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RESUMO GERAL 

 

O manejo do solo deve ser realizado de tal forma que garanta a produção 

sustentável ao longo dos anos. Dentre as técnicas empregas, o manejo 

agroecológico e o plantio direto favorecem a manutenção da cobertura do solo 

e o aporte de matéria orgânica. Partindo da hipótese de que o maior aporte de 

resíduos culturais aumenta o conteúdo e estoque de matéria orgânica no solo, 

bem como reduz a emissão de C-CO2, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar o 

impacto do manejo na matéria orgânica do solo e na emissão de C-CO2, nos 

períodos secos e chuvosos em diferentes cultivos agrícolas. O capítulo 1 foi 

desenvolvido na comunidade de Feliz Lembrança, Alegre–ES, onde foram 

avaliados sistemas de manejo em pastagem (PAST), café a pleno sol (PS) e 

café em sistema agroflorestal (SAF) e uma mata nativa (MN). O capítulo 2 foi 

desenvolvido no Incaper de Domingos Martins, onde se avaliou tratamentos de 

plantio direto de hortaliças sob palhada de gramínea (PD-G), leguminosa (PD-

L), consórcio gramínea/leguminosa (PD-GL) e convencional utilizando enxada 

rotativa no pré-plantio (PC)em um delineamento de blocos casualizados. 

Amostras de solos em diferentes camadas foram coletadas para caracterização 

química e da matéria orgânica. Foram realizadas medições de emissão de C-

CO2, temperatura do solo, umidade do solo e C biomassa microbiana do solo in 

situ. Foi utilizada análise de variância multivariada, vinculada a teste de 

aleatorização e aplicação de contrastes ortogonais no capítulo 1 e análise de 

variância aplicando teste F e teste de médias no capítulo 2. O SAF apresentou 

maior conteúdo de C orgânico total (19,8 g/kg) na camada de 0 a 5 cm e a 

PAST em subsuperfície. O menor estoque de C e N e os maiores valores de 

quociente metabólico foram encontrados no PS. O SAF reduziu a emissão de 

C-CO2 em 1,93 Mg ha-1 ano-1 em relação ao PS. O C orgânico total variou de 

34,94 a 50,48 g/kg no PD-GL enquanto no sistema PC essa variação foi de 

27,11 a 43,74 g/kg no perfil amostrado. A emissão média anual foi de 15,89 Mg 

C-CO2 ha-1 ano-1para a PD-G enquanto o PD-GL foi de 13,77; PD-L de 13,09 e 

PC de 11,20 Mg C-CO2 ha-1 ano-1. No PC, o balanço de C foi negativo (-2,15Mg 

ha-1), além de apresentar as menores médias anuais de umidade do solo e C 

biomassa microbiana e maior Qmet anual. Sistemas com contínuo e 
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diversificado aporte de matéria orgânica promovem redução na emissão de C-

CO2, bem como atuam no sequestro de C atmosférico. 

 

Palavras-chave: Uso e manejo, compartimentos da matéria orgânica, perda de 

C, sistemas agroflorestais, sequestro de C, plantio direto, hortaliças orgânicas 
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GENERAL ABSTRACT 

 

The soil management practices should be applied in such a way as to ensure 

sustainable production and quality over the years. Agroecological management 

and no tillage emphasize the maintenance of soil cover and input of organic 

matter. Assuming that major input of organic matter increases content and stock 

of organic matter in the soil and reduces CO2-C emission, the general 

objectives of this study were to compare the impact of different management 

practices on soil organic matter and CO2-C emissions, in dry and rainy periods 

in different agricultural systems. The chapter 1 was carried out in family 

smallholders located at Feliz Lembrança community, where were evaluated 

agroforestry coffee system (ACS), full sun coffee system (FS), pasture (PAST) 

and native rainforest (NR). The chapter 2 was carried out at Incaper of 

Domingos Martins, treatments were no tillage on straw grass (NT-G), 

leguminous (NT-L), intercroppinggrass/leguminous (NT-GL) and conventional 

tillage(CT)using rotary hoeing in pre-planting in a randomized block design. Soil 

samples were taken in different layers for chemical and organic matter 

characterization.CO2-C emissions, soil temperature, soil moisture and soil 

microbial biomass C were measured in situ at four periods in the year. 

Multivariate analysis of variance and randomization test was used on chapter 1 

and F test and Tukey test on chapter 2. ACS showed highest soil C content 

(19.8 g/kg) in the 0-5 cm soil layer and PAST above ground. Lowest C and N 

stock and highest metabolic quotient for CO2-C was recorded in FS. ACS 

decreased 1.93 Mg CO2-C ha-1 year-1 emission compared to PS system. Total 

organic C ranged from 34.94 to 50.48 g/kg in PD/GL and 27.11 to 43.74 g/kg in 

CT. Annual average CO2-C emissions (µmol CO2 m
-2s-1) followed the order: NT-

G (15.89) >NT-GL (13.77) >NT-L (13.09) > CT (11.20). Carbon balance was 

negative (-2.15 Mg ha-1) from CT and lowest annual average of soil moisture 

and microbial biomass C, as well as higher annual Qmet. Management systems 

with continuous and diversified input of organic matter, reduces losses of C by 

CO2-C emission, as well as act as atmospheric C sink. 

Keywords: Use and management, compartments of organic matter, C losses, 

agroforestry system, C sequestration, no tillage, organic vegetables 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

No sul do estado do Espírito Santo, a agricultura é predominantemente familiar, 

presente em 70% dos estabelecimentos agrícolas, ocupando 6% da área 

agrícola do território (ESPÍRITO SANTO, 2008). O uso da terra é 

principalmente em monocultura com pecuária bovina e café (62%) (ESPÍRITO 

SANTO, 2008). O sul do estado do Espírito Santo caracteriza-se como uma 

região acidentada e heterogênea nos aspectos de geologia, solos e regime 

pluviométrico, resultando em uma enorme diversidade de ambientes (LANI, 

1987). Na região, a maioria dos sistemas agrícolas é implantada em locais de 

acentuado declive, além da baixa aplicação de insumos agrícolas e práticas de 

manejo de menor sustentabilidade agrícola (THOMAZINI et al., 2012). Essas 

são condições propícias à degradação quando as atividades agrícolas não 

contam com adequado sistema de conservação e manejo. Nessa região são 

documentadas perdas de solo pela erosão hídrica variando de 0,001 a 

5,2Mg/há durante o período chuvoso, para sistemas agroecológicos e 

convencionais, respectivamente (THOMAZINI et al., 2012). 

 

Na região serrana ocorre predomínio da produção de hortaliças, que 

abastecem o estado e outros da região sudeste e do Brasil, caracterizada pela 

produção familiar e diversificação nos cultivos (SOUZA e GARCIA, 2013). 

Embora ocorra predomínio do cultivo intensivo e com revolvimento do solo no 

plantio de hortaliças, a utilização de manejo orgânico vem se difundindo entre 

os agricultores da região (SOUZA e GARCIA, 2013). O manejo do solo/lavoura 

é fundamental para assegurar uma produtividade desejada ao longo dos anos, 

visto que as alterações no ambiente solo afetam efetivamente a quantidade e a 

qualidade da matéria orgânica, que estão intimamente relacionadas à 

sustentabilidade dos ecossistemas (MENDONÇA et al., 2001a). 

 

O manejo agroecológico é capaz de promover aumentos no conteúdo de 

matéria orgânica do solo (SOUZA et al., 2012). A utilização de sistemas 

agroflorestais, o cultivo orgânico e o plantio direto são estratégias eficientes na 

manutenção da qualidade do solo para produção sustentável (LAL et al., 2011). 

O balanço de C no solo é dependente da relação entre as adições de C e as 
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perdas para a atmosfera resultante da oxidação microbiana do C orgânico a 

CO2 (LAL et al., 2011). Com a mineralização da matéria orgânica do solo, 

ocorre aumento da emissão de CO2 para a atmosfera (STOCKMANN et al., 

2013). O sistema plantio direto apresenta potencial para mitigar a emissão de 

C-CO2, uma vez que a rotação de culturas e a manutenção dos resíduos 

culturais na superfície do solo proporcionam a decomposição gradual do 

material orgânico, que, associado à fração mineral, favorece o aumento do C 

no solo (BAYER et al., 2009). Isso também é verificado em sistemas 

agroflorestais que permitem a decomposição gradual da matéria orgânica e 

propiciam o acúmulo de C no solo, principalmente na camada superficial (NAIR 

et al., 2009).  

 

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

microrganismos nos processos de decomposição dos resíduos vegetais e da 

matéria orgânica no solo, as quais também são influenciadas pela temperatura 

e umidade do solo (LA SCALA et al., 2006). Em vista a um cenário de 

mudanças na temperatura e regime pluviométrico global, as mudanças de 

manejo na atividade agrícola podem alterar efetivamente a dinâmica da matéria 

orgânica do solo, contribuindo com maior ou menor potencial de emissão de C-

CO2 para a atmosfera. Diante do exposto e com a hipótese geral de que 

sistemas de manejo conservacionistas promovem maior estabilidade da 

matéria orgânica no solo e promovem menores emissões de C-CO2, o objetivo 

geral do trabalho foi avaliar impacto do manejo na matéria orgânica do solo e 

na emissão de C-CO2, nos períodos secos e chuvosos em diferentes cultivos 

agrícolas. Os objetivos específicos foram quantificar os compartimentos, 

estoques e conteúdo da matéria orgânica, bem como determinar as relações 

da emissão de C-CO2 com a temperatura do solo, umidade do solo e C 

biomassa microbiana. 

 

 

 

 



19 
 

 

2 REFERÊNCIAS 

 

BAYER, C.; DIECKOW, J.; AMADO, T.J.C.; ELTZ, F.L.F.  VIEIRA, F.C.B. Cover 

crop effects increasing carbon storage in a subtropical no-till sandy Acrisol. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40:1499-1511, 2009. 

 

ESPÍRITO SANTO (Estado) (2008) Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Plano estratégico de desenvolvimento 

da agricultura capixaba- Novo Pedeag 2007-2025 – região do Caparaó. 

Vitória, 284p. 

 

LAL, R., DELGADO, J.A., GROFFMAN, P.M., MILLAR, N., DELL, C., ROTZ, A. 

Management to mitigate and adapt to climate change. Journal of Soil and 

Water Conservation, 66, 276–285, 2011. 

 

LANI, J. L. Estratificação de ambientes na Bacia do Rio Itapemirim, no sul 

do Estado do Espírito Santo. 1987. 114p. Dissertação (Mestrado em Solos e 

Nutrição de Plantas) - Viçosa, UFV. 1987. 

 

LA SCALA, N.; BOLONHEZI, D.; PEREIRA, G.T. Short-term soil CO2 emission 

after conventional and reduced tillage of a no till sugar cane area in Southern 

Brazil. Soil and Tillage Research, 91:244-248, 2006. 

 

MENDONCA, E. S.; LEITE, L. F. C.; FERREIRA NETO, P. S. Cultivo do café 

em sistema agroflorestal: uma opção para recuperação de solos degradados. 

Revista Árvore, v. 25, n.3, p. 375-383, 2001. 

 

NAIR, P. K. R.; KUMAR, B. M.; NAIR, V. D. Agroforestry as a strategy for 

carbon sequestration. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 172:10–

23, 2009. 

 

SOUZA, J. L.; PREZOTTI, L. C.; GUARÇONI M, A. Potencial de sequestro de 

carbono em solos agrícolas sob manejo orgânico para redução da emissão de 

gases de efeito estufa. Idesia (Arica) 30, 7–15, 2012. 



20 
 

 

 

SOUZA, J. L.; GARCIA, R. D. C. Custos e rentabilidades na produção de 

hortaliças orgânicas e convencionais no Estado do Espírito Santo. Revista 

Brasileira de Agropecuária Sustentável, v. 3, p. 11-24, 2013. 

 

STOCKMANN, U., ADAMS, M. A., CRAWFORD, J.W., FIELD, D.J., 

HENAKAARCHCHI, N., JENKINS, M., MINASNY, B., MCBRATNEY, A.B., 

COURCELLES, V.D.R. DE, SINGH, K., WHEELER, I., ABBOTT, L., ANGERS, 

D. A., BALDOCK, J., BIRD, M., BROOKES, P.C., CHENU, C., JASTROW, J.D., 

LAL, R., LEHMANN, J., O‟DONNELL, A.G., PARTON, W.J., WHITEHEAD, D., 

ZIMMERMANN, M. The knowns, know nun knowns and unknowns of 

sequestration of soil organic carbon.Agriculture, Ecosystems & 

Environment, 164, 80–99, 2013. 

 

THOMAZINI, A.; AZEVEDO, H. C. A.; MENDONÇA, E. S. Perdas de solo, água 

e nutrientes em sistemas conservacionistas e convencionais de café no sul do 

estado do Espírito Santo. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 7, n. 2, p. 

150–159, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

CAPÍTULO 1: IMPACTO DO USO E MANEJO NA MATÉRIA ORGÂNICA DO 

SOLO E EMISSÃO DE C-CO2 NO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

RESUMO 

Alterações do manejo e os diferentes tipos de práticas agrícolas podem 

influenciar diretamente a dinâmica de carbono (C) nos sistemas agrícolas. O 

objetivo geral do trabalho foi comparar sistemas de manejo de café 

agroflorestal (SAF), a pleno sol (PS) e uma pastagem (PAST)tendo como 

referência uma mata nativa (MN) e seus impactos na matéria orgânica do solo 

e emissão de C-CO2, nos períodos secos e chuvosos da região sob bioma 

Mata Atlântica na comunidade de Feliz Lembrança, Alegre -ES. Em cada área 

foi demarcada uma área amostral de 300 m² dividida em três parcelas 

experimentais de 100 m² cada. Em cada parcela foi aberta uma trincheira de 1 

m, onde foram coletadas amostras deformadas de solo nas camadas de 0-5, 5-

20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm para caracterização química e da matéria 

orgânica. Foram realizadas medições de emissão de C-CO2, temperatura do 

solo, umidade do solo e C biomassa do solo in situ na profundidade de 5 cm. 

Foi utilizada análise de variância multivariada, vinculada a teste de 

aleatorização e aplicação de contrastes ortogonais. O SAF apresentou maior 

valor de C orgânico total (19,8 g/kg) na camada de 0 a 5 cm. Na camada de 5 a 

20 cm, os valores de C orgânico total (16,4 g/kg) e nitrogênio total (1,6 g/kg) 

foram superiores na pastagem. O menor estoque de C e N e os maiores 

valores de quociente metabólico foram encontrados no PS. O SAF reduziu a 

emissão de C-CO2em 1,93Mgha-1 ano-1 em relação ao PS. O sistema PAST se 

mostrou menos sensível à perda de C-CO2 devido à proteção química e física 

da matéria orgânica, bem como maiores conteúdos de C recalcitrante no perfil. 

O SAF proporciona maior aporte de frações lábeis, aumentando a 

mineralização e emissão de C-CO2 desse material pelos microrganismos, 

contribuindo para maior incorporação de C no solo em relação a PS. Sistemas 

de manejo com aporte de material orgânico contínuo e diversificado aumentam 

os conteúdos de C no solo, a estabilidade da biomassa microbiana, bem como 

reduzem a perda de matéria orgânica via emissão de C-CO2. 

Palavras-chave: Sistemas agroflorestais, mudanças climáticas, 

compartimentos matéria orgânica, C e N orgânico do solo 
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CHAPTER 1: IMPACT OF USE AND MANAGEMENT ON SOIL ORGANIC 

MATTER AND C-CO2 EMISSION IN THE ATLANTIC RAINFOREST BIOME 

ABSTRACT 

Management changes and implementation of different agricultural practices can 

greatly affect the global carbon (C) budget among agricultural systems. The 

general objectives of this study were to compare the impact of different 

management practices under agroforestry coffee system (ACS), full sun coffee 

systems (FS), pasture (PAST) and native rainforest (NR) on soil organic matter 

and CO2-C emissions, in dry and rainy periods in the Atlantic Rainforest Biome. 

In each system a sample area of 300 m² was divided into three experimental 

subplots of 100 m² each one. In each subplot, samples were taken at five 

different layers (0-5, 5-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm) for chemical and organic 

matter characterization. Carbon dioxide emissions, soil temperature, soil 

moisture and soil microbial biomass C were measured at four periods in the 

year at 5 cm soil depht. Multivariate analysis of variance and randomization test 

were used following by orthogonal contrasts comparison. ACS showed highest 

soil C content (19.8 g/kg) in the 0-5 cm soil layer. In the 5-20 cm layer, the 

values of total organic C (16.4 g/kg) and total nitrogen (1.6 g/kg) were higher in 

the PAST. Lower C and N stock and higher metabolic quotient for CO2-C were 

recorded in FS. ACS decreased 1.93 Mg CO2-C ha-1 year-1 emission compared 

to FS system. PAST system was less sensitive to the CO2-C release due to 

chemical and physical protection of organic matter, as well as higher content of 

recalcitrant C. ACS provides continuous input of labile organic matter fractions, 

increasing mineralization and CO2-C emission of it, contributing to continuous 

incorporation of soil C compared to FS. Management systems with continuous 

and diversified input of organic matter enables increasing in soil C storage, 

stability of microbial biomass, as well as reduces losses of CO2-C emission.  

 

Keywords: Agroforestry system, climate change, compartments of organic 

matter, soil organic C and N  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura do café conilon é uma atividade agrícola importante no Brasil, 

gerando divisas e empregos de forma significativa para os agricultores e para a 

agricultura brasileira. A produção ocorre, em sua maioria, em propriedades de 

agricultura familiar, fixando o homem no campo, promovendo melhor a 

interiorização e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico 

(FERRÃO et al., 2004). A substituição da mata atlântica por atividades 

agrícolas, como a cafeicultura, resultou em uma drástica redução do maciço 

florestal brasileiro (CUNHA et al., 2009). Os fragmentos florestais 

remanescentes são pobres em espécies, caracterizando ecossistemas muito 

degradados quanto ao solo e à biodiversidade devido à interferência antrópica 

(GAMA RODRIGUES et al., 2008). O cultivo de café a pleno sol, que 

geralmente está associado ao preparo intensivo do solo, promove a 

fragmentação dos macroagregados em unidades menores e favorece com isto 

a exposição da fração lábil da matéria orgânica aos microrganismos, causando 

sua decomposição (MENDONÇA et al., 2001; GAMA-RODRIGUES et al., 

2010) e aumento da emissão de C-CO2(ANDERSON e DOMSCH, 2010). As 

alterações desses estoques de C, como consequência de mudanças no uso da 

terra devido à substituição de áreas com vegetação nativa por áreas de cultivo 

agrícola intensivo, acarretam mudanças ambientais severas (LAL, 2004). A 

utilização dessa cultura a pleno sol pode em longo prazo promover perda da 

qualidade química, física e biológica do solo, refletindo diretamente na 

capacidade produtiva da cultura e necessidade de aplicação de insumos 

agrícolas. 

 

A camada superficial dos solos (0-30 cm de profundidade) armazena quase 

metade do C do solo, sendo considerada a parte mais vulnerável à perda via 

emissão de C-CO2 devido a mudanças no manejo e o uso da terra(POWLSON 

et al., 2011). A quantidade total de C orgânico do solo está em torno de 1500 

Pg(Pentagrama, 1015 g) (LAL, 2004), é aproximadamente o dobro do C 

acumulado na atmosfera. Devido a isso, alterações nos estoques de C no solo 

podem elevar potencialmente as emissões de gases de efeito estufa, como o 

dióxido de C (CO2), transferindo-os da biosfera para a atmosfera (LA SCALA et 
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al., 2009; DAVIDSON e JANSSENS, 2006; LAL, 2004; LIEBIG et al., 2013; 

SONG et al., 2013). 

 

Embora no Brasil ocorra predomínio do cultivo do café a pleno sol, cada vez 

mais os cafeicultores estão aderindo ao cultivo associado a outras 

espécies.(THOMAZINI et al., 2012; DUARTE et al., 2013; PEZARICO et al., 

2013). A diversificação tal como a utilização dos sistemas agroflorestais 

(SAFs), aumentam a adição de resíduos vegetais(THOMAZINI et al., 2012), 

constituindo alternativas importantes no sequestro de C atmosférico, 

aumentando o conteúdo de C no solo (LAL, 2004). Nesse contexto, a utilização 

de espécies arbóreas juntamente com o café vem ganhando destaque. O SAF 

trata-se de sistemas sustentáveis de uso da terra que combinam, de maneira 

simultânea ou em sequência, a produção de cultivos agrícolas com plantações 

de árvores frutíferas ou florestais na mesma unidade de terra (NAIR et al., 

2008). O uso de espécies arbóreas nativas em sistemas agroflorestais pode 

melhorar a qualidade do solo gerando maior sustentabilidade para os 

agricultores (SOUZA et al., 2012), e ser um importante mecanismo de 

reflorestamento de regiões chave de preservação como o bioma Mata Atlântica 

(MENDONÇA et al., 2001). O material orgânico produzido por árvores em SAFs 

protege o solo contra a erosão, serve de alimento para os organismos do solo, 

melhora a estrutura do solo e contribui para a ciclagem de nutrientes, 

aumentando a disponibilidade de nutrientes para as plantas (NAIR et al., 2009; 

BEDDY et al., 2010; MATOS et al., 2011). A cobertura vegetal e ausência de 

revolvimento do solo que são proporcionadas nos ambientes dos SAFs, 

resultam em decomposição gradual do material orgânico, que é incorporado no 

solo ao longo dos anos (PEZARICO et al., 2013). 

 

A partir do protocolo de Kyoto, a utilização de SAFs ganhou maior atenção 

como estratégia para fixar C no solo. Os SAFs foram reconhecidos como tendo 

o maior potencial de sequestro de C de acordo com o relatório do painel 

intergovernamental sobre mudanças climáticas (IPCC) (IPCC, 2000). Esse 

maior potencial está relacionado à grande extensão da área disponível(630 

x106 ha) em todo o mundo para a adoção de SAFs (JOSE e BARDHAN, 

2012).Vários autores têm sugerido que, em comparação com pastagens e 
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culturas solteiras, os SAFs têm maior potencial de sequestro de C no solo 

devido ao aumento nas taxas de adição e à incorporação de matéria orgânica 

(KIRBY e POTVIN 2007; SÁ e LAL, 2009; NAIR et al., 2009; BEDDY et al. 

2010). Além da quantidade significativa de C armazenado na biomassa acima 

do solo, SAFs também podem armazenar C em subsuperfície. Enquanto a 

maioria dos estudos relata sequestro de C acima do solo, o sequestro em 

profundidade do solo muitas vezes não é relatado nos SAFs (JOSE e 

BARDHAN, 2012). Existe carência de informações sobre a capacidade desses 

sistemas cultivados em regiões tropicais como regulador dos principais 

processos relacionados ao ciclo do C. 

 

A adoção de novos modelos agrícolas promove alterações na decomposição 

microbiana da matéria orgânica e na densidade de raízes, que são quase que 

inteiramente responsáveis pela emissão de C-CO2 (SONG et al., 2013). Os 

principais processos químicos e bioquímicos relacionados às perdas de C-CO2 

são dependentes da temperatura e umidade do solo, que podem variar no 

tempo e espaço(LA SCALA et al., 2009; CRUVINEL et al., 2011; LAL, 2004; 

STOCKMANN et al., 2013). Assim, as condições climáticas têm papel chave 

sobre o potencial dos sistemas de manejo em reduzir a emissão de C-CO2 

(CRUVINEL et al., 2011). As mudanças relacionadas ao manejo podem 

influenciar diretamente as variações anuais de temperatura e umidade no solo, 

alterando a dinâmica das emissões de C-CO2 (LA SCALA et al., 2009). 

Sistemas de produção de café ocupam cerca de 10 milhões de hectares no 

mundo (FAO, 2011), de forma que sua concepção e gestão têm extrema 

importância para a dinâmica C. Identificar práticas de gestão agrícola ou 

mudanças no uso da terra que podem sequestrar C (acumulando C no solo), 

fontes (emitindo C) ou manter estoques de C nos níveis atuais, é 

imprescindível na identificação de estratégias eficazes no cenário das 

mudanças climáticas globais esperadas. O objetivo geral do trabalho foi 

comparar sistemas de manejo de cafezais agroflorestais, a pleno sol e uma 

pastagem tendo como referência uma mata nativa, avaliando os impactos na 

matéria orgânica do solo e emissão de C-CO2, nos períodos secos e chuvosos 

da região sob bioma Mata Atlântica na comunidade de Feliz Lembrança, 

Alegre-ES. Os objetivos específicos foram quantificar os compartimentos, 



26 
 

 

estoques e conteúdos da matéria orgânica, bem como determinar as relações 

da emissão de C-CO2 com a temperatura do solo, umidade do solo e C 

biomassa microbiana. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Descrição do local de estudo 

O estudo foi realizado em três propriedades de agricultura familiar e uma mata 

nativa na comunidade Feliz Lembrança (20°47'52.51"S 41°30'37.72"W), 

município de Alegre, microrregião do Caparaó, Espírito Santo, área de 

abrangência do bioma Mata Atlântica. Segundo a classificação de Köppen, o 

clima da região é do tipo Aw, caracterizado pelo inverno seco e verão chuvoso. 

As médias mensais de precipitação e temperatura do ar ao longo do período 

estudado são apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Precipitação e temperatura do ar média mensal ao longo do ano de 

2012 e em Janeiro no município de Alegre-ES (FONTE: Sistema de 

Informações Meteorológicas do INCAPER). 

 

A mata nativa (MN) é composta por espécies da Mata Atlântica, principalmente 

Aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius), Camboatá-vermelho (Cupania 

vernalis), Cedro (Cedrela fissilis), Ipê roxo (Handroanthus heptaphyllus), Ipê 

amarelo (Handroanthus pulcherrimus), Camboatá (Matayba guyanensis), 

Cerejeira-do-mato (Eugenia involucrata), Jacarandá Caviuna (Dalbergi anigra), 

Angico Vermelho (Anadenanthera macrocarpa), Boleira (Joannesia princeps) e 
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também dos gêneros Tabebuia, Swietenia, Inga, Caesalpinia dentre outros. A 

MN sofreu interferência humana há cerca de 20 anos, com extrações de 

madeira de lei para venda e uso local por produtores e moradores da região. O 

talhão amostrado está a 497 m de altitude, no terço médio de uma paisagem 

convexa com 7% de declividade e face de exposição leste. 

 

O sistema agroflorestal (SAF) começou a ser implantado há cerca de 28 anos 

em uma área de 2,4 ha anteriormente ocupada com pastagem. Inicialmente 

foram implantadas espécies florestais como o Cedro (Cedrela fissilis), 

Camboatã-vermelho (Cupania vernalis), Ingá (Inga sessilis) e Eucalipto 

(Eucalyptus sp.) de forma aleatória e sem espaçamento definido. Após os dois 

primeiros anos, o agricultor realizou poda das espécies florestais. Nesse 

mesmo período, foi implantada a cultura do café conilon (Coffea canephora) no 

espaçamento de 2,5 x 2 m (entre linhas e plantas, respectivamente). Espécies 

frutíferas e florestais foram instaladas na área ao longo dos últimos 20 anos, 

sem espaçamento e número de espécies definido. Ao longo dos anos, o 

manejo de plantas espontâneas foi conduzido com capinas. Nos últimos quatro 

anos, o manejo de espontâneas é feito com roçadeira mecânica costal. Até o 

ano de 2010 o agricultor realizava uma calagem (quando necessário) e 

adubação manual, com formulados de 25-5-20 (N-P-K) uma vez no ano no 

início do período chuvoso. Entretanto, apenas metade da dosagem 

recomendada na análise de solo era aplicada. Após esse ano o agricultor fez 

outra adubação somente no ano de 2012. Apesar de não ter sido avaliada, o 

sistema apresenta cobertura morta constante no solo, similar a MN em 

observações visuais de campo, com grande riqueza de plantas cultivadas, 

principalmente por Mamão, Laranja, Palmito, Cacau, Coco, Banana, Mexirica. 

A produção anual média de café foi de 20 a 30 sacas beneficiadas/ha nos 

últimos 5 anos. A grande diversidade de plantas cultivadas proporciona venda 

dos produtos em programas alimentares e feiras locais, que garantem a renda 

extra para o agricultor. O talhão amostrado está a 395 m de altitude, no terço 

inferior de uma paisagem côncava com 5% de declividade e face de exposição 

leste. 
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O café a pleno sol (PS) foi implantado há cerca de 20 anos. Durante dez anos 

a capina era a principal forma de manejo das plantas espontâneas, com total 

erradicação da cobertura do solo. Após este período, o agricultor começou a 

utilizar herbicida e roçadeira mecânica para o controle das plantas 

espontâneas. Nos últimos três anos ele optou apenas pelo uso da roçadeira 

mecânica. O café foi implantado no espaçamento de 2,3 x 2,8 m (entre plantas 

e linha, respectivamente), sendo que atualmente algumas plantas improdutivas 

foram substituídas. As adubações são realizadas em três parcelas no período 

chuvoso (outubro a março) baseadas na análise de solo. Quando necessário é 

realizada calagem. A produção anual média de café foi de 40 a 60 sacas 

beneficiadas/ha nos últimos anos. O talhão amostrado está a 370 m de altitude, 

no terço médio de uma paisagem convexa com 4% de declividade e face de 

exposição leste. 

 

A pastagem (PAST) a pleno sol, foi implantada há cerca de 60 anos com 

Braquiária (Brachiaria decumbens) em um local de derrubada de mata nativa. A 

localização da PAST não permite fácil acesso do gado, e com o surgimento de 

outras áreas de pastagem, o pastejo diminuiu no talhão amostrado nos últimos 

10 anos. É uma cultura que nunca sofreu renovação, com baixa cobertura do 

solo durante a estação seca e que se renova durante o período chuvoso. O 

manejo de plantas espontâneas é feito por roçada manual e não se utiliza 

herbicida, calcário ou fertilizante. O talhão amostrado está a 403 m de altitude, 

no terço médio de uma paisagem convexa com 20% de declividade e face de 

exposição leste. 

2.2 Amostragem de solo 

O solo da região é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo. A 

amostragem de solo foi realizada no mês de março de 2012. Em cada área foi 

demarcado um talhão de aproximadamente 300 m² dividido em três parcelas 

experimentais de 100 m² cada. As áreas amostrais estão situadas em uma face 

de exposição leste em uma mesma condição de paisagem para todas as áreas. 

Em cada parcela foi aberta uma trincheira de 1 m, onde foram coletadas 

amostras deformadas de solo nas camadas de 0-5, 5-20, 20-40, 40-60 e 60-

100 cm. Para obtenção das amostras de terra fina seca ao ar (TFSA) as 
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amostras deformadas foram destorroadas, secas ao ar e passadas em peneira 

de 2 mm. As análises foram realizadas no Laboratório de Solos do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES). 

2.3 Caracterização química e física do solo 

Foram coletadas amostras dos horizontes A e B em cada sistema de manejo 

para caracterização química e física (Tabela 1). O pH em água foi determinado 

na relação solo: solução de 1:2,5; a acidez potencial (H+Al) foi extraída com 

Ca(OAc)2 0,5 mol L-1 tamponado a pH 7,0 e quantificada por titulometria com 

NaOH 0,0606 mol L-1. Os teores de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e alumínio (Al) 

trocáveis foram extraídos com KCl 1 mol L-1, sendo determinados por 

espectroscopia de absorção atômica. O sódio (Na) e potássio (K) foram 

extraídos com Mehlich1 e quantificados por fotometria de chama. O fósforo 

disponível (P) foi extraído com Mehlich1 e quantificado por colorimetria. Todas 

as análises de rotina foram efetuadas segundo EMBRAPA (1997). A 

capacidade de troca catiônica efetiva (t) foi calculada pela soma dos cátions 

(Ca, Mg, Na, K e Al) e a capacidade de troca catiônica potencial (T) calculada 

pela soma de bases e acidez potencial. A análise granulométrica foi realizada 

pelo método da pipeta (50 rpm, 16 h) e a densidade do solo (DS) foi realizada 

pelo método do anel volumétrico (RUIZ, 2004).  
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Tabela 1: Valores médios de atributos químicos e granulometria nos horizontes A e B nos diferentes sistemas de manejo no sul do 

Espírito Santo, Brasil, no ano de 2012 

Áreas 
pH P K Na Ca Mg Al H +Al SB t T V m Areia Silte Argila 

 
---------mg/dm³-------- ----------------------------------cmolc/dm³----------------------------- ------%----- ------------g/kg----------- 

Horizonte A 

MN 4,34 9,44 69,33 2,33 0,40 0,35 0,90 9,05 0,95 1,85 10,00 9,86 48,55 638,18 55,19 306,62 

SAF 5,24 10,86 111,33 1,67 1,21 0,65 0,02 2,89 2,15 2,17 5,04 42,97 0,77 638,96 73,43 287,61 

PS 5,86 6,48 101,00 2,00 0,87 0,57 0,00 2,37 1,70 1,70 4,06 46,37 0,00 623,53 48,23 328,24 

PAST 5,12 8,61 169,33 1,67 1,46 1,04 0,08 4,07 2,95 3,03 7,02 42,38 2,76 490,81 106,77 402,42 

Horizonte B 

MN 4,44 2,96 21,33 3,00 0,04 0,12 1,00 5,12 0,23 1,23 5,34 4,38 81,41 525,38 68,11 406,51 

SAF 4,79 2,80 42,33 2,33 0,28 0,20 0,25 2,83 0,60 0,85 3,44 18,23 29,78 433,96 98,44 467,60 

PS 4,97 1,64 42,67 1,67 0,43 0,27 0,23 3,00 0,82 1,05 3,82 21,48 23,44 568,64 64,29 367,07 

PAST 5,70 1,53 48,33 0,67 1,04 0,63 0,00 2,89 1,80 1,80 4,69 40,04 0,00 494,65 99,85 405,50 

MN: Mata nativa; SAF: Sistema agroflorestal; PS: café pleno sol; PAST: pastagem; pH: potencial de hidrogênio (acidez ativa); P: fósforo; k: potássio; Na: 
sódio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio; H+Al: acidez potencial; SB: soma de bases; t:capacidade de troca catiônica efetiva; T: capacidade de troca 
catiônica potencial; V: saturação de bases; m: saturação de alumínio. 
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2.4 Determinações experimentais 

2.4.1Carbono e nitrogênio orgânico do solo 

As amostras de TFSA foram submetidas à trituração em moinho de bola e 

passadas em peneira de 0,210 mm. Foram determinados os conteúdos de 

carbono orgânico total (C orgânico total), nitrogênio total (N total), relação 

carbono:nitrogênio (C/N), carbono lábil (Clabil) e carbono recalcitrante (Crecal) 

nas camadas de 0-5, 5-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm. O C orgânico total foi 

quantificado por oxidação da matéria orgânica via úmida com K2Cr2O7 0,167 

mol L-1 em meio sulfúrico com aquecimento externo. O N total foi quantificado 

por meio de digestão sulfúrica seguida de destilação Kjeldahl(MENDONÇA e 

MATOS, 2005). A relação C/N foi obtida pela razão entre os conteúdos de C 

orgânico total e N total. Para determinação do Clabil e Crecal foram adicionadas 

concentrações crescentes de ácido sulfúrico a uma solução de 0,167 mol L-1 

K2Cr2O7 com 0,3 g do solo, obtendo-se 4 frações de carbono orgânico oxidável. 

A fração 1 (F1) correspondente ao carbono oxidado em meio ácido com 3 mol 

L-1 de H2SO4; Fração 2 (F2): diferença entre o carbono oxidado em meio ácido 

de 6 e 3 mol L-1 de H2SO4; Fração 3 (F3): diferença entre o carbono oxidado 

em meio ácido de 12 e 6 mol L-1 de H2SO4; Fração 4 (F4): diferença entre o C 

orgânico total e o carbono oxidado em meio ácido com 12 mol L-1 de H2SO4. A 

soma das frações 1 e 2 correspondem ao Clabil e a soma das frações 3 e 4 ao 

Crecal (CHAN et al., 2001; MENDONÇA e MATOS, 2005). 

 

Para o cálculo do estoque de C (ESTC) e N (ESTN) em Mg ha-1 em cada 

profundidade (0-5, 5-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm), utilizou-se a seguinte 

equação: conteúdo de C ou N (dagkg-1) x Ds x e; onde Ds = densidade do solo 

(g/cm-3); e = espessura da camada de solo (cm). Para o cálculo do ESTC e 

ESTN no perfil amostrado (0-100 cm), somaram-se os estoques das 

profundidades (0-5, 5-20, 20-40, 40-60 e 60-100 cm).  

2.4.2Respirometria e temperatura do solo 

Foram realizadas amostragens de emissão de C-CO2 nos meses de março, 

julho, outubro de 2012 e janeiro de 2013.  Em cada parcela experimental foram 

realizadas duas medidas de emissão de C-CO2 (respirometria) e temperatura 
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do solo, totalizando 6 por área em cada mês avaliado. As emissões de C-CO2 

foram avaliadas por meio de um analisador portátil LI-8100 (Li-Cor, EUA) 

acoplado a uma câmara dinâmica (LI-8100). A câmara é acoplada a um 

sistema de análise que quantifica a concentração de CO2 em seu interior 

através da espectroscopia de absorção óptica na região espectral do 

infravermelho. A câmara de solo foi instalada sobre uma base de PVC com 

0,10 m de diâmetro, previamente inserida no solo a 5 cm de profundidade. Em 

cada ponto foram realizadas medidas com duração total de 1,5 minutos cada. A 

concentração de CO2 no interior da câmara foi obtida a cada três segundos. A 

cada medida de emissão de C-CO2 foi tomada a temperatura do solo com um 

termômetro portátil na profundidade de 0-5 cm. 

 

A relação entre emissão de C-CO2 e temperatura do solo foi descrita pela 

equação Ln (Emissão C-CO2) = A + B* Tsoil, em que o Ln (Emissão de C-CO2) é 

o logaritmo natural da emissão de C-CO2; A o coeficiente linear; B o coeficiente 

angular; e Tsoil a temperatura do solo. Uma relação linear entre Ln (Emissão de 

C-CO2) com a temperatura do solo é esperada quando a temperatura é o 

principal fator limitante da emissão. A partir do coeficiente B é possível calcular 

o valor de Q10 (Q10= e10xB), que representa a percentagem de incremento de 

emissão de C-CO2 para 10ºC de aumento na temperatura do solo (CARVALHO 

et al., 2012). 

2.4.3Umidade do solo e C biomassa microbiana 

Na profundidade de 0-5 cm, no mesmo local e período onde se determinou a 

emissão de C-CO2, foram coletadas amostras deformadas de solo para 

determinação da umidade atual do solo, carbono da biomassa microbiana 

(biomassa microbiana), carbono solúvel (Csol) e determinação do quociente 

metabólico (Qmet) e microbiano (Qmic). Para determinação da umidade do solo 

foi usado o método termogravimétrico, conforme EMBRAPA (1997), que 

consiste em pesar a massa de solo úmido e em seguida secá-lo em estufa a 

105-110ºC por 24 horas, e após, determinar sua massa seca. A extração e a 

determinação do C da biomassa microbiana foram realizadas pelo método da 

irradiação-extração (FERREIRA, CAMARGO e VIDOR, 1999). O conteúdo de 

C extraído com a solução extratora 0,5 M de K2SO4 (pH calibrado em 6,5-6,8) 
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das amostras não irradiadas foi utilizado como estimativa do Csol. O quociente 

metabólico foi calculado pela relação entre a emissão de C-CO2 e o C da 

biomassa microbiana e o Qmic pela relação entre o C biomassa microbiana e C 

orgânico total (MENDONÇA e MATOS, 2005). 

2.7 Análise dos dados 

Foi usada análise de variância multivariada, vinculada a teste de aleatorização 

no software MULTIV(PILLAR e ORLÓCI, 1996). O resultado do teste de 

aleatorização é uma probabilidade (p) de obter ao acaso variação entre as 

áreas (MN, SAF, PS e PAST) tão grande quanto a que foi observada nos 

dados originais. A variação entre as áreas é medida por uma soma de 

quadrados entre os mesmos, de forma similar à análise de variância tradicional. 

A probabilidade é gerada por simulação aleatória com os próprios dados, em 

muitas interações (foram usadas 1.000 em cada teste), sob a hipótese nula de 

independência entre o fator definindo as áreas (manejo do solo) e as variáveis 

analisadas. A hipótese nula é rejeitada se P for suficientemente baixa (P≤α), 

indicando diferença significativa entre os grupos. A principal vantagem dessa 

análise é a possibilidade de realizar a análise sem a necessidade de 

distribuição normal dos dados. Foram também avaliados contrastes ortogonais 

comparando as áreas. Compararam-se: MN versus todas as outras áreas, SAF 

versus PS e SAF versus PAST (Tabela 2). Aplicou-se o teste de aleatorização, 

ao invés da análise de variância tradicional baseada no teste F. Esta análise 

multivariada não pressupõe que as variáveis tenham distribuição normal. O 

nível de significância foi de 10% e a palavra „tendência‟ foi utilizada para 

expressar diferenças estatísticas no intervalo de 10 a 20%, de acordo com 

OLSZEVSKI et al., (2004). Foram feitas correlações de Pearson aplicando o 

teste t (p <0,05) entre emissão de C-CO2, umidade e temperatura do solo 

considerando todos os sistemas. 

 

Os dados das variáveis C orgânico total, N total, relação C/N, C lábil e 

recalcitrante em cinco profundidades em conjunto, foram submetidos à análise 

de componentes principais (CP), a partir de combinações lineares das variáveis 

originais em eixos ortogonais independentes. Em uma matriz original de dados, 

cada sítio tem um valor para cada variável da matéria orgânica. Na análise de 
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CP, cada sítio tem um valor para cada componente. Esses componentes 

podem ser vistos como “supervariáveis”, construídas pela combinação da 

correlação entre as variáveis e são extraídos em ordem decrescente de 

importância em termos de sua contribuição para a variação total dos dados. 

 

Tabela 2: Contrastes ortogonais utilizados na comparação das áreas com Mata 

Nativa (MN), Sistema agroflorestal (SAF), Café pleno sol (PS) e Pastagem 

(PAST) 

 

 

Autovetor é o valor que representa o peso de cada variável em cada 

componente (eixos) e funciona como coeficientes de correlação que variam de 

–1 até +1. As variáveis com elevado autovetor no primeiro eixo (eixo x) tendem 

a ter autovetor inferior no segundo eixo (eixo y). O processo de extrair mais 

eixos pode ir até o número de eixos ou componentes igualar-se ao número de 

variáveis, porém os eixos posteriores vão contribuir cada vez menos para 

explanar os dados (KENT e COKER, 1992). 

3 RESULTADOS 

3.1 Carbono e nitrogênio orgânico do solo 

A Figura 2 apresenta os valores médios de C orgânico total, N total, relação 

C/N, C lábil (Clabil), C recalcitrante (Crecal) e densidade do solo nos diferentes 

sistemas de uso e manejo. As maiores alterações nos valores de C orgânico 

total, N total, Clábil e Crecal ocorreram até a profundidade de 40 cm (Tabela 3). 

Os valores tendem a diminuir com o aumento da profundidade no perfil do solo, 

exceto para o PS. Até a profundidade de 20 cm o sistema PS apresentou 

valores inferiores e significativos (p<0,10) para C orgânico total e Crecal quando 

comparado com SAF. A MN e o SAF apresentaram maiores valores de C (19,5 

e 19,8g/kg) na camada superficial de 0 a 5 cm. Na camada de 5 a 20 cm, os 

valores de C orgânico total (16,4 g/kg) e N total (1,6 g/kg) foram superiores na 

PAST. Para N total, o SAF apresentou tendência na camada de 0 a 5 cm 

 Sistemas de uso e manejo C1 C2 C3 

MN 3 0 0 

SAF -1 1 1 

PS -1 -1 0 

PAST -1 0 -1 
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quando comparado com o PS. De 5 a 40 cm o SAF apresentou diferenças 

significativas (p<0,10) em relação ao PS. Houve uma tendência do SAF 

acumular mais Clabil comparado com o PS na camada de 0 a 5 cm. 

 

  

  

  

Figura 2. Valores médios de C orgânico total (a), N total (b), relação C/N (c), 

CLabil (d), Crecal (e) e densidade do solo (f)nos diferentes sistemas de uso e 

manejo. As barras horizontais indicam médias amostrais seguidas de erro 

padrão.  MN: mata nativa;  SAF: sistema agroflorestal; PS: café 

pleno sol;  PAST: pastagem. 

 

No PS ocorreram as menores variações para C orgânico total (6,31 a 7,65 

g/kg) ao longo do perfil amostrado. Esse padrão associado à tendência de NT 

diminuir com a profundidade, aumentaram a relação C/N em profundidade no 
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PS. A DS tende a diminuir com a profundidade e os menores valores para 

todas as profundidades estão presentes na MN. A maior DS foi verificada no 

PS na profundidade de 20 cm (1,53 g/cm³) e ocorreu um aumento da 

densidade do solo na PAST nas profundidades de 20 a 40 cm, sugerindo a 

presença de uma camada mais compactada nessa profundidade.  

 

Tabela 3. Valores das probabilidades obtidas pelo teste de aleatorização 

comparando contrastes ortogonais para as variáveis C orgânico total, N total, 

relação C/N, C lábil (Clabil) e Crecalcitrante (Crecal) 

Contrastes C orgânico total N total C/N Clabil Crecal 

0 - 5 cm 

C1 0,341 0,132# 0,725 0,239 0,521 

C2 0,093** 0,198# 0,304 0,321 0,118# 

C3 0,799 0,407 0,388 0,398 0,317 

5-20 cm 

C1 0,893 0,924 0,695 0,250 0,613 

C2 0,108** 0,298 0,392 1,000 0,107** 

C3 0,090** 0,098** 0,807 0,316 0,111# 

20-40 cm 

C1 0,222 0,137# 0,697 0,107** 0,518 

C2 0,402 0,094** 0,592 0,113# 0,616 

C3 0,299 0,104** 0,800 0,489 0,631 

40-60 cm 

C1 0,105** 0,103** 0,821 0,035** 0,314 

C2 0,492 0,121# 0,098** 1,000 0,313 

C3 0,208# 0,201# 0,208# 0,592 0,415 

60-100 cm 

C1 0,439 0,125# 0,228 0,040** 0,513 

C2 0,792 0,093** 0,107** 0,906 1,000 

C3 0,114# 0,093** 1,000 0,320 0,090** 
C1: Mata Nativa (MN) vs. Sistema agroflorestal (SAF) +Café pleno sol (PS) + Pastagem 
(PAST); C2: Sistema agroflorestal (SAF) vs. Café pleno sol (PS); C3: Sistema agroflorestal 
(SAF) vs. Pastagem (PAST); **significativo em 10% e # tendência entre 10 e 20%. 

 

Os componentes principais CP1 e CP2 explicaram as variações das áreas 

representadas em função das variáveis selecionadas (C, N, C/N, Clabil e Crecal) 

em 51 e 19%, respectivamente (Figura 3). Verifica-se a formação de 

agrupamentos distintos que se separam em função das variáveis da matéria 

orgânica do solo utilizadas. Esses resultados indicam que o sistema MN e 

PAST estão próximos e caracterizados principalmente pelas variáveis C e N. Já 

o sistema SAF se localiza em uma posição intermediária no diagrama, 



37 
 

 

evidenciando um sistema que está em transição e o PS mais afastado das 

principais variáveis. 

 

Figura 3. Análise dos componentes principais (CP1 e CP2) utilizando dados 

médios das variáveis C orgânico total (C), N total (N), relação C/N (CN), C lábil 

e C recalcitrante (Crecal) nas cinco profundidades de coleta (0-5, 5-20, 20-40, 

40-60 e 60-100 cm) nos diferentes sistemas de uso e manejo. 

 

A Tabela 4 mostra o estoque de C e N nos diferentes sistemas de uso e 

manejo. Maiores estoques de C e N foram verificados na PAST (166,17 e 16,38 

Mgha-1, respectivamente) enquanto o PS apresentou os menores valores 

(101,51 e 9,12 Mg ha-1, respectivamente). Os estoques de N no SAF são 

superiores e significativamente diferentes do PS (p<0,10), entretanto são 

significativamente inferiores à PAST. 

 

Tabela 4.Valores médios do estoque total de C (ESTC) e N (ESTN), em Mgha-1 

no perfil amostrado (0-100 cm) e valores das probabilidades obtidas pelo teste 

de aleatorização comparando contrastes ortogonais (C1, C2 e C3)  

 
MN SAF PS PAST C1 C2 C3 

ESTC 131,57 122,93 101,51 166,17 0,733 1,000 0,601 

ESTN 13,52 12,21 9,12 16,38 0,698 0,107** 0,097** 
C1: Mata Nativa (MN) vs Sistema agroflorestal (SAF) +Café pleno sol (PS) + Pastagem (PAST); 
C2: Sistema agroflorestal (SAF) vs Café pleno sol (PS); C3: Sistema agroflorestal (SAF) vs 
Pastagem (PAST); **significativo em 10%. 
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3.2 Respirometria e temperatura do solo  

A Figura 4 apresenta os valores médios da emissão de C-CO2 e a temperatura 

do solo, nos sistemas de uso e manejo nas quatro estações do ano. Os 

contrastes estão apresentados na Tabela 5. A média anual da emissão de C-

CO2 foi de 2µmol CO2 m
-2s-1para a MN enquanto o SAF foi de 2,09; PAST de 

2,40 e PS de 2,60 µmol CO2 m-2s-1. Esses valores são equivalentes a 7,57; 

7,91; 9,08 e 9,84Mg C-CO2 ha-1 ano-1, respectivamente. O C1 evidenciou 

diferenças significativas (p<0,10) para todos os períodos, à exceção de janeiro 

onde ocorreu tendência, mostrando o potencial da MN em armazenar C no solo 

e diminuir sua perda via C-CO2, quando comparado com sistemas agrícolas 

(Tabela 5). O SAF tem um comportamento mais próximo ao sistema natural 

MN, ao contrário do PS que possui maior potencialidade em perder C via CO2. 

O C2 (Tabela 5) mostrou que, para todos os períodos avaliados, o SAF perdeu 

menos (p<0,10) C-CO2 do que o PS. No PS e PAST foram encontrados 

maiores valores para a temperatura média anual do solo (26ºC; Figura 4b). 

 

  

Figura 4. Valores médios da emissão de C-CO2 (a) e temperatura do solo (b) 

nos sistemas de uso e manejo em quatro períodos no ano na profundidade de 

0-5 cm. As barras verticais indicam o erro padrão das médias amostrais.  

MN: mata nativa;  SAF: sistema agroflorestal;  PS: café pleno sol; 

 PAST: pastagem. 

 

A variação das emissões de C-CO2 (Figura 3a) ao longo do ano acompanhou a 

sazonalidade da temperatura do solo (Figura 4b). As menores emissões de C-

CO2 foram verificadas no mês de Julho (Figura 4a), mês onde ocorreu a menor 

temperatura do solo. O PS e PAST que apresentam as maiores médias anuais 
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de temperatura do solo também apresentam as maiores médias de emissão de 

C-CO2. A correlação entre as emissões de C-CO2 e temperatura do solo, 

quando consideradas todas as áreas, foi positiva e significativa (r=0,67; 

p<0,01). 

 

Tabela 5. Valores das probabilidades obtidas pelo teste de aleatorização 

comparando contrastes ortogonais para as variáveis emissão de C-CO2 e 

temperatura do solo 

Contrastes Emissão C-CO2 Temperatura do solo 

Março 2012 

C1 0,070** 0,001** 

C2 0,090** 0,004** 

C3 0,262 0,001** 

Julho 2012 

C1 0,010** 0,001** 

C2 0,008** 0,003** 

C3 0,005** 0,001** 

Outubro 2012 

C1 0,013** 0,001** 

C2 0,002** 0,004** 

C3 0,008** 0,002** 

Janeiro 2013 

C1 0,171# 0,001** 

C2 0,106** 0,003** 

C3 0,910 0,002** 
C1: Mata Nativa (MN) vs Sistema agroflorestal (SAF) +Café pleno sol (PS) + Pastagem (PAST); 
C2: Sistema agroflorestal (SAF) vs Café pleno sol (PS); C3: Sistema agroflorestal (SAF) vs 
Pastagem (PAST); **significativo em 10% e # tendência entre 10 e 20%. 

  

A Figura 5 e a Tabela 6 mostram a relação linear e seus parâmetros entre o 

logaritmo da emissão de C-CO2 e temperatura do solo ao longo do ano nos 

períodos avaliados. O índice que mede a sensibilidade da atividade microbiana 

do solo ao aumento de temperatura (Q10), foi menor para a PAST (1,95), 

enquanto que a MN (3,45) apresentou maior valor, acompanhados de SAF 

(3,22) e PS (2,52). O menor valor para o parâmetro B encontrado (0,067) foi na 

PAST, evidenciando menor sensibilidade à temperatura.  
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Figura 5: Relação linear entre o logaritmo da emissão de C-CO2 e temperatura 

do solo ao longo do ano nas áreas com Mata Nativa (MN), Sistema 

agroflorestal (SAF), Café pleno sol (PS) e Pastagem (PAST), n= 96. 

 

Tabela 6: Parâmetros do modelo entre emissão de C-CO2 e temperatura do 

solo e valor do fator Q10 

Ln(Emissão C-CO2)= A + (B*Tsolo) 

 Áreas A B R2 p    Q10   

MN - 1,946 ± 0,489 0,124 ± 0,023 0,546    0,381  3,456 ±0,171 

SAF - 1,937 ±0,601 0,117 ± 0,027 0,445    0,911  3,222 ± 0,194 

PS - 1,466 ±0,609 0,093 ± 0,023 0,390    0,717  2,522 ±0,142 

PAST - 0,887 ±0,551 0,067 ± 0,021 0,284    0,861  1,952 ±0,139 
N= 24, A e B: linear e angular coeficientes, respectivamente, obtidos pela análise de regressão 
linear, R: coeficiente de correlação; P: nível de significância. MN: mata nativa; SAF: sistema 
agroflorestal; PS: café pleno sol; PAST: pastagem. 

 

3.3 Umidade do solo e C biomassa microbiana 

A Figura 6 apresenta os valores médios da umidade do solo, C biomassa 

microbiana, carbono solúvel (Csol) e quociente metabólico (Qmet) e microbiano 

(Qmic) nos sistemas de uso e manejo nas quatro estações do ano. Os 

contrastes estão apresentados na Tabela 7. As médias anuais de umidade do 

solo mostram que a cobertura do solo favoreceu a maior retenção de água no 

solo para MN (17,63 %) e SAF (15,56 %) em relação a PS (12,58 %). As 

maiores médias anuais para C biomassa microbiana foram verificadas na MN 

(232,71 mg/kg e SAF (189,22 mg/kg). Da mesma forma, as médias anuais de 

Csol na MN (162,88 mg/kg) e SAF (151,83 mg/kg) foram superiores aos 

sistemas OS (130,45 mg/kg) e PAST (125,46 mg/kg). A quantidade de C-CO2 

emitida por unidade de biomassa microbiana expressada pelo Qmet, indica que 



41 
 

 

PS apresenta um nível maior de perturbação (Figura 6d) quando comparado 

com os outros sistemas de uso e manejo (Tabela 7). O C2 e C3 mostram que o 

PS e a PAST possuem valores superiores e significativos (p<0,10) de Qmet em 

relação ao SAF em todos os períodos do ano avaliados.  

  

  

 

Figura 6. Valores médios da umidade do solo (a), C biomassa microbiana (b) 

carbono solúvel (c) e quociente metabólico (d) e microbiano (e) nos sistemas 

de uso e manejo em quatro períodos no ano na profundidade de 0-5 cm. As 

barras verticais indicam o erro padrão das médias amostrais.  MN: mata 

nativa;  SAF: sistema agroflorestal;  PS: café pleno sol;  PAST: 

pastagem. 
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A proporção de C microbiano em relação ao C orgânico total (Qmic) apresenta 

valores médios anuais maiores no PS (1,85%) e inferiores no SAF (0,95). O C2 

mostra que o PS possui valores superiores e significativos (p<0,10) de Qmic em 

relação ao SAF em todos os períodos do ano avaliados. A correlação entre as 

emissões de C-CO2 e umidade do solo, quando consideradas todas as áreas, 

foi positiva e significativa (r=0,22; p<0,01). 

 

Tabela 7. Valores das probabilidades obtidas pelo teste de aleatorização 

comparando contrastes ortogonais para as variáveis umidade do solo, C 

biomassa microbiana, carbono solúvel (Csol) e quociente metabólico (Qmet)e 

microbiano (Qmic). 

Contraste
s 

Umidade do 
solo 

C Biomassa 
microbiana 

Csol Qmet Qmic 

Março2012 

C1 0,012** 0,001** 0,102** 0,001** 0,003** 

C2 0,016** 0,022** 0,765 0,012** 0,015** 

C3 0,860 0,255 0,140# 0,195# 0,245 

Julho 2012 

C1 0,037** 0,007** 0,963 0,016** 0,013** 

C2 0,131# 0,009** 0,099** 0,005** 0,034** 

C3 0,388 0,315 0,003** 0,015** 0,223 

Outubro 2012 

C1 0,020** 0,069** 0,216 0,008** 0,004** 

C2 0,240 0,004** 0,028** 0,004** 0,006** 

C3 0,829 0,305 0,445 0,019** 0,334 

Janeiro 2013 

C1 0,114# 0,002** 0,195# 0,002** 0,005** 

C2 0,450 0,006** 0,863 0,005** 0,009** 

C3 0,400 0,144# 0,148# 0,174# 0,345 
C1: Mata Nativa (MN) vs Sistema agroflorestal (SAF) +Café pleno sol (PS) + Pastagem (PAST); 
C2: Sistema agroflorestal (SAF) vs Café pleno sol (PS); C3: Sistema agroflorestal (SAF) vs 
Pastagem (PAST); **significativo em 10% e # tendência entre 10 e 20%. 

4 DISCUSSÃO 

 

O manejo do solo influencia a quantidade, a qualidade e a distribuição do C 

orgânico em sistemas agrícolas (PEZARICO et al., 2013). Os maiores valores 

superficiais de C e N na MN e SAF são decorrentes do contínuo aporte de 

material orgânico. Os resultados mostram que o SAF tem maior potencial em 
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aumentar o estoque de C e N em 21,42 e 3,09 Mgha-1até 1 m de profundidade, 

em relação ao PS. MAIA et al., (2006) verificaram que SAFs obtiveram aportes 

líquidos de material orgânico de aproximadamente 4,0 Mg ha-1ano-1 na camada 

de 0 a 6 cm. As estimativas disponíveis na literatura para C armazenado em 

SAFs estão na faixa de 0,29-15,21 Mg C ha-1ano-1acima do solo e de 30-300 

Mg C ha-1ano-1até 1 m de profundidade no solo (NAIR et al., 2010). O 

constante aporte de material orgânico associado com a diversidade de 

espécies cultivadas e espontâneas aproximam os SAFs dos sistemas naturais, 

com maior potencial em armazenar C e N no solo do que sistemas de cultivo a 

pleno sol (MATOS et al., 2011). Esse padrão foi evidenciado pela análise dos 

componentes principais, onde ocorreu distanciamento das variáveis de C e N 

do PS e aproximação da MN, SAF e PAST, sugerindo que o PS possui 

menores conteúdos de C e N. 

 

O tempo de existência da PAST (cerca de 60 anos) permitiu renovação da 

parte aérea, incorporação e acúmulo de matéria orgânica em camadas 

subsuperficiais ao longo dos anos. Devido ao baixo nível de pastejo os valores 

de densidade do solo não foram superiores na camada superficial e devido ao 

adensamento natural do solo, maiores valores foram verificados na camada de 

20 a 40 cm. Ao longo dos anos, as frações mais lábeis foram sendo 

consumidas pelos microrganismos e aumentando o conteúdo de frações 

recalcitrantes nesse sistema. O acúmulo de frações recalcitrantes é um 

indicativo da baixa dinâmica de entrada de frações lábeis nesse sistema. 

Grande parte do sistema radicular das gramíneas concentra-se nos primeiros 

40 cm de solo, o que garante maior aporte de matéria orgânica nessas 

camadas (BAHIA et al., 2009). 

 

Os trabalhos encontrados na literatura muitas vezes são contraditórios em 

relação às diferenças entre os conteúdos de C encontrados em solos de mata 

nativa e pastagens. Alguns autores apontam conteúdos iguais ou superiores 

nos solos sob pastagem (CARNEIRO et al., 2009; COSTA et al., 2009) 

proporcionados pela densidade e distribuição de raízes, em oposição a outros 

que relatam conteúdos mais altos de C nos solos sob vegetação nativa 

(PORTUGAL et al., 2008; CARDOSO et al., 2009). As pastagens podem 
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apresentar diferentes níveis de degradação que ocasionam a remoção de C e 

nutrientes, além disso, estas podem produzir materiais mais resistentes à 

degradação como lignina e polifenóis, podendo garantir maior tempo de 

ciclagem do C no sistema (STOCKMANN et al., 2013). 

 

Os resultados indicam que períodos secos do ano, na região estudada, com 

baixa umidade do solo (Figura 6a) e temperatura do solo (Figura 4a) diminuem 

a atividade e a população microbiana (Figura 6b). Esse resultado é mais 

expressivo no sistema PS. No final da estação seca e início do período 

chuvoso, em outubro de 2012, ocorreu o reumidecimento natural do solo, 

promovendo incrementos na temperatura do solo e nas emissões de C-CO2 

(Figura 4a,b), acompanhados do aumento na população de microrganismos no 

solo (Figura 6b). NETO et al. (2011) observaram no período com elevação da 

temperatura e maior pluviosidade (outubro a março) emissão máxima de C-

CO2 14 vezes superior à mínima obtida na estação seca (abril a setembro). 

LIEBIG et al., (2013) verificaram que os meses de verão foram caracterizados 

por maior e significativo fluxo de C-CO2 (15,26 t C-CO2 ha-1ano-1), o que 

correspondeu a períodos de maiores temperaturas do solo, enquanto na 

primavera e outono foram semelhantes (intervalo 4,85-6,93 t C-CO2 ha-1ano-1). 

 

Os resultados obtidos mostram que no período estudado, o SAF tem 

capacidade de reduzir a emissão de C-CO2 em 1,93Mg C-CO2 ha-1 ano-1 em 

relação ao PS, o que está relacionado à maior capacidade do sistema em 

armazenar água e reduzir a temperatura do solo. O SAF tem capacidade de 

diminuir a temperatura do solo e aumentar a disponibilidade de água pela 

adição de resíduos vegetais no solo, bem como pelo microclima ameno criado 

pela presença do componente arbóreo (NAIR, et al., 2008). A correlação 

positiva e significativa entre as emissões de C-CO2 quando consideradas todas 

as áreas com umidade do solo (r=0,22; p<0,05) e temperatura do solo (r=0,67; 

p<0,01), reforça que os processos de respiração e decomposição da matéria 

orgânica são dependentes da quantidade de água e temperatura do solo 

(DAVIDSON e JASSENS, 2006). As alterações ocorrentes no potencial de 

sistemas de manejo em armazenar C ou perdê-lo via C-CO2 são fortemente 

influenciadas pela umidade e temperatura do solo, o que está intimamente 
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associado ao manejo empregado ou ao período do ano (YOO e WANDER, 

2006). LIEBIG et al. (2013) verificaram que a temperatura do solo se 

correlacionou mais com a emissão de C-CO2 durante a primavera e o outono, e 

com a umidade do solo durante o verão. 

 

Apesar das diferenças na textura do solo (Tabela 1), a presença de cobertura 

morta e vegetal do solo proveniente do uso e manejo atuou como impedimento 

físico, reduzindo a evapotranspiração, aumentando o armazenamento de água 

do solo, beneficiando a disponibilidade de água na MN e SAF em relação ao 

sistema PS (Figura 4). Por outro lado, a exposição do solo promoveu 

incrementos crescentes na temperatura do solo sendo MN > SAF >PS> PAST. 

LEIROS et al. (1999) demonstraram que o efeito de um aumento de 2 ºC de 

temperatura do solo resulta em um decréscimo em 10% no conteúdo de água 

do solo.  

 

OQmet é um indicativo de eficiência dos microrganismos no processo de 

mineralização da matéria orgânica. Em sistemas estáveis, como na MN e SAF, 

ocorre a otimização de energia por parte dos microrganismos reduzindo os 

valores de Qmet (WANG et al., 2005; XUE et al., 2006). Baixo Qmet indica um 

metabolismo mais eficiente e ampla disponibilidade de C, que eventualmente 

mantêm a fertilidade e a sustentabilidade do solo. Os maiores valores de Qmet 

indicam o favorecimento da perda da matéria orgânica via emissão de C-CO2 

no PS. Altos valores de Qmet refletem em alta demanda de C pelos 

microrganismos, se o sistema não pode repor o C que é perdido via respiração, 

então ocorrerá o declínio da biomassa microbiana (ANDERSON e DOMSCH, 

2010). Uma biomassa microbiana mais estável se torna mais eficiente, nessa 

situação, menos C é perdido como CO2 pela respiração e uma fração 

significativa de C é incorporada ao solo (BALOTA et al., 1998). A relação entre 

a diversidade e a funcionalidade da microbiota é desconhecida, porém a 

biodiversidade tem influência na estabilidade do sistema, na produtividade e 

resiliência ao estresse e a distúrbios no sistema (TORSVIK eØVREÅS, 2002). 

 

As mudanças no quociente microbiano refletem o padrão de entrada de 

resíduos orgânica nos solos, a eficiência da conversão do C microbiano, as 
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perdas do C do solo e a estabilização do C orgânico pela fração mineral do 

solo (BALOTA et al., 1998). O quociente microbiano é o fator que expressa 

quanto do C orgânico do solo está imobilizado na biomassa microbiana. Solos 

que exibem valores maiores de quociente microbiano poderiam expressar a 

ocorrência de acúmulo de C, e os menores valores a perda de C (BALOTA et 

al., 1998). Entretanto, tais relações podem necessitar de interpretações locais, 

em virtude dos vários fatores ambientais que as estariam influenciando 

(ANDERSON e DOMSCH, 2010). Diante disso os resultados sugerem que o C 

da biomassa microbiana está sendo mais imobilizado no PS do que no SAF e 

MN. Entretanto, os valores de quociente metabólico sugerem que o consumo 

de energia por parte dos microrganismos no PS é superior, ocorrendo 

direcionamento da energia para a manutenção celular em lugar do crescimento 

(ANDERSON e DOMSCH, 2010). Assim, maior proporção de C da biomassa 

está sendo perdida como C-CO2 (Figura 4a) e não direcionada a incorporação 

no solo. 

 

As discussões relacionadas aos aumentos de temperatura e/ou às mudanças 

nos padrões de precipitação em vistas às esperadas mudanças climáticas, têm 

o potencial de alterar a dinâmica de C-CO2. Desse modo, poderão ocorrer 

mudanças na dinâmica de C nos ecossistemas terrestres, onde as práticas 

agrícolas associadas às mudanças climáticas podem atuar significativamente 

na capacidade do solo em acumular ou emitir C para atmosfera (LIEBIG et al., 

2013; LAL et al., 2004). Os resultados sugerem que a MN e SAF apresentam 

maior sensibilidade à emissão de C-CO2 com aumentos na temperatura do 

solo, quando comparados com o PS e PAST pelos maiores valores de Q10 

(Figura 5) apresentados. Se a temperatura aumentar 10 ºC ocorrerá um 

aumento de 3,46 e 3,22 % na emissão de C-CO2 na MN e no SAF, o que 

representa 0,26 e 0,25 Mg C-CO2 ha-1ano-1 a mais do que a média anual 

registrada no presente estudo. Nesse sentido, a qualidade da matéria orgânica 

exerce grande influência, pois frações mais recalcitrantes da matéria orgânica 

do solo são menos sensíveis às variações de temperatura do solo do que 

frações lábeis, diminuindo as taxas de mineralização e consequentemente as 

emissões de C-CO2(STOCKMANN et al., 2013; ANDERSON e DOMSCH, 

2010). O uso e o manejo devem preconizar a manutenção e o aporte de 
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resíduos vegetais no solo nesses sistemas, uma vez que se a MN e o SAF 

forem desmatados e/ou degradados pode ocorrer um aumento na emissão de 

C-CO2 devido aos maiores conteúdos de C lábil presente nesses sistemas. 

 

No presente estudo não houve correlação entre a emissão de C-CO2, Clabil, 

Crecal e Csol. Maiores conteúdos de Clabile Csolna MN (13,03 g/kg e 168,88 

mg/kg, respectivamente) e no SAF (10,60 g/kg e 151,83 mg/kg, 

respectivamente) são encontrados nos primeiros 20 cm do perfil do solo 

estudado. Neste caso, valores de Q10 maiores indicam que MN e SAF são 

sistemas mais dinâmicos e que a fração orgânica está sendo ciclada de forma 

mais rápida em relação ao PS e PAST. Esses resultados indicam que em um 

cenário de aumento na temperatura do solo, os maiores conteúdos de Clabil e 

Csol que são aportados no solo nesses sistemas serão rapidamente 

mineralizados pelos microrganismos. A entrada de matéria orgânica fresca 

pode induzir um crescimento microbiano e, portanto, um aumento da produção 

de enzimas que conduzem uma aceleração da mineralização da mesma 

(GUENETet al., 2012). 

 

A discussão relacionada a modelos exponenciais empíricos que relacionam a 

sensibilidade na perda de C-CO2 com alterações na temperatura do solo deve 

ser cuidadosamente utilizada (EPRON et al., 1999). O uso da função Q10 

envolve uma série de combinações entre processos bioquímicos e físicos no 

solo e isso pode dificultar sua interpretação. Apesar da grande aplicabilidade 

do Q10, alguns autores relatam que a umidade do solo exerce grande 

influência nas emissões de C-CO2, não sendo considerada nessa 

função(CHEN e TIAN, 2005). Além disso, as metodologias devem considerar a 

frequência de medidas e o intervalo de tempo entre elas. Estudos in situ não 

isolam a contribuição da respiração das raízes, sendo que a atividade 

fotossintética pode dificultar a determinação da relação emissão de C-CO2 e 

temperatura do solo, especialmente em locais com presença de vegetação no 

solo (CHEN e TIAN, 2005; SCALA, LA et al., 2010). 

 

As características inerentes ao clima da região exercem grande influência nos 

valores de Q10 estimados. EPRON et al. (1999) relatam que incrementos nos 
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valores Q10 são esperados com decréscimos na temperatura. KIRSCHBAUM 

(1995) relata que na temperatura de 20ºC o valor de Q10 da decomposição da 

matéria orgânica obtido foi de 4,5 enquanto a 30ºC foi de 2,5. Uma vez que 

neste estudo a temperatura do solo da MN e SAF apresentou menor variação 

anual (19-22ºC e 20-24ºC, respectivamente) do que o PS (24,5-27,5ºC), 

maiores valores de Q10 também foram reportados para MN e SAF. DAVIDSON 

e JANSSENS (2006) reportaram que para solos sob floresta, os quais têm 

maiores conteúdos de matéria orgânica, possuem maior sensilibilidade de 

emissão de C-CO2 a temperatura do solo. Em sistemas agrícolas com 

estabilidade da matéria orgânica, principalmente devido às proteções químicas 

por superfícies eletrostáticas e físicas pela agregação, a sensibilidade às 

variações de temperatura do solo expressadas pelos valores de Q10 é menor 

(CHEN e TIAN, 2005). Nesse contexto, um aumento de temperatura do solo 

não afeta tanto a decomposição e liberação de C (DAVIDSON e JANSSENS, 

2006). 

A respiração do solo envolve uma diversificada população de microrganismos, 

que é estimulada a mudar sua atividade durante o ciclo sazonal e que tem 

diferentes sensibilidades à temperatura (EPRON et al., 1999). O 

armazenamento de C no solo é facultado pela eficiência em que o mesmo é 

mineralizado (LAL, 2004). Portanto, o conteúdo de C no solo será resultado do 

balanço entre o sequestro e as perdas de C, e dependerá do equilíbrio atingido 

entre a entrada de matéria orgânica e a taxa de mineralização (EPRON et al., 

1999; LAL, 2004; DAVIDSON e JANSSENS, 2006; SCALA, LA et al., 2010). 

5 CONCLUSÃO 

 

O sistema agroflorestal é um sistema que está em transição, tendendo à 

dinâmica da mata nativa, com acúmulos superiores de C na camada superficial 

do solo, provenientes do aporte contínuo de resíduos vegetais. O sistema 

agroflorestal apresenta um metabolismo mais eficiente do C indicado pelos 

menores valores de quociente metabólico. Sendo assim, mais C é incorporado 

ao solo pela biomassa microbiana e menos C-CO2 é perdido nos processos 

respiratórios. Ao contrário, o sistema de manejo aplicado no café a pleno sol 
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proporciona um menor aporte de material orgânico ao solo. Isso ocasiona 

redução da média anual da umidade do solo e aumentos na temperatura do 

solo e redução nos conteúdos e estoques de C e N. A redução no conteúdo e o 

estoque de C estão ligados ao maior potencial de perda de C-CO2 e à menor 

eficiência da biomassa microbiana em incorporar C nesse sistema. Na 

pastagem, a maior densidade de raízes na camada subsuperficial incrementou 

os estoques de C e N, bem como sugeriu que devido ao tempo de utilização do 

sistema, ocorre uma proteção físico-química da matéria orgânica. Isso resultou 

em menores valores de Q10 devido ao acúmulo de frações mais recalcitrantes 

da matéria orgânica. Considerando um cenário de aumento na temperatura 

global, há uma tendência de aumento da mineralização de frações mais lábeis 

da matéria orgânica pelos microrganismos na mata nativa e sistema 

agroflorestal. 
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CAPÍTULO 2: MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO E EMISSÃO DE C-CO2 EM 

PLANTIO DIRETO DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS 

RESUMO 

 

O plantio direto e o manejo orgânico são técnicas, que em longo prazo, podem 

contribuir para os aumentos de C armazenado nos solos agrícolas. O objetivo 

geral do trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto com sucessão de cultura 

de hortaliças em sistema orgânico de produção, sobre a matéria orgânica do 

solo e emissão de C-CO2, nos períodos secos e chuvosos. O trabalho foi 

executado na área experimental de agricultura orgânica do INCAPER, 

localizada no município de Domingos Martins-ES. Os tratamentos aplicados 

foram de plantio direto sob palhada de gramínea (PD-G), leguminosa (PD-L), 

consórcio gramínea/leguminosa (PD-GL) e convencional (PC) utilizando 

enxada rotativa no pré-plantio em delineamento de blocos casualizados. Foi 

realizado plantio de inverno de repolho sob palhada de aveia preta e tremoço 

branco e, berinjela no plantio de verão sob palhada de milho e crotalária. Em 

cada parcela foi aberta uma trincheira de 30 cm, onde foram coletadas 

amostras deformadas (0-5, 5-15 e 15-30 cm) e indeformadas (0-10, 10-20 e 20-

30 cm) de solo para determinação de atributos físicos, químicos e da matéria 

orgânica. Foram realizadas medições de emissão de C-CO2, temperatura do 

solo, umidade do solo e C biomassa microbiana do solo in situ nos meses de 

março, maio, agosto, outubro de 2012 e fevereiro de 2013. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e ao teste de médias (tukey, p=0,05). O PC 

reduziu os valores de microporosidade e aumentou os de macroporosidade, 

com menor valor para densidade do solo na camada de 0-10 cm. O C orgânico 

total variou de 34,94 a 50,48 g/kg no PD/GL enquanto que no PC essa variação 

foi de 27,11 a 43,74 g/kg no perfil amostrado. O N total variou de 2,81 a 5,34 

g/kg no PD-G enquanto que no PC essa variação foi de 2,54 a 4,51 g/kg no 

perfil amostrado, sem diferenças significativas. O PD-GL apresentou maior 

estoque de C. O PC apresentou médias inferiores para Clabil e o PD-GL 

superiores para Crecal.  A média anual foi de 15,89 Mg C-CO2 ha-1 ano-1para a 

PD-G enquanto o PD-GL foi de 13,77; PD-L de 13,09 e PC de 11,20 Mg C-CO2 

ha-1 ano-1. A média anual de temperatura do solo foi de 21,18; 21,15; 20,93 e 
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23,95ºC para PD-G, PD-L, PD-GL e PC, respectivamente. O menor valor de 

Q10 foi para o consórcio PD-GL (1,16). O PC apresentou as menores médias 

anuais de umidade do solo e C biomassa microbiana e apresentou maior Qmet 

anual. Os resultados sugerem que a utilização de adubos verdes e composto 

orgânico promovem incrementos de C ao longo dos anos, principalmente de 

frações de Clabil. Essa técnica reduz o índice de perturbação e a perda de C 

proporcionado pelo revolvimento do solo. O plantio direto de hortaliças 

orgânicas é uma estratégia para aumentar o armazenamento de C no solo, 

devendo ser uma técnica estimulada na produção de hortaliças orgânicas. 

 

Palavras-chave: hortaliças, cultivo orgânico, C e N orgânico do solo, 

compartimentos da matéria orgânica, mudanças climáticas, sequestro de C 
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CHAPTER 2: SOIL ORGANIC MATTER AND CO2-C EMISSIONS UNDER NO 

TILLAGE OF ORGANIC VEGETABLES  

ABSTRACT 

 

No tillage and organic management are practices that, in long-term, might 

contribute to C storing. The general objectives of this study were to compare the 

impact of no tillage associated to crop rotation of organic vegetables on soil 

organic matter and CO2-C emissions, in dry and rainy periods. A field study was 

carried out at experimental organic area of Incaper, municipality of Domingos 

Martins-ES. Treatments were no tillage on straw grass (NT-G), leguminous (NT-

L), intercropping with grass and leguminous (NT-GL) and conventional tillage 

(CT) with rotary hoe at pre-planting,in a randomized block design. Was 

performed winter planting of cabbage and summer planting of eggplant. In each 

plot, deformed samples were taken at three different layers (0-5, 5-15 and15-30 

cm) and indeformed samples at 0-10, 10-20 and 20-30 cm, for chemical and 

organic matter characterization. CO2-C emissions, soil temperature, soil 

moisture and microbial biomass C were measured in situ on march, may, 

august, october 2012 and february 2013. Data were subjected to analysis of 

variance and test of means (tukey, p=0.05). CT showed lowest values of 

microporosity and highest macroporosity, following by low soil bulk density at 0-

10 cm layer. Total organic C ranged from 34.94 to 50.48 g/kg in NT-GL and 

27.11 to 43.74 g/kg in CT. Total N ranged from 2.81 to 5.34 g/kg in NT-G and 

2.54 to 4.51 g/kg in PC, with no statistical differences. Highest C stock were 

recorded in NT-GL. Significantly lower labile C were recorded in CT and 

significantly higher recalcitrant C in NT-GL.Annual average CO2-C emissions 

(µmol CO2 m-2s-1) followed the order: NT-G (15.89) > NT-GL (13.77) > NT-L 

(13.09) > CT (11.20). Annual average of soil temperature (ºC) followed the 

order: CT (23.95) > NT-G (21.18) NT-L (21.15) > NT-GL (20.93). Lowest Q10 

were recorded in NT-GL (1.16). Lowest annual mean of soil moisture and 

microbial biomass C, and highest metabolic quotient were recorded in CT. 

These results suggest that the use of green manure and organic compost 

promotes Cincrements over the years, mostly fractions of labile C. No tillage 

reduces rates of disturbance and C release due soil disturbance. No tillage 
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vegetable is a strategy to increase soil C and should be encouraged in the 

production of organic vegetables. 

 

Keywords: vegetables, organic crop, soil organic C and N, compartments of 

organic matter, climate change, C sequestration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O conteúdo global de carbono (C) no solo é de 2500 Pg (Pentagrama, 1015 g), 

que inclui cerca de 1500 Pg de C orgânico e 1000 Pg de C inorgânico do solo 

(LAL, 2004). Os valores de C armazenado no solo são três vezes superiores ao 

conteúdo na atmosférica (760 Pg) (LAL, 2004). Apenas a camada superficial 

dos solos (0-30 cm), armazena quase metade do C orgânico e até três vezes o 

C armazenado acima do solo na vegetação e é a mais vulnerável à perda de C 

via CO2 (C-CO2) devido às mudanças relativas ao clima e ao manejo da terra 

(POWLSON et al., 2011). O desmatamento, as queimadas, a conversão de 

ecossistemas naturais para os ecossistemas agrícolas, a drenagem de zonas 

úmidas e o cultivo intensivo do solo, da aração e da gradagem, promovem 

redução nos conteúdos de C armazenado e contribuem para aumento nas 

emissões de C-CO2 (LAL, 2004). 

  

Estas perdas se dão em consequência de ações antropogênicas no solo que 

resultam em uma decomposição acelerada da matéria orgânica (MENDONÇA 

et al., 2001). Nesse sentido, dependendo do manejo empregado, a agricultura 

pode contribuir significativamente para elevar as concentrações de CO2 na 

atmosfera (POWLSON et al., 2011). A redução das emissões de C-CO2 é 

substancialmente importante, visto que o CO2 na atmosfera tem uma longa vida 

neste ambiente. Uma vez acrescentado certo número de moléculas de CO2 no 

ar, levará mais de um século para a natureza reduzí-lo à metade. 

(STOCKMANN et al., 2013). Além da redução das emissões, o C 

historicamente perdido pode ser recuperado via sequestro de C pelas plantas. 

Este sequestro representa um potencial de mitigação estimado em 89% dos 

gases de efeito estufa da agricultura (SMITH et al., 2008). Nesse contexto, as 

emissões de C-CO2 da agricultura podem contribuir significativamente para a 

elevação de seu conteúdo na atmosfera, agravando o cenário de mudanças na 

temperatura e regime pluviométrico global. 

 

A utilização do plantio direto com adoção de princípios da agricultura orgânica 

pode contribuir para o sequestro de C e N no solo e reduzir a decomposição 

acelerada da matéria orgânica. O constante aporte de biomassa vegetal e a 
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ausência de revolvimento do solo podem promover redução das emissões de 

C-CO2 pelas menores taxas de oxidação da matéria orgânica (SOUZA et al., 

2012). Ao contrário, na produção com intenso revolvimento e consequente 

desestruturação do solo (TAVELLA et al., 2010), característico da produção de 

hortaliças no Brasil incluindo a orgânica, estas taxas de oxidação podem ser 

elevadas. A produção de hortaliças é caracterizada historicamente por situar-se 

em pequenos estabelecimentos apresentando características de produção 

familiar (OLIVEIRA et. al., 2001). O preparo intenso do solo na olericultura 

ocasiona desequilíbrio no ambiente solo-planta, principalmente pela redução da 

quantidade e qualidade da matéria orgânica e da diversidade dos organismos 

do solo (RAMOS et al., 2009). Esses fatores contribuem para diminuição da 

produtividade das culturas em longo prazo (CIVIDANES, 2002). Dessa forma, o 

plantio direto é uma alternativa viável que pode contribuir para um balanço 

positivo de C no solo. 

 

A incorporação de resíduos orgânicos proporcionados pela adubação verde 

com gramíneas ou leguminosas na produção de hortaliças em plantio direto, 

aporta e armazena C nos solos por longos períodos (CASTRO et al., 2005; 

OLIVEIRA et al., 2006; PANDOVAN et al., 2007; TAVELLA et al., 2010; SILVA 

et al., 2011); aumenta o fornecimento de N para as olerícolas e; supera ou 

iguala a produção em relação ao plantio convencional de hortaliças (CASTRO 

et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2006). Há uma carência de trabalhos que 

demonstrem os efeitos no potencial de armazenamento de C e emissão de C-

CO2 no solo com tais práticas. 

 

O plantio direto apresenta potencial para mitigar a emissão de C-CO2, uma vez 

que a rotação de culturas e a manutenção dos resíduos culturais na superfície 

do solo proporcionam a decomposição gradual do material orgânico, 

favorecendo o aumento do conteúdo de C no solo (BAYER et al., 2006; 

ZANATTA et al., 2007; NETO et al., 2009; CONCEIÇÃO et al., 2013). O 

ambiente menos oxidativo e o mecanismo de proteção física proporcionada 

pelos agregados estáveis do solo sob plantio direto, reduzem as taxas de 

mineralização da matéria orgânica do solo e permitem a acumulação de C (SIX 

et al., 1999). O objetivo geral do trabalho foi avaliar o efeito do plantio direto 
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com sucessão de cultura de hortaliças em sistema orgânico de produção, sobre 

a matéria orgânica do solo e emissão de C-CO2, nos períodos secos e 

chuvosos. Os objetivos específicos foram quantificar os compartimentos, 

estoques e conteúdos da matéria orgânica, bem como determinar as relações 

da emissão de C-CO2 com a temperatura do solo, umidade do solo e C 

biomassa microbiana. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição do local de estudo 

O trabalho foi executado na área experimental de agricultura orgânica do 

INCAPER, denominada Unidade de Referência em Agroecologia, localizada no 

município de Domingos Martins-ES, a uma altitude de 950 m, ocupando uma 

área de 2,5 ha. O clima é o tropical chuvoso com inverno seco e verão chuvoso 

e Aw segundo a classificação de Köppen. A precipitação pluviométrica 

(variando de 4,8 a 236,0 mm) e temperatura média mensal (variando de 14,7 a 

21,7ºC) são apresentadas na Figura 1.  

 

Figura 1. Precipitação pluviométrica e temperatura média mensal do ar ao 

longo do ano de 2012 e nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 (JAN13 e 

FEV13) no município de Domingos Martins-ES (FONTE: Sistema de 

Informações Meteorológicas do INCAPER). 

 

Durante o período de 1990 a 2009, a área recebia manejo orgânico único, com 

adubações em toda a área na base de 15 t/ha de composto (peso seco), 

cultivando diversas hortaliças em rotação cultural. No ano de 2009, foi 

implantado um experimento de plantio direto com sucessão de culturas 
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(hortaliças) utilizando adubos verdes de inverno e verão em pré-cultivo. Os 

tratamentos foram aplicados em 6 faixas de solo de 24 m², com 4 m de largura 

e 6 m de comprimento, totalizando 24 parcelas experimentais. As parcelas são 

permanentes e os efeitos dos tratamentos são acumulados ao longo dos anos 

do plantio direto. Os tratamentos aplicados foram:  

 

1- PD-G: Plantio direto sob palhada de gramínea: As gramíneas utilizadas 

foram aveia preta (Avena strigosa) no inverno e milho (Zea mays) no verão; 

 

2-PD-L: Plantio direto sob palhada de leguminosa: As leguminosas utilizadas 

foram tremoço branco (Lupinus albus) no inverno e crotalária (Crotalaria 

juncea) no verão; 

 

3- PD-GL: Plantio direto sob palhada de consórcio de gramínea com 

leguminosa: Nesse tratamento foram utilizados os mesmos adubos verdes do 

PD-G e PD-L para geração de palhada no inverno e verão, semeados em 

linhas alternadas;  

 

4- PC: Plantio convencional do solo com enxada rotativa: Utilização de enxada 

rotativa como forma de preparo inicial do solo no pré-plantio da hortaliça (uma 

semana antes do transplantio), Não havendo pré-plantio de adubos verdes 

para geração de palhada. Esse é o sistema utilizado pelos agricultores na 

região e o dominante na horticultura brasileira (SOUZA et al., 2013). 

   

De 2009 a 2012, o plantio direto foi conduzido com o plantio dos adubos verdes 

aveia preta e tremoço branco, seguido do cultivo de repolho no inverno. No 

verão, o plantio dos adubos verdes milho e crotalária foi seguido pelo cultivo de 

berinjela. O semeio dos adubos verdes, independente da espécie, foi em linhas 

espaçadas de 33 cm, tanto nos cultivos solteiros quanto no consórcio. A 

densidade de sementes nos cultivos solteiros foi de 480 gramas por parcela (60 

kg/ha) para a aveia e 600 gramas por parcela (77 kg/ha) para o milho, 660 

gramas por parcela (85 kg/ha) para o tremoço e 300 gramas por parcela (38 

kg/ha) para a crotalária. Nas faixas de consórcio, devido ao semeio em linhas 

alternadas os gastos de sementes de cada espécie foram reduzidos pela 
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metade. No cultivo de inverno do ano de 2012, a aveia e o tremoço branco 

foram semeados no mês de março. O corte da biomassa dos adubos verdes foi 

realizado com roçadeira lateral motorizada no mês de julho. Após o 

assentamento da palhada de pré-cultivo, foi implantada a cultura do repolho. O 

plantio direto do repolho foi realizado por mudas, produzidas em canteiros de 

1,0 m de largura, com transplantio direto após 30 dias. O transplantio foi feito 

no espaçamento de 0,6m por 0,4m.  

 

Após o plantio de inverno, o milho e a crotalária foram semeados no mês de 

outubro de 2012 e o corte da biomassa dos adubos verdes foi realizado com 

roçadeira lateral motorizada no mês de fevereiro de 2013. O transplantio direto 

da berinjela ocorreu dois dias após. As mudas foram produzidas em tubetes de 

180 cm³, usando-se como substrato a mistura de composto: terra virgem, na 

proporção 1:2, com transplantio após 40 dias. O transplantio foi feito no 

espaçamento de 1,2m por 0,7m. O repolho e a berinjela receberam adubação 

de plantio de 15 t ha-1de composto (peso seco) para todos os plantios, 

incluindo o tratamento PC. O pátio de compostagem segue o sistema 'indore', 

com empilhamento em camadas alternadas, formando pilhas que recebem 

reviramento manual periodicamente, visando controlar a umidade e a 

temperatura, na faixa de 50% e 60ºC. Os materiais mais comuns utilizados na 

formação do composto são: Capim cameron triturado verde, palha de café, 

restos culturais de milho e feijão, e inoculação com esterco de aviário na base 

de 50 kg para cada metro cúbico empilhado. Faz-se uma média de 5 

reviramentos manuais (o primeiro aos 10 dias e os outros espaçados de 20 

dias), estando o composto pronto em aproximadamente 100 dias. As 

características do composto se encontram na Tabela 1. O repolho não recebeu 

adubação de cobertura e a berinjela recebeu a partir de 60 dias de plantada, 

biofertilizante líquido quinzenalmente, até meados da frutificação. O manejo de 

plantas espontâneas foi feito por capina manual. 

2.2 Amostragem de solo 

A amostragem de solo foi realizada no mês de março de 2012. Em cada 

parcela foi aberta uma trincheira de 30 cm, onde foram coletadas amostras das 

deformadas em três profundidades (0-5; 5-15 e 15-30 cm). As amostras de solo 
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indeformadas foram coletadas nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm pelo 

método do anel volumétrico, utilizando o amostrador de Uhland. Para obtenção 

das amostras de terra fina seca ao ar (TFSA) as amostras deformadas foram 

destorroadas, secas ao ar e passadas em peneira de 2 mm. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Solos do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES).  

2.3Caracterização química e física do solo 

Foram coletadas amostras deformadas em cada parcela de todos os 

tratamentos para caracterização química e física (Tabela 2). O pH em água foi 

determinado na relação solo: solução de 1:2,5; a acidez potencial (H+Al) foi 

extraída com Ca(OAc)2 0,5 mol L-1 tamponado a pH 7,0 e quantificada por 

titulometria com NaOH 0,0606 mol L-1. Os teores de cálcio (Ca), magnésio (Mg) 

e alumínio (Al) trocáveis foram extraídos com KCl 1 mol L-1, sendo 

determinados por espectroscopia de absorção atômica. O sódio (Na) e potássio 

(K) foram extraídos com Mehlich1e quantificados por fotometria de chama. O 

fósforo disponível (P) foi extraído com Mehlich1 e quantificado por colorimetria. 

Os altos valores de P encontrados (Tabela 2) são coerentes, visto que o longo 

tempo de manejo orgânico com aplicação de 30 t de composto por ano, 

contribuiu significativamente nos acúmulos de P no solo ao longo dos anos. 

Todas as análises de rotina foram efetuadas segundo EMBRAPA (1997). A 

capacidade de troca catiônica efetiva (t) foi calculada pela soma dos cátions 

(Ca, Mg, Na, K e Al) e a capacidade de troca catiônica potencial (T) calculada 

pela soma de bases e acidez potencial.  A análise granulométrica foi realizada 

pelo método da pipeta a 50 rpm por 16 h (RUIZ, 2004).
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Tabela 1. Composição média do composto orgânico utilizado no período de 1990 a 2009 na área de estudo 

Adubo orgânico MO C/N pH N P K Ca Mg Cu Zn Fe Mn Bo 

 
-%-- 

  
------------------%------------------ ------------------------mg/kg-------------------- 

Composto 52,0 16/1 7,3 2,0 1,2 1,2 4,8 0,5 54,0 188,0 12424,0 793,0 25,0 

MO: matéria orgânica; C/N: relação carbono nitrogênio; pH: potencial de hidrogênio; N: nitrogênio; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Cu: 
cobre; Zn: zinco; Fe: ferro, Mn: manganês; Bo: boro. Fonte: SOUZA, (2012). 

 

Tabela 2: Valores médios de atributos químicos e físicos do solo em diferentes profundidades nos tratamentos de plantio direto e 

convencional de hortaliças orgânicas no Incaper de Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, no ano de 2012. 

Tratamento pH P K Na Ca Mg Al H + Al SB t T V Areia Silte Argila 

 
--H2O-- ---------------mg/dm³------------ ----------------------------cmolc/dm³----------------------------- -----%---- ----------------g/kg-------------- 

 0-5 cm 
PD-G 6,40 2774,80 324,00 35,33 4,15 1,56 0,00 5,17 6,69 6,69 11,86 56,45 580,34 122,04 297,61 
PD-L 6,44 2882,95 328,67 22,83 4,61 1,42 0,00 4,51 6,97 6,97 11,48 61,32 524,07 139,98 335,95 

PD-GL 6,43 3243,03 490,00 92,33 4,76 1,74 0,00 0,00 8,16 8,16 8,16 100,00 497,24 144,25 358,51 
PC 6,51 3224,14 360,50 68,00 8,04 2,43 0,00 4,57 11,69 11,69 16,25 72,22 461,87 138,25 399,87 

 5-15 cm 
PD-G 6,37 1676,10 347,67 20,50 4,11 1,13 0,00 4,87 6,22 6,22 11,09 55,85 583,38 113,82 302,80 
PD-L 6,35 1293,10 304,83 14,83 4,11 1,10 0,00 3,77 6,06 6,06 9,83 63,14 557,35 117,05 325,60 

PD-GL 6,32 1389,63 285,50 22,33 4,87 1,14 0,00 0,00 6,83 6,83 6,83 100,00 485,70 130,17 384,12 
PC 6,52 1445,38 235,80 20,40 6,71 1,40 0,00 3,71 8,80 8,80 12,51 69,80 473,19 140,62 386,19 

 15-30 cm 
PD-G 6,35 778,96 230,67 11,67 3,12 0,89 0,00 4,43 4,65 4,65 9,08 51,11 616,70 89,44 293,87 
PD-L 6,48 661,15 285,50 6,83 3,44 0,75 0,00 0,00 4,95 4,95 4,95 100,00 580,98 106,35 312,67 

PD-GL 6,23 475,30 247,33 3,33 2,87 0,77 0,00 0,00 4,29 4,29 4,29 100,00 495,64 127,69 376,68 
PC 6,45 672,14 143,80 5,20 3,92 1,00 0,00 4,47 5,31 5,31 9,78 53,56 468,34 129,77 401,88 

PD-G: plantio direto sob palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; PD-GL: plantio direto sob palhada de gramínea + 
leguminosa; PC: plantio convencional; pH: potencial de hidrogênio (acidez ativa); P: fósforo; k: potássio; Na: sódio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; Al: alumínio; 
H+Al: acidez potencial; SB: soma de bases; t:capacidade de troca catiônica efetiva; T: capacidade de troca catiônica potencial; V: saturação de bases. 
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2.4 Determinações experimentais 

2.4.1Produção de biomassa e aporte de C 

Para quantificação da produção de biomassa dos adubos verdes foi utilizado o 

método do quadrado de 1 x 1m. O quadrado foi lançado aleatoriamente em 

cada parcela experimental e a quantidade de material em seu interior foi 

coletada para determinação da massa fresca. Posteriormente, o material foi 

levado à estufa a 60ºC até peso constante para determinação da massa seca 

dos adubos verdes. Para o cálculo do conteúdo de C, baseou-se no teor médio 

de 95% de matéria orgânica para o tremoço branco e crotalária; 92% para 

aveia preta e milho e nos consórcios baseou-se na média dos adubos verdes 

(93,5%). Para conversão de matéria orgânica em conteúdo de C utilizou-se a 

seguinte equação: C= Matéria orgânica / 1,724.  

2.4.2 Atributos físicos do solo 

Amostras de solo indeformadas coletadas com o amostrador de Uhland em 

março de 2012, foram colocadas para saturar em água durante 24 horas e, 

posteriormente, colocadas em mesa de tensão a -6 kPa (coluna de 60 cm de 

H2O). Após estabilizar a drenagem da água contida nos anéis (72 h), estes 

foram retirados da mesa de tensão, pesados em balança de precisão e 

secados em estufa a 105ºC (até peso constante), para determinação do peso 

seco. A microporosidade (Mic) foi determinada de acordo com a seguinte 

expressão: Mic = Massa(solo+água) – Massa(R+Solo)/Dágua x volume do cilindro 

(Dágua, a densidade da água, é sempre considerada igual a 1,00 g cm-3). Com o 

volume do anel (Vt) e a massa do solo seco (Ms) foi determinada a densidade 

do solo (DS), do solo, pela seguinte equação: DS = Ms/Vt. A densidade de 

partículas (DP) foi determinada pelo método do balão volumétrico, enquanto a 

porosidade total (P) foi calculada pela expressão P = 1 – DS/DP e a 

macroporosidade (Mac) pela expressão: Map = P – Mic(RUIZ, 2004). 

2.4.3 Carbono e nitrogênio orgânico do solo 

As amostras de TFSA foram submetidas à trituração em moinho de bola e 

passadas em peneira de 0,210 mm. Foram determinados os conteúdos de C 

orgânico total, N total, relação C/N, C lábil (Clabil) e C recalcitrante (Crecal) nas 

camadas de 0-5, 5-15 e 15-30 cm. O C orgânico total foi quantificado por 
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oxidação da matéria orgânica via úmida com K2Cr2O7 0,167 mol L-1 em meio 

sulfúrico com aquecimento externo. O N total foi quantificado por meio de 

digestão sulfúrica seguida de destilação Kjeldahl(MENDONÇA e MATOS, 

2005). A relação C/N foi obtida pela razão entre os conteúdos obtidos de C 

orgânico total pelo N total. Para determinação do Clabil e Crecal foram 

adicionadas concentrações crescentes de ácido sulfúrico a uma solução de 

0,167 mol L-1 K2Cr2O7 com 0,3 g do solo, obtendo-se 4 frações de carbono 

orgânico oxidável. A fração 1 (F1) correspondente ao C oxidado em meio ácido 

com 3 mol L-1 de H2SO4; Fração 2 (F2): diferença entre o C oxidado em meio 

ácido de 6 e 3 mol L-1 de H2SO4; Fração 3 (F3): diferença entre o C oxidado em 

meio ácido de 12 e 6 mol L-1 de H2SO4; Fração 4 (F4): diferença entre o C 

orgânico total e o C oxidado em meio ácido com 12 mol L-1 de H2SO4. A soma 

das frações 1 e 2 correspondem ao Clabil e a soma das frações 3 e 4 ao Crecal 

(MENDONÇA e MATOS, 2005). Para o cálculo do estoque de C (ESTC) e N 

(ESTN) em Mg ha-1 em cada profundidade, utilizou-se a seguinte equação: 

conteúdo de C ou N (dagkg-1) x Ds x e; onde Ds = densidade do solo (g/cm-3); e 

= espessura da camada de solo (cm). Para o cálculo do ESTC e ESTN no perfil 

amostrado (0-30 cm), somaram-se os estoques das profundidades (0-5, 5-15 e 

15-30 cm).  

2.4.4 Respirometria e temperatura do solo 

Foram realizadas amostragens de emissão de C-CO2 nos meses de março, 

maio, agosto e outubro de 2012 e fevereiro de 2013.  As medições de C-CO2 e 

temperatura do solo foram realizadas em cada parcela experimental totalizando 

seis por tratamento em cada mês avaliado. As emissões de C-CO2 foram 

avaliadas por meio de um analisador portátil LI-8100 (Li-Cor, EUA) acoplado a 

uma câmara dinâmica (LI-8100). A câmara é acoplada a um sistema de análise 

que quantifica a concentração de CO2 em seu interior através da 

espectroscopia de absorção óptica na região espectral do infravermelho. A 

câmara de solo foi instalada sob uma base de PVC com 0,10 m de diâmetro, 

previamente inserida no solo a 5 cm de profundidade. Em cada ponto foram 

realizadas medidas com duração total de 1,5 minutos cada. A concentração de 

CO2 no interior da câmara foi obtida a cada três segundos. A cada medida de 

emissão de C-CO2 foi tomada a temperatura do solo com um termômetro 
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portátil na profundidade de 0-5 cm. A relação entre emissão de C-CO2 e 

temperatura do solo foi descrita pela equação Ln(Emissão C-CO2) = A + BxTsoil, 

em que o Ln(Emissão de C-CO2) é o logaritmo natural da emissão de C-CO2, A 

o coeficiente linear, B o coeficiente angular e Tsoil a temperatura do solo. Uma 

relação linear entre Ln(Emissão de C-CO2) com a temperatura do solo é 

esperada quando a temperatura é o principal fator limitante da emissão. A partir 

do coeficiente B é possível calcular o valor de Q10 (Q10= e10xB), que 

representa a percentagem de incremento de emissão de C-CO2 para 10ºC de 

aumento na temperatura do solo (CARVALHO et al., 2012). 

2.4.5 Umidade do solo e C biomassa microbiana 

Na profundidade de 0-5 cm no mesmo local e período onde se determinou a 

emissão de C-CO2, foram coletadas amostras deformadas de solo para 

determinação da umidade atual do solo, C da biomassa microbiana (biomassa 

microbiana), C solúvel (Csol) e determinação do quociente metabólico (Qmet) e 

microbiano (Qmic). Para determinação da umidade do solo foi usado o método 

termogravimétrico, conforme EMBRAPA (1997), que consiste em pesar a 

massa de solo úmido e em seguida secá-lo em estufa a 105-110ºC por 24 

horas, e após, determinar sua massa seca. A extração e a determinação do C 

da biomassa microbiana foram realizadas pelo método da irradiação-

extração(FERREIRA e CAMARGO, 1999). O conteúdo de C extraído com a 

solução extratora 0,5 M de K2SO4 (pH calibrado em 6,5-6,8) das amostras não 

irradiadas foi utilizado como estimativa do Csol. O Qmet foi calculado pela relação 

entre a emissão de C-CO2 e C biomassa microbiana e o Qmic pela relação entre 

o C biomassa microbiana e C orgânico total(MENDONÇA e MATOS, 2005). 

2.4.6 Balanço de C e CO2 equivalente 

O balanço de C foi determinado pela diferença entre as médias anuais da 

emissão de C-CO2 e o C aportado da adubação verde e do composto orgânico. 

Como os tratamentos apresentaram produções similares das hortaliças, o 

aporte de C contabilizado se refere ao C dos adubos verdes e de composto, 

visto que as diferenças de resíduos culturais possivelmente foram pequenas. A 

equivalência entre C e o CO2 baseou-se nos pesos moleculares dos 

elementos, em que 1 molécula de CO2 equivale a 3,667 moléculas de C 

(SOUZA et al., 2012). 
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2.5 Análise dos dados 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), com 

quatro tratamentos e seis repetições (blocos). Os resultados relativos à 

caracterização física e da matéria orgânica do solo foram submetidos à análise 

da variância de modo a determinar a existência de diferenças entre os 

tratamentos, que quando presentes, as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey (p < 0,05) com software SAEG (FUNARBE, 2007). Para os dados 

relativos à respirometria, temperatura do solo, umidade do solo e C biomassa 

microbiana, o delineamento experimental empregado foi de blocos 

casualizados com parcelas subdivididas no tempo, constando de quatro 

tratamentos, cinco períodos e seis repetições. Os dados foram submetidos à 

análise da variância de modo a determinar a existência de diferenças entre os 

tratamentos e a interação com o período, que, quando presentes, as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) com software SAEG 

(FUNARBE, 2007). Foram calculadas correlações de Pearson aplicando o teste 

t (p <0,05) entre emissão de C-CO2, umidade e temperatura do solo entre o 

plantio direto e convencional. 

3 RESULTADOS 

3.1 Produção de biomassa e aporte de C  

A Tabela 3 apresenta os valores médios da produção de massa seca e fresca 

dos adubos verdes e o C aportado durante o período de inverno e verão. No 

período de inverno, a produção de massa fresca de tremoço foi inferior 

(p<0,05) a aveia preta e o consórcio (aveia/tremoço). Não houve diferença na 

produção de matéria seca e C aportado no período de inverno. No verão, a 

produção de massa fresca foi superior (p<0,05) para o milho e inferior para a 

crotalária. Esse resultado também foi observado na produção de massa fresca. 

O aporte de C foi maior (p<0,05) para o milho no verão. 
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Tabela 3. Valores médios da produção de massa fresca e seca dos adubos 

verdes e o aporte de C durante o período de inverno e verão do plantio direto e 

convencional de hortaliças orgânicas 

Adubos Verdes Massa fresca Massa seca C aportado 
  -------------------------------Mg ha-1 ------------------------------- 

Inverno – Julho 2012 

Aveia preta 37,86 a 9,09 a 4,85 a 

Tremoço 28,54 b 6,61 a 3,65 a 

Tremoço/aveia 37,33 a 8,34 a 4,52 a 

Verão – Fevereiro 2013 

Milho 63,51 a 21,80 a 11,64 a 

Crotalária 28,64 c 10,69 b 5,90 b 

Crotalária/Milho 46,21 b 16,48ab 8,94ab 
Médias seguidas por uma mesma letra na mesma coluna em cada profundidade não diferem 
entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. C aportado = C adubo verde + C composto; 
C= Matéria orgânica / 1,724. 
  

3.2 Atributos físicos do solo 

A Tabela 4 apresenta os valores médios para microporosidade (Mic), 

macroporosidade (Mac), porosidade total (PT), densidade do solo (Ds) e 

densidade de partículas (Dp) no plantio direto e convencional de hortaliças 

orgânicas. Os maiores valores de Mic ocorrem na camada de 0-10 cm e o PC 

apresentou valores inferiores (p< 0,05) comparados aos plantios diretos.  A Mac 

também foi maior na camada superficial no PC. Não ocorreram diferenças para 

PT entre os plantios direto e convencional até a profundidade de 20 cm. A 

relação entre os macroporos e porosidade total indica que o PC tem maior 

capacidade de aeração e os plantios diretos maior capacidade de 

armazenamento de água. Os valores de DS aumentam com a profundidade da 

camada amostrada, com redução na camada superficial no PC.  
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Tabela 4. Valores médios de microporosidade (Mic), macroporosidade (Mac), 

porosidade total (PT), relação entre macroporosidade e porosidade total 

(Mac/P), densidade do solo (Ds) e densidade de partículas (Dp) nos plantios 

direto e convencional de hortaliças orgânicas. 

Tratamento  Mic Mac PT Mac/P Ds Dp 

 
-----------------m3/m3----------------  -------------g/cm³----------- 

 0-10 cm 

PD-G 0,47a 0,16b 0,63 a 0,25 b 0,98 a 2,70 a 

PD-L 0,48a 0,16b 0,64 a 0,25 b 0,98 a 2,71 a 

PD-GL 0,48a 0,14b 0,61 a 0,22 b 0,99 a 2,57 b 

PC 0,41b 0,24a 0,65 a 0,36 a 0,95 a 2,72 a 

 10-20 cm 

PD-G 0,42 a 0,16 a 0,57 a 0,27 a 1,15 a 2,72ab 

PD-L 0,42 a 0,16 a 0,58 a 0,28 a 1,12 a 2,65 b 

PD-GL 0,42 a 0,19 a 0,61 a 0,31 a  1,15 a 2,92 a 

PC 0,41 a 0,18 a 0,59 a  0,31 a 1,14 a 2,81 a 

 20-30 cm 

PD-G 0,41 a 0,13 b 0,54 b 0,24 b 1,19ab 2,61 b 

PD-L 0,42 a 0,13 b 0,55ab 0,24 b 1,21 a 2,73ab 

PD-GL 0,42 a 0,16ab 0,58ab 0,27 ab 1,19ab 2,83 a 

PC 0,42 a 0,18 a 0,60 a 0,31 a 1,13 b 2,83 a 
PD-G: plantio direto sob palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; 
PD-GL: plantio direto sob palhada de gramínea + leguminosa; PC: plantio convencional. 
Médias seguidas por uma mesma letra na mesma coluna em cada profundidade não diferem 
entre si em 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

3.3 Carbono e nitrogênio orgânico do solo 

A Figura 2 apresenta os valores médios de C orgânico total, N total, relação 

C/N, C lábil (Clabil), C recalcitrante (Crecal) nos plantios direto e convencional de 

hortaliças orgânicas. Os valores de C orgânico total, N total, Clabil e Crecal 

tendem a diminuir com o aumento da profundidade. A camada de 0-5 cm foi a 

mais importante em termos de acumulação de C e N no solo, dentro dos 30 cm 

de profundidade avaliados.  
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Figura 2. Valores médios (n=6) de C orgânico total (a), N total (b), relação C/N 

(c), C Lábil (d), C recalcitrante (e) nos plantios direto e convencional de 

hortaliças orgânicas. Médias seguidas por uma mesma letra em cada 

profundidade não diferem entre si em 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

As barras horizontais indicam médias amostrais seguidas de erro padrão.

PD-G: plantio direto sob palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob 

palhada de leguminosa; PD-GL: plantio direto sob palhada de 

gramínea/leguminosa; PC: plantio convencional. 

 

Para C orgânico total, houve diferenças (p<0,05) apenas na camada de 0-5 cm, 

onde o consórcio PD-GL apresentou maior média (50,48 g/kg), entretanto sem 

diferir dos de PD-G e PD-L. O C orgânico total variou de 34,94 a 50,48 g/kg no 
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PD-GL enquanto que no PC essa variação foi de 27,11 a 43,74 g/kg no perfil. 

Não houve diferenças para N total em todas as camadas avaliadas. O N total 

variou de 2,81 a 5,34 g/kg no PD-G enquanto que no PC essa variação foi de 

2,54 a 4,51 g/kg no perfil. A relação C/N tende a aumentar com o aumento da 

profundidade, e o consórcio PD-GL apresentou maiores médias em todas as 

profundidades. Até a profundidade de 15 cm o PC teve médias inferiores 

comparadas ao PD-G para Clabil. Os maiores valores de Crecal ocorreram no PD-

GL em todas as camadas. A Tabela 5 apresenta os valores médios do estoque 

total de C e N (ESTCe ESTN) nos plantios direto e convencional de hortaliças 

orgânicas. O PD-GL apresentou valores superiores e significativos para o 

ESTC(135,47 Mgha-1). No PC o estoque de C foi de 105,07Mgha-1. O estoque 

de N foi significativamente superior (29,89Mgha-1) no PD-G em relação ao 

PC(25,13Mg ha-1). 

 

Tabela 5. Valores médios do estoque total de C (ESTC) e N (ESTN), em Mgha-1 

no perfil amostrado (0-30 cm) 

Tratamento PD-G PD-L PD-GL PC 

ESTC 119,09 b 114,08 b 135,47 a 105,07 b 

ESTN 29,89 a 25,63 b 26,63ab 25,13 b 

PD-G: plantio direto sob palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; 
PD-GL: plantio direto sob palhada de gramínea + leguminosa; PC: plantio convencional. 
Médias seguidas por uma mesma letra na mesma linha não diferem entre si em 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

3.4 Respirometria e temperatura do solo 

A Figura 3 apresenta os valores médios da emissão de C-CO2(respirometria) e 

a temperatura do solo, nos plantios direto e convencional de hortaliças 

orgânicas. Houve interação significativa entre a emissão de C-CO2 e 

temperatura do solo nos cinco períodos avaliados. Os menores valores de 

emissão de C-CO2 ocorreram nos meses de maio e agosto de 2012 (p<0,05) 

(Figura 3a). A média anual foi de 4,2 µmol CO2 m
-2s-1para a PD-G enquanto no 

PD-GL foi de 3,64; PD-L de 3,46 e PC de 2,96 µmol CO2 m
-2s-1. Esses valores 

são equivalentes a 15,89; 13,77; 13,09 e 11,20 Mg C-CO2 ha-1 ano-1. Em março 

de 2012, o PC apresentou média inferior (p<0,05) aos demais, enquanto que 

nos meses de maio, agosto e outubro a média da emissão de C-CO2 foi inferior 

e não houve diferenças entre PC e PD-L. No mês de fevereiro de 2013, a 
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média de emissão de C-CO2 foi superior para o PC e não houve diferenças 

(p<0,05) entre o PD-G e PD-GL. A temperatura do solo acompanhou a 

variação climática anual, com menores valores no inverno (agosto) (p<0,05) e 

maiores temperaturas no verão (março e fevereiro) (Figura 3b). A média anual 

da temperatura do solo foi de 21,18; 21,15; 20,93 e 23,95 ºC para PD-G, PD-L, 

PD-GL e PC. O PC apresentou média superior (p<0,05) em todos os períodos 

avaliados, exceto para o mês de outubro. A variação das emissões de C-CO2 

(Figura 3a) ao longo do ano acompanhou a sazonalidade da temperatura do 

solo (Figura 3b). A correlação entre as emissões de C-CO2 e temperatura do 

solo foi positiva e significativa para PD-L (r=0,60; p< 0,05) e PC (r=0,47; 

p<0,05) e somente positiva para PD-G (r=0,380; p>0,05) e PD-GL (r=0,255; 

p>0,05). 

 

 
 

Figura 3. Valores médios da emissão de C-CO2 (a) e temperatura do solo (b) 

nos plantios direto e convencional de hortaliças orgânicas na profundidade de 

0-5 cm. As letras maiúsculas comparam os períodos e as minúsculas 

comparam os tratamentos dentro de cada período na emissão de C-CO2 e 

temperatura do solo. Médias seguidas por uma mesma maiúscula entre 

períodos amostrados e, minúsculas dentro de cada período não diferem entre 

si em 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. As barras verticais indicam 

médias amostrais seguidas de erro padrão. PD-G: plantio direto sob 

palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; 

PD-GL: plantio direto sob palhada de gramínea/leguminosa; PC: 

plantio convencional. 
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A Figura 4 e Tabela 6 mostram a relação linear e seus parâmetros entre o 

logaritmo da emissão de C-CO2 e a temperatura do solo ao longo do ano nos 

períodos avaliados. O índice que mede a sensibilidade da atividade microbiana 

do solo ao aumento de temperatura definido como Q10, foi menor para o 

consórcio PD-GL (1,16), enquanto que a PD-L (1,40) apresentou maior valor. 

Para o PD-G o valor foi de 1,17 e o PC de 1,31. O menor valor para o 

parâmetro B encontrado (0,015) foi no PD-GL, evidencia a menor sensibilidade 

da emissão de C-CO2 com alteração na temperatura do solo.  

 

Figura 4: Relação linear entre o logaritmo da emissão de C-CO2 e a 

temperatura do solo ao longo do ano no plantio direto sob palhada de gramínea 

(PD-G); plantio direto sob palhada de leguminosa (PD-L); plantio direto sob 

palhada de gramínea + leguminosa (PD-GL) e plantio (PC) de hortaliças 

orgânicas. n=120. 

 

Tabela 6: Parâmetros do modelo entre emissão de C-CO2 e temperatura do 

solo e valor do fator Q10 

 Ln(Emissão C-CO2)= A + (B*Tsolo) 

Tratamentos A B R P Q10 

PD-G 1,070 ±0,184 0,016 ±0,008 0,341 0,065 1,170 ±0,189 

PD-L 0,494 ±0,193 0,034 ±0,009 0,582 <0,001 1,404 ±0,198 

PD-GL 0,947 ±0,200 0,015 ±0,009 0,297 0,111 1,160 ±0,209 

PC 0,398 ±0,263 0,027 ±0,010 0,424 0,020 1,310 ±0,289 

N= 120, A e B: coeficientes lineares e angulares, respectivamente, obtidos pela análise de 
regressão linear, R: coeficiente de correlação; P: nível de significância. PD-G: plantio direto sob 
palhada de gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; PD-GL: plantio direto 
sob palhada de gramínea + leguminosa; PC: plantio convencional. 
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3.5 Umidade do solo e C biomassa microbiana 

A Figura 5 apresenta os valores médios da umidade do solo, C biomassa 

microbiana, C solúvel (Csol) e quociente metabólico (Qmet) e microbiano (Qmic) 

nos plantios direto e convencional de hortaliças orgânicas. 

  

  

 

Figura 5. Valores médios da umidade do solo (a), C biomassa microbiana (b) 

carbono solúvel (c) e quociente metabólico (d) e microbiano (e) nos plantios 

direto e convencional de hortaliças orgânicas na profundidade de 0-5 cm. As 

letras maiúsculas comparam os períodos e as minúsculas comparam os 

tratamentos dentro de cada período na emissão de C-CO2 e temperatura do 
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solo. Médias seguidas por uma mesma maiúscula entre períodos amostrados e 

minúsculas dentro de cada período não diferem entre si em 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey. As barras verticais indicam médias 

amostrais seguidas de erro padrão. PD-G: plantio direto sob palhada de 

gramínea; PD-L: plantio direto sob palhada de leguminosa; PD-GL: 

plantio direto sob palhada de gramínea/leguminosa; PC: plantio 

convencional. 

 

A umidade do solo acompanha a sazonalidade de precipitação (Figura 1), 

sendo que o período de maior precipitação (fevereiro) apresenta maior média 

(p<0,05). A média anual da umidade do solo foi de 27,98 % para a PD-G 

enquanto o PD-GL foi de 28,11; PD-L de 27,94 e PC de 20,11 %. Em todos os 

períodos avaliados, o PC apresentou média de umidade do solo inferior 

(p<0,05) aos tratamentos de plantio direto (Figura 5a). Houve interação 

significativa entre a umidade do solo, C biomassa microbiana, Csol e Qmet nos 

cinco períodos avaliados. A biomassa microbiana tende a diminuir em períodos 

mais frios do ano (maio a outubro) e a partir de outubro ocorre tendência de 

aumento na população de microrganismos no solo, que coincide com os 

períodos de maiores temperaturas (Figura 3b) e umidade (Figura 5a) do solo. 

 

As médias anuais de C biomassa microbiana foram de 433; 378,67; 380,63 e 

246,77 mg/kg para PD-G, PD-L, PD-GL e PC, respectivamente. Em todos os 

períodos avaliados, o PC apresentou médias inferiores de C biomassa 

microbiana, sendo que somente em fevereiro não houve diferença entre os 

tratamentos (Figura 5b). Nos períodos de agosto e outubro apresentaram 

menores conteúdos de Csol (Figura 5c). As médias anuais de Csol foram 133,04; 

147,87; 126,75 e 148,42 mg/kg para PD-G, PD-L, PD-GL e PC, 

respectivamente. Os tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas nos 

meses de agosto e outubro. Em fevereiro, a maior média de Csol foi para o PD-

G, entretanto, os valores foram iguais a PD-L e PC. O Qmet foi menor em 

março, maio e agosto, ocorrendo aumento a partir de outubro (Figura 5d). As 

médias anuais de Qmet foram 1,58; 1,50; 1,60 e 2,01 para PD-G, PD-L, PD-GL e 

PC, respectivamente. Somente em outubro o PC apresentou média superior 

(p<0,05) de Qmet em relação aos demais tratamentos. Os valores de Qmic do PC 
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foram inferiores (p>0,05) aos de plantio direto em todos os períodos, exceto 

para fevereiro. As médias anuais de Qmic foram de 9,69; 7,84; 7,54 e 5,64 % 

para PD-G, PD-L, PD-GL e PC. A correlação entre as emissões de C-CO2 e 

umidade do solo foi negativa e não significativa no PD-G (r= -0,029; p>0,05), 

PD-L (r= -0,127; p>0,05) e PD-GL (r= -0,001; p>0,05) e somente para PC foi 

positiva e significativa (r=0,616; p<0,05). 

3.6 Balanço de C e CO2 equivalente 

A Figura 6 apresenta a diferença entre o C aportado e a emissão de C-CO2 

anualmente nos plantios direto e convencional de hortaliças orgânicas. O C 

aportado apresenta balanço positivo nos plantios direto com a utilização de 

adubos verdes no pré-cultivo. A diferença entre o C aportado e C-CO2 emitido 

é de 9,65; 5,50 e 8,74 Mg ha-1ano-1no PD-G, PD-L e PD-GL, respectivamente. 

No PC, o balanço de C foi negativo (-2,15 Mgha-1ano-1), mesmo com a 

adubação de base de 15 t ha-1 de composto em cada plantio de hortaliça. O 

balanço positivo de C nos plantios diretos representa 35,38; 20,16 e 

32,04Mgha-1ano-1de CO2 equivalente no PD-G, PD-L e PD-GL, 

respectivamente que são sequestrados anualmente no solo por estes sistemas. 

No PC, o balanço negativo de C equivale a um incremento de 7,88 Mgha-1ano-

1de CO2 equivalente anualmente emitido para a atmosfera. 

 

Figura 6. Emissão anual média de C-CO2 e aporte de C pela adição de adubos 

verdes e composto orgânico no plantio direto sob palhada de gramínea (PD-G); 

plantio direto sob palhada de leguminosa (PD-L); plantio direto sob palhada de 

gramínea/leguminosa (PD-GL) e plantio convencional (PC). As barras verticais 

indicam médias amostrais seguidas de erro padrão. 
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4 DISCUSSÃO  

A produção de biomassa vegetal, bem como a quantidade de C aportado foi 

superior nos tratamentos com pré-cultivo de gramíneas. A maior capacidade de 

crescimento, adaptabilidade, resistência e densidade de raízes das gramíneas 

proporcionam a produção de um maior volume de biomassa vegetal. Os 

resultados sugerem que devido a maior disponibilidade de água e aumentos na 

temperatura média mensal durante o verão (Figura 1), favoreceu a maior 

produção de biomassa dos adubos verdes no verão. A disponibilidade de 

nutrientes e condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas 

proporcionadas pelo manejo orgânico da área, permitiram uma produção de 

massa seca de crotalária superior à reportada por ALCANTARA et al. (2000) de 

6,5 Mg ha-1. BORKERT et al.(2003) verificaram variação na produção de 

biomassa seca de 4 a 8 Mg ha-1 para a aveia. COSTA et al. (2008) verificaram 

adição de 5,8 Mg ha-1ano-1 de C com a utilização de aveia no inverno e milho 

no verão em plantio direto. AMADO et al. (2006) verificaram adições anuais de 

4,2 e 3,7Mg ha-1ano-1 de C utilizando aveia preta e tremoço branco como 

adubos verdes no pré-plantio, superiores aos reportados neste trabalho. Nesse 

sentido, os resultados obtidos no presente trabalho se encontram dentro dos 

resultados reportados na literatura, e os resultados de produção de biomassa e 

ciclagem de nutrientes são variáveis, podendo ser influenciados por diversos 

fatores, tais como umidade e temperatura do solo em cada ciclo. 

 

O revolvimento do solo promoveu aumentos nos valores de Mac e redução de 

Mic, evidenciando a maior capacidade de aeração no PC e de armazenamento 

de água no plantio direto. O revolvimento do solo ainda diminuiu os valores de 

Ds na camada superficial do solo. O volume de macroporos foi superior ao nível 

crítico para as trocas gasosas, que é de 0,10 m3 m3 (XU et al., 1992). A relação 

ideal de macroporos em relação à porosidade total é de 0,33 e indica a relação 

entre capacidade de aeração e retenção de água no solo (GENRO et al., 

2009). Nesses sistemas o aumento na microporosidade do solo beneficiou o 

armazenamento de água no sistema de plantio, favorecendo o 

desenvolvimento das plantas, especialmente nas épocas críticas de suprimento 

hídrico e para plantas que necessitam de uma ampla disponibilidade de água 

(GIRARDELLO et al., 2011) como as hortaliças.  Apesar do aumento na 
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densidade do solo e da redução na macroporosidade no PD, os resultados 

indicam que não ocorrem limitações na aeração e no desenvolvimento radicular 

nestes sistemas. Os resultados obtidos suportam os dados encontrados em 

plantios diretos no Brasil, onde a adição de cobertura no solo proporciona 

aumentos na capacidade do solo em armazenar água (SPERA et al., 2009). 

 

Os resultados mostram que os 20 anos de manejo orgânico da área (1990 a 

2009) com a aplicação de composto orgânico, contribuíram para o aumento no 

conteúdo de C orgânico total, N total e dos compartimentos de C no solo. Os 

resultados sugerem que o aporte de biomassa dos adubos verdes em 

diferentes quantidades, qualidades e período no pré-cultivo contribui para o 

aumento dos conteúdos de C orgânico e N total do solo e que, o revolvimento 

do solo no PC está contribuindo para a perda de C. No presente trabalho, a rica 

composição em matéria orgânica do composto (conteúdo médio de 

52%)corresponde a 30,2% de C que é adicionado anualmente ao solo, 

contribuiu para aumentar os valores de C armazenados no solo. SOUZA (2012) 

reporta que no início do cultivo orgânico de hortaliças em rotação de culturas 

no ano de 1990, o valor de C orgânico total era de 10,07 g/kg e no ano de 2009 

foi de 20,34 g/kg na camada de 0-20 cm para a mesma área. Após a adoção 

do plantio direto, os valores de C orgânico total continuam aumentando, 

chegando a 50,48 g/kg na camada de 0-5 cm no ano de 2012 para o PD-GL. O 

aumento é menos pronunciado no PC porque o revolvimento do solo está 

promovendo a oxidação de frações lábeis da matéria orgânica. O não 

revolvimento e a consequente não-incorporação do composto e dos resíduos 

vegetais ao solo fazem com que a mineralização ocorra de forma lenta e 

gradual nos primeiros centímetros superficiais do solo (CAMPOS et al., 2011). 

O revolvimento do solo promove maior exposição de frações lábeis da matéria 

orgânica, aumentando as taxas de mineralização, gerando perda de C 

principalmente via CO2 (SILVA e MENDONÇA, 2007). 

 

Os resultados mostraram que o PD-GL apresentou maior capacidade de 

armazenar C no solo. O consórcio entre espécies de cobertura produz 

fitomassa com relação C/N intermediária em relação aos monocultivos, 

proporcionando cobertura do solo por mais tempo e melhor sincronia entre 
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oferta e demanda de N para as culturas comerciais (GIACOMINI et al., 2004; 

CAMPOS et al., 2011). As gramíneas são amplamente utilizadas como adubos 

verdes principalmente pela alta adaptabilidade à deficiência hídrica, elevada 

produção de fitomassa e grande capacidade de reciclar nutrientes (BAYER et 

al., 2011). Já as leguminosas possuem a capacidade de fixação e 

disponibilização de N atmosférico para as culturas comerciais de interesse 

(GIACOMINI et al., 2004; LAMAS, 2007). O resultado da relação C/N do solo 

fornece indicativos da dinâmica do processo de imobilização e mineralização. 

Os resultados mostram que em todas as profundidades e os tratamentos, os 

valores da relação C/N não ultrapassam o valor de 20, sugerindo que ocorre 

predomínio de mineralização no solo. Geralmente, relação C/N acima de 30 

indica o predomínio de imobilização, entre 20 e 30 ocorre equilíbrio entre 

imobilização e mineralização e menor que 20, haveria predomínio de 

mineralização do N (KIEHL, 1985). Um intervalo de 10/1 a 12/1 da relação C/N 

é a mesma relação encontrada geralmente no húmus, além de equilibrar 

constituintes da biomassa microbiana que vão contribuir para formação de 

substâncias húmicas (GRIFFIN, 1972). 

 

A utilização de gramíneas como forma de pré-plantio promoveu aporte de 

frações lábeis da matéria orgânica (Clabil) e menos recalcitrantes (Crecal), e 

apesar da ausência de revolvimento no solo no PD-GL, o aporte contínuo e a 

qualidade do material aportado geraram maiores conteúdos de Crecal do que o 

PC. Os dados indicaram que a combinação gramíneas-leguminosas favorece o 

processo de humificação da matéria orgânica, devido à combinação do alto 

aporte de C e de N (SILVA e MENDONÇA, 2007). Essas características vão 

interferir na dinâmica da palhada no solo, principalmente relacionado ao tempo 

de decomposição e na capacidade de armazenamento de C. A entrada anual C 

no plantio direto com maior diversificação dos adubos verdes, tais como 

consórcios entre milho, aveia preta e ervilhaca pode promover aumentos das 

entradas anuais de C em relação aos sistemas de monocultura (CAMPOS et 

al., 2011). Isso mostra, que a diversificação de adubos verdes em sucessão e 

ou consórcio é uma alternativa viável para aumentar o conteúdo e estoque de 

C no solo. 
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O plantio direto proporcionou médias anuais inferiores de temperatura do solo 

(Figura 3b) e superiores de umidade do solo (Figura 5a). Nestas condições, há 

fornecimento constante de material orgânico mantendo o solo coberto, 

reduzindo a temperatura do solo e evapotranspiração (SANTOS et al., 2004, 

NETO et al., 2011). Isso reflete em uma maior dependência do clima para 

disponibilizar água para o cultivo no PC, visto que ocorreu menor retenção de 

água nesse tratamento. A temperatura e a umidade do solo influenciam 

diretamente os processos físico-químicos relacionados à mineralização da 

matéria orgânica (LAL, 2011; DAVIDSON e JANSSENS, 2006; STOCKMANN 

et al., 2013). Os resultados mostraram que no final da estação seca (outubro) e 

início da estação quente e chuvosa ocorreram aumentos na precipitação e 

temperatura do ar (Figura 1), consequentemente incrementos na umidade do 

solo (Figura 5a) e na temperatura do solo (Figura 3b). Esses resultados 

acompanham a dinâmica de emissão de C-CO2, sugerindo que a umidade e a 

temperatura do solo são fatores que afetam a respiração do solo. 

Normalmente, quando a temperatura permanece abaixo de 15°C, os 

microrganismos do solo apresentam menor atividade, o que ocasiona 

decréscimo nas emissões de C-CO2 (FANG e MONCRIEFF, 2001). Com a 

elevação da temperatura as transformações ocorridas no solo são mais 

intensas, principalmente com relação à mineralização do material orgânico 

(HARNEY et al., 2004;SMITH et al., 2008).  

 

A correlação positiva entre temperatura do solo e emissão de C-CO2 afirma que 

aumentos na temperatura promovem incrementos na emissão de C-CO2. 

NETO et al. (2009) mostraram tendência de aumento de emissão de C-CO2 em 

sistemas de plantio direto nos períodos de temperaturas do solo mais elevadas, 

apresentando correlação positiva significativa (r=0,73; p<0,05) com a 

temperatura do solo. COSTA et al. (2008), observaram forte correlação (r = 

0,88; p<0,05) entre as emissões de C-CO2 e temperatura do solo em sistemas 

de plantio direto, mas menor correlação com a umidade do solo na camada de 

0-5 cm. A umidade do solo favorece a mineralização, principalmente nas 

camadas superficiais do solo, onde o conteúdo de água e de C é maior (LA 

SCALA et al., 2009).  
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A diversidade biológica e microbiológica proporcionada pelo plantio direto e o 

longo período de cultivo orgânico da área incrementaram os valores de 

emissão de C-CO2 quando comparado com o cultivo convencional. Esses 

resultados estão fortemente relacionados aos incrementos proporcionados pela 

respiração das raízes, uma vez que o método utilizado não quantifica 

exclusivamente a medição da emissão de C-CO2 dos microrganismos. A 

emissão de C-CO2 de raízes pode contribuir significativamente na respiração 

do solo, variando de acordo com a espécie e as condições que está submetida 

(HANSON et al., 2000). Dessa forma, as maiores médias anuais de emissão de 

C-CO2 estão relacionadas ao fato das gramíneas apresentarem grande 

densidade de raízes em superfície e subsuperfície. A maior relação C/N das 

gramíneas (maior oferta de C) em comparação com as leguminosas, também 

pode explicar a tendência de maior emissão de C-CO2 do solo sob a sucessão 

que contém a gramínea, uma vez que o longo período de cultivo orgânico não 

limita a oferta de N para os microrganismos (SAKAI et al., 2011). O aporte 

constante de material orgânico na superfície do solo aumenta a atividade 

microbiológica, elevando os valores de C-CO2 (COSTA et al., 2008; NETO et 

al., 2009). Por sua vez, a incorporação de resíduos culturais aumenta o contato 

com os microrganismos no solo, facilitando a atividade microbiana (CERRI et 

al., 2004). Em áreas com maior tempo de plantio direto, a diversidade e a 

atividade microbiana são maiores, resultando em maior emissão de C-CO2 

(NETO et al., 2009). COSTA et al. (2008) reportam valores similares (3,6 Mg C-

CO2 ha-1 ano-1) para plantio direto e convencional utilizando milho e aveia preta 

e valores de 4,0 e 3,8 Mg C-CO2 ha-1 ano-1para plantio convencional e direto 

utilizando ervilhaca e milho, sem interferência de raízes. CAMPOS et al. (2011) 

verificaram médias anuais de 8,93 e 9,47 Mg C-CO2 ha-1 ano-1para o plantio 

direto e convencional. 

 

Há grande potencial de alteração nas perdas de C via CO2 diante do cenário 

esperado de mudanças de temperatura devido à sua forte correlação com a 

emissão de C-CO2. O Q10 é um índice que mede a sensibilidade da atividade 

microbiana do solo ao aumento de temperatura. A menor perda de C com a 

elevação de temperatura no plantio direto de hortaliças quando utilizando 

gramíneas e consórcio gramíneas/leguminosas ocorre devido a uma maior 
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estabilidade da matéria orgânica. Já no plantio convencional e utilização de 

leguminosa como adubo verde são mais sensíveis, evidenciando uma menor 

estabilidade. A variação do Q10 entre os ecossistemas e em faixas de 

temperatura, pode ter ocorrido devido à sensibilidade diferente dos vários 

componentes de respiração do solo à temperatura (BONE et al., 1998). Os 

resultados indicam que os maiores conteúdos de Csol no PC e PD-L podem 

estar contribuindo para essa maior sensibilidade de emissão de C-CO2 com o 

aumento da temperatura do solo. Frações mais lábeis da matéria orgânica são 

rapidamente mineralizadas pelos microrganismos aumentando as emissões de 

C-CO2(LAL, 2011; STOCKMANN et al., 2013). O Q10 apresenta também 

diversas limitações, uma delas é a diminuição dos valores com o aumento da 

temperatura até cerca de 40oC (HAMDI et al., 2013). Ainda é difícil prever com 

precisão a sensibilidade à temperatura na decomposição da matéria orgânica 

do solo, devido à diversidade de fatores que podem influenciar a resposta, tais 

como características do substrato e clima regional (DAVIDSON e JANSSENS, 

2006). 

 

Apesar de um maior potencial de emissão de C-CO2 nos plantios diretos, é 

preciso levar em consideração o balanço entre ganhos e perdas de C e o 

potencial de conservação de C no solo. O PC libera mais C na forma de C-CO2 

e incorpora menos C aos tecidos microbianos. O balanço entre o C aportado e 

o C emitido (Figura 6) mostra um saldo negativo de C no plantio convencional, 

mesmo com aporte total de 30 t ha-1ano-1 de composto nos dois plantios de 

hortaliças orgânicas. Se considerar por base o preço de 16,20 euros por 

tonelada de CO2, aproximadamente R$ 35,00 (SOUZA et al., 2012), as 35,38; 

20,16 e 32,04Mg ha-1ano-1de CO2 equivalente sequestradas corresponderiam a 

R$ 1238,5; R$ 705,6 e R$ 1121,4 ha-1ano-1no mercado de crédito de C para o 

PD-G, PD-L e PD-GL, respectivamente. Esses resultados mostram que a 

utilização do cultivo orgânico e o plantio direto de hortaliças podem promovem 

renda para o agricultor a partir do sequestro de C no solo, o que não é 

evidenciado no cultivo convencional. 

 

Os valores inferiores de Qmet em plantio direto sem revolvimento do solo 

indicam que o manejo promove o estabelecimento de uma população 
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microbiana mais eficiente, favorecendo a incorporação de C no solo. Essa 

característica da comunidade microbiana é muito importante na manutenção 

dos conteúdos de C do solo. Os valores elevados de Qmet são indicativos de 

sistemas agrícolas submetidos à alta condição de estresse ou distúrbio (SILVA 

e MENDONÇA, 2007), que é o caso das parcelas submetidas ao preparo 

convencional do solo (PC). Em sistemas perturbados, a biomassa microbiana 

consome mais C para sua manutenção (NETO et al., 2011). No PC ocorre 

menor imobilização de C na biomassa microbiana, o que deve proporcionar 

menor taxa de ciclagem de C e nutrientes, indicado pelas menores médias 

anuais no quociente microbiano. Por sua vez, o quociente microbiano indica a 

proporção de C imobilizado pela biomassa microbiana e refletem no padrão na 

eficiência da conversão do C microbiano, e a estabilização do C orgânico 

(ANDERSON e DOMSCH, 2010). O PC promove rompimento dos 

macroagregados e, consequentemente, torna a matéria orgânica mais 

suscetível ao ataque microbiano, o que aumenta a taxa de mineralização e a 

liberação de C-CO2 para a atmosfera (SIX et al., 2000, BAYER et al., 2011). 

Então, a maior capacidade de imobilização do C na biomassa microbiana no 

plantio direto pode prever uma maior capacidade de ciclagem de nutrientes 

nesses sistemas, contribuindo para o desenvolvimento das hortaliças.  

5 CONCLUSÃO 

 

A utilização de adubos verdes de verão e inverno e a ausência de revolvimento 

do solo promovem incrementos de C no solo, principalmente com a utilização 

de consórcio entre gramínea e leguminosa. O plantio convencional promove 

aumentos na macroporosidade e redução na densidade do solo devido ao 

revolvimento do solo. Nesse sentido o plantio convencional favorece a aeração 

e tem menor capacidade de armazenamento de água em relação ao plantio 

direto. A falta de cobertura do solo aumenta a evaporação, o que reduz as 

médias anuais de umidade do solo e aumento da temperatura média anual do 

solo no plantio convencional. O plantio direto com a sucessão 

gramínea/leguminosa se mostra menos sensível à perda de C-CO2 com a 

elevação da temperatura do solo. A imobilização de C na biomassa microbiana 

é mais eficiente nos plantios diretos, favorecendo o acúmulo de C no solo, 
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mostrando um balanço positivo entre o C aportado e emitido e um saldo de C 

equivalente para o agricultor. A implantação do plantio direto sob palhada de 

gramínea/leguminosa deve ser estimulada na produção de hortaliças. 

 

. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os atributos físicos e químicos do solo apresentam variação de acordo com o 

manejo aplicado. O manejo afeta a perda de C do solo via C-CO2 para a 

atmosfera. O sistema agroflorestal de café tem maior capacidade de conservar 

C no solo, reduzir a temperatura média anual do solo e aumentar a capacidade 

de armazenamento de água quando comparado com sistemas de café a pleno 

sol. No sistema agroflorestal, foram verificadas menores emissões médias 

anuais de C-CO2. A biomassa microbiana apresenta metabolismo mais 

eficiente na mineralização da matéria orgânica e apresenta índices de 

perturbação mais baixos do que no sistema de café a pleno sol. A utilização de 

adubos verdes em pré-cultivo de hortaliças aumenta o aporte de C no solo. A 

biomassa microbiana nesse sistema é menos eficiente na ciclagem de C e na 

conservação de C no solo, apresentando balanço negativo entre o C aportado 

e emitido, sem saldo positivo para C equivalente que possa gerar renda para o 

agricultor no mercado de créditos de C. Os resultados indicam que há 

necessidade de grandes transformações na produção de hortaliças no Estado 

do Espírito Santo e no Brasil visando à qualidade do solo. Recomenda-se o uso 

do plantio direto e cultivo orgânico na produção de hortaliças. Há necessidade 

de promoção de estudos de balanço energético desses sistemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do presente trabalho, fica evidente a importância do manejo orgânico do 

solo para a conservação e melhoria dos atributos do solo. O sistema 

agroflorestal é um sistema que mais se aproxima de sistemas naturais, sendo 

que o cultivo de café sombreado é uma alternativa para os agricultores da 

região do Caparaó. Trabalhos do impacto da diversificação desses sistemas 

sobre geração de renda dos agricultores devem ser implementados. Os 

resultados indicam que há necessidade de grandes transformações na 

produção de hortaliças no Estado do Espírito Santo e no Brasil visando à 

qualidade do solo. A implantação do plantio direto com sucessão de culturas 

deve ser estimulada na produção de hortaliças. Agricultores familiares devem 

atentar-se a adoção do manejo orgânico como forma de diversificação, 

conservação, sustentabilidade agrícola e principalmente com relação à 

segurança alimentar. 

 


