenvolvimento da planta (SILVA; MENDONÇA, 2007). Entre as alternativas viáveis 

para o tratamento e uso agrícola dos resíduos orgânicos destacam-se a compostagem e a 

minhocultura. 

A técnica de compostagem consiste na decomposição controlada, por via aeróbia, 

dos resíduos orgânicos. Assenta, fundamentalmente, no empilhamento dos compostos 

orgânicos para, deste modo, permitir a conservação do calor no interior da massa dos 

resíduos, com o duplo objetivo. O primeiro, facultar a ação dos micro-organismos 

mesófilos, cujos níveis ótimos de desenvolvimento ocorrem a temperaturas entre os 15° C 

e os 45° C, e dos termófilos, que atuam a temperaturas entre os 45° C e os 60° C, uma vez 

que se observou serem os mais eficientes na decomposição da matéria orgânica. E o 

segundo, criar condições para a inativação dos micro-organismos patogênicos e parasitas, 

que são sensíveis às elevações de temperatura (GONÇALVES, 2005). 

Já a minhocultura produz minhocas em massa visando objetivos múltiplos, como o 

manejo de resíduos, a fertilidade do solo e a produção sustentável de vermicompostos 
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(húmus de minhoca) para a agricultura (ANJOS; PORTELA, 2011). O húmus fabricado 

pela natureza é o resultado da transformação biológica de detritos vegetais e animais. É um 

processo lento e demorado no qual as folhas secas, flores, galhos, restos de animais, enfim 

todos os detritos que são depositados no solo se decompõem pela ação microbiana na 

presença de umidade, até formar uma massa escura. A minhoca, por outro lado, ingere o 

alimento, digere e expele cerca de 70% do que comeu sob a forma de pequenos grãos de 

húmus em muito menos tempo que a natureza, contribuindo dessa maneira para o aumento 

da fertilidade do solo em curto prazo (RODRIGUES, 2003). 

A compostagem laminar é outra forma de fazer compostagem aeróbica. Essa prática 

consiste na incorporação de resíduos orgânicos na zona de coroamento, ou seja, na área de 

projeção da copa das plantas arbóreas. Como o reviramento nesse tipo de compostagem é 

feito pelas minhocas e insetos que se desenvolvem no interior das lâminas de resíduos 

orgânicos, dispensando o reviramento manual, torna-se uma prática mais econômica, pois 

diminui a mão-de-obra exigida no processo de compostagem tradicional, outras de suas 

vantagens são o aproveitamento integral do chorume produzido e o abafamento de plantas 

espontâneas presentes. A compostagem laminar pode perfeitamente ser associada a 

minhocultura, para isso, são introduzidas minhocas as lâminas de resíduos que além de 

revolver o solo promove e acelera a maturação do composto (AQUINO et al., 2005a; 

NUNES, 2009) 

Dentro desse contexto, a compostagem laminar e a minhocultura são consideradas 

excelentes técnicas de tratamento para a incorporação de resíduos orgânicos aos solos, que 

além de promover sua melhoria interferindo nas suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas, não poluem o solo, constituindo-se em importantes ferramentas para 

revitalização de áreas degradadas por sistemas de manejo convencionais.  
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3. FRAÇÕES LÁBEIS E ESTÁVEIS DA MATÉRIA ORGÂNICA E AVALIAÇÃO 

DO ÍNDICE DE MANEJO DO CARBONO EM SOLO TRATADO COM 

RESÍDUOS ORGÂNICOS E CULTIVADO COM CITROS NO ESTADO DE 

SERGIPE 

 

 

Juliana Augusta Moura, Maria Isidória Silva Gonzaga, Fernando Luis Dultra Cintra, 

Idamar da Silva Lima, Isaac Leal de Santana, José Ilmar Tínel de Carvalho Júnior. 

 

 

ABSTRACT 

Evaluation of the different pools of soil organic matter has been used as a strategy 

to understand its influence on soil quality under different uses and management. Soil 

Organic Carbon Management Index, calculated using the labile and stable fractions of soil 

organic matter, has also shown great potential to point out changes on agroecossystems 

sustainability. This study was carried out to evaluate labile (particulated) and stable 

(complexed) fractions of soil organic matter of a Yellow Red Argisol cultivated with citrus 

and treated with organic residues, in the state of Sergipe. Based on those values, Carbon 

Management Index was also determined. Soil samples were collected in the layers 0-5 cm, 

5-10 cm, and 10-15 cm in a citrus (Citrus sinensis, L. Osbeck) orchard treated either with 

organic residues or mineral fertilizer, or a combination of the two (conventional 

management, where the projection of the plant canopy was kept clean of weeds, and no 

mineral fertilization; húmus residues; alternate layering residues (in situ made compost); 

alternate layering residues + NPK; only NPK;  húmus residues + NPK; and a native forest 

soil as reference. The highest total organic carbon concentrations were observed in the soil 

surface layer, probably as a result of the organic residue inputs. Organic carbon 

concentration in the labile fraction, readily decomposable, varied from 1 a 12,8 g kg-1 

among treatments and soil layers, representing 8 to 62 % of the total carbon. Carbon 

concentrations in the stable or complexed fraction varied from 3,1 to 9,7 g kg-1, 

representing 38 to 92 % of the total carbon, being the dominant fraction  in most 

treatments. Both humus and alternate layering residues treatments presented the highest 

proportions of the particulate organic matter fraction in the soil surface layer; on the other 

hand, conventional treatment presented the lowest labile fraction, confirming the great 
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vulnerability of the labile fraction under different management systems, being also more 

efficient as an indicator of soil quality than the stable fraction. Carbon Management Index 

values in the alternate layering residues, humus and, NPK treatments were similar to those 

of the native forest soil, showing to be an efficient tool to distinguish best management 

practices. In general, organic compounds added to the soil improved its quality. 

Key words: physical fractionation, soil quality, alternate layering residues. 

 

RESUMO 

A avaliação dos diferentes compartimentos da matéria orgânica tem sido usada 

como estratégia para o entendimento de sua influência na qualidade do solo sob diferentes 

usos e manejos. O Índice de Manejo de Carbono, calculado a partir das frações lábeis e 

estáveis da matéria orgânica, tem um grande potencial para detectar mudanças que afetam 

a sustentabilidade dos agroecossistemas. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 

concentrações de carbono nas frações lábeis (matéria orgânica particulada) e estáveis 

(matéria orgânica complexada) da matéria orgânica do solo e, com base nesses valores 

calcular o índice de manejo de carbono de um Argissolo Vermelho Amarelo tratado com 

resíduos orgânicos e cultivado com citros, no estado de Sergipe. Foram coletadas amostras 

de solo em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm) em área cultivada com laranja pêra 

(Citrus sinensis, L. Osbeck) sob diferentes tratamentos (manejo convencional onde a área 

sob a copa da planta é mantida limpa e sem aplicação de fertilizantes; húmus, aplicado sob 

a copa da planta; compostagem laminar, com resíduos orgânicos como restos culturais e 

estercos dispostos em camadas alternadas sob a copa da planta; compostagem laminar + 

NPK; NPK; húmus + NPK; o mesmo solo sob mata nativa foi usado como referência). As 

maiores concentrações de carbono orgânico total foram observadas na camada superficial, 

resultado do aporte de resíduos.  Os teores de carbono na fração lábil, mais facilmente 

decomponível, variaram de 1 a 12,8 g kg-1 entre tratamentos e profundidades avaliadas, 

com proporções de 8 a 62 % do total. Já a fração complexada variou de 3,1 a 9,7 g kg-1, 

com proporções de 38 a 92 %, sendo a fração dominante na grande maioria dos 

tratamentos. Os tratamentos húmus e compostagem laminar apresentaram maiores 

proporções da fração particulada na superfície do solo, enquanto o tratamento 

convencional, a menor, confirmando maior vulnerabilidade da fração lábil com o manejo, 

assim como, maior eficiência como indicador de qualidade.  Os tratamentos húmus 
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compostagem laminar + NPK e compostagem laminar apresentaram Índices de Manejo de 

Carbono próximos ao da mata nativa, demonstrando assim, ser uma ferramenta útil para 

indicar os melhores sistemas de manejo. No geral, os compostos orgânicos adicionados ao 

solo promoveram a sua melhoria. 

 

Palavras-chaves: fracionamento físico, qualidade do solo, compostagem laminar. 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica do solo (MOS) tem importantes funções físicas, químicas e 

biológicas no solo, porém existem muitas limitações no entendimento de sua dinâmica 

devido à grande variabilidade em sua composição e influência da textura do solo. Em um 

sentido bem amplo, a MOS compreende todos os organismos vivos e seus restos, os quais 

se encontram no solo nos mais variados graus de decomposição. A porção viva é composta 

por raízes, macro e micro-organismos, não ultrapassando 4% do carbono orgânico total 

(COT) do solo, enquanto a porção não viva (matéria macrorgânica e húmus) contribui, em 

média, com 98%. Em função da sua representatividade, a porção não viva é a mais 

abordada em estudos voltados ao manejo e a fertilidade do solo. A matéria macrorgânica é 

composta principalmente por restos vegetais em vários estados de alteração. Já o húmus é 

composto pelas substâncias húmicas e não húmicas e encontra-se fortemente associado ao 

ambiente edáfico (SILVA; MENDONÇA, 2007). 

A matéria macrorgânica (lábil, leve ou particulada) apresenta uma alta taxa de 

decomposição e um curto período de permanência no solo (THENG et al., 1989; 

ANDRIULO et al., 1990). Essa fração está associada à mineralização dos nutrientes, 

podendo, dessa forma, contribuir para a sua disponibilidade e ciclagem e, 

consequentemente, para a produtividade agrícola (TIAN et al., 2013). Ou seja, além do 

fornecimento de nutrientes para as plantas através do processo de mineralização, a fração 

lábil é responsável pelo fornecimento de energia aos organismos do solo (SIX et al., 2000). 

Já a fração humificada (estável, pesada, complexada ou associada) possui um tempo de 

persistência maior no solo, podendo demorar anos ou até mesmo séculos para ser 

totalmente decomposta (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). O húmus exerce grande 

influência sobre as características físicas e químicas do solo, e consequentemente, sobre os 

atributos de fertilidade (MADARI et al., 2009). 
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De acordo com Christensen (1996, 2000), a MOS pode estar livre ou fracamente 

associada às partículas de solo, sendo chamada de matéria orgânica não-complexada; ou 

estar fortemente ligada às partículas minerais, formando complexos organo-minerais. A 

distinção dessas formas da MOS geralmente é feita através de métodos de fracionamento 

químico e físico, sendo que o  método físico mais usado separa os compartimentos da 

MOS em carbono orgânico particulado, carbono orgânico associado aos minerais e 

carbono orgânico total (CAMBARDELLA; ELLIOT, 1992). O método de fracionamento 

físico granulométrico tem como princípio a separação da MOS por peneiramento 

(CASTRO, 2008). Identificar as frações que são sensíveis o suficiente para acompanhar 

mudanças em curto prazo na quantidade e na qualidade da MOS é o primeiro passo 

importante para o desenvolvimento de ferramentas de gestão da fertilidade do solo que 

busquem maximizar os nutrientes e o uso eficiente da água nos sistemas de produção, 

melhorando a sua qualidade (MARRIOT; WANDER, 2005). 

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

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

com vistas em reduzir o impacto das atividades agrícolas sobre o ambiente (PINHEIRO, 

2004). Em função disso, vários estudos tem abordado as frações lábeis e estáveis da MOS. 

Silva et al. (2006), ao avaliarem os efeitos dos sistemas de manejo com cana-de-açúcar nas 

frações físicas da matéria orgânica, verificaram que o solo cultivado com cana apresentou 

menores teores de carbono orgânico total e de matéria orgânica particulada quando 

comparado ao solo sob mata nativa. Os mesmos autores observaram menor redução desses 

atributos no solo cultivado com cana e tratado com vinhaça. Rossi et al. (2012a) 

observaram, em experimento com palha de braquiária e sorgo, que a fração particulada da 

matéria orgânica se mostrou eficaz ao evidenciar as diferenças de manejo entre os 

sistemas. Aguiar et al. (2013) também constataram uma redução no teor da matéria 

orgânica lábil devido ao uso intensivo e contínuo de culturas anuais nos solos dos trópicos 

úmidos. 

Embora a MOS seja um bom indicador para a avaliação da qualidade do solo, a 

simples medição dos seus estoques de carbono, total ou das frações particulada e 

complexada, e a comparação com as condições do solo no seu estado original, não torna 

possível a obtenção de valores capazes de serem extrapolados para situações de manejo 

diferentes das avaliadas, em diferentes locais, climas e solos. Em função disso, surge a 

necessidade da utilização de índices (NICOLOSO, 2005).  O índice de manejo de carbono 

(IMC), proposto por Blair et al. (1995), relaciona o estoque de carbono do solo com a sua 
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labilidade, baseando-se em um sistema de referência, como por exemplo, uma mata nativa 

(SHIAVO et al., 2011), e pode ser obtido a partir dos dados do fracionamento 

granulométrico. Através do IMC é possível avaliar a capacidade do sistema de manejo em 

promover a qualidade do solo e a sustentabilidade dos agroecossistemas (ROSSI et al., 

2012b). O índice de manejo do carbono (IMC) mostra a influência do uso do solo nos 

níveis de MOS. Valores abaixo ou acima de 100 indicam, respectivamente, impactos 

negativos ou positivos no teor de MOS e na qualidade do solo (DE BONA et al., 2008). 

Apesar da importância dos índices na avaliação dos agroecossistemas, os seus estudos 

ainda são muito escassos no nordeste brasileiro, principalmente no estado de Sergipe. 

Este estudo teve como objetivo avaliar as frações lábeis e estáveis da MOS e o 

índice de manejo de carbono em solo tratado com  resíduos orgânicos e cultivado com 

citros, no estado de Sergipe. 

 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área, amostragem e caracterização do solo 

O experimento foi instalado no assentamento Mangabeiras, situado no município de 

Umbaúba, localizado na região centro sul do estado de Sergipe, cujas coordenadas 

geográficas são 11º 22’ 32”de latitude sul e 37º 39’ 35” de longitude oeste. A Precipitação 

média anual é em torno de 1.601 mm com temperatura média anual de 24,3 ºC. O relevo se 

apresenta como plano a suave ondulado; o solo é caracterizado como Argissolo Vermelho 

Amarelo, com textura arenosa. Esses solos, em sua grande maioria, estão localizados em 

região de Tabuleiros Costeiros, cujos solos apresentam camada coesa que dificulta a 

penetração das raízes e a adequada distribuição da água ao longo do perfil. Além da baixa 

capacidade de retenção de água, esses solos são muito pobres em matéria orgânica 

(CINTRA, 2006; EMDAGRO, 2008).  

As amostras de solo foram coletadas em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm), 

em três repetições, em uma área cultivada com laranja pêra (Citrus sinensis, L. Osbeck) e 

tratada com resíduos orgânicos. Amostras deformadas foram coletadas com auxílio de um 

trado holandês e as indeformadas, com um trado tipo Uhland. As amostras deformadas 

foram homogeneizadas, secas à sombra e a temperatura ambiente, destorroadas e passadas 

em peneiras de malha 2 mm. E as indeformadas foram coletadas em cilindros volumétricos 

de 5,2 cm de diâmetro, altura de 2 cm e 42,47 cm3 de volume, seguindo a metodologia 
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descrita pela Embrapa (1997) para determinação da densidade do solo (Tabela 1). A 

análise granulométrica, realizada seguindo o método proposto por Bouyoucos (1927), 

resultou em uma média de 77,61% de Areia, 1,89% de Silte e 20,49% de Argila, 

classificando a textura como franco-argilo-arenosa. De acordo com a Embrapa (2009) o 

solo apresentou as seguintes características (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características químicas e física do solo sob mata nativa e do solo cultivado com citros e tratado 
com resíduos orgânicos no estado de Sergipe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleta foi feita aleatoriamente na projeção da copa das plantas cultivadas sob os 

seguintes tratamentos: 1. convencional (projeção da copa mantida livre de plantas 

invasoras através de capina manual; sem aplicação de fertilizantes); 2. húmus de minhocas 

(composto preparado na propriedade agrícola utilizando restos culturais e estercos); 3. 

compostagem laminar (resíduos culturais dispostos na projeção da copa, em lâminas 

alternadas com estercos); 4. compostagem laminar + adubação recomendada pela análise 

do solo; 5. adubação mineral com base na análise do solo; 6. húmus de minhocas + 

adubação recomendada pela análise do solo. O mesmo tipo de solo foi amostrado numa 

área sob mata nativa, nas proximidades da área experimental, para servir como referência.  

Tratamentos pH Ca Mg H Al P Ds 
 (H2O) ------ (cmolcdm-3) ------ (mg dm-3) (g cm-³) 

0-5 cm 
Convencional 6,80 3,42 2,23 2,23 0,00 13,07 1,40 

Húmus  7,39 4,92 2,70 0,83 0,00 569,55 1,24 
Compostagem laminar 7,55 3,63 3,31 1,32 0,00 176,90 1,29 

Compostagem laminar + NPK 7,54 3,76 3,49 0,99 0,00 508,86 1,23 
NPK 6,23 2,86 1,75 1,98 0,00 77,01 1,39 

Húmus + NPK 6,76 4,45 2,71 1,24 0,00 446,52 1,39 
Mata 5,26 2,42 1,05 4,45 0,25 4,21 1,08 

5-10 cm 
Convencional 5,50 2,25 1,46 3,07 0,15 3,75 1,50 

Húmus  7,10 3,29 2,32 0,83 0,00 105,16 1,56 
Compostagem laminar 7,00 3,25 2,07 1,27 0,05 96,50 1,44 

Compostagem laminar + NPK 7,00 3,04 2,63 0,78 0,05 90,39 1,24 
NPK 6,95 2,11 1,50 2,13 0,10 31,51 1,50 

Húmus + NPK 6,74 3,61 2,15 0,91 0,00 90,98 1,50 
Mata 5,10 1,80 0,96 4,09 0,45 0,80 1,25 

10-15 cm 
Convencional 5,91 2,25 1,47 2,84 0,05 7,03 1,41 

Húmus  6,95 3,67 2,05 0,83 0,00 75,04 1,59 
Compostagem laminar 6,95 2,40 1,37 1,32 0,00 83,90 1,22 

Compostagem laminar + NPK 6,97 2,52 1,61 2,43 0,05 38,86 1,26 
NPK 5,86 2,35 1,31 2,10 0,05 13,53 1,43 

Húmus + NPK 6,70 2,82 1,65 1,52 0,05 25,14 1,44 
Mata 5,17 1,15 0,55 2,34 0,55 0,80 1,36 
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A prática da compostagem laminar, constituída por camadas alternadas de resíduos 

culturais disponíveis na propriedade juntamente com esterco fresco e fosfato de Gafsa, até 

a altura aproximada de 20 cm, foi executada no início do período chuvoso, sendo aplicada 

na zona do coroamento da laranjeira até o limite da projeção da copa. O resíduo utilizado 

na compostagem foi produzido na propriedade. Foram utilizadas para produção de 

resíduos, espécies de capim elefante variedade napier e gliricídia por serem de crescimento 

rápido e, adaptadas às características edafoclimáticas da região estudada. Os resíduos 

foram associados a esterco de animais no formato de compostagem laminar e adubação 

mineral. 

As amostras foram analisadas no laboratório de água e solo da Universidade 

Federal de Sergipe.  

 

Matéria orgânica total do solo   

Para a determinação do carbono orgânico total do solo (COT) foi utilizado o 

método volumétrico, com titulação do excesso de dicromato de potássio pelo sulfato 

ferroso amoniacal, conforme descrito em Yeomans e Bremner (1988), adaptado por 

Mendonça e Matos (2005).  

Para o cálculo do teor da matéria orgânica total foi utilizado a seguinte equação: 

MOS = COT . 1,724, 

Onde, MOS = matéria orgânica total (g kg-1); COT = carbono orgânico total (g kg-1) 

e; 1,724 = participação do carbono em 58% na composição média da MOS. 

 

Fracionamento físico 

Para o fracionamento físico da matéria orgânica do solo foi utilizada a metodologia 

descrita em Cambardella e Elliot (1992), que separa a MOS em duas frações de acordo 

com a granulometria: fração lábil, também denominada como matéria orgânica particulada 

(MOP), retida na peneira de malha 0,053 mm; e fração estável, também chamada matéria 

orgânica complexada (MOC). Inicialmente foram utilizados erlenmeyers de 250 ml, 

contendo amostras de 20 g de terra fina seca ao ar e 70 ml de solução de hexametafosfato 

de sódio (5 g L-1).  Estes foram agitados durante 15 horas em agitador horizontal. 

Posteriormente, a suspensão foi lavada em peneira de 0,053 mm em água corrente. O 

material que ficou retido na peneira (areia e matéria orgânica particulada maior que 0,053 
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mm) foi seco em estufa a 50 ºC. Depois da secagem e quantificação da sua massa, em 

balança com precisão de 0,01 g, o material foi moído em gral de porcelana. Através da 

amostra de solo do material moído foi obtido a MOP, conforme descrito em Yeomans e 

Bremner (1988), adaptado por Mendonça e Matos (2005).  

O cálculo para obtenção do teor da MOP é dado abaixo: 

MOP = [MO. (Wa/20)] . fc, 

Onde, MOP = matéria orgânica particulada (g kg-1); MO = teor de matéria orgânica 

na fração maior que 0,053 mm (g kg-1); Wa = massa seca da areia retida na peneira de 

0,053 mm (g); 20 = peso total da amostra (g) e; fc = fator de correção da umidade da 

amostra.  

O teor de matéria orgânica complexada (MOC) foi obtido pela diferença entre os 

teores de MOS e MOP. 

 

Índice de manejo do carbono 

Com base nas concentrações totais de C na área sob vegetação nativa (controle) e 

nas áreas cultivadas, foi estimado o índice de compartimentalização do C (ICC), através da 

equação: ICC = MOS (área cultivada)/MOS (área controle). 

E de acordo com as mudanças na proporção da MOP (lábil) e MOC (estável) no 

solo (L = MOP/MOC), foi calculado o índice de labilidade (IL), como segue: IL = L (área 

cultivada)/L (área controle). 

Esses dois índices foram usados para determinar o índice de manejo de C (IMC), 

proposto por Blair et al. (1995), através da seguinte equação: IMC = ICC x IL x 100 

 

Análise estatística 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade, por meio do software 

SISVAR® (FERREIRA, 2003). 
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3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Carbono orgânico total (COT)  

Os teores de COT variaram de 10,9 a 15, 9 g kg-1 (0-5 cm), de 9,4 a 12,3 g kg-1 (5-

10 cm) e de 7,9 a 11,0 g kg-1 (10-15 cm) entre os tratamentos avaliados. De uma forma 

geral, os teores de COT foram maiores na camada superficial do solo e não diferiram 

significativamente entre os tratamentos na profundidade de 5-10 cm e nem de 10-15 cm, 

demonstrando dessa maneira, a influência dos diferentes tipos resíduos na camada mais 

superficial do solo (Tabela 2), resultados semelhantes são observados também em outros 

trabalhos (CHAN et al., 2002; NEVES et al., 2005; SANTOS et al., 2009; LOSS et al., 

2009).  

Tendo-se como referência os teores de matéria orgânica na mata nativa, observa-se 

que o cultivo de citros usando manejo convencional ou apenas com a adição de adubação 

mineral provocou degradação da qualidade do solo, com redução de aproximadamente 28 

% do COT na camada mais superficial do solo (Tabela 2). Os tratamentos húmus, 

compostagem laminar + NPK e húmus + NPK apresentaram valores de COT 

estatisticamente iguais aos da mata nativa, mostrando que essas alternativas de manejo do 

solo são efetivas para a restauração dos níveis de matéria orgânica do solo (Tabela 2). Isso 

demonstra que a adição racional de resíduos orgânicos na presença ou não de fertilizantes 

minerais eleva o teor de matéria orgânica no solo permitindo a melhoria da qualidade do 

mesmo e consequentemente do seu potencial produtivo (GOEDERT; OLIVEIRA, 2007), 

possibilitando valores de COT próximos aos encontrados nos ambientes de referência. 

Vale ressaltar que, partindo do cultivo tradicional de citros para o cultivo mais 

conservacionista, com a utilização de húmus, compostagem laminar + NPK e húmus + 

NPK, observaram-se aumentos de aproximadamente 40%, 22% e 16%, respectivamente, 

no teor de matéria orgânica do solo, na camada superficial (Tabela 2).  

O tratamento do solo apenas com NPK apresentou teores próximos de COT nas três 

profundidades avaliadas (Tabela 2). Além da ausência de resíduos orgânicos dispostos na 

superfície do solo, isso provavelmente ocorreu em função da maior solubilidade do 

fertilizante mineral no solo em relação aos resíduos orgânicos, permitindo a sua rápida 

distribuição (ALCARDE, 2007). Além disso, a presença de nutrientes mais prontamente 

disponíveis pode ter contribuído para maior mineralização da MOS existente nesse 

tratamento, o que é facilmente observado quando o tratamento NPK é comparado ao 
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tratamento convencional. A adição de fertilizantes minerais por si só não contribuiu para a 

melhoria da qualidade do solo, podendo ainda estimular a degradação da pouca matéria 

orgânica existente no solo. 

Tabela 2– Valores do carbono orgânico total (COT) e do carbono nas frações da matéria orgânica particulada 
(MOP) e da matéria orgânica complexada aos minerais (MOC) nas três profundidades em solos sob 
diferentes tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. 
 

*Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas entre profundidades diferentes e no mesmo tratamento, 
não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Carbono orgânico particulado (C-MOP) e carbono orgânico complexado (C-MOC) 

Os teores de C-MOP variaram de 3,0 a 12,8 g kg-1 (0-5 cm), de 2,2 a 5,0 g kg-1 (5-

10 cm) e de 1,0 a 5,9 g kg-1 (10-15 cm) entre os tratamentos avaliados (Tabela 2). Da 

mesma forma que para o COT, as concentrações de C-MOP foram maiores na camada 

mais superficial e decresceram significativamente com o aumento da profundidade. Os 

Tratamentos 
 COT (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 11,6Ab 12,0Aa 8,5Ba 

Húmus  15,9Aa 12,3Ba 10,4Ba 
Compostagem laminar 12,8Ab 10,6Ba 9,9Ba 

Compostagem laminar + NPK 14,2Aa 9,4Ba 10,0Ba 
NPK 10,9Ab 10,3Aa 8,6Aa 

Húmus + NPK 13,5Aa 10,0Ba 7,9Ba 
Mata 15,6Aa 12,0Ba 11,0Ba 

CV (%) 13,21   

Tratamentos 
 C-MOP (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 3,0Ad 2,2Ab 1,0Bc 

Húmus  12,8Aa 3,8Ba 3,3Bb 
Compostagem laminar 8,7Ab 5,0Ba 4,6Ba 

Compostagem laminar + NPK 7,2Ac 4,6Ba 5,9Ba 
NPK 3,6Ad 2,6Ab 2,6Ab 

Húmus + NPK 6,8Ac 4,2Ba 2,6Bb 
Mata 9,9Ab 4,6Ba 4,4Ba 

CV (%) 18,56   

Tratamentos 
 C-MOC (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 8,6Aa 9,7Aa 7,6Aa 
Húmus  3,1Bb 8,5Aa 7,2Aa 

Compostagem laminar 4,2Ab 5,7Ab 5,2Aa 
Compostagem laminar + NPK 7,0Aa 4,8Ab 4,1Aa 

NPK 7,3Aa 7,7Aa 6,0Aa 
Húmus + NPK 6,7Aa 5,7Ab 5,3Aa 

Mata 5,7Aa 7,3Aa 6,5Aa 
CV (%) 25,44   
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tratamentos que tiveram a incorporação de resíduos orgânicos (húmus, compostagem 

laminar, húmus + NPK e compostagem laminar + NPK) apresentaram os maiores valores 

de C-MOP do que os tratamentos que não receberam a adição desses resíduos 

(convencional e NPK), sendo bastante visível na profundidade de 0-5 cm (Tabela 2). O 

tratamento húmus apresentou o maior valor (12,8 g kg-1) de C-MOP diferindo 

significativamente dos demais na camada superficial (0-5 cm). Já os menores valores 

encontrados de C-MOP, nessa mesma profundidade, foram os do tratamento convencional 

(3,0 g kg-1) e o do tratamento NPK (3,6 g kg-1), não havendo diferenças significativas entre 

eles (Tabela 2). Isso mostra que o conteúdo de C-MOP, encontra-se ligado principalmente 

ao aporte orgânico pelo aumento e manutenção de resíduos orgânicos (SILVA; 

MENDONÇA, 2007). Ou seja, os maiores valores de C-MOP ocorrem devido a esses 

tratamentos possuírem uma quantidade maior de resíduos frescos sujeitos a degradação. A 

presença de matéria orgânica particulada é benéfica ao solo, pois significa maior potencial 

para liberação de nutrientes para as plantas e micro-organismos. Além disso, a MOP 

contribui para a melhoria da agregação do solo e dos seus demais atributos relacionados à 

estrutura, como aeração, infiltração e retenção de água, aumenta a capacidade de retenção 

de cátions e o tamponamento (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). A maior quantidade da 

MOP na superfície do solo está diretamente relacionada com a deposição de resíduos neste 

local (CARMO et al. 2012). Sendo assim, esse acúmulo de carbono na fração particulada 

está intimamente associado com o aporte recente dos resíduos (ROSSI et al., 2012a).  

De forma geral, a fração particulada da MOS se encontra em menor proporção em 

relação à fração complexada (SILVA; MENDONÇA, 2007), principalmente em solos 

intensamente cultivados e sem aporte significativo de resíduos orgânicos, como acontece 

nas áreas de produção de fruteiras perenes, como citros. Isso foi constatado na área 

experimental desse trabalho, onde a MOP compõe cerca de 40%, 27% e 26% do COT, nas 

camadas de 0-5 cm, 5-10 cm e 10-15 cm, respectivamente (Figura 1A, B e C). As menores 

proporções de MOP foram observadas nos tratamentos convencional (19,8%) e NPK 

(26%), principalmente na camada superficial, justamente os tratamentos que não 

receberam aporte de resíduos (Figura 1A). Essa tendência apenas não foi observada na 

camada superficial do solo nos tratamentos húmus e compostagem laminar, os quais 

apresentaram maiores proporções de MOP (Figura 1A). Na compostagem laminar, os 

resíduos se encontram mais frescos e, pela sua composição, com maior relação C/N, o que 

torna mais lento o processo de degradação e permite maior acúmulo da matéria orgânica 

lábil.  
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Figura 1. Porcentagens dos teores de MOP e MOC sob diferentes tratamentos, nas profundidades de 0-5 cm 
(A), 5-10 cm (B) e 10-15 cm (C), em área de citros no estado de Sergipe. C- convencional, HM- húmus, CL- 
compostagem laminar, CL + NPK- compostagem laminar + NPK, NPK- adubação NPK, HM + NPK- húmus 
+ NPK, M- mata. 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas entre profundidades diferentes e no mesmo tratamento, 
não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Leite et al. (2003) avaliaram os efeitos de sistemas de produção sob adubação 

orgânica e mineral  e verificaram que a adubação orgânica aumentou os estoques de 

carbono orgânico, em relação aos sistemas de produção com adubação mineral ou mesmo 

sem adubação. Já os estoques do carbono lábil foram reduzidos mais intensamente do que 

o do carbono orgânico total, especialmente nos sistemas de produção sem adubação 

orgânica.  

Na camada de 0-5 cm, ao avaliar o solo em seu estado natural (mata), verifica-se 

que as proporções de MOP e de MOC encontram-se muita próximas, demonstrando 

quantidades razoáveis de C-lábil e C-estável no solo (Figura 1A). Ao comparar a mata com 

o tratamento convencional, na superfície do solo, constatou-se que houve redução de 

68,4% na MOP, confirmando o maior potencial dessa variável para avaliar as mudanças 

impostas pelo manejo na qualidade do solo. Adicionalmente, pode-se cogitar que a redução 

significativa na MOP no solo manejado de forma convencional no cultivo de citros pode 

ter contribuído para o aumento da densidade do solo (Tabela 1), uma vez que a presença de 

MOP implica em benefícios à estrutura do solo (GUIMARÃES et al., 2012).  

Já nos tratamentos húmus e compostagem laminar ocorreu o inverso, houve 

aumento de 27,1% e 5,6%, respectivamente, na proporção de MOP (Figura 1A). Esse 

aumento do teor de MOP em relação ao teor de MOC ocorreu em função da quantidade e 

qualidade de resíduos orgânicos frescos adicionados na zona de coroamento da laranjeira, 

ou seja, a principal razão para a maior proporção de MOP na superfície não é apenas a 

quantidade, mas também a qualidade dos resíduos adicionados ao solo. De acordo com 

Silva e Mendonça (2007), há uma tendência do aumento da MOP com a adição de resíduos 

que não são produzidos in situ como o lodo de esgoto e os compostos orgânicos. Soares et 

al. (2008) verificaram a influência do uso continuado de doses crescentes de lodo de 

esgoto sobre os teores de C orgânico e de C nas frações leve e pesada da matéria orgânica 

de um Latossolo e constataram  aumento acentuado dos teores de C orgânico e C na fração 

leve pela aplicação de lodo de esgoto. 

Essa melhora não foi verificada no tratamento compostagem laminar + NPK nem 

no tratamento húmus + NPK (Figura 1A), provavelmente devido à adição de fertilizantes 

minerais, os quais estimulam a atividade microbiana e aceleram o processo de 

decomposição da matéria orgânica do solo, ocasionando uma diminuição mais rápida do 

C-lábil na superfície do solo, o que indica talvez, que, nesse aspecto, a utilização de 

resíduos orgânicos seja mais eficiente na ausência da adubação mineral.  No entanto, vale 



38 

 

ressaltar que, em relação à matéria orgânica particulada, essa tendência não foi observada 

nas camadas mais profundas do solo (Figura 1B e C).  

Ao contrário da fração lábil representada pela MOP, a fração mais estável e 

recalcitrante, representada pela matéria orgânica complexada (MOC), está relacionada 

principalmente à fração mineral do solo e essa associação permite o acúmulo da MOS pelo 

maior grau de proteção, o que explica a maior proporção de MOC em relação à MOP, 

como observado entre os tratamentos, com exceção apenas dos tratamentos húmus e 

compostagem laminar, na camada superficial o solo. A presença de matéria orgânica em 

forma mais estável também mostrou diferenças significativas entre os tratamentos 

avaliados nesse estudo, apresentando a seguinte ordem: convencional > NPK > 

compostagem laminar + NPK >  húmus + NPK > mata > compostagem laminar > húmus 

na camada de 0-5 cm (Figura 1A). Na camada de 5-10 cm, os menores valores de C-MOC 

foram observados nos tratamentos compostagem laminar, compostagem laminar + NPK e 

húmus + NPK, sendo semelhantes entre si (Figura 1B). Na camada de 10-15 cm, apesar de 

não terem sido observadas diferenças significativas entre os tratamentos, os menores 

valores também foram observados para os mesmos tratamentos da camada anterior, o que 

demonstra uma quantidade maior de C lábil fornecida pela adição recente dos resíduos 

orgânicos. Já os valores mais elevados de C-MOC foram observados nos tratamentos 

convencional e NPK, não só na camada de 0-5 cm como também nas outras duas 

profundidades (5-10 e 10-15 cm), o que indica uma quantidade maior de carbono associado 

aos minerais (Figura 1A, B e C).  

A adição de fertilizantes minerais promoveu aumento de 68% e 23% na MOC nos 

tratamentos húmus e compostagem laminar, respectivamente, na camada superficial do 

solo, provavelmente em função da redução na MOP. Porém, o mesmo comportamento não 

foi observado nas demais profundidades avaliadas (Figura 1A, B e C). Pelo contrário, a 

presença de NPK contribuiu para a redução da MOC, um efeito considerado negativo em 

função da importância dessa fração para a manutenção dos estoques de C no solo. 

Em relação ao aumento da profundidade, só foram observadas diferenças 

significativas de C-MOC para o tratamento húmus (Tabela 2). Isso pode ser explicado 

porque a matéria orgânica associada aos minerais apresenta uma ciclagem bem mais lenta, 

no que se refere à sua formação e decomposição, sendo necessário um período maior para 

que as alterações dos sistemas de manejo afetem o teor de C desta fração (BAYER, 2004). 

Como o tratamento húmus apresentou uma quantidade de resíduos superior aos demais na 

camada 0-5 cm, sendo verificada na fração particulada, essa diferença significativa 
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também pode ser observada na fração complexada com o aumento da profundidade 

(Tabela 2).  

O tratamento convencional apresentou um acréscimo de 23,22% na MOC quando 

comparado a mata na profundidade 5-10 cm (Figura 1B). Já os tratamentos compostagem 

laminar + NPK, compostagem laminar e húmus + NPK apresentaram reduções dos teores 

de MOC em 12,16%, 4,25% e 2,90% respectivamente quando comparados à área de 

referência (Figura 1B). Na camada mais profunda (10-15 cm), a proporção de MOP dos 

tratamentos permaneceu menor do que a MOC, confirmando assim, uma maior quantidade 

de carbono associado aos minerais (Figura 1C).  

Considerando que a camada arável compreende até a profundidade de 20 cm, 

observa-se que as proporções de MOP e MOC estão dentro da faixa normal encontrada na 

maioria dos solos, uma vez que, a MOP corresponde de 10-30% e a MOC de 70-90% da 

matéria orgânica total do solo (CAMBARDELLA; ELLIOT, 1992). Ao mesmo tempo em 

que a MOP é importante em função de sua labilidade e disponibilização de nutrientes no 

solo, a sua presença em grande proporção em relação à MOC pode potencialmente induzir 

perdas significativas de C do sistema, com redução também da qualidade do solo. A maior 

proporção de MOC indica maior proteção da MOS, caracterizando maior capacidade do 

solo em armazenar C. Entre os tratamentos avaliados, o maior risco de perda de carbono do 

sistema foi verificado na aplicação de húmus e compostagem laminar, pela maior 

proporção de MOP na camada superficial, constituindo uma frágil reserva de C no solo 

(LAL, 2006).  

 
Índice de manejo do carbono (IMC) 

Tendo como base as frações lábeis e estáveis da MOS, determinadas através do 

fracionamento físico, foi calculado o Índice de Manejo de Carbono, um parâmetro que leva 

em consideração o estoque e a labilidade de C no solo, e permite estimativas sobre a 

qualidade do solo sob diferentes usos e manejos. O Índice de Compartimentalização do 

Carbono (ICC) apresentou valores variando entre 0,7 a 1,1, sendo que o tratamento húmus 

apresentou os maiores valores, com ICC igual ou maior do que 1, provavelmente em 

função da maior proporção de MOP. Não foram verificadas diferenças significativas entre 

os tratamentos na mesma profundidade e nem para o mesmo tratamento em profundidades 

diferentes (Tabela 3). Quanto ao índice de labilidade (IL), foram observados valores que 

variaram entre 0,2 a 2,3, sendo que os maiores IL (IL>1) foram observados nos 
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tratamentos compostagem laminar + NPK (1,53), húmus (1,13) e compostagem laminar 

(1,17), em média. Os valores mais baixos do IL foram observados no tratamento 

convencional, resultado da menor quantidade de MOP. Na camada de 5-10 cm não foram 

observadas diferenças significativas entre os tratamentos, mas verificou-se que os maiores 

valores também foram apresentados por tratamentos que tiveram a incorporação de 

resíduos orgânicos como o tratamento compostagem laminar e compostagem laminar + 

NPK (Tabela 3). Na camada de 10-15 cm, o tratamento que teve o maior IL diferindo 

estatisticamente dos outros foi, mais uma vez, o tratamento compostagem laminar + NPK 

(Tabela 3). No geral, os tratamentos que apresentaram os menores IL foram os que não 

receberam a adição de resíduos orgânicos como o tratamento convencional e o tratamento 

NPK. Somente o tratamento compostagem laminar + NPK apresentou uma elevação 

significativa com o aumento da profundidade (Tabela 3). 

Tabela 3 - Valores dos índices de compartimentalização (ICC), de labilidade (IL), e do manejo de carbono 
(IMC) nas três profundidades em solos sob diferentes tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas em profundidades diferentes e no mesmo tratamento, não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Tratamentos 
 ICC  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 0,8Aa 1,0Aa 0,8Aa 
Húmus  1,0Aa 1,1Aa 1,0Aa 

Compostagem laminar 0,8Aa 0,9Aa 0,9Aa 
Compostagem laminar + NPK 0,9 Aa 0,8Aa 0,9Aa 

NPK 0,7Aa 0,9Aa 0,8Aa 
Húmus + NPK 0,9 Aa 0,9Aa 0,7Aa 

CV (%) 22,08   

Tratamentos 
 IL  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 0,3Ab 0,4Aa 0,2Ab 

Húmus  1,8Aa 0,8Aa 0,8Ab 
Compostagem laminar 1,2Aa 1,2Aa 1,1Ab 

Compostagem laminar + NPK 0,8Bb 1,5Aa 2,3Aa 
NPK 0,4Ab 0,7Aa 0,7Ab 

Húmus + NPK 0,6Ab 1,4Aa 0,7Ab 

CV (%) 68,06   

Tratamentos 
 IMC  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 21,3Be 44,2Ae 11,2Ce 
Húmus  149,9Aa 67,5Bc 49,2Cd 

Compostagem laminar 71,1Cb 90,0Bb 132,6Aa 
Compostagem laminar + NPK 72,4Bb 100,8Aa 105,1Ab 

NPK 33,4Bd 37,1Be 44,0Ad 
Húmus + NPK 52,8Ac 58,4Ad 60,0Ac 

CV (%) 7,44   
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 O IMC apresentou grande variação entre os tratamentos, de 21,3 (convencional) a 

149,9 (húmus) na camada de 0-5 cm, de 37,1 (NPK) a 100,8 (compostagem laminar + 

NPK), na camada 5-10 cm, e de 11,2 (convencional) a 132,5 (compostagem laminar), na 

camada 10-15 cm (Tabela 3). De acordo com Blair et al. (1995), valores de IMC superiores 

a 100 são indicativos de impactos positivos das práticas de manejo sobre os teores da 

matéria orgânica e qualidade do solo. Sendo assim, somente os tratamentos húmus na 

profundidade de 0-5 cm, o tratamento compostagem laminar + NPK nas profundidades de 

5-10 cm e de 10-15 e o tratamento compostagem laminar na profundidade de 10-15 cm 

apresentaram melhoras expressivas no ambiente, confirmando que o manejo do solo com 

compostagem laminar e húmus atua efetivamente na melhoria da qualidade do solo. Esses 

resultados mostram que o IMC é eficiente em detectar mudanças no status da matéria 

orgânica do solo em curto a médio tempo, fato não observado quando se leva em 

consideração apenas o carbono orgânico total (DIEKOW et al., 2005) 

Apesar de nem todos os tratamentos que tiveram em seu manejo a adição de 

resíduos orgânicos apresentarem valores superiores a 100, é visível principalmente nas 

camadas mais superficiais (0-5 e 5-10 cm) índices mais elevados desses tratamentos dos 

que os encontrados no tratamento convencional e no tratamento NPK (Tabela 3). Os 

índices de manejo do carbono (IMC) refletiram, diferencialmente, as mudanças no manejo 

do solo mostrando uma eficácia maior dos tratamentos que receberam resíduos associados 

a esterco de animais e fosfato Gafsa no formato de compostagem laminar. Dos índices 

utilizados para avaliar a incorporação de resíduos orgânicos, o IMC foi o que se mostrou 

mais afetado com os diferentes tipos de tratamentos, isso ocorre devido o IMC avaliar as 

alterações de todas as frações da matéria orgânica ao mesmo tempo. 

  

3.4. CONCLUSÕES 

• O estudo do C nas frações lábeis e estáveis da matéria orgânica foram mais eficazes 

do que avaliação isolada do COT para verificar alterações na dinâmica do C no 

solo.  

 

• Os teores de C-MOP foram mais sensíveis do que os teores de C-MOC, 

demonstrando assim, ser um indicador mais eficiente à qualidade do solo para 

curtos períodos de avaliação.  

 



42 

 

• Os tratamentos que tiveram incorporação de resíduos orgânicos proporcionaram 

IMC próximos ao da mata nativa. Isso demonstra que o IMC pode ser uma 

ferramenta útil para indicar os melhores sistemas de manejo, uma vez que consegue 

associar em uma única medida as alterações ocorridas nos compartimentos da 

matéria orgânica.  
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4. EXTRAÇÃO E FRACIONAMENTO QUANTITATIVO DAS SUBSTÂNCIAS 

HÚMICAS EM SOLO TRATADO COM RESÍDUOS ORGÂNICOS E 

CULTIVADO COM CITROS NO ESTADO DE SERGIPE 

 

 

Juliana Augusta Moura, Maria Isidória Silva Gonzaga, Joézio Luiz dos Anjos, Laís Silva 

Ramos, Thiago da Silva Lima, Danyelle Chaves Figueiredo de Souza.  

 

 

ABSTRACT 

Humic substances (HSs) exert great influence on the quality of soil, interfering in 

its physical, chemical and biological attributes. This study was carried out to evaluate the 

humic substance fractions of soil organic matter of a Yellow Red Argisol cultivated with 

citrus and treated with organic residues, in the state of Sergipe. Soil samples were collected 

in the layers 0-5 cm, 5-10 cm, and 10-15 cm in a citrus (Citrus sinensis, L. Osbeck) 

orchard treated either with organic residues or mineral fertilizer, or a combination of the 

two (conventional management, where the projection of the plant canopy was kept clean of 

weeds, and no mineral fertilization; húmus residues; alternate layering residues (in situ 

made compost); alternate layering residues + NPK; only NPK;  húmus residues + NPK; 

and a native forest soil as reference). Chemical fractionation of soil organic matter 

followed the methodology described by the International Humic Substances Society, which 

separates fulvic acids (FAF), humic acids (HAF) and humin (HUMF) fractions. Carbon 

concentrations varied from 0,72 to 1,99 g kg-1 (FAF), 0,46 to 1,59 g kg-1 (HAF), and  1,37 

to 4,64 g kg-1 (HUMF). In general, distribution of the humic substances among fractions 

followed the order HUMF (48,9 - 61,5%) > FAF (19,8 - 31,9%)  > HAF (17,2 - 22,9%). 

Application of organic residues to the soil resulted in approximately 60% of the HUMF 

and 21,4% of the FAF. When comparing those values with the native forest soil, it was 

observed a 20% increase in the humin fraction and a 30% reduction in the fulvic acid 

fraction. AH/AF ratios < 1 were observed in most treatments, however, HA/FA ratio in the 

humus + NPK treatment was > 1, showing an improved humification pattern of the soil 

organic matter. FAF+HAF+HUM/TOC ratio varied from 29 - 47%, being native forest > 

NPK = humus + NPK = alternate layering residues + NPK > alternate layering residues > 

humus = conventional management. 
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Keywords: Chemical fractionation, organic matter, alternate layering residues. 

 

RESUMO 

As substâncias húmicas (SHs) exercem grande influencia sobre a qualidade do solo, 

interferindo nos seus atributos físicos, químicos e biológicos. O presente trabalho objetivou 

a extração e a quantificação das substâncias húmicas em um Argissolo Vermelho Amarelo 

cultivado com citros e tratado com resíduos orgânicos, no estado de Sergipe. Foram 

coletadas amostras de solo em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm) em área cultivada 

com laranja pêra (Citrus sinensis, L. Osbeck) sob diferentes tratamentos (manejo 

convencional onde a área sob a copa da planta é mantida limpa e sem aplicação de 

fertilizantes; húmus, aplicado sob a copa da planta; compostagem laminar, com resíduos 

orgânicos como restos culturais e estercos dispostos em camadas alternadas sob a copa da 

planta; compostagem laminar + NPK; NPK; húmus + NPK; o mesmo solo sob mata nativa 

foi usado como referência). O fracionamento químico foi realizado de acordo com 

metodologia proposta pela Sociedade Internacional das Substâncias Húmicas, separando as 

frações em ácido fúlvico (FAF), ácido húmico (FAH) e humina (FHUM). Os valores de C 

variaram de 0,72 a 1,99 g kg-1 para a FAF, de 0,46 a 1,59 g kg-1 na FAH e de 1,37 a 4,64 g 

kg-1 na FHUM.  De forma geral, a distribuição das frações húmicas da MOS seguiu a 

ordem FHUM (48,9 - 61,5%) > FAF (19,8 - 31,9%) > FAH (17,2 - 22,9%). Os tratamentos 

com adição de resíduos orgânicos apresentaram, em média, 60% da FHUM e 21,4% da 

FAF, um aumento de aproximadamente 20% na FHUM e uma redução de 30% na FAF em 

relação à mata nativa. A relação AH/AF apresentou valores < 1 na maioria dos 

tratamentos, porém o tratamento húmus + NPK apresentou relação AH/AF superior a 1, 

mostrando melhor grau de humificação da MOS. A proporção das substâncias húmicas em 

relação ao COT variou de 29 a 47%, sendo mata > NPK = húmus + NPK = compostagem 

laminar + NPK > compostagem laminar > húmus = convencional. 

Palavras-chave: Fracionamento químico, matéria orgânica, compostagem laminar. 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A influência da matéria orgânica na melhoria da qualidade do solo, aumentando a 

sua capacidade produtiva, em particular, nas regiões tropicais, tem incentivado o 

desenvolvimento de pesquisas visando melhor entendimento da sua dinâmica, 
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especificamente das frações mais estáveis denominadas substâncias húmicas (SHs). As 

SHs são produtos das transformações químicas e biológicas dos resíduos vegetais e 

animais, assim como da atividade dos micro-organismos do solo. Contudo, o conhecimento 

sobre suas origens e processos de humificação, em diferentes sistemas de cultivo e 

ecossistemas, ainda são hipotéticos, principalmente sobre a estrutura físico-química e o 

potencial de retenção de nutrientes (PRIMO et al., 2011). 

As substâncias húmicas são formadas por reações secundárias de síntese e têm 

propriedades distintas dos biopolímeros de organismos vivos, sendo constituídas de 

macromoléculas humificadas amorfas, variando do amarelo ao castanho. Contribuindo 

com cerca de 85 a 90% do carbono orgânico total (COT) dos solos minerais, esse 

compartimento é o principal componente da matéria orgânica do solo (MOS), consistindo a 

grande reserva orgânica do mesmo (MILORI et al., 2002). Sendo assim, muitos autores 

referem-se a MOS como húmus e grande parte das pesquisas desenvolvidas com MOS está 

voltada para o estudo dessas frações (FONTANA et al., 2006; BARRETO et al., 2008; 

GIÁCOMO et al., 2008; SANTOS et al., 2009; GUIMARÃES et al., 2013). 

As substâncias húmicas melhoram as condições do solo como agregação, aeração, 

retenção de umidade e permeabilidade; aumentam a superfície específica, a CTC e o efeito 

tampão, conferindo maior estabilidade ao solo; atuam como agentes de complexação, 

quelação e retenção de nutrientes e xenobióticos; também atuam como reservatório de N, 

P, S e micronutrientes. A nível vegetal, as substâncias húmicas exercem efeitos 

fisiológicos na permeabilidade de membranas, absorção de nutrientes, atividade enzimática 

e fotossíntese (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). As SHs exercem também importante papel 

no fluxo de nutrientes para diversos sistemas ecológicos, emissão de C para a atmosfera 

(LAL, 2006), interações com metais pesados e agrotóxicos, sendo que cada uma das 

frações das SHs tem um papel diferenciado nos mecanismos acima expostos 

(VALLADARES et al., 2003). 

Em função da sua solubilidade relativa em álcalis e ácido, as substâncias húmicas 

são geralmente separadas em três frações: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina 

(SUTTON; SPOSITO, 2005). Os ácidos húmicos são definidos operacionalmente como a 

fração solúvel em meio alcalino diluído e que precipita pela acidificação do extrato 

alcalino; possui coloração preta ou amarronzada; os ácidos fúlvicos permanecem em 

solução quando o extrato alcalino é acidificado e apresentam coloração amarelo-

amarronzada; e a humina é a fração não extraída por ácido diluído e permanece ligada à 

fase mineral do solo (MCBRIDE, 1994; HAYES, 1998; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 
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Muitas das técnicas utilizadas atualmente nos estudos das frações estáveis da matéria 

orgânica são pouco acessíveis devido à falta de organização e apresentação detalhada das 

metodologias para a extração, fracionamento e, especialmente devido à quantificação das 

frações húmicas. Outro motivo é o alto custo de aquisição e manutenção dos equipamentos 

necessários. Esses fatores podem estar limitando o desenvolvimento de pesquisas dessa 

natureza em algumas regiões do Brasil. As reuniões bianuais realizadas pela Sociedade 

Internacional das Substâncias Húmicas (IHSS) vem oferecendo grande contribuição na 

oferta e organização de informações sobre as frações húmicas da MO no solo e nas águas, 

sobre sua estrutura e sua transformação no meio ambiente (BENITES et al, 2003; PRIMO 

et al., 2011). 

Usando a estratégia da solubilidade diferencial das substâncias húmicas, alguns 

estudos têm sido desenvolvidos para avaliar a qualidade do solo e de resíduos orgânicos. 

Castilhos et al. (2008) verificaram que os vermicompostos produzidos após 70 dias de 

compostagem diferiram quanto à distribuição de substâncias húmicas solúveis, quanto ao 

grau de oxigenação e caráter aromático e quanto à composição química dos AH e dos AF. 

Melo et al. (2008) caracterizaram a matriz orgânica de amostras de lodo de esgoto, estercos 

de galinha, suíno, codorna e bovino, além de composto, substrato orgânico e material 

húmico comerciais e constataram que quanto maior o teor de C-fração ácido húmico, mais 

elevada é a capacidade de adsorver cátions dos resíduos orgânicos; e que os estercos de 

galinha e de codorna foram os materiais mais ricos em ácidos orgânicos de baixa massa 

molar. Busato et al. (2012) avaliaram o efeito da adição de compostos orgânicos sobre dois 

solos tropicais mineralogicamente distintos (Latossolo e Cambissolo) durante dois anos e 

verificaram que o ácido húmico e a humina foram preservados por um longo tempo no 

Latossolo e que a aplicação de composto de torta de filtro aumentou a fração ácido fúlvico 

em ambos os solos. 

A rápida decomposição da MOS após a retirada da vegetação nativa, associada às 

práticas de cultivo em solo tropicais, contribuem para as perdas sistemáticas na 

produtividade  das culturas e  declínio da qualidade do solo (SILVA; MACHADO, 2000). 

Por outro lado, a adição de resíduos orgânicos como restos de cultura, estercos, compostos 

orgânicos, entre outros, contribui para o aumento na quantidade de húmus no solo. 

Portanto, em função da importância do húmus produzido pela decomposição da MOS para 

os agroecossistemas,  que além de fazer parte da fase sólida do solo, na forma de colóides 

orgânicos, exerce profundos efeitos nas propriedades físicas, químicas e biológicas dos 

solos, torna-se necessário o estudo das suas frações no ambiente. 
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O objetivo do presente trabalho foi a extração e a quantificação das substâncias 

húmicas por meio do fracionamento químico em amostras de solo cultivado com citros e 

tratado com resíduos orgânicos. 

 

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área, amostragem e caracterização do solo 

O experimento foi instalado no assentamento Mangabeiras, situado no município de 

Umbaúba, localizado na região centro sul do estado de Sergipe, cujas coordenadas 

geográficas são 11º 22’ 32”de latitude sul e 37º 39’ 35” de longitude oeste. A Precipitação 

média anual é torno de 1.601 mm com temperatura média anual de 24,3 ºC. O relevo se 

apresenta como plano a suave ondulado, o solo é caracterizado como Argissolo Vermelho 

Amarelo, com textura arenosa. Em sua grande maioria, esse solo está localizado em região 

de Tabuleiros Costeiros, cujos solos apresentam camada coesa que dificulta a penetração 

das raízes e a adequada distribuição da água ao longo do perfil. Além da baixa capacidade 

de retenção de água, esses solos são muito pobres em matéria orgânica (CINTRA, 2006; 

EMDAGRO, 2008).  

As amostras de solo foram coletadas em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm), 

em três repetições, em uma área cultivada com laranja pêra (Citrus sinensis, L. Osbeck) e 

tratada com resíduos orgânicos. Amostras deformadas foram coletadas com auxílio de um 

trado holandês e as indeformadas, com um trado tipo Uhland. As amostras deformadas 

foram homogeneizadas, secas à sombra e a temperatura ambiente, destorroadas e passadas 

em peneiras de malha 2 mm. E as indeformadas foram coletadas em cilindros volumétricos 

de 5,2 cm de diâmetro, altura de 2 cm e 42,47 cm3 de volume, seguindo a metodologia 

descrita pela Embrapa (1997), para determinação da densidade do solo (Tabela 1). A 

análise granulométrica, realizada seguindo o método proposto por Bouyoucos (1927), 

resultou em uma média de 77,61% de Areia, 1,89% de Silte e 20,49% de Argila, 

classificando a textura como franco-argilo-arenosa. De acordo com a Embrapa (2009) o 

solo apresentou as seguintes características (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Características químicas e física do solo sob mata nativa e cultivado com citros e tratado com 
resíduos orgânicos no estado de Sergipe. 
 

 

 

 

 

 

A coleta foi feita aleatoriamente na projeção da copa das plantas cultivadas sob os 

seguintes tratamentos: 1. convencional (projeção da copa mantida livre de plantas 

invasoras através de capina manual; sem aplicação de fertilizantes); 2. húmus de minhocas 

(composto preparado na propriedade agrícola utilizando restos culturais e estercos); 3. 

compostagem laminar (resíduos culturais dispostos na projeção da copa, em lâminas 

alternadas com estercos); 4. compostagem laminar + adubação recomendada pela análise 

do solo; 5. adubação mineral com base na análise do solo; 6. húmus de minhocas + 

adubação recomendada pela análise do solo. O mesmo tipo de solo foi amostrado numa 

área sob mata nativa, nas proximidades da área experimental, para servir como referência.  

A prática da compostagem laminar foi executada no início do período chuvoso, 

sendo aplicada na zona do coroamento da laranjeira até o limite da projeção da copa. 

Constituída por camadas alternadas de resíduos culturais disponíveis na propriedade 

juntamente com esterco fresco e fosfato de Gafsa, até a altura aproximada de 20 cm. O 

resíduo utilizado na compostagem foi produzido na propriedade. Foram utilizadas para 

Tratamentos pH Ca Mg H Al P Ds 

 (H2O) ------ (cmolcdm-3 ) ------ (mg dm-3) (g cm-³) 
0-5 cm 

Convencional 6,80 3,42 2,23 2,23 0,00 13,07 1,40 
Húmus  7,39 4,92 2,70 0,83 0,00 569,55 1,24 

Compostagem laminar 7,55 3,63 3,31 1,32 0,00 176,90 1,29 
Compostagem laminar + NPK 7,54 3,76 4,49 0,99 0,00 508,86 1,23 

 NPK 6,23 2,86 1,75 1,98 0,00 77,01 1,39 
Húmus + NPK 6,76 4,45 2,71 1,24 0,00 446,52 1,39 

Mata 5,26 2,42 1,05 4,45 0,25 4,21 1,08 

5-10 cm 
Convencional 5,50 2,25 1,46 3,07 0,15 3,75 1,50 

Húmus  7,10 3,29 2,32 0,83 0,00 105,16 1,56 
Compostagem laminar 7,00 3,25 2,07 1,27 0,05 96,50 1,44 

Compostagem laminar + NPK 7,00 3,04 2,63 0,78 0,05 90,39 1,24 
 NPK 6,95 2,11 1,50 2,13 0,10 31,51 1,50 

Húmus + NPK 6,74 3,61 2,15 0,91 0,00 90,98 1,50 
Mata 5,10 1,80 0,96 4,09 0,45 0,80 1,25 

10-15 cm 
Convencional 5,91 2,25 1,47 2,84 0,05 7,03 1,41 

Húmus  6,95 3,67 2,05 0,83 0,00 75,04 1,59 
Compostagem laminar 6,95 2,40 1,37 1,32 0,00 83,90 1,22 

Compostagem laminar + NPK 6,97 2,52 1,61 2,43 0,05 38,86 1,26 
NPK 5,86 2,35 1,31 2,10 0,05 13,53 1,43 

Húmus + NPK 6,70 2,82 1,65 1,52 0,05 25,14 1,44 
Mata 5,17 1,15 0,55 2,34 0,55 0,80 1,36 
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produção de resíduos, espécies de capim elefante variedade napier e gliricídia por serem de 

crescimento rápido e, adaptadas às características edafoclimáticas da região estudada. Os 

resíduos foram associados a esterco de animais no formato de compostagem laminar e 

adubação mineral. 

As amostras foram analisadas no laboratório de água e solo da Universidade 

Federal de Sergipe.  

 

Matéria orgânica total do solo  

Para a determinação do carbono orgânico total do solo (COT) foi utilizado o 

método volumétrico, com titulação do excesso de dicromato de potássio pelo sulfato 

ferroso amoniacal, conforme descrito em Yeomans e Bremner (1988), adaptado por 

Mendonça e Matos (2005).  

Para o cálculo do teor da matéria orgânica total foi utilizada a seguinte equação: 

MOS = COT . 1,724, 

Onde, MOS = matéria orgânica total (g kg-1); COT = carbono orgânico total (g kg-1) 

e; 1,724 = participação do carbono em 58% na composição média da MOS. 

 

Extração e Fracionamento quantitativo das SHs do solo 

Para a realização do fracionamento e determinação do carbono nas substâncias 

húmicas foi utilizado o método recomendado pela Sociedade Internacional de Substâncias 

Húmicas (IHSS) (HAYES et al., 1989), adaptado por Benites et al. (2003), o qual consiste 

na extração das SHs do solo e posterior fracionamento em ácidos húmicos, ácidos fúlvicos 

e humina, baseado na solubilidade diferencial destas frações em meio alcalino e ácido. 

 Inicialmente foram pesados 50 mg de carbono orgânico total que foram transferidos 

para um tubo de centrífuga de 50 mL. Nestes foram adicionados 20 mL de NaOH 0,1mol 

L-1 e após um período de 24 h os tubos foram encaminhados a centrifuga (20 min), obtendo 

assim, a humina. O material sobrenadante (ácidos fúlvicos + ácidos húmicos) foi recolhido 

cuidadosamente em um copo de plástico descartável de 50 mL e reservado, sendo 

adicionados mais 20 mL de NaOH 0,1 mol L-1aos tubos. Estes foram centrifugados 

novamente e o sobrenadante foi recolhido junto ao previamente reservado (extrato alcalino 

- pH 13,0).O pH do extrato alcalino foi ajustado para pH 1,0 (± 0,1), pela adição de gotas 

de solução de H2SO4 20%. Depois de 18 h em decantação, o material foi centrifugado outra 
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vez para fazer a separação dos ácidos fúlvicos dos húmicos. Com as frações separadas, foi 

determinado o carbono de cada uma delas por meio da titulação do excesso de dicromato 

de potássio pelo sulfato ferroso amoniacal de acordo com Yeomans e Bremner (1988).  

As relações AH/AF e AH+AF/HUM também foram calculadas. O grau de 

humificação foi calculado usando a fórmula: 

((AH+AF+HUM)/COT) . 100, 

Onde, AH = teor de ácidos húmicos (g kg-1); AF = teor de ácidos fúlvicos (g kg-1); 

HUM = teor de humina (g kg-1); COT = teor de carbono orgânico total (g kg-1) e; 100 = 

fator para transformação em porcentagem. 

 

Análise estatística 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade, por meio do software 

SISVAR® (FERREIRA, 2003). 

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Carbono orgânico total (COT) 

Ao comparar tratamentos diferentes na mesma profundidade, não foram verificadas 

diferenças significativas entre os valores de COT nas profundidades de 5-10 cm e nem de 

10-15 cm, havendo somente diferenças significativas na profundidade de 0-5 cm, 

confirmando assim, a influência dos diferentes tipos resíduos sobre a camada mais 

superficial (Tabela 2), sendo húmus = mata = húmus + NPK = compostagem laminar + 

NPK > compostagem laminar = convencional = NPK. Teores muito próximos de COT 

entre a mata e a maioria dos tratamentos com manejo de resíduos comprova que a adição 

de resíduos orgânicos no solo, associados ou não a fertilizantes minerais, aumenta os teores 

de MOS melhorando a sua qualidade e consequentemente a sua capacidade produtiva. Isso 

também pôde ser verificado pelo tratamento compostagem laminar, que, apesar de ter 

apresentado um decréscimo significativo do valor de COT em relação aos tratamentos 

anteriores, apresentou um valor maior do que os tratamentos que não tiveram a 

incorporação de resíduos orgânicos, como o tratamento convencional e o tratamento NPK 

(Tabela 2).  
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Tabela 2 - Valores do carbono orgânico total (COT) e do carbono nas frações ácido fúlvico (FAF), ácido 
húmico (FAH), e humina (FHUM) nas três profundidades em solos sob diferentes tratamentos em área de 
citros no estado de Sergipe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas em profundidades diferentes e no mesmo tratamento, não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Quanto ao tratamento NPK, apesar de ter ocorrido aplicação de fertilizantes 

minerais na projeção da copa, este tratamento apresentou valores de COT mais próximos 

Tratamentos 
 COT (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 11,60Ab 11,91Aa 8,54Ba 
Húmus  15,94Aa 12,35Ba 10,43Ba 

Compostagem laminar 12,82Ab 10,65Ba 9,82Ba 
Compostagem laminar + NPK 14,24Aa 9,41Ba 9,96Ba 

NPK 10,91Ab 10,28Aa 8,56Aa 
Húmus + NPK 13,52Aa 9,88Ba 7,90Ba 

Mata 15,58Aa 11,92Ba 10,94Ba 
CV (%) 13,21   

Tratamentos 
 C-FAF (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 1,04Ab 0,95Ab 0,89Ab 

Húmus  0,99Ab 0,77Bb 0,68Bc 
Compostagem laminar 1,01Ab 0,93Ab 0,92Ab 

Compostagem laminar + NPK 0,77Ac 0,93Ab 0,95Ab 
NPK 1,01Ab 0,99Ab 0,90Ab 

Húmus + NPK 0,86Ac 0,81Ab 0,72Ac 
Mata 1,99Aa 1,78Aa 1,74Ba 

CV (%) 14,77   

Tratamentos 
 C-FAH (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 0,54Ad 0,64Ab 0,53Ab 

Húmus  0,87Ac 0,66Bb 0,46Bb 
Compostagem laminar 0,81Ac 0,59Ab 0,72Aa 

Compostagem laminar + NPK 1,9Ab 0,58Bb 0,65Bb 
NPK 1,02Ac 0,87Aa 0,84Aa 

Húmus + NPK 1,15Ab 0,87Ba 0,84Ba 
Mata 1,59Aa 1,00Ba 0,85Ba 

CV (%) 26,47   

Tratamentos 
 C-FHUM (g kg-1)  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 1,79Ad 1,37Aa 1,40Aa 
Húmus  2,71Ac 2,28a 1,82Aa 

Compostagem laminar 3,29Ab 1,93Ba 2,26Ba 
Compostagem laminar + NPK 3,53Ab 2,37Ba 2,55Ba 

NPK 2,58Ac 2,16Aa 1,86Aa 
Húmus + NPK 3,26Ab 2,23Ba 1,75Ba 

Mata 4,64Aa 2,57Ba 2,08Ba 
CV (%) 23,97   
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ao do tratamento convencional do que ao da mata, confirmando dessa maneira, que a sua 

aplicação isolada não colabora muito para o aumento de COT no solo quanto a sua 

associação com resíduos orgânicos. Pelo contrário, a adição de fertilizantes minerais, 

principalmente fonte de N, pode reduzir o nível de MOS pelo estímulo que provoca na 

microbiota, que passa a decompor a matéria orgânica nativa do solo. 

Com o aumento da profundidade, foi observada, em quase todos os tratamentos, 

uma redução significativa dos teores de COT (Tabela 2), um processo natural já que o 

aporte de resíduos ocorre na superfície. O tratamento NPK se manteve constante em 

profundidade possivelmente devido à solubilidade dos fertilizantes minerais, o que permite 

a sua movimentação ao longo do perfil, estimulando a degradação da MOS também em 

profundidade, diferentemente dos resíduos orgânicos que são insolúveis em água e de lenta 

decomposição (ALCARDE et al., 1998).  

Fracionamento das substâncias húmicas (SHs) no solo 

As concentrações de C na fração ácido fúlvico (FAF), fração ácido húmico (FAH) e 

fração humina (FHUM), nas camadas de 0-5 cm, 5-10 cm e 10-15 cm estão apresentados 

na tabela 2. Os valores de C variaram de 0,72 a 1,99 g kg-1 para a FAF, de 0,46 a 1,59 g kg-

1 na FAH e de 1,37 a 4,64 g kg-1 na FHUM. Como já esperado, a FHUM foi a que 

apresentou os maiores teores de C em relação a FAF e a FAH em todos os tratamentos 

avaliados (Figura 1A, B e C), indicando assim, uma maior resistência à decomposição 

microbiana e a elevada interação desta fração com a porção mineral do solo (EBELING, 

2011). As maiores concentrações de ácidos fúlvicos, húmicos e humina foram observadas 

no solo sob mata nativa, em média 1,84 g kg-1 (32%), 1,14 g kg-1 (19,1%) e 3,10 g kg-1 

(49%), respectivamente (Tabela 2, Figura 1A, B e C). Esse padrão de distribuição bem 

como as maiores proporções na Mata pode estar relacionado à presença de restos vegetais 

provenientes da serrapilheira, que apresentam um tempo maior no solo, ocorrendo assim a 

estabilização da matéria orgânica do mesmo. 



58 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 1. Porcentagens das substâncias húmicas (SHs) sob diferentes tratamentos, nas profundidades de 0-5 
cm (A), 5-10 cm (B) e 10-15cm (C), em área de citros no estado de Sergipe. C- convencional, H- húmus, CL- 
compostagem laminar, CL + NPK- compostagem laminar + NPK, NPK- adubação NPK, H+ NPK- húmus + 
NPK, M- mata. 

O solo usado em manejo convencional, embora tenha apresentado menores 

concentrações das três frações de C (em média 0,96 g kg-1, 0,57 g kg-1, 1,52 g kg-1), 
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manteve uma distribuição proporcional (31%, 18,7% e 49,9%) semelhante à da mata 

nativa. Dessa forma, não houve modificação na distribuição do C entre as frações com a 

referida mudança de uso do solo.   Já nos demais tratamentos, houve uma mudança 

significativa na distribuição das frações de C entre as frações FAF e FHUM, variando de 

19,8% a 23,9%, para os ácidos fúlvicos e de 53,7% a 61,5% para a fração humina (Figura 

1A, B e C). Os tratamentos com adição de resíduos orgânicos apresentaram, em média, 

60% da FHUM e 21,4% da FAF, um aumento de aproximadamente 20% na FHUM e uma 

redução de 30% na FAF em relação à mata nativa. Essa modificação na qualidade da 

matéria orgânica do solo após a aplicação de resíduos orgânicos pode ser benéfica quando 

se leva em consideração a maior recalcitrância da fração humina, permitindo maior 

acúmulo de C no solo. 

Ao comparar a FHUM entre os diferentes tratamentos, na mesma profundidade, não 

foram verificadas diferenças significativas nas profundidades de 5-10 cm e nem de 10-15 

cm, havendo somente diferenças significativas na profundidade de 0-5 cm, sendo 

observado nesta camada o menor teor de C-FHUM pelo tratamento convencional (Tabela 

2), embora em termos proporcionais, essa fração se manteve semelhante à mata nativa. Ao 

avaliar os mesmos tratamentos em diferentes profundidades, verificaram-se diferenças 

significativas nos tratamentos compostagem laminar, compostagem laminar + NPK, húmus 

+ NPK e mata (Tabela 2). 

Uma vez que as concentrações das substâncias húmicas são influenciadas pela 

entrada de resíduos orgânicos e pelo teor de COT no solo, calcularam-se as porcentagens 

das suas frações (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e huminas) em cada profundidade. De 

forma geral, a distribuição das frações húmicas da MOS seguiu a ordem FHUM (48,9 - 

61,5 %) > FAF (19,8 - 31,9%) > FAH (17,2 - 22,9%) (Figura 1A, B e C). A predominância 

da fração humina é um padrão normal na distribuição das substâncias húmicas. Essa 

fração, por ser a mais complexa e recalcitrante, é a menos vulnerável a modificações no 

solo. Sua presença em maior proporção garante a maior proteção da MOS, como pode ser 

observado ao comparar os tratamentos convencional e mata. O aumento na proporção de 

humina nos tratamentos com aporte de resíduos está provavelmente relacionado à maior 

concentração de resíduos na área de coroamento da planta, com maior produção e acúmulo 

de humina, e principalmente, está relacionado à qualidade dos resíduos adicionados. 

Observando ainda a fração ácidos fúlvicos, verifica-se que a adição de resíduos orgânicos 

por meio da compostagem laminar e do húmus reduziu a proporção dessa fração, 

considerada indicadora eficiente das mudanças provocadas pelo manejo na qualidade do 
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solo (PORTUGAL, 2008). Essa menor proporção na FAF pode indicar também maior 

degradabilidade da fração lábil da MOS, já que essa fração é mais prontamente utilizada 

pela microbiota do solo, com menor formação de estruturas orgânicas mais complexas, 

como os ácidos húmicos, mas possivelmente um rearranjo da fração menos condensada em 

fração mais recalcitrante, como a humina (STEVENSON, 1994).  

Cunha et al. (2006), ao analisarem as SHs e a relação entre a FHUM e a fertilidade 

da Terra Preta de Índio, verificaram, na distribuição do C entre as frações humificadas, que 

a HUM predominou em todos os solos analisados, porém nos solos de Terra Preta ocorreu 

a acumulação da FAH em relação à FAF. No presente trabalho, não foram verificados 

grandes incrementos na fração FAH, o que indica que a qualidade do húmus não foi 

melhorada, ou ainda, que não houve aumento da atividade biológica que é responsável pela 

síntese de substâncias húmicas (ORLOV, 1998).  

 Os tratamentos húmus e compostagem laminar foram os que apresentaram as 

proporções de AF e AH mais próximos a da mata. Com o aumento da profundidade a mata 

apresentou um aumento das proporções de AF sobre a de AH. A fração HUM predominou 

em todos os tratamentos nas três profundidades estudadas (0-5, 5-10 e 10-15 cm). Os 

maiores valores foram encontrados no tratamento compostagem laminar na profundidade 

de 0-5 cm e húmus na profundidade de 5-10 cm e 10-15 cm (Figura 1A, B e C). 

 

Relações envolvendo as substâncias húmicas 

O estudo das relações entre os diferentes componentes das substâncias húmicas 

pode ajudar a entender os efeitos que o uso e o manejo do solo possuem sobre a qualidade 

do mesmo. O teor de C na fração FAF foi superior à FAH na maioria dos tratamentos, 

exceto no tratamento húmus + NPK, como pode ser observado pela razão AH/AF, com 

valores menores que 1 (Tabela 3). A relação AH/AF exibiu valores que variaram entre 0,48 

a 1,67. Essa relação indica a mobilidade do carbono no solo. Em geral, os solos mais 

arenosos apresentam maiores relações AH/AF indicando a perda seletiva da fração mais 

solúvel (FAF) (BENITES, 2003). Quanto menor forem os valores desta relação, menores 

serão as taxas de humificação da matéria orgânica, estando relacionadas a diferentes 

causas, como as condições edáficas, ao tipo de manejo e ao aporte recente de matéria 

orgânica (LABRADOR MORENO, 1996). Canellas et al. (2001), ao estudarem possíveis 

alterações na distribuição das frações humificadas da matéria orgânica, verificaram que a 

adição de resíduos orgânicos de origem urbana nas amostras dos solos promoveu 
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alterações na distribuição das frações humificadas e a diminuição da relação AH/AF, e, 

como consequência, da qualidade do húmus. Nesse sentido, o tratamento húmus + NPK 

apresentou relação AH/AF superior a 1, mostrando melhor grau de humificação da MOS. 

 
Tabela 3 - Valores das relações das frações húmicas nas três profundidades em solos sob diferentes 
tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas em profundidades diferentes e no mesmo tratamento, não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Tratamentos 
 AH/AF  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 0,52Ad 0,67Ab 0,60Ab 

Húmus  0,87Ac 0,86Aa 0,68Ab 
Compostagem laminar 0,81Ac 0,64Ab 0,78Ab 

Compostagem laminar + NPK 1,68Aa 0,63Bb 0,68Bb 
NPK 1,01Ac 0,87Aa 0,93Aa 

Húmus + NPK 1,33Ab 1,07Aa 1,15Aa 
Mata 0,80Ac 0,56Ab 0,49Ab 

CV (%) 32,69   

Tratamentos 
AF+AH/HUM 

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 

Convencional 0,88Aa 1,16Aa 1,02Ab 
Húmus  0,69Aa 0,63Ab 0,63Ac 

Compostagem laminar 0,55Aa 0,79Ab 0,73Ac 
Compostagem laminar + NPK 0,58Aa 0,64Ab 0,63Ac 

NPK 0,79Aa 0,87Ab 0,94Ab 
Húmus + NPK 0,62Aa 0,75Ab 0,89Ab 

Mata 0,77Ba 1,08Aa 1,25Aa 
CV (%) 24,27   

Tratamentos 
AF+AH/COT  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 0,14Ab 0,13Ac 0,17Ab 

Húmus  0,12Ab 0,12Ac 0,11Ac 
Compostagem laminar 0,14Ab 0,14Ac 0,17Ab 

Compostagem laminar + NPK 0,15Ab 0,16Ab 0,16Ab 
NPK 0,19Ab 0,18Ab 0,20Ab 

Húmus + NPK 0,15Ab 0,17Ab 0,20Ab 
Mata 0,23Ab 0,23Aa 0,24Aa 

CV (%) 18,67   

Tratamentos 
AF+AH+HUM/COT  

0-5 (cm) 5-10 (cm) 10-15 (cm) 
Convencional 0,29Ac 0,25Ab 0,33Ab 

Húmus  0,29Ac 0,30Ab 0,28Ab 
Compostagem laminar 0,40Ab 0,32Ab 0,40Aa 

Compostagem laminar + NPK 0,39Ab 0,41Aa 0,42Aa 
NPK 0,42Ab 0,39Aa 0,42Aa 

Húmus + NPK 0,39Ab 0,40Aa 0,42Aa 
Mata 0,53Aa 0,45Ba 0,43Ba 

CV (%) 16,09   
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A relação AF+AH/HUM mostra a proporção das frações mais lábeis em relação a 

mais recalcitrante, e também indica o grau de estabilidade da MOS. Assim, houve uma 

variação de 64 a 103 % entre os tratamentos, sendo mata > convencional > NPK > húmus 

+ NPK > compostagem laminar > húmus > compostagem laminar + NPK. Nos horizontes 

espódicos são encontrados as maiores relações AF+AH/HUM, enquanto em horizontes 

superficiais as relações AF+AH/HUM são em geral menores que 1. (BENITES et al., 

2001; BENITES et al., 2003). A pequena variação dos valores dessa relação é um 

indicativo da homogeneidade entre os materiais orgânicos, material de origem desses 

solos, bem como da semelhança entre eles no processo de humificação da matéria orgânica 

(FONTANA, 2010). Somente a mata apresentou um acréscimo significativo dos seus 

valores com o aumento da profundidade (Tabela 3). 

A proporção das substâncias húmicas em relação ao COT variou de 29 a 47 % 

(Tabela 3), sendo mata > NPK = húmus + NPK = compostagem laminar + NPK > 

compostagem laminar > húmus = convencional. Valores normais encontrados na literatura 

variam entre 60 e 70% do COT (SENESI; LOFREDDO, 1999). O maior grau de 

humificação verificado no solo sob mata nativa (47%) é provavelmente devido à maior 

diversidade de resíduos orgânicos provenientes da variedade de espécies vegetais que 

contribuem com a serrapilheira e com exudatos das raízes, assim como maior diversidade 

macro e microbiana. Como a deposição desses variados tipos de resíduos ocorre de forma 

constante e frequente em ambiente de mata nativa, isso contribui para o equilíbrio na 

produção e na degradação dos componentes húmicos da MOS. Deve-se levar em 

consideração também que, em ambiente de mata nativa, onde o solo predominante é o 

Argissolo, como no caso do presente estudo, as condições químicas do solo não estimulam 

de forma efetiva a degradação das substâncias húmicas, como pode ser observado na 

Tabela 1. Valores de pH e baixas concentrações de nutrientes como P restringem a atuação 

da microbiota, permitindo que apenas grupos mais especializados de micro-organismos 

atuem na degradação das substâncias mais simples, não húmicas. Assim, as substâncias 

húmicas produzidas durante a degradação do húmus são acumuladas no solo.  

O contrário pode ser observado no tratamento convencional, onde a porcentagem 

das substâncias húmicas formou apenas 29 % do COT (Tabela 3). O mesmo aconteceu 

com o tratamento húmus, embora por razões distintas. O solo sob cultivo convencional de 

citros não recebe aporte de resíduos orgânicos e em função dessa escassez, há a 

decomposição das substâncias mais humificadas da MOS pela microbiota, o que provoca 

degradação da qualidade do solo pela redução dos estoques de C. Já no tratamento húmus, 
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a adição de um material em estágio avançado de decomposição como o húmus em um solo 

degradado também estimula a microbiota a continuar o processo de degradação, uma vez 

que existe apenas uma pequena quantidade de C nativo do solo. Em geral, os tratamentos 

que receberam adubação mineral resultaram em maior grau de humificação (40% em 

média). A degradação da matéria orgânica nativa do solo gera efeitos negativos na retenção 

de água e de nutrientes, na estabilidade de agregados e, consequentemente na qualidade do 

solo. Portanto, a aplicação de resíduos orgânicos em solos degradados física e 

quimicamente tem grande importância agronômica, pois restaura a fertilidade do solo. 

 

4.4. CONCLUSÕES 

• Ao comparar a área de referência com a área cultivada foi possível constatar 

mudanças na distribuição do carbono entre as frações das substâncias húmicas, 

devido ao manejo convencional e a adição de resíduos orgânicos.  

 

• A relação AH/AF apresentou valores < 1 na maioria dos tratamentos. O que indica 

a predominância dos ácidos fúlvicos sobre os ácidos húmicos devido a entrada 

frequente de resíduos orgânicos frescos. 

 

• A FHUM apresentou os maiores teores de C em relação a FAF e a FAH, podendo 

ser evidenciado também na relação AF+AH/HUM, indicando uma maior 

resistência dos componentes da FHUM à decomposição microbiana e uma forte 

associação aos minerais do solo. 
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Thamyres Dias da Silva Leão, Lucia Catherinne Oliveira Santos. 

 

 

ABSTRACT 

Changes in the use and management of soil lead to variations in organic carbon that 

are largely responsible for the increase in atmospheric CO2 in the terrestrial ecosystem. 

The objective of this study was to evaluate the microbial activity through respiration, and 

the different rates of some stratification variables related to this attribute of a Yellow Red 

Argisol treated with organic waste and citrus cultivation in the state of Sergipe. Soil 

samples were collected in the layers 0-5 cm, 5-10 cm, and 10-15 cm in a citrus (Citrus 

sinensis, L. Osbeck) orchard treated either with organic residues or mineral fertilizer, or a 

combination of the two (conventional management, where the projection of the plant 

canopy was kept clean of weeds, and no mineral fertilization; húmus residues; alternate 

layering residues (in situ made compost); alternate layering residues + NPK; only NPK;  

húmus residues + NPK; and a native forest soil as reference). It has been found that the 

incorporation of the organic residue of the capping zone orange caused an increased rate of 

microbial respiration, an increase in the total content of organic matter, as well as an 

increase in pH, P, Ca and Mg treatments compared native forest and conventional 

management. All treatments showed the C/N < 20, thus presenting no risk, immobilization 

of N. The ratio stratification was effective to evaluate the influence of different 

management practices between depths demonstrating the improvement in microbial 

activity by more practical conservation treatments and indicating húmus residues, húmus 

residues + NPK and alternate layering residues + NPK as the most effective in increasing 

the organic matter content in the soil. 

Keywords: Basal respiration, alternate layering residues, organic matter. 
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RESUMO 

As alterações no uso e manejo do solo levam a variações no teor de carbono 

orgânico que são em grande parte responsáveis pelo aumento de CO2 atmosférico do 

ecossistema terrestre. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade microbiana, 

através da respiração basal, e as diferentes taxas de estratificação de algumas variáveis 

relacionadas a esse atributo, em um Argissolo Vermelho Amarelo tratado com resíduos 

orgânicos e cultivado com citros, no estado de Sergipe. Foram coletadas amostras de solo 

em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm) em área cultivada com laranja pêra (Citrus 

sinensis, L. Osbeck) sob diferentes tratamentos (manejo convencional onde a área sob a 

copa da planta é mantida limpa e sem aplicação de fertilizantes; húmus, aplicado sob a 

copa da planta; compostagem laminar, com resíduos orgânicos como restos culturais e 

estercos dispostos em camadas alternadas sob a copa da planta; compostagem laminar + 

NPK; NPK; húmus + NPK; o mesmo solo sob mata nativa foi usado como referência). 

Verificou-se que a incorporação de resíduos orgânicos à zona de coroamento da laranjeira 

provocou um aumento das taxas de respiração microbiana, um acréscimo nos teores totais 

de matéria orgânica, assim como, a elevação de pH, P, Ca e Mg dos tratamentos quando 

comparados a mata nativa e ao manejo convencional. Todos os tratamentos apresentaram 

relação C/N < 20, não apresentando assim, riscos de imobilização de N. A relação de 

estratificação mostrou-se eficaz ao avaliar a influência das diferentes práticas de manejo 

entre as profundidades evidenciando a melhoria da atividade microbiana pelas práticas 

mais conservacionistas e indicando os tratamentos húmus, húmus + NPK e compostagem 

laminar + NPK como os mais eficazes em aumentar os teores de matéria orgânica no solo. 

 

Palavras-chaves: Respiração basal, compostagem laminar, matéria orgânica. 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Quando os micro-organismos decompõem os substratos orgânicos para obter 

energia para o crescimento e desenvolvimento celular, produzem dióxido de carbono 

(CO2), que é emitido para a atmosfera (PASSIANOTO et al., 2001). Em condições de 

campo, a liberação de CO2 também se dá através das raízes das plantas (ZENG et al., 

2005). Essa atividade microbiana, medida através da respiração do solo, é um componente 

importante no ciclo global do carbono, pois o solo contém duas vezes mais C do que a 
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atmosfera (COLEMAN et al., 2002), com emissões em torno de 68 a 100 Pg C/ano. Numa 

escala global, a emissão de CO2 do solo é 10 vezes maior do que a dos combustíveis 

fósseis e áreas submetidas ao desmatamento (RAICH et al., 2002). Por essa razão, a 

respiração do solo tem sido foco de muitos estudos nos diversos centros de pesquisa no 

mundo (BORKEN et al., 2002; ZIMMERMANN; FREY, 2002; YI et al., 2007; 

ANANYEVA et al., 2008; DING et al., 2010; KOERBER et al., 2010). 

Mudanças no uso da terra e das práticas de manejo induzem variações no teor de 

carbono orgânico no solo e são, em grande parte, responsáveis pelo aumento de CO2 

atmosférico (CANADELL et al., 2000). A adoção de sistemas de manejo conservacionistas 

que priorizam a manutenção de resíduos de culturas sobre a superfície do solo, 

minimizando as perturbações em seus atributos, é uma prática cada vez mais comum 

devido ao crescente interesse pela agricultura sustentável (ROLDAN et al., 2003), com 

potencial para aumentar o C do solo em cerca de 4,9 Pg,  em escala global (LAL, 1997). 

Além dos resíduos culturais, a necessidade de preservar o meio ambiente, através do 

descarte adequado e da reutilização, tem estimulado o aproveitamento dos mais variados 

tipos de resíduos orgânicos que são gerados em atividades rurais, agroindustriais e urbanas, 

seja como fertilizantes ou como condicionadores de solo (TEDESCO et al., 1999). 

 Os benefícios do reaproveitamento dos resíduos orgânicos nas propriedades do 

solo e na produção vegetal já foram comprovados em diversos experimentos. Rodda et al. 

(2006) verificaram que os humatos produzidos a partir de esterco bovino e da mistura 

esterco bovino associado ao bagaço de cana-de-açúcar proporcionaram estímulos 

significativos no crescimento radicular das plantas de alface. Trannin et al. (2007), ao 

cultivarem milho com doses crescentes de biossólido, observaram alterações na matéria 

orgânica e melhoria na maioria das características biológicas relacionadas à fertilidade do 

solo.  Brito et al. (2008) constataram que os compostos da fração sólida do chorume 

podem ser utilizados como corretivos orgânicos do solo, com benefícios agronômicos e 

ambientais. 

No entanto, a aplicação de variados tipos de resíduos no solo, em diferentes 

quantidades, altera o comportamento da microbiota, podendo estimular ou inibir a sua 

atividade, principalmente em relação aos processos de transformação da matéria orgânica, 

à ciclagem de nutrientes e às interações de troca com a maioria das espécies de plantas, 

especialmente as de importância agrícola (ZATORRE, 2008). Em função da sensibilidade 

às mudanças provocadas pelo manejo, a atividade microbiana é considerada um eficiente 

indicador de qualidade do solo (SAGGAR et al., 2001). Essas informações são de grande 
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importância para o desenvolvimento de estratégias de manejo que melhoram a fertilidade 

do solo e o sequestro de C. Chaves et al. (2006), ao avaliarem os impactos da aplicação de 

diferentes concentrações de lodo da indústria têxtil na atividade microbiana, verificaram 

que a respiração basal do solo aumentou nos três solos  estudados. Kummer et al. (2008), 

ao estudarem a influência de quatro sistemas de uso do solo sobre a biota, constataram uma 

elevação da respiração basal do solo devido a adição de resíduos de cana-de-açúcar e 

milho, sendo o aumento obtido pelos resíduos de milho mais expressivos. 

A Respiração basal é um dos mais antigos parâmetros utilizados para quantificar a 

atividade microbiana, um processo altamente influenciado pelo tipo de vegetação, 

sobretudo pelas mudanças impostas no microclima local e na quantidade de serrapilheira. 

Representa a oxidação da matéria orgânica por organismos aeróbios do solo, que utilizam 

O2 como aceptor final de elétrons, até CO2 (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Assim como 

outros processos metabólicos, a respiração é dependente do estado fisiológico da célula 

microbiana e é influenciada por diversos fatores do solo, como: umidade, temperatura, 

estrutura, disponibilidade de nutrientes, textura, relação C/N, presença de resíduos 

orgânicos, entre outros (THANG et al., 2006; SILVA et al., 2010). 

Em sistemas de plantio direto, cultivos perenes bem como em área de vegetação 

nativa, onde não há revolvimento da camada arável do solo, a deposição de resíduos ocorre 

na superfície e em função disso, muitos atributos do solo são submetidos à estratificação 

em profundidade, com maior acúmulo na camada superficial (FRANZLUEBBERS et al., 

2007), melhorando a qualidade do solo através da maior formação de agregados e aeração 

(SÁ; LAL, 2009), o que influencia significativamente a atividade microbiana. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade microbiana, através da 

respiração basal e as taxas de estratificação em solo tratado com resíduos orgânicos e 

cultivado com citros, no estado de Sergipe. 

 

5.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo e amostragem de solo 

O experimento foi instalado no assentamento Mangabeiras, situado no município de 

Umbaúba, localizado na região centro sul do estado de Sergipe, cujas coordenadas 

geográficas são 11º 22’ 32”de latitude sul e 37º 39’ 35” de longitude oeste. A Precipitação 

média anual é em torno de 1.601 mm com temperatura média anual de 24,3 ºC. O relevo se 
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apresenta como plano a suave ondulado; o solo é caracterizado como Argissolo Vermelho 

Amarelo, com textura arenosa. Em sua grande maioria, esse solo está localizado em região 

de Tabuleiros Costeiros, cujos solos apresentam camada coesa que dificulta a penetração 

das raízes e a adequada distribuição da água ao longo do perfil. Além da baixa capacidade 

de retenção de água, esses solos são muito pobres em matéria orgânica (CINTRA, 2006; 

EMDAGRO, 2008). A análise granulométrica, realizada seguindo o método proposto por 

Bouyoucos (1927), resultou em uma média de 77,61% de Areia, 1,89% de Silte e 20,49% 

de Argila, classificando a textura como franco-argilo-arenosa. De acordo com a Embrapa 

(2009) o solo apresentou as seguintes características (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características químicas e física do solo sob mata nativa e do solo cultivado com citros e 
tratado com resíduos orgânicos no estado de Sergipe. 
 
 

 

As amostras de solo foram coletadas em três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm), 

em três repetições, em uma área cultivada com laranja pêra (Citrus sinensis, L. Osbeck) e 

tratada com resíduos orgânicos. Amostras deformadas foram coletadas com auxílio de um 

trado holandês e as indeformadas, com um trado tipo Uhland. As amostras deformadas 

Tratamentos pH Ca Mg H Al P Ds 
 (H2O) ------ (cmolcdm-3) ------ (mg dm-3) (g cm-³) 

0-5 cm 
Convencional 6,80 3,42 2,23 2,23 0,00 13,07 1,40 

Húmus  7,39 4,92 2,70 0,83 0,00 569,55 1,24 
Compostagem laminar 7,55 3,63 3,31 1,32 0,00 176,90 1,29 

Compostagem laminar + NPK 7,54 3,76 3,49 0,99 0,00 508,86 1,23 
NPK 6,23 2,86 1,75 1,98 0,00 77,01 1,39 

Húmus + NPK 6,76 4,45 2,71 1,24 0,00 446,52 1,39 
Mata 5,26 2,42 1,05 4,45 0,25 4,21 1,08 

5-10 cm 
Convencional 5,50 2,25 1,46 3,07 0,15 3,75 1,50 

Húmus  7,10 3,29 2,32 0,83 0,00 105,16 1,56 
Compostagem laminar 7,00 3,25 2,07 1,27 0,05 96,50 1,44 

Compostagem laminar + NPK 7,00 3,04 2,63 0,78 0,05 90,39 1,24 
NPK 6,95 2,11 1,50 2,13 0,10 31,51 1,50 

Húmus + NPK 6,74 3,61 2,15 0,91 0,00 90,98 1,50 
Mata 5,10 1,80 0,96 4,09 0,45 0,80 1,25 

10-15 cm 
Convencional 5,91 2,25 1,47 2,84 0,05 7,03 1,41 

Húmus  6,95 3,67 2,05 0,83 0,00 75,04 1,59 
Compostagem laminar 6,95 2,40 1,37 1,32 0,00 83,90 1,22 

Compostagem laminar + NPK 6,97 2,52 1,61 2,43 0,05 38,86 1,26 
NPK 5,86 2,35 1,31 2,10 0,05 13,53 1,43 

Húmus + NPK 6,70 2,82 1,65 1,52 0,05 25,14 1,44 
Mata 5,17 1,15 0,55 2,34 0,55 0,80 1,36 
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foram homogeneizadas, secas à sombra e a temperatura ambiente, destorroadas e passadas 

em peneiras de malha 2 mm. E as indeformadas foram coletadas em cilindros volumétricos 

de 5,2 cm de diâmetro, altura de 2 cm e 42,47 cm3 de volume, seguindo a metodologia 

descrita pela Embrapa (1997), para determinação da densidade do solo (Tabela 1). 

A coleta foi feita aleatoriamente na projeção da copa das plantas cultivadas sob os 

seguintes tratamentos: 1. convencional (projeção da copa mantida livre de plantas 

invasoras através de capina manual; sem aplicação de fertilizantes); 2. húmus de minhocas 

(composto preparado na propriedade agrícola utilizando restos culturais e estercos); 3. 

compostagem laminar (resíduos culturais dispostos na projeção da copa, em lâminas 

alternadas com estercos); 4. compostagem laminar + adubação recomendada pela análise 

do solo; 5. adubação mineral com base na análise do solo; 6. húmus de minhocas + NPK 

(adubação recomendada pela análise do solo). O mesmo tipo de solo foi amostrado numa 

área sob mata nativa, nas proximidades da área experimental, para servir como referência.  

A prática da compostagem laminar, constituída por camadas alternadas de resíduos 

culturais disponíveis na propriedade juntamente com esterco fresco e fosfato de Gafsa, até 

a altura aproximada de 20 cm, foi executada no início do período chuvoso, sendo aplicada 

na zona do coroamento da laranjeira até o limite da projeção da copa. O resíduo utilizado 

na compostagem foi produzido na propriedade. Foram utilizadas para produção de 

resíduos, espécies de capim elefante variedade napier e gliricídia por serem de crescimento 

rápido e, adaptadas às características edafoclimáticas da região estudada. Os resíduos 

foram associados a esterco de animais no formato de compostagem laminar e adubação 

mineral. 

As amostras foram analisadas no laboratório de água e solo da Universidade 

Federal de Sergipe. 

 

Determinação da Respiração basal 

Para avaliação da atividade microbiana foi utilizado o método da respiração basal, 

seguindo a metodologia descrita por Alef e Nannipieri (1995). Inicialmente foram pesadas 

25 g de cada amostra de solo em recipientes plásticos previamente identificados. Essas 

amostras foram umedecidas à 70% da capacidade de campo e colocadas dentro de um 

recipiente de vidro juntamente com um becker de 50 ml contendo 10 ml de NaOH 0,5 M, 

sendo tampados imediatamente. Após 72 h de incubação, com temperatura controlada de 

26 ºC, o becker foi retirado do pote de vidro, sendo adicionado 1 ml de BaCl2 e duas gotas 
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de fenolftaleína para titulação. A mistura foi titulada com HCl 0,5 M até o ponto de 

viragem (mudança da cor branca para cor rósea), anotando-se o volume gasto. O mesmo 

procedimento foi realizado na prova em branco. Para realização dos cálculos foram 

pesados amostras de 1 g de solo umedecido, após o tempo de incubação, e colocados em 

estufa a 105 ºC por 24 h, sendo pesados novamente para a obtenção do peso seco. 

O princípio do método consiste na captura de CO2 liberado da respiração 

microbiana pela solução de NaOH e formação de  Na2CO3. A adição de BaCl2 impede que 

o Na2CO3 formado se desdobre em NaOH + CO2 novamente, quando da titulação. O 

NaOH não utilizado durante a incubação da amostra de solo é titulado com HCl 0,5 M até 

o desaparecimento da cor rósea 

Para determinação da RBS foi utilizada a seguinte equação: 

RBS (mg de C-CO2 kg-1 solo hora-1) = (((Vb-Va) . M . 6 . 1000)/Ps)/T 

Onde, RBS = carbono oriundo da respiração basal do solo; Vb (ml) = volume de 

ácido clorídrico gasto na titulação da solução controle (branco); Va (ml) = volume gasto na 

titulação da amostra; M = molaridade exata do HCl; Ps (g) = massa de solo seco e; T = 

tempo de incubação da amostra em horas. 

 

Determinação da Matéria orgânica total do solo 

O teor total da matéria orgânica do solo foi determinado conforme descrito em 

Mendonça e Matos (2005), adaptado de Yeomans e Bremner (1988). Inicialmente foram 

pesados 0,5 g de solo que foram transferidos para tubos de digestão. Nestes, foram 

adicionados 5 ml da solução de K2Cr2O7 0,167 mol L-1 e 7,5 ml de H2SO4 concentrado. Os 

tubos foram aquecidos em bloco digestor a uma temperatura 170 ºC por 30 min. Depois de 

frio, o conteúdo foi transferido para erlenmeyer de 250 ml, utilizando água destilada para 

um volume final de 80 ml. Após a adição de 3 gotas da solução indicadora, as amostras 

foram tituladas com a solução sulfato ferroso amoniacal 0,2 mol L-1, sendo observado o 

ponto de viragem (mudança da cor verde para o violeta-escuro). Nas mesmas condições 

foram feitos seis brancos controles dos quais três foram levados para digestão e os outros 

três permaneceram sem aquecimento. 

Para o cálculo do teor da matéria orgânica total foi utilizado a seguinte equação: 

MOS = COT . 1,724 

Onde, MOS = matéria orgânica total (g kg-1); COT = carbono orgânico total (g kg-1) 

e; 1,724 = participação do carbono em 58% na composição média da MOS.  



75 

 

Relação de Estratificação 

A taxa de estratificação foi calculada conforme Franzluebbers (2002). Em cada 

ponto amostrado, o valor da camada superficial do solo (0-5 cm) foi dividido pelo valor da 

camada subsuperficial (5-10 cm) e também pela camada mais profunda (10-15 cm). Foram 

calculadas taxas de estratificação para a atividade microbiana, matéria orgânica total do 

solo e fósforo. 

 

Análise estatística 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5 % de probabilidade por meio do software 

SISVAR® (FERREIRA, 2003). Foi determinado ainda o coeficiente de correlação de 

Pearson (p≤5) entre os atributos físicos e químicos e a RBS através do aplicativo 

computacional SAEG (2007). 

 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atividade microbiana do Solo 

A atividade microbiana, quantificada através da respiração basal do solo (RBS), 

resultou em valores que variaram entre 30,1 a 79,0 mg CO2 kg-1 (0-5 cm), de 23,0 a 47,3 

mg CO2 kg-1(5-10 cm) e de 19,9 a 55,2 mg CO2 kg-1(10-15 cm), sendo o menor valor 

observado para o tratamento húmus na camada de 10-15 cm e o maior para a mata na 

camada de 0-5 cm (Figura 1). Comparando-se a respiração do solo na mata nativa com a 

área de cultivo convencional de citros, independente da profundidade avaliada, observou-

se uma redução em torno de 97% na evolução do CO2. Esse fato deve-se, provavelmente, à 

redução no teor de matéria orgânica (Figura 2) e à maior densidade do solo (Tabela 1) no 

tratamento Convencional, dois fatores de grande importância para a atividade dos micro-

organismos. A redução da matéria orgânica implica em menor quantidade de substrato, 

fonte de nutrientes para o crescimento e desenvolvimento celular. O aumento na densidade 

do solo provoca redução no fluxo de gases, comprometendo a aeração e o fornecimento de 

oxigênio para as reações de decomposição do substrato orgânico.  
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Figura 1 - Médias da respiração basal (mg CO2 kg-1) nas três profundidades em solos sob diferentes 
tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. C- convencional, H- húmus, CL- compostagem laminar, 
CL + NPK- compostagem laminar + NPK, NPK- adubação NPK, H + NPK- húmus + NPK, M- mata. 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas em profundidades diferentes e no mesmo tratamento, não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

Já a aplicação de resíduos orgânicos, no intuito de melhorar a qualidade do solo 

antes usado em manejo convencional, promoveu aumentos de 60%, 80% e 110% na 

atividade microbiana nos tratamentos compostagem laminar, compostagem laminar + NPK 

e húmus + NPK, respectivamente (Figura 1). Apenas o tratamento somente com húmus 

não estimulou a atividade dos micro-organismos, provavelmente pelo elevado grau de 

estabilidade desse composto e menor quantidade de nutrientes, que embora presentes, não 

estão prontamente disponíveis.  De acordo com Follet e Schimel (1989), a maior liberação 

de CO2 geralmente ocorre em função da maior atividade biológica que se encontra 

relacionada diretamente com a quantidade de carbono lábil existente no solo. Os principais 

fatores que influenciam a atividade microbiana são a composição dos resíduos adicionados, 

seu estado físico e sua forma de aplicação (POWLSON, 2001). Altos valores de respiração 

basal podem indicar, em curto prazo, a liberação de nutrientes para as plantas, e em longo 

prazo, a perda de carbono orgânico do solo para a atmosfera (PARKIN et al., 1996). 

Levando-se em consideração as diferentes profundidades avaliadas, de forma geral, 

a aplicação de resíduos orgânicos, associados ou não a adubação mineral, na zona de 
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coroamento da laranjeira, promoveu aumentos de 23 a 116% nas taxas de respiração 

microbiana, na profundidade de 0-5 cm, em relação ao tratamento convencional. As 

maiores diferenças entre os tratamentos foram observadas na camada superficial do solo, 

onde normalmente há maior aporte de resíduos (Figura 1). Maiores taxas de liberação de 

CO2 foram observadas nos tratamentos compostagem laminar e húmus, ambos com a 

adição de NPK, o que deve ter contribuído para estimular a atividade microbiana. Ainda na 

camada superficial, observou-se uma redução de aproximadamente 160% na respiração do 

solo no tratamento convencional quando comparado à mata nativa, uma constatação dos 

danos biológicos causados ao solo pela retirada da vegetação nativa, em estado de 

equilíbrio. No entanto, já na camada de 5-10 cm, na mata nativa, observa-se também uma 

redução significativa na liberação de CO2, um fato que deve estar relacionado não apenas à 

redução da quantidade de MOS em profundidade (Figura 2), já que na mata essa redução 

não foi muito significativa, mas também à maior proteção do C no interior dos agregados 

do solo, condição muito comum em ambientes livres das ações antrópicas, e que garante o 

sequestro de C no solo (GRANDY; NEFF, 2008).  

Na camada de 5-10 cm, as maiores taxas de RBS, sendo inclusive, maiores 

significativamente do que as da mata foram verificadas pelos tratamentos compostagem 

laminar, compostagem laminar + NPK e húmus + NPK (Figura 1). Essa maior atividade 

biológica deve-se à aplicação constante de resíduos orgânicos frescos que proporciona a 

presença de matéria orgânica com grandes quantidades de carbono prontamente disponível 

(SAFFIGNA et al., 1989). E as menores taxas foram observadas no tratamento 

convencional e no tratamento húmus. Isso possivelmente ocorreu devido à redução de 

carbono lábil nesses tratamentos, o primeiro devido a não adição de resíduos orgânicos e o 

segundo, em função de uma quantidade maior de carbono estável fornecido pelo húmus. 

 Já na camada de 10-15 cm, o maior valor de RBS ficou por conta do tratamento 

húmus + NPK e o menor pelo tratamento húmus (Figura 1). O húmus é o tratamento que 

apresenta matéria orgânica mais estável em relação aos demais, porém quando associado a 

fertilizantes minerais, que são ricos em nutrientes mais prontamente disponíveis estimulam 

a biota aumentando assim a taxa de respiração basal no solo. 

Ao avaliar os mesmos tratamentos em profundidades diferentes, foi verificada uma 

redução significativa na liberação de CO2, a exceção dos tratamentos compostagem 

laminar e NPK que tiveram um aumento das taxas de RBS na camada intermediária (5-10 

cm) (Figura1). A atividade microbiana tende a ser maior nas camadas mais superficiais 

devido à maior quantidade de matéria orgânica decomposta pela biota do solo 
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(PRAGRANA, 2012). A respiração microbiana diminui com o aumento da profundidade 

do solo e correlaciona-se significativamente com o conteúdo de matéria orgânica (Figura 

2) e outros indicadores biológicos (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007). 

Sampaio et al. (2008), ao estudarem o impacto dos sistemas de cultivo 

convencional e orgânico de frutas sobre indicadores biológicos da qualidade do solo em 

um Neossolo Quartzarênico, do estado do Piauí, constataram que a adoção do sistema 

orgânico aumentou a atividade microbiana e o conteúdo de carbono orgânico do solo, 

mostrando benefícios para esse sistema agrícola. Silveira et al. (2011), ao avaliarem as 

mudanças microbiológicas ocorrentes em um Argissolo Vermelho Amarelo após a 

aplicação de dejeto suíno e calcário, verificaram que a liberação de C-CO2 aumentou com 

a aplicação de até 24 Mg ha-1, sendo que o percentual de biodegradação do resíduo 

manteve-se praticamente inalterado até a dose de 18 Mg ha-1 de dejeto suíno. Schimidt et 

al. (2013) também verificaram maior atividade microbiana nas áreas de produção orgânica 

do que nas áreas de produção convencional ao avaliarem sistemas de produção olerícola 

orgânica e convencional, no município de Novo Hamburgo, RS. Modesto et al. (2009) 

verificaram o efeito da adição do lodo de esgoto e resíduos orgânicos sobre o crescimento 

de duas espécies arbóreas de Cerrado e constataram maior atividade microbiana e maior 

crescimento para as duas espécies arbóreas nos tratamentos com lodo de esgoto, 

melhorando também a fertilidade do solo, com aumento dos teores de P, MO, Ca e Mg, 

sendo que a matéria orgânica e o P tiveram seus teores elevados nos tratamentos com 

mistura de lodo de esgoto e demais resíduos. 

O aumento dos teores P, Ca e Mg também foram verificados neste trabalho, assim 

como a elevação do pH, em todos os tratamentos, sendo maiores do que os da mata nativa, 

nas três profundidades (Tabela 1). Já o incremento de MO foi mais facilmente visualizado 

na camada superficial (Figura 2). De acordo com Pavinato e Rosolem (2008), a adição de 

resíduos vegetais resulta na elevação do pH por promover a complexação de H e Al com 

compostos do resíduo vegetal, deixando o Ca e o Mg mais livres na solução do solo 

(Tabela 1). 

 

Matéria Orgânica total do Solo 

 A matéria orgânica do solo (MOS) apresentou valores que variaram de 18,8 a 27,5 

g kg-1 (0-5 cm), de 16,2 a 21,3 g kg-1 (5-10 cm) e de 13,6 a 18,9 g kg-1 (10-15 cm), sendo o 

menor valor observado na camada de 10-15 cm para o tratamento húmus + NPK e o maior 
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na camada de 0-5 cm para o tratamento húmus (Figura 2). Na profundidade de 0-5 cm, 

verificou-se que os tratamentos que tiveram a adição de resíduos orgânicos foram os que 

apresentaram os maiores teores de MOS, a exceção do tratamento compostagem laminar 

que apresentou valores semelhantes ao dos tratamentos que não receberam a incorporação 

de resíduos orgânicos (convencional e NPK). Provavelmente, isso ocorreu em função do 

tratamento compostagem laminar, apresentar conteúdo orgânico mais facilmente 

decomponível o que estimulou a atividade microbiana, causando a diminuição nos teores 

de matéria orgânica. Nas profundidades de 5-10 cm e de 10-15 cm não foram observadas 

diferenças significativas entre os tratamentos. No geral, o teor total da MOS foi maior na 

camada mais superficial (0-5 cm) apresentando um decréscimo significativo com o 

aumento da profundidade (Figura 2). 

 

Figura 2 - Médias da matéria orgânica total (g kg-1) nas três profundidades em solos sob diferentes 
tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. C- convencional, H- húmus, CL- compostagem laminar, 
CL + NPK- compostagem laminar + NPK, NPK- adubação NPK, H + NPK- húmus + NPK, M- mata. 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas em profundidades diferentes e no mesmo tratamento, não 
diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Rocha et al. (2004) ao estudarem os efeitos da aplicação de doses crescentes de 

biossólido na fertilidade de um Latossolo Vermelho Amarelo, na nutrição mineral e no 

crescimento de um povoamento de Eucalyptus grandis, observaram que a fertilidade do 

solo aumentou gradualmente após a aplicação do biossólido, ocorrendo um aumento dos 
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teores de matéria orgânica, nas camadas de 5-10 e 10-20 cm. Brito et al. (2005) também 

verificaram incrementos da MOS ao analisarem os efeitos, em médio prazo, da adição de 

diferentes adubos orgânicos, em especial o esterco bovino, sobre as propriedades químicas 

de um Latossolo Vermelho escuro distroférrico, do município de Londrina-PR. Monteiro et 

al. (2006) ao avaliarem os efeitos da adição de resíduos de madeira nas principais 

propriedades físicas e químicas dos solos, quando utilizados como cobertura em áreas de 

reflorestamento, verificaram maior incremento de matéria orgânica através da utilização 

desses resíduos, contribuindo para o aporte deste material nos solos da região amazônica. 

 

Relação C/N dos solos avaliados 

A proporção de carbono e de nitrogênio (relação C/N) no solo e no substrato 

orgânico tem grande influência na capacidade da microbiota em degradar os compostos 

orgânicos.  Isto é devido à relação C/N da célula microbiana, em torno de 10/1, sendo que 

substratos com relação C/N muito diferente disso inibem potencialmente o processo de 

decomposição. À medida que o C é liberado, na forma de CO2, a concentração relativa de 

N no material remanescente aumenta, resultando em redução da sua relação C/N. À 

proporção que o resíduo é mineralizado, e sua relação C/N cai para 20-30, têm-se uma 

equivalência entre imobilização e mineralização, sendo a mineralização favorecida quando 

a relação C/N se tornar menor que 20 (CANTARELLA, 2007). No presente estudo, os 

valores da relação C/N variaram de 5,5 a 17,4 (0-5 cm), de 6,9 a 14,7 (5-10 cm), 7,2 a 14,0 

(10-15 cm) (Tabela 2), considerados dentro da faixa normal para a maioria dos solos 

minerais. Todos os tratamentos apresentaram relação C/N < 20, portanto, não apresentando 

riscos de imobilização de N.  

A adição de resíduos frescos ao solo aumenta a relação C/N, como pode ser 

observado no solo sob mata nativa, tornando o processo de degradação mais lento, o que 

permite um maior acúmulo de matéria orgânica lábil sobre a superfície, isso é visível na 

camada de 0-5 cm ao comparar os tratamentos mais conservacionistas com a mata e o com 

o manejo convencional. Apenas o tratamento compostagem laminar + NPK apresentou 

uma relação C/N menor do que o tratamento convencional, isso pode ter ocorrido em 

função desse tratamento ter sido associado a fertilizantes minerais que possuem nutrientes 

prontamente disponíveis reduzindo assim a sua relação C/N. 
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Tabela 2 – Valores do carbono, nitrogênio e da relação C/N nas três profundidades em solos sob diferentes 
tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Médias seguidas das mesmas letras minúsculas na mesma profundidade e em tratamentos diferentes não 
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott em 5% de probabilidade;  
** Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas entre profundidades diferentes e no mesmo tratamento, 
não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
 

Na superfície do solo, a maior relação C/N foi observada na mata nativa e a menor, 

no tratamento compostagem laminar + NPK, um reflexo da menor e da maior concentração 

de N, respectivamente. Os demais tratamentos apresentaram relação C/N semelhante. Na 

profundidade de 5-10 cm, o tratamento compostagem laminar + NPK continuou 

apresentando a menor relação C/N, porém, o tratamento convencional apresentou o maior 

valor, em função da redução do N em profundidade. Santi et al. (2003) ao avaliarem a 

adubação nitrogenada na aveia sobre a quantidade e qualidade dos resíduos aportados ao 

solo no sistema de plantio direto verificaram que o aumento da disponibilidade de N levou 

ao decréscimo na relação C/N dos resíduos produzidos pela aveia. Garay et al. (2003) ao 

estudarem a matéria orgânica e outros atributos em plantações de Acacia 

mangium  observaram uma menor relação C/N devido a maior quantidade de matéria 

Tratamentos 
C N C/N 

------------g kg-1-------------  
                                           0-5 cm 

Convencional 11,6Ab 1,2Ac 9,8Bb 
Húmus  15,9Aa 1,4Ab 11,3Ab 

Compostagem laminar 12,8Ab 1,3Ac 10,0Bb 
Compostagem laminar + NPK 14,2Aa 2,6Aa 5,5Ac 

NPK 10,9Ab 1,0Ad 11,0Ab 
Húmus + NPK 13,5Aa 1,2Ac 11,2Ab 

Mata 15,6Aa 0,9Bd 17,4Aa 
                                              5-10 cm 

Convencional 12,0Aa 0,8Bc 14,7Aa 
Húmus  12,3Ba 1,1Bb 11,4Ab 

Compostagem laminar 10,6Ba 1,3Aa 8,4Ac 
Compostagem laminar + NPK 9,4Ba 1,4Ba 6,9Ac 

NPK 10,3Aa 1,0Ab 10,3Ab 
Húmus + NPK 10,0Ba 1,0Bb 9,9Ab 

Mata 12,0Ba 1,1Ab 11,0Cb 
                                                10-15 cm 

Convencional 8,5Ba 0,7Bb 12,2Ba 
Húmus  10,4Ba 0,8Cb 13,3Aa 

Compostagem laminar 9,9Ba 0,8Bb 12,6Ba 
Compostagem laminar + NPK 10,0Ba 1,2Ca 8,3Ab 

NPK 8,6Aa 0,9Ab 9,6Ab 
Húmus + NPK 7,9Ba 1,1Ba 7,2Bb 

Mata 11,0Ba 0,8Bb 14,0Ba 
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orgânica incorporada ao solo pela decomposição decorrente da maior qualidade nutricional 

do folhiço da acácia. 

 

Relação de Estratificação (RE) da atividade microbiana, da matéria orgânica do solo e do 

Fósforo 

A relação de estratificação (RE) pode ser usada para avaliar a qualidade do solo e o 

funcionamento do ecossistema, permitindo avaliar a influência das práticas de manejo 

entre as profundidades ao comparar a camada superficial com as mais profundas. A RE da 

atividade microbiana variou de 0,8 a 2,1 (0-5:5-10 cm) e de 1,0 a 2,1 (0-5:10-15 cm) 

(Figura 3A). Como já era esperado, a maior taxa de estratificação da atividade microbiana 

foi observada no solo sob mata nativa (> 2,0), resultado da ausência de distúrbios físicos 

nesse ambiente. Em seguida, os tratamentos compostagem laminar + NPK e húmus, com 

RE de 1,45 a 2,0. Na segunda estratificação (0-5:10-15 cm), nota-se que os tratamentos 

húmus e compostagem laminar + NPK foram os que apresentaram as melhores RE da 

atividade microbiana (Figura 3A). Esses aumentos das relações de estratificação 

observados nos tratamentos de manejo mais conservacionista comprovam a sua eficácia 

em melhorar a atividade microbiana, uma vez que, a presença de resíduos orgânicos, ao 

proteger o solo dos impactos causados pelo manejo e o pelo clima, também diminui a 

emissão de CO2 para a atmosfera e aumenta o sequestro de carbono no solo (SILVA; 

MACHADO, 2000). 

Para o parâmetro matéria orgânica do solo, a RE variou de 1,0 a 1,5 (0-5:5-10 cm) e 

de 1,3 a 1,7 (0-5:10-15 cm) (Figura 3B). Já na primeira estratificação (0-5:5-10 cm), 

verificou-se um aumento da RE em todos os tratamentos ao serem comparados ao manejo 

convencional, sendo que os tratamentos húmus, compostagem laminar + NPK e húmus + 

NPK apresentaram REs iguais ou maiores que a da mata (Figura 3B). Comprovando assim, 

a influência dos diferentes tipos de resíduos na camada superficial sobre a camada 

subsuperficial. Na estratificação (0-5:10-15 cm), ao comparar a camada mais superficial 

com a mais profunda, verificou uma RE maior do que a da mata nos tratamentos húmus e 

húmus + NPK, possivelmente em função do húmus apresentar teores mais estáveis de 

MOS, permitindo uma visualização melhor dos seus benefícios nas camadas mais 

profundas. A RE da MOS apontou os tratamentos húmus, húmus + NPK e compostagem 

laminar + NPK como os mais eficientes.  
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Figura 3 – Relação de estratificação (0-5:5-10 e 0-5:10-15) da atividade microbiana (A), matéria orgânica do 
solo (B) e fósforo (C) em solos sob diferentes tratamentos em área de citros no estado de Sergipe. C- 
convencional, H- húmus, CL- compostagem laminar, CL + NPK- compostagem laminar + NPK, NPK- 
adubação NPK, H + NPK- húmus + NPK, M- mata. 
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Elevadas relações de estratificação da MOS indicam solos preservados, em 

equilíbrio, com elevada qualidade na camada superficial, e consequentemente que 

apresentam melhoria nas taxas de infiltração de água, melhor desenvolvimento da 

macroporosidade para transmissão eficiente do ar e da água através do perfil, maior 

estabilidade de agregados, suprimento adequado de nutrientes ao longo do tempo e com 

isso melhor atividade da microbiota. 

Quanto aos teores de fósforo, foram encontrados valores considerados elevados 

para os solos do estado de Sergipe (Sobral et al., 2007). Os tratamentos húmus, 

compostagem laminar, compostagem laminar + NPK, NPK e húmus + NPK apresentaram 

valores bem superiores ao considerado alto (>15) nas três profundidades, a exceção do 

tratamento NPK que teve o teor de P reduzido ao teor considerado médio (7 a 15) na 

profundidade de 10-15 cm (Tabela 1). O valor da RE variou de 1,8 a 5,6 (0-5:5-10 cm) e 

de 1,9 a 17,8 (0-5:10-15 cm) (Figura 3C). Na primeira estratificação (0-5:5-10 cm), 

verificou-se um aumento da RE em todos os tratamentos ao serem comparados ao manejo 

convencional a exceção dos tratamentos compostagem laminar e NPK (Figura 3C). Na 

segunda estratificação (0-5:10-15cm), verificou-se aumento da RE em todos os tratamentos 

em relação ao manejo convencional, sendo alguns deles maiores do que a RE da mata. 

(Figura 3C). Esse aumento dos teores de P no solo possivelmente ocorreu devido à adição 

de resíduos ricos nesse elemento como o esterco e principalmente do fosfato de Gafsa 

(KIEHL, 1985) que foram incorporados a palha triturada no formato de compostagem 

laminar, na presença e ausência de minhocas e adubação mineral. A aplicação de resíduos 

orgânicos em um só local (zona de coroamento) também contribuiu para o elevado teor de 

P no solo.  

 

Correlação entre os atributos físico-químicos e a respiração basal do solo 

 Na camada de 0-5 cm, verificou-se que a Respiração basal do solo se correlacionou 

positivamente com a MOS, N, C/N, P, Ca, Al, H e Argila e de forma negativa com o pH, 

Mg e Ds (Tabela 3). Isso indica que de uma forma geral adição de resíduos orgânicos 

estimulou a respiração microbiana, aumentando os teores de MOS e consequentemente a 

sua fertilidade. Na camada intermediária (5-10 cm), a respiração basal se correlacionou 

positivamente com o pH, N, P, Ca, Mg e Argila e negativamente com a MOS, C/N, Al, H e 

Ds (Tabela 3). Já na profundidade de 10-15 cm a respiração basal do solo apresentou 

correlações positivas com o pH, N, Al e Argila e correlações negativas com a MOS, C/N, 
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P, Ca, Mg, H e Ds. Nas camadas mais profundas, a MOS do solo se encontra um pouco 

mais estável diminuindo assim a atividade microbiana e consequentemente a sua 

disponibilização de nutrientes. A Ds se correlacionou negativamente com a respiração 

basal em todas as profundidades, isso porque a estimulação da biota aumenta a 

macroporosidade do solo ocorrendo consequentemente a diminuição da densidade do 

mesmo. Os maiores valores da Ds foram no geral observados na área cultivada do que na 

área de referência, esse padrão é natural, uma vez que, as áreas cultivadas sofrem 

interferência do homem com as práticas de manejo (Tabela 1). 

 

Tabela 2 - Coeficientes de correlação de Pearson com as respectivas significâncias para os atributos físico-
químicos relacionados a respiração basal em área de citros após a aplicação de resíduos orgânicos no estado 
de Sergipe. 

Atributos MOS pH N C/N P Ca Mg Al H Argila Ds 

 0-15 cm 

Respiração basal 0,38 0,04 0,42 0,007 0,37 0,33 0,26 0,07 0,08 -0,03 -0,34 

 0-5 cm 

Respiração basal 0,48 -0,38 0,20 0,33 0,15 0,09 -0,002 0,63 0,41 0,30 -0,39 

 5-10 cm 

Respiração basal -0,56 0,29 0,51 -0,68 0,36 0,35 0,26 -0,30 -0,10 0,21 -0,27 

 10-15 cm 

Respiração basal -0,17 0,13 0,58 -0,36 -0,07 -0,20 -0,19 0,18 -0,10 0,026 -0,17 

 
 
5.4. CONCLUSÕES 
 

• A utilização de um manejo mais conservacionista provocou a elevação da 

respiração basal do solo, demonstrando ser um eficiente indicador da qualidade do 

mesmo para avaliar as alterações de manejo em curtos períodos de avaliação.  

 

• A compostagem laminar assim como a adição de húmus de minhoca associados ou 

não a adubação mineral promoveram o aumento dos teores totais de matéria 

orgânica, assim como também a elevação de alguns atributos químicos do solo 

como pH, P, Ca e Mg melhorando assim, a fertilidade do solo. Isso também pode 

ser verificado na correlação de Pearson. 

 

• Todos os tratamentos apresentaram relação C/N < 20, portanto, não apresentando 

riscos de imobilização de N.  
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• As REs observadas nos tratamentos de manejo mais conservacionistas 

comprovaram a sua eficácia em melhorar a atividade microbiana e as REs da MOS 

indicaram os tratamentos húmus, húmus + NPK e compostagem laminar + NPK 

como os mais eficazes em elevar o teor de matéria orgânica do solo. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 

• Foi verificado que a distribuição de C nas frações da MOS mudaram quando o solo 

da mata foi trazido para o cultivo e mais uma vez quando houve a incorporação de 

resíduos orgânicos no solo. 

 

• Quando o manejo convencional é substituído por práticas mais conservacionistas de 

manejo do solo, obtêm-se resultados tão bons ou até mesmo melhores aos 

encontrados na mata nativa.  

 

• A compostagem laminar bem como o húmus de minhoca aumentaram o teor total 

de MOS promovendo benefícios para o mesmo, o que ocasionará 

consequentemente em uma maior produtividade.  
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