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RESUMO 

Qualidade e quantidade da matéria orgânica do solo em cultivo convencional e orgânico de 
cana-de-açúcar 

      A demanda por biocombustíveis como alternativa energética tem gerado a expansão do setor 
sucroalcooleiro no Brasil, ocupando a posição de maior produtor mundial de cana-de-açúcar. 
Fatores legais e ambientais provocam mudanças no setor, com a substituição de áreas com 
queimada da cana-de-açúcar por colheita mecanizada sem queima e o crescimento da produção 
orgânica de cana-de-açúcar como um mercado importante, o que gera discussões em relação à 
produção associada à sustentabilidade e qualidade ambiental. A MOS é considerada um dos 
indicadores mais importantes de qualidade do solo, porém existem poucas avaliações qualitativas 
e quantitativas da MOS em sistemas de produção de cana-de-açúcar no Brasil. A primeira etapa 
deste trabalho comparou os estoques de C e N totais do solo e C da biomassa microbiana (CBM) 
em sistemas de manejo convencional e orgânico de cana-de-açúcar. Os maiores estoques de C 
foram da mata nativa (MTN) (27,11 C Mg ha-1), cana-de-açúcar sem queima (CSQ) (23,03 Mg C 
ha-1) e área orgânica com 12 anos de cultivo (AO4) (21,80 Mg C ha-1) na camada 0-10 cm. Entre 
as áreas de cana-de-açúcar, os estoques de C variaram de 10,87 a 23,03 Mg C ha-1 para manejo 
convencional e de 13,62 a 21,80 Mg C ha-1 para manejo orgânico.	   Os estoques de C em 
profundidade foram maiores para a MTN nas camadas 0-50 cm e 0-100 cm. A CSQ apresentou o 
menor estoque de C a 50 e 100 cm de profundidade, seguido pela cana-de-açúcar com queima 
(CCQ). As áreas AO4 e AO12 apresentaram maiores estoques de C comparadas às áreas CCQ e 
CSQ.	  Os estoques de N variaram de 1,56 a 0,75 Mg N ha-1 para o manejo convencional e de 0,87 
a 1,88 Mg N ha-1 para o manejo orgânico. Os maiores estoques de N foram observados para 
AO12 e MTN na camada 0-10 cm; 1,78 e 2,06 Mg N ha-1, respectivamente. Porém, o estoque de 
N na camada 0-30 cm foi superior para AO12 quando comparado à MTN; 5,24 e 4,56 Mg N ha-1, 
respectivamente. O maior teor de CBM foi da MTN (608,51 µg C g -1 solo). Entre as áreas com 
cana-de-açúcar, o maior teor de CBM foi observado na área AO12 (506,61 µg C g -1 solo) e o 
menor para a CCQ (144,21 µg C g -1 solo). A segunda etapa do trabalho avaliou a influência do 
manejo do solo na qualidade da MO por meio do fracionamento químico e análises 
espectroscópicas de amostras das frações húmicas e solo inteiro. As áreas MTN, AO12 e AO4 
apresentaram menores índices de humificação. Nas áreas CCQ e CSQ não foi observada variação 
no HFIL em profundidade. Pode-se inferir também que as principais alterações na MOS como um 
todo podem estar mais relacionadas a alterações no AF e humina do que no AH. Os resultados 
desta pequisa fornecem subsídios para avaliação da sustentabilidade ambiental, pegada de 
carbono e qualidade do solo dos sistemas de produção de cana-de-açúcar, além de ajudar a 
estabelecer estratégias de manejo que ajudem a promover sustentabilidade agrícola. 

Palavras-chave: Estoques de carbono e nitrogênio do solo; Substâncias húmicas; Sistemas de 
produção; Qualidade do solo 
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ABSTRACT 

Soil organic matter quality and quantity in conventional and organic sugarcane production 
systems 

      The high demand for biofuels as an alternative energy source has generated a wide expansion 
of etanol industry in Brazil, being considered the largest sugarcane producer worldwide. Legal 
and environmental issues promote changes in sugarcane production, with the conversion of 
burned to unburned harvesting and the increase of sugarcane organic production as an important 
trade generating ongoing discussions associated to production, sustainability and environmental 
quality. Soil organic matter (SOM) is considered one of the most important indicators of soil 
quality. However, there is still little information available on a qualitative and quantitative 
assessment basis in sugarcane production systems. The first stage of this study compared soil C 
and N contents, soil C and N stocks and soil carbon in microbial biomass (C-MB) in conventional 
and organic sugarcane systems. Higher values of C stock were observed for native vegetation 
(NV) (27.11 Mg C ha-1), unburned sugarcane (US) (23.03 Mg C ha-1), 12-year organic sugarcane 
(OS12) (21.80 Mg C ha-1) in 0-10 cm layer. In sugarcane areas, C stocks varied from 10.87 to 
23.03 Mg C ha-1 in conventional and from 13.62 to 21.80 Mg C ha-1 in organic system. In relation 
to N stocks, higher values were observed for OS12 and NV in 0-10 cm layer; 1.78 and 2.06 Mg N 
ha-1, respectively. However, N stocks in 0-100 cm were higher in OS12 when compared to NV; 
5.24 and 4.56 Mg N ha-1, respectively. The highest MB-C was observed for NV (608.51 µg C g -1 

soil). In sugarcane areas, the highest C-MB was observed for OS12 (506.61 µg C g -1 soil) and the 
lowest for burned sugarcane (BS) (144.21 µg C g -1 soil). The next stage of this study was to 
assess the influence of soil management in soil oganic matter quality through chemical 
fractionation and spectroscopic analysis of humic substances and soil samples. Organic sugarcane 
areas and NV presented lower humification degrees. In burned and unburned sugarcane areas 
HFIL values did not vary as a function of depth. We can also infer that the main modifications in 
SOM treated as a whole are more related to modifications in FA and HU than in HA. The results 
of this study provide basic information to the assessment of environmental sustainability, carbon 
footprint and soil quality in sugarcane production systems. The approach can also be very useful 
to establish new strategies to promote agricultural sustainability.  

Keywords: Soil carbon and nitrogen stocks; Humic substances; Production systems; Soil quality 
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1 INTRODUÇÃO 

A demanda por biocombustíveis como alternativa energética tem contribuído para a 

expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil. Atualmente, o Brasil ocupa a posição de maior 

produtor mundial de cana-de-açúcar. Segundo o último levantamento realizado pela Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB, 2011), estima-se que a produção de cana-de-açúcar na 

safra 2011/2012 será de aproximadamente 640 milhões de toneladas, o que corresponde a um 

aumento em 2,9% em relação à safra 2010/2011. Nesse contexto, a participação da região centro-

sul na safra 2011/2012 deve ficar próxima a 90% da produção nacional, sendo que 60% da 

produção brasileira de cana-de-açúcar está situada no Estado de São Paulo, com 

aproximadamente 4,5 milhões de hectares de área plantada e produção estimada em 360 mil 

toneladas por hectare na safra 2011/2012 (CONAB, 2011).  

Em razão da expansão do setor sucroalcooleiro, tem ocorrido a substituição de áreas de 

pastagens pelo cultivo de cana-de-açúcar no Estado de Goiás (CASTRO et al., 2010), que 

apresenta condições edafoclimáticas adequadas ao desenvolvimento da cultura e uma área 

plantada estimada em 670 mil hectares (safra 2011/2012), o que representa um aumento de 12% 

em relação à safra anterior. É importante lembrar que existem diferentes sistemas de produção de 

cana-de-açúcar, porém, nos últimos anos, a substituição gradual de áreas com queimada da cana-

de-açúcar por áreas com colheita mecanizada e, o crescimento da produção de cana-de-açúcar 

orgânica como um nicho de mercado importante, sugere uma avaliação da produção em um 

contexto amplo devido a crescentes preocupações ambientais e legais, o que gera grandes 

discussões em relação à produção associada à sustentabilidade e qualidade ambiental.   

A necessidade de aumento de produtividade agronômica aliada à qualidade ambiental 

ressalta o papel da matéria orgânica do solo (MOS) na sustentabilidade agrícola em 

agroecossistemas, pois, de acordo com conceitos recentes, o manejo eficiente da matéria orgânica 

do solo constitui o método mais efetivo para melhorar a qualidade do solo (USDA-NRCS, 2011). 

A MOS é considerada um dos indicadores mais importantes de qualidade do solo, pois interage 

com um grande número de componentes do solo. Sob o ponto de vista químico, a matéria 

orgânica interage com o solo afetando a capacidade de troca catiônica pela geração de cargas do 

material orgânico humificado, aumentando a disponibilidade de nutrientes às plantas, além de 

afetar no pH, poder tampão, sorção de pesticidas e outros agroquímicos. A interação com as 

propriedades físicas do solo ocorre, sobretudo, pela contribuição na formação e estabilidade dos 
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agregados do solo (BRONICK; LAL, 2005), além de afetar a densidade do solo, infiltração de 

água e aeração, propriedades que podem sofrer alterações e ocasionar mudanças na estabilidade 

de estrutura do solo com a mudança do uso da terra (TOBIASOVÁ, 2010). Sob o aspecto 

biológico, a biomassa microbiana (BM) representa cerca de 1 a 4% da MO. Estes 

microrganismos são sensivelmente influenciados pelas alterações ambientais e pelo manejo do 

solo, e estão relacionados com a ciclagem de nutrientes (MARCHIORI; MELO, 1999).   

Pesquisadores tem demonstrado que os diferentes sistemas de manejo do solo podem 

afetar a quantidade e natureza química do carbono orgânico do solo. No entanto, dados relativos à 

qualidade da MOS nos diferentes sistemas de produção de cana-de-açúcar em condições de clima 

tropical ainda são escassos. Atualmente, a utilização de avançadas análises espectroscópicas 

permite o estudo das frações da MO com maior  nível de detalhamento, buscando o melhor 

entendimento de sua natureza química e, consequentemente, dos mecanismos que governam sua 

estabilização no ambiente. 

 Neste contexto, os objetivos deste estudo foram: a) quantificar e comparar os estoques de 

C e N totais do solo e da BM nos diferentes sistemas de manejo; b) avaliar a influência do manejo 

na qualidade da MO por meio do fracionamento químico e caracterização das SH com o auxílio 

de técnicas espectroscópicas; c) avaliar as possíveis alterações nas propriedades químicas (macro 

e micronutrientes, CTC, SB, pH, Al3+) em função dos diferentes manejos do solo. As 

informações obtidas nesse estudo são de grande importância para o entendimento de possíveis 

alterações nas características da MOS e suas frações húmicas em sistemas de produção de cana-

de-açúcar com diferentes tempos de adoção em condições de clima tropical, visto que existe uma 

falta de pesquisas de maior detalhamento com informações relativas à dinâmica e reatividade da 

MOS. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sistemas de produção de cana-de-açúcar  

A cana-de-açúcar é uma espécie gramínea semi-perene, pertencente ao gênero 

Saccharum, com metabolismo fotossintético do tipo C4, o que lhe confere maior eficiência de 

aproveitamento de luz, água e nitrogênio que plantas com metabolismo fotossintético do tipo C3. 

Oriunda de regiões temperadas quentes e tropicais da Ásia, e introduzida no Brasil por volta de 

1532, um dos principais produtos da cana-de-açúcar é o etanol, biocombustível que tem sido 

utilizado como uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis.   

Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, commodity 

produzida em maior quantidade no país, com produção estimada em mais de 600 milhões de 

toneladas colhidas em uma área plantada de aproximadamente oito milhões de hectares 

(CONAB, 2011). No Brasil, há duas regiões produtoras cana-de-açúcar: o Nordeste e o Centro-

Sul, sendo que grande parte da produção nacional concentra-se nesta última, que deve ser 

responsável por 90% da produção brasileira, sendo que 60% da produção brasileira encontra-se 

no Estado de São Paulo. 

 Vários sistemas de produção podem ser adotados no cultivo da cana-de-açúcar. Os 

principais sistemas de cultivo de cana-de-açúcar são o sistema de cultivo convencional e, mais 

recentemente, o sistema de cultivo orgânico. Uma particularidade com relação ao cultivo 

convencional da cana-de-açúcar é a forma de colheita, que pode ser feita associada ou não ao uso 

do fogo. O processo de queima antes da colheita envolve a combustão quase completa das folhas 

e, consequentemente, leva à transformação do carbono da planta a CO2, acompanhada por 

emissões de N2O e CH4.  

A grande demanda por produtos orgânicos resulta, em parte, da crescente preocupação 

com a poluição ambiental. O Brasil possui uma área orgânica plantada de aproximadamente 100 

mil hectares e ocupa atualmente a 34º posição no ranking mundial de produção orgânico. O 

cultivo orgânico de cana-de-açúcar, que, na última década tem sido adotado em larga escala em 

várias unidades industriais da Região Centro-Sul e atualmente ocupam mais de 20.000 ha, 

preconiza a preservação do solo e do ambiente, uma vez que não são permitidos: uso de 

herbicidas, de defensivos e de fertilizantes minerais. Nessas áreas, o aporte de material orgânico 

proveniente da indústria canavieira, como a vinhaça e torta de filtro, além de outros resíduos 



 18 

orgânicos, garantem o suprimento dos nutrientes, principalmente de N, P, K e promovem 

melhorias em atributos químicos, físicos e biológicos do solo. 

As certificações dos produtos agropecuários no Brasil e iniciativas do Governo Federal 

como o Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Programa ABC), sugerem um novo 

modelo agrícola e tem provocado mudanças no setor canavieiro como a redução da queimada de 

cana-de-açúcar, bem como a intensificação do corte mecanizado e, finalmente, o uso de resíduos 

oriundos da produção do açúcar e etanol na agricultura. No Estado de São Paulo, o decreto de Lei 

Estadual 47.700, de 11 de março de 2003, determina a erradicação da colheita queimada da cana-

de-açúcar até 2031, mas essa redução já é expressiva. Nesse contexto, a colheita sem queima da 

palha de cana-de-açúcar, além de ser mais viável economicamente, atende aos padrões de 

exigência do mercado internacional que, frente às preocupações ambientais, sobretudo 

relacionadas ao aquecimento global, tem imposto restrições às importações de álcool em caso de 

impactos socioambientais severos (CAMARGO et al., 2008). 

A cultura da cana-de-açúcar é responsável por 11% do material vegetal residual de 

colheita produzido atualmente no mundo (IPCC, 1995), o que evidencia o seu importante 

potencial de transferência de carbono ao solo. Apenas um terço da biomassa da cana-de-açúcar é 

transformado em etanol, enquanto que os dois terços restantes são considerados bagaço e palha 

de cana-de-açúcar (GOLDEMBERG, 2008), com produção estimada de 175 milhões de toneladas 

em 2010, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2010). O palhiço, 

material deixado no campo após a colheita mecanizada, é composto de palha (verde e seca), terra, 

plantas daninhas, ponteiros e raízes. Um estudo realizado pelo Centro de Tecnologia Canavieira, 

TUFAILE NETO (2005) mostra que existe uma grande variação no teor de água do palhiço, entre 

13,5% e 82,3%, como conseqüência de sua composição, os valores de cinzas, carbono livre e 

materiais voláteis não variam muito entre seus componentes e o poder calorífico superior não 

varia significativamente em função da variedade de cana ou com a sua idade. 

Estudos recentes indicam que a permanência da palhada no campo permite o sequestro de 

1,5 Mt C ano -1 e uma emissão evitada de metano de 0,05 Mt C ano-1 (CERRI, 2004), além de 

promover alterações em atributos químicos, físicos e biológicos do solo, provocando mudanças 

na temperatura e umidade do solo (DOURADO-NETO et al., 1999), densidade do solo 

(TOMINAGA ET AL., 2002), taxas de infiltração e estabilidade de agregados (GRAHAM ET 

AL., 2002), afeta a dinâmica do nitrogênio no solo, aumentando a imobilização do N por 
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microrganismos do solo após adição de resíduos com alta relação C/N, e a disponibilização do 

nitrogênio contido na palha para absorção pela planta (BASANTA et al., 2003; GAVA et al., 

2005) 

A manutenção da palhada na superfície do solo promove alterações no teor e estoque de 

carbono no solo, afetando, principalmente, a dinâmica do C no solo e a humificação da matéria 

orgânica. SKJEMSTAD et al., (1999) compararam amostras de solos sem perturbação antrópica 

com amostras de solos de locais onde o cultivo da cana-de-açúcar havia sido implantado 

recentemente e também locais com longo tempo de adoção de colheita com queima da palha da 

cana-de-açúcar. Observou-se pouca alteração no C total do solo e na fração lábil, porém os 

autores concluíram que o cultivo da cana promoveu aumento da humificação da matéria orgânica 

quanto maior é o tempo de cultivo da cana. Evidências desse fato foram obtidas na redistribuição 

do C orgânico no perfil do solo cultivado com cana. Áreas onde a cana está sendo cultivada há 

muito tempo apresentam solos com os menores níveis de C orgânico na superfície, que se elevam 

nas camadas do subsolo, quando comparados com áreas recém-implantadas. Análises de 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear do C-13 não identificaram diferenças na 

química das moléculas da matéria orgânica nas camadas de solo de um mesmo local, mas 

indicaram diferenças entre os locais. 

Para avaliar as mudanças no solo em diferentes manejos, após 6 a 9 anos de implantação, 

NOBLE et al., (2003) compararam atributos do solo em locais com cana colhida sem queima e 

cana queimada. O carbono orgânico aumentou 4 Mg ha-1 nos tratamentos com palhada de cana 

(tratamento sem queima) quando comparado com o tratamento com queima, após um período de 

9 anos. O teor de C do solo é geralmente reconhecido como um importante componente da 

fertilidade do solo e dos processos ligados a física do solo. Mais que isso, existe forte ligação 

entre o teor de matéria orgânica e a atividade microbiana do solo, importantes para a 

sustentabilidade do sistema. O impacto do manejo de resíduos na matéria orgânica do solo 

também pode ser avaliado pela biomassa microbiana do solo (DALAL, 1998; HARTEMINK, 

2008), considerada um indicador sensível a mudanças no manejo de resíduos (SPARLING, 

1992). 

De acordo com JARECKI e LAL (2003), as práticas de manejo no sistema de agricultura 

orgânica, além de modificar a quantidade e qualidade de MOS, também são capazes de aumentar 

o sequestro de carbono dos solos. FREIBAUER et al. (2004) estimaram o potencial global de 
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seqüestro de C em 0,1 e 0,8 Mg C ha-1 ano-1 em função da conversão de áreas para sistema 

orgânico. Dessa maneira, considera-se a agricultura orgânica um sistema de gestão promissor 

para aumentar o estoque de C em solos agrícolas (SMITH et al., 2005). 

Diante do exposto, sabe-se que a ampla adoção de práticas agrícolas conservacionistas 

pode aumentar ainda mais o offset ambiental do etanol em relação aos combustíveis fósseis, além 

de promover aumento da qualidade do solo e sustentabilidade agrícola associada ao manejo 

eficiente da matéria orgânica do solo, porém ainda existem poucas informações relativas ao 

seqüestro de carbono orgânica do solo (COS) e avaliações qualitativas da matéria orgânica do 

solo em diferentes sistemas de produção de cana-de-açúcar em solos de clima tropical. 

 

2.2 Matéria orgânica do solo  

Os conceitos modernos de qualidade do solo e sustentabilidade agrícola têm sido 

abordados de maneira ampla, visto que incluem a necessidade de aumentar produtividade 

agrícola, a preservação dos recursos naturais e qualidade ambiental. Essa visão atribui à matéria 

orgânica um importante papel como componente dos agroecossistemas para promover 

sustentabilidade agrícola. A matéria orgânica do solo (MOS) é considerada um dos indicadores 

mais úteis de qualidade do solo, pois sua interação com diversos componentes do solo exerce 

efeito direto na retenção de água no solo, formação de agregados, densidade do solo, pH, 

capacidade tampão, capacidade de troca catiônica, mineralização, sorção de pesticidas e outros 

agroquímicos, infiltração, aeração e atividade microbiana.  

A MOS apresenta-se como um sistema complexo de substâncias, cuja dinâmica é 

governada pela adição de resíduos orgânicos de diversas naturezas e por uma transformação 

contínua sob ação de fatores biológicos, químicos e físicos. Segundo STEVENSON (1984), a 

MOS pode ser dividida em duas frações: matéria orgânica viva e não viva. A matéria orgânica 

viva constitui cerca de 5% do COS, e pode ser subdivida em três frações: raízes de plantas (5-

10%), macrofauna do solo (15-30%) e microrganismos do solo (60-80%). Dessa maneira, a 

matéria orgânica não viva constitui cerca de 95% do COS, e pode ser subdividida em matéria 

orgânica leve, compostos orgânicos dissolvidos e a matéria orgânica estabilizada no solo 

(húmus). A matéria orgânica leve ou particulada (MOP) representa 10-30% do carbono orgânico 

total do solo e corresponde ao material orgânico recentemente adicionado ao solo, em estágios 

variados iniciais de decomposição e com tamanho de partícula maior que 53 µm 
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(CAMBARDELLA E ELLIOT, 1992). Essa fração é de fácil decomposição e pode ser 

considerada uma boa indicadora das mudanças no solo e manejo de resíduos. Num contexto mais 

amplo, esse conceito pode eventualmente abranger a biomassa total do solo, incluindo a meso e 

macrofauna do solo (ROSCOE & MACHADO, 2002). O carbono solúvel em água (CSA) é uma 

forma lábil facilmente perdida por lixiviação e ataque microbiano, e têm em sua constituição 

carboidratos, aminoácidos, proteínas, sideróforos, ácidos orgânicos de baixo peso molecular e 

uma pequena fração de ácidos fúlvicos (STEVENSON, 1994). Pesquisadores tem demonstrado 

que esta fração possui grande sensibilidade em função do manejo do solo e qualidade do resíduo 

orgânico aportado ao solo (PORTUGAL et al., 2008) 

A fração que resta após a separação da matéria orgânica leve é chamada de húmus, 

compartimento que inclui as substâncias húmicas e não-húmicas. As substâncias não húmicas 

representam 10-15% do COT dos solos minerais. São grupos de compostos orgânicos bem 

definidos, como carboidratos, lignina, lipídios, ácidos orgânicos, polifenóis, ácidos nucléicos, 

pigmentos e proteínas. As substâncias húmicas contribuem com cerca de 85-90% da reserva total 

do CO dos solos minerais e representa o principal compartimento da matéria orgânica do solo, 

constituindo a grande reserva orgânica do solo. 

 

2.3 Estoque de carbono e nitrogênio no solo  

  O solo é considerado um importante reservatório de C. Estima-se que na camada 0-30 

cm o solo armazene aproximadamente a mesma quantidade de C que a atmosfera (CERRI et al., 

2006)  e, considerando que este armazenamento pode ocorrer também em camadas mais 

profundas, o solo atua como um importante dreno de C, podendo contribuir para a mitigação do 

aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Para tanto, é preciso que o C esteja associado a 

formas mais estáveis da MOS. 

 O C presente no solo encontra-se principalmente em compostos orgânicos e são bastante 

influenciados por práticas de manejo e fatores edafoclimáticos. Solos manejados indevidamente 

podem liberar o COS para a atmosfera sob a forma de CO2 pelo processo de mineralização da 

MOS, ao passo que o manejo adequado favorece o estoque de C e N no sistema, sendo esta uma 

importante estratégia que contribui para aumento da qualidade do solo. Estima-se que o montante 

total de perda de C da MOS desde o início da agricultura seja algo em torno de 78 Pg (1Pg = 109 
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toneladas) de C, o que equivale a quase 30% do que já foi emitido por meio da queima de 

combustíveis fósseis desde o início da Revolução Industrial (LAL, 2004).   

O estoque de COS é função das interações entre clima, vegetação, drenagem e manejo, 

bem como das propriedades intrínsecas do solo tais como textura, mineralogia e estrutura. O 

clima, por meio da temperatura e precipitação, influencia o estoque de COS, por afetar tanto a 

adição anual de fitomassa, como a taxa de mineralização da MOS. Em solos de regiões de clima 

tropical, nem sempre a taxa de decomposição elevada significa necessariamente menor estoque 

de C, pois as temperaturas mais elevadas contribuem para maior produção de fitomassa e, 

consequentemente, maior deposição de resíduos culturais no solo, podendo assim contrabalançar 

o efeito da maior decomposição (SANCHEZ, 1976; GREENLAND et al., 1992). 

Para uma condição semelhante de clima, vegetação e manejo, solos argilosos apresentam 

tendência a possuir maiores estoque de C que solos arenosos em função da maior interação da 

fração mineral com grupos funcionais da MOS, diminuindo consideravelmente a mineralização 

da MOS por  microrganismos, pois a demanda de energia para romper as ligações das interações 

organominerais é relativamente alta. Os fatores uso e manejo do solo são fundamentais na 

definição do estoque de C. Ao contrário da textura, mineralogia e fatores climáticos, o manejo do 

solo pode ser controlado e, de acordo com as práticas de manejo, pode-se ter aumento ou redução 

do estoque de C no solo, promovendo uma condição de melhoria ou deterioração da qualidade do 

solo, respectivamente.  

Num sistema de mata nativa, as adições e perdas de material orgânico se equivalem, 

caracterizando um sistema em equilíbrio. Esse estado estável leva dezenas a centenas de anos 

para ser atingido e, dependendo do manejo do solo, pode ser desfeito rapidamente. No cultivo 

convencional, o sistema de preparo do solo com revolvimento do solo interfere basicamente na 

taxa de decomposição da matéria orgânica do solo pois, quanto maior a intensidade de 

revolvimento do solo, maior será o rompimento de agregados conferem proteção física a MOS. 

Com o rompimento dos agregados, ocorre aumento da disponibilidade de O2 para a atividade dos 

microrganismos e, além disso, diminui a ação da barreira física em torno da matéria orgânica, 

facilitando o contato direto da microbiota do solo com o material orgânico.  Em contrapartida, 

sistemas mais conservacionistas que prezam o não revolvimento do solo tendem a apresentar 

estoque de C maior com o tempo de adoção do sistema.  
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Estudos indicam que grande parte da MOS adicionada ao solo pode se mineralizar ao 

longo do ano e somente 20 a 30% transforma-se em SH. De acordo com NYE & GREENLAND 

(1960), cerca de 10 a 20% dos resíduos da parte aérea e 20 a 50% dos resíduos radiculares podem 

ser convertidos em húmus, sendo que o restante é transformado em CO2.   

O nitrogênio é considerado um nutriente essencial para o desenvolvimento de plantas e 

tem sido reportado como um elemento importante na dinâmica da matéria orgânica por sua 

influência nos processos de mineralização, decomposição e estabilização, os quais são afetados 

pelos diferentes manejos adotados. De modo geral, os fatores que governam o estoque de C no 

solo são válidos para o nitrogênio. Além do mais, as taxas de decomposição dos resíduos no solo 

são governadas pela proporção entre C e N nos tecidos, conhecida como relação C/N.  

 

2.3.1 Uso de modelos para estimativa do estoque de C em profundidade 

Para estimar os estoque de C e as suas mudanças é necessário o conhecimento de sua 

distribuição vertical nos solos. Muitos estudos utilizam a metodologia clássica do cálculo do 

estoque de C (equação 2), apresentando resultados até 1 metro de profundidade (ESWARAN et 

al., 1993; BATJES, 1996), porém, problemas na interpolação aparecem se faltarem camadas na 

descrição dos perfil. Dado a isso, surgiu a necessidade de desenvolvimento de modelos que 

permitissem o cálculo do estoque de carbono para qualquer profundidade, ainda que existissem 

camadas faltantes de solo.  

BENEMMA (1974) estudou a possibilidade de modelar os perfis de carbono de Oxisolos 

não hidromórficos em função da profundidade. Os perfis de carbono são, neste caso, como uma 

variação contínua, sem considerações para horizontes pedológicos. Este estudo foi desenvolvido 

com solos sob vegetação nativa porque são considerados como solos em equilíbrio dinâmico. 

Neste caso, o perfil da matéria orgânica do solo representa o balanço entre entradas (sequestro) e 

saídas (liberação) da matéria orgânica com a profundidade. Mais recentemente, ARROUAYS E 

PÉLISSIER (1994) deduziram uma equação simples para modelar a distribuição vertical do 

carbono em solos húmicos da região temperada. Usando um modelo matemático, ELZEIN E 

BALESDENT (1995) desenvolveram simulações numéricas de transporte vertical e decréscimo 

da matéria orgânica do solo, a partir de coeficientes de degradação, difusão e transformação. 

Esses autores usaram um ajuste estatístico na simulação do perfil de carbono e valores 14C com 
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dados disponíveis na literatura. Este modelo provou ser sensível a diferenças entre solos tropicais 

e temperados e também variações de textura. 

O uso desses modelos constitui uma ferramenta útil em avaliações de larga escala nas 

quais se torna inviável a realização de coleta de amostras de solo de extensas áreas em todas as 

profundidades, bem como em estudos de cronossequência que avaliam os efeitos da mudança do 

uso da terra sobre os estoque de carbono, como no caso da conversão de áreas de vegetação 

nativa para cultivo de cana-de-açúcar. 

 

2.4 Biomassa microbiana  

A biomassa microbiana (BM), é a principal constituinte da MOS viva. Cerca de 1 a 3% do 

COT em solos tropicais está associado a BM. Atua como agente decompositor e como reserva 

lábil de C e nutrientes e no fluxo de energia no solo. Essa porção da MOS é composta por 

diversos  microrganismo,  tais como fungos, bactérias, actinobactérias, leveduras e protozoários. 

Dessa forma, a matéria orgânica viva presente no solo é protoplasma microbiano, que é 

responsável pela quase totalidade da atividade biológica (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006), 

essencial nos processos de decomposição e mineralização da matéria orgânica e, 

consequentemente, na fertilidade do solo, por meio da ciclagem microbiana, que torne os 

nutrientes disponíveis para as plantas.   

Por ser fração ativa da MOS, a biomassa microbiana do solo (BMS) é mais sensível que 

os resultados de C orgânico e N total para aferir alterações causadas por manejo ou práticas de 

cultivo  (GAMA-RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES, 2008). Além disso, a biomassa 

microbiana é sensível a mudanças no manejo dos resíduos superficiais em um curto espaço de 

tempo (GALDOS; CERRI; CERRI, 2009) e pode ser utilizada para obtenção de índices que 

sirvam para inferências sobre a sustentabilidade do sistema (MELE E CARTER, 1993). 

 Os valores de C da biomassa microbiana indicam o potencial de reserva de C no solo o 

qual participa no processo de humificação, permitindo, assim, aferir o acúmulo ou perda de C de 

um determinado manejo ou condição edáfica. Quanto maior o C da biomassa microbiana, maior 

será a reserva de C no solo, o que expressa um menor potencial de decomposição da matéria 

orgânica. A quantificação da biomassa e a atividade microbiana, quando associadas a valores de 

pH, teores de C orgânico, N total, umidade e argila do solo, permitem uma avaliação sistêmica do 
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manejo empregado e a obtenção de índices de aferição de sustentabilidade (GAMA-

RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES, 2008).  

Nesse sentido, a determinação da relação CBM/COT tem sido usada no estudo dos 

processos de ciclagem e transformação de nutrientes, bem como para aferir atributos qualitativos 

da dinâmica da MOS (DALAL, 1998; GAMA-RODRIGUES, 1999; ANDERSON, 2003). Isso 

permite identificar possíveis padrões de qualidade do solo, considerando o importante papel 

desempenhado pela BMS nos agroecossistemas (GAMA-RODRIGUES, 1999; LAL, 1999), além 

de identificar possíveis mudanças em função do manejo do solo.  A maioria dos estudos que 

avaliam o efeito da matéria orgânica no CBM indica melhoria da qualidade do solo pelo aumento 

do CBM e da relação CBM/COT, provavelmente em função do maior aporte de resíduos orgânicos 

e ausência da aplicação de agroquímicos (KASCHUK et al., 2010). 

 

2.5 Substâncias húmicas  

As substâncias húmicas (SH) são compostos macromoleculares coloidais relativamente 

estáveis, constituídas por uma mistura de substâncias polidispersas, sem fórmula molecular 

definida e contém os principais grupos funcionais do C (HAYES E CLAPP, 2001). Apesar do 

aspecto vago desta e de outras definições de SH, considera-se que elas constituem o 

compartimento da MOS de maior reatividade, pois encontram-se envolvidas em diversas reações 

químicas do solo  e, mudanças no manejo do solo,  podem influenciar na estabilização e 

comportamento destas substâncias, afetando, conseqüentemente, atributos químicos e 

microbiológicos do solo.  

Em função dessa alta complexidade química e forte interação com os colóides do solo, 

essa substâncias apresentam alto tempo de residência no solo e grande resistência ao ataque de 

microrganismos (STEVENSON, 1994; CHRISTENSEN, 1996), decompondo-se lentamente e 

acumulando-se no ambiente como MOS. As substâncias húmicas são formadas pelo processo de 

humificação e podem ser separadas com o emprego de técnicas de fracionamento em três frações 

distintas, a saber: ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HU). As SH são 

quimicamente semelhantes, mas as frações podem ser diferenciadas uma das outras pela cor, 

massa molecular, e composição elementar – teores de C, O, H, N e S (STEVENSON, 1994). Em 

relação a essa última propriedade das SH, existe uma tendência geral de os AH apresentarem 

maior teor de C, menor de O e teor similar de H em relação aos AF.    
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Vale lembrar, no entanto, que os procedimentos de fracionamento são meramente 

operacionais, pois não existe uma fronteira nítida entre essas frações em termos de propriedades 

físico-químicas, além do fato de que as técnicas de extração, purificação e fracionamento das SH 

empregadas atualmente podem promover alterações na estrutura química das substâncias 

húmicas, indicando que não existe ainda um método ideal de fracionamento das substâncias 

húmicas.    

Os grupamentos reativos da MOS estão, em grande parte, nas substâncias húmicas. Entre 

elas, os ácidos húmicos e fúlvicos representam a porção solúvel em meio alcalino, de maior 

reatividade e polaridade, correlacionando-se fortemente com alterações em atributos químicos do 

solo. Os AF são os compostos húmicos de maior solubilidade, pois apresentam maior polaridade 

e menor tamanho molecular e, além disso, são os principais responsáveis pelos mecanismos de 

transporte de cátions no solo, por meio de complexos organo-metálicos (DUCHAUFOUR, 1982). 

Os ácidos húmicos constituem a fração mais estudada e apresentam pouca solubilidade em meio 

ácido, condição normalmente encontrada nos solos brasileiros. Estes compostos são responsáveis 

pela maior parte da CTC em camadas superficiais de solos, mais afetada pelo aporte de resíduos 

orgânicos. A humina consiste em um aglomerado de materiais húmicos e não húmicos (RICE & 

MACCARTHY, 1990), e poderia ser melhor descrita como um material que contém SH do que 

uma substância húmica propriamente dita. Apesar de apresentar baixa reatividade e cerca de 80% 

desta fração estar complexada com a fração mineral (SILVA E MENDONÇA, 2007), a humina é 

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

representa a maior parte do C estabilizado do solo. 

A Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (IHSS) recomenda um método para a 

extração das substâncias húmicas de material de solo e posterior fracionamento em AF, AH e 

HU, baseado na solubilidade diferencial destas frações em meio alcalino e ácido (SWIFT, 1996; 

MACHADO, 1999). Contudo, este método é laborioso e deve ser empregado quando se pretende 

extrair substâncias húmicas com alto grau de pureza para fins de caracterização.  

O estudo da estrutura molecular e tamanho das SH tem sido largamente discutido nas 

últimas décadas. SCHULTEN e SCHNITZER (1993), com base em experimentos laboratoriais 

com modelos moleculares, propuseram um modelo macromolecular para os ácidos húmicos 

(Figura 1), no qual o AH contém longas cadeias alifáticas, grupos OH fenólicos livres e ligados, 
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nitrogênio e oxigênio atuando como ligação dos grupos COOH localizados de diferentes formas 

nos anéis aromáticos. Posteriormente, os mesmos autores propuseram a existência de espaços 

vazios de diferentes tamanhos, os quais poderiam funcionar como sítios onde seriam alojados 

outros compostos orgânicos, hidrofílicos ou hidrofóbicos, como carboidratos e materiais 

proteináceos, lipídeos, além de pesticidas e outros poluentes.  

Atualmente, o conceito de associações supramoleculares (Figura 2) constitui uma nova 

concepção no estudo da estrutura das SH (PICCOLO, 2002; SIMPSON, 2002; PICCOLO & 

SPITELLER, 2003), formadas por moléculas relativamente menores e heterogêneas derivadas da 

degradação e decomposição de material orgânico (SIMPSON, 2002). Um aspecto majoritário da 

conformação das SH é sua estabilização predominantemente por forças dispersivas fracas ao 

invés de ligações covalentes. Ligações hidrofóbicas e pontes de H são responsáveis pela 

aparência de maior tamanho das moléculas de SH, sendo que a primeira torna-se mais importante 

com o aumento do pH. A compreensão inovadora da natureza das SH implica no 

desenvolvimento de estudos e tecnologias que permitam o entendimento da natureza química e 

reatividade entre a matéria orgânica no solo e o ambiente. Para tanto, novas técnicas e 

equipamentos tem sido empregados para o estudo das substâncias húmicas nas últimas três 

décadas (HATCHER et al., 2001). 
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Figura 1 -  Modelo de estrutura macromolecular, (1a) e (1b), para ácido húmico, proposto por SCHULTEN e 

SCHNITZER (1993) e SCHULTEN e SCHNITZER (1997), respectivamente 

 
Figura 2 -  Modelo de estrutura supramolecular para ácido húmico, proposto por SIMPSON (2002). As unidades em 

cor vermelha representam os cátions metálicos, em preto, os polissacarídeos, em azul os 
polipeptídeos, em verde, as cadeias alifáticas e em marrom, os fragmentos provenientes da lignina 
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2.5.1 Caracterização das substâncias húmicas  

É relativamente grande o volume de informações sobre alterações que o manejo do solo 

promove nos estoques de MO, mas o conhecimento sobre alterações na qualidade da MO ainda é 

limitado, principalmente para solos de regiões tropicais e subtropicais. Várias técnicas analíticas 

podem ser empregadas visando avaliar o grau de estabilização da MO, destacando-se as 

espectroscópicas, tais como a Espectroscopia de Fluorescência de Luz Ultra Violeta-Visível (UV-

VIS) e Espectroscopia de Fluorescência Induzida por Laser (LIFS). A partir dessas técnicas é 

possível avaliar o grau de humificação das frações químicas e da matéria orgânica do solo como 

um todo a partir da concentração de radicais livres semiquinona, os quais são estabilizados por 

estruturas aromáticas condensadas. Um dos grandes desafios nos estudos de caracterização da 

MO é o conhecimento da qualidade da MO e suas frações para elucidar as relações entre a 

qualidade e a quantidade de MO, como uma forma de melhor entender as funções que ela exerce. 

Vários estudos tem demonstrado o potencial da Fluorescência de Luz UV-Visível e Fluorescência 

Induzida por Laser (FIL) na avaliação do grau de humificação de material orgânico nas frações 

húmicas e amostras de solo inteiro, partindo do pressuposto de que uma mudança na intensidade 

máxima de fluorescência de ondas curtas para ondas longas podem contribuir para o aumento da 

condensação de grupos aromáticos ou um aumento na conjugação dessas moléculas (BAYER et 

al. (2002), GONZÁLEZ-PÉREZ et al. (2007), KALBITZ et al. (1999), MILORI et al. (2002, 

2006), e ZSOLNAY et al. (1999)). Dessa maneira, substâncias orgânicas mais humificadas 

apresentam uma intensidade de fluorescência maior em comprimento de onda menor e torna-se 

possível associar essa alteração de sinal com alterações químicas em compostos orgânicos. 

O espectro de emissão de Fluorescência Induzida por Laser (FIL) permite a caracterização 

do COT em estruturas mais complexas, como grupos aromáticos e quinonas em amostras de solo 

inteiro, sem a necessidade de extração prévia (GONÇALVES et al., 2003; DICK et al., 2005), 

uma vez que as técnicas de extração utilizadas atualmente podem provocar alterações na estrutura 

das frações das SH. MILORI et al (2006) propuseram um índice de humificação baseado na 

Espectroscopia Induzida por Laser, e fizeram comparações com os índices de humificação 

propostos por ZSOLNAY et al. (1999), KALBITZ et al. (1999), e MILORI et al. (2002). 

MILORI et al. (2006) observaram que existia uma alta correlação entre o grau de humificação 

obtido pelo FIL (HFIL) das amostras de solo inteiro e os índices de humificação I/I (KALBITZ et 

al., 1999), e A (MILORI et al., 2002) das amostras de ácido húmico correspondentes às amostras 
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estudadas. Contudo, deve-se ressaltar que, para solos mais intemperizados, como os Latossolos, 

haverá a necessidade de se realizar a purificação das amostras para a remoção dos núcleos 

paramagnéticos em função dos altos teores de Fe, com o objetivo de obtenção de espectros de boa 

qualidade que permitam a identificação dos principais grupos funcionais.   

Uma observação importante a ser feita é com relação ao tipo de informação a ser obtida 

com o solo inteiro, uma vez que, nessas condições, é preciso considerar a matéria orgânica como 

um todo, incluindo a fração mais facilmente decomponível, e não somente as mais estabilizadas. 

De qualquer maneira, estudos que correlacionem a avaliações com amostras de solo in situ e 

frações químicas podem ser realizados com intuito de eventualmente eliminar a etapa de 

fracionamento químico em determinadas situações. Considerando que as substâncias húmicas 

constituem o compartimento da MOS de maior reatividade, elas encontram-se envolvidas na 

maioria das reações químicas do solo e, o melhor entendimento de sua natureza e dos fatores que 

governam sua estabilização, auxiliará na busca de práticas de manejo do solo que contribuam 

para sua preservação. Atualmente, existem poucos estudos que utilizam a Espectroscopia 

Induzida por Laser (FIL) aplicada à MOS, porém há uma tendência de aumento do uso dessa 

técnica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS   

3.1 Caracterização da área de estudo  

A área avaliada situa-se no município de Goianésia – GO (37º18’ N; 122°36’ O; 649 m), 

na Usina Jalles Machado, que representa o extremo norte da região Centro-Sul de produção de 

cana-de-açúcar no Brasil. As áreas selecionadas obedeceram aos seguintes critérios: (i) 

localização em usinas de cana-de-açúcar que apresentam históricos detalhados de manejo; (ii) 

ocupação por canaviais há pelo menos 15 anos; (iii) adoção de sistemas de produção 

convencional e orgânico de cana-de-açúcar; (iv) condições edafoclimáticas representativas da 

região Centro-Sul do país, permitindo extrapolação dos resultados obtidos. As áreas avaliadas 

estão descritas abaixo:  

 

• Cana-de-açúcar convencional com quatro anos de implantação colhida com queima da 

palha (CCQ);  

• Cana-de-açúcar convencional com seis anos de implantação colhida sem queima da 

palha (CSQ);  

• Cana-de-açúcar orgânica com quatro anos de implantação (AO4);  

• Cana-de-açúcar orgânica com doze anos de implantação (AO12).  

• Vegetação nativa (MTN), utilizada como referência.  

 

A escolha das áreas partiu do pressuposto de que o conteúdo de argila em todas elas 

deveria ser o mais próximo possível, a fim de que os resultados a serem obtidos pudessem ser 

comparados entre si. 

 

3.2 Coleta e preparo das amostras de terra 

A coleta das amostras de terra foi realizada por meio da abertura de uma trincheira central 

e quatro mini-trincheiras periféricas em cada uma das áreas de avaliação (Figura 3), sendo que 

cada mini-trincheira periférica apresentou dimensões de 40 x 40 x 40 cm, localizadas a uma 

distância de 50 m entre elas e coletando-se amostras de terra nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-

30 cm de profundidade. Já na trincheira central, com dimensões de 120 x 120 x 120 cm, foram 

coletadas amostras nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 50-60, 70-80 e 90-100 
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cm (Figura 3). Feita a etapa de coleta, as amostras de terra foram secas ao ar, homogeneizadas, 

tamisadas em peneira de 2 mm e submetidas à sequência de análises. 

 

Figura 3 -  Amostragem de solo para cada situação de estudo 

 

3.3 Análises granulométricas  

A análise granulométrica foi feita para todas as camadas da trincheira central para as 

camadas 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm das quatro trincheiras periféricas. Os teores de 

silte, areia e argila foram determinados pelo método do densímetro. O método consiste em 

dispersar 40 g de solo com solução de hexametafosfato de sódio (10 g L-1), mantendo as amostras 

sob agitação de 120 rpm por 16 horas. Em seguida, a amostra é passada em peneira de malha 2 

mm para separar a areia dos demais componentes. A suspensão de hexametafosfato de sódio, silte 

e argila é transferida para proveta graduada de 1000 mL, agitada por 40 segundos e faz-se a 

leitura com densímetro. Após duas horas, faz-se uma segunda leitura. A primeira leitura 

corresponde à presença de silte e argila e a segunda equivale apenas à argila, pois, no intervalo de 

duas horas, todo o silte já foi depositado no fundo da proveta (CAMARGO et al., 1986).  

3.4 Densidade do solo  

A densidade do solo foi determinada pelo método do cilindro volumétrico, metodologia 

proposta pela EMBRAPA (1979), baseada na utilização de cilindros de aço inox com volume 

interno de 980 cm3, considerando-se as camadas 0-10, 10-20, 20-30, 40-50, 70-80 e 90-100 cm 

da trincheira central e 0-10, 10-20, 20-30 das trincheiras periféricas. A densidade de cada camada 

foi calculada de acordo com a equação 1:  

0 -‐	  5;5 -‐	  10;10 
20; 20 -‐	  

-‐	  
-‐	  30 cm 

100 m 

100 m 
0-5; 5-10; 10-20; 

20-30; 30-40;         
50-60; 70-80;       

90-100 cm 
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3.5 Caracterização química do solo  

As análises químicas, físicas e biológicas do solo foram conduzidas no Departamento de 

Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).  

As determinações dos atributos químicos (macro e micronutrientes, pH, Al, CTC, SB)  

foram efetuadas em todas as camadas de terra amostradas. As determinações de pH em H2O e em 

CaCl2 seguiram a metodologia descrita por ANDERSON & INGRAM (1989). A obtenção dos 

teores de P disponível e cátions trocáveis (K+, Ca2+, Mg2+) foi realizada pelo método da resina 

trocadora de íons, de acordo com a metodologia proposta por RAIJ & QUAGGIO (1983). Para 

determinação do teor de enxofre, realizou-se extração em fosfato monocálcico (0,01 mol L-1) e 

subsequente quantificação por colorimetria. A acidez potencial do solo foi determinada pelo 

método da EMBRAPA (1979), através da extração de H+Al3+com uma solução de Ca(OAc)2 1,0 

mol L-1 tamponado a pH 7,0. Foram realizados ainda os cálculos para determinação de CTC a pH 

7,0 (T) e a saturação por bases (V%). 

 

3.6 Teores de carbono e nitrogênio do solo  

A quantificação dos teores de carbono e nitrogênio foi realizada para todas as 

profundidades de solo avaliadas de todos os pontos coletados. A partir das amostras secas e 

peneiradas em 2 mm, 10 g de terra foram  retirados para serem moídos e em seguida passados em 

peneiras de 100 mesh. A determinação do teor de C foi realizada no Laboratório de 

Biogeoquímica Ambiental do CENA/USP pelo método da combustão seca através de um 

equipamento LECO CN-2000. 

3.7 Estoque de carbono e nitrogênio do solo  

Para cada camada de solo amostrada, foi calculado o estoque de C e N do solo (em Mg ha-

1), multiplicando a concentração de C ou N (%) pela densidade aparente do solo (g cm-3) e 

espessura da camada (cm), conforme mostrado na equação 2:  
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!"#$%&'   = !"#$  !  !"  !   % ×!"#$%&'&"  (!  !"!!)×!"#$""%&'  (!") 

(2) 

Considerando que as diferentes práticas de manejo podem alterar a densidade do solo, 

eventualmente as camadas que representam a mesma massa de C ou N podem variar. Sendo 

assim, a comparação dos estoques entre as áreas de estudo deve ser feita em massas iguais de 

solo. Como as amostras foram coletadas no campo em camadas fixas, erros no cálculo dos 

estoques podem ocorrer em função da variação nos valores da densidade do solo. Neste caso, 

realizou-se a correção dos estoques calculando a camada “verdadeira”, descrita na equação 3, que 

representa a massa de C ou N em relação à massa de C ou N de uma área de referência. As 

referências foram alteradas obedecendo a uma cronossequência de acordo com a alteração dos 

sistemas de produção implantados na área ao longo do tempo, ou seja, considerando inicialmente 

a vegetação nativa como referência para a área com cultivo de cana-de-açúcar com queima, esta 

como referência para a área de cana-de-açúcar sem queima e, em seguida, a área sem queima 

como referência para as áreas com 4 e 12 anos de cultivo orgânico de cana-de-açúcar.  

!"#"$"  !"#$%&'!()!   !" =
!"#  !"#"!ê!"#$

!"#  á!"# ×!"#$%&'(')'*  !"  !"#"!ê!"#$ 

(3) 

 

 Sabe-se que os teores de C são maiores quanto maior o teor de argila dos solos (LUCA et 

al., 2008; PINHEIRO et al., 2010). Nesse sentido, um importante critério a ser considerado para a 

seleção das áreas de estudo é a similaridade de textura entre elas. Contudo, se os resultados das 

análises granulométricas constatarem que as áreas não atendem a esse requisito fundamental para 

comparação entre os estoques de C e N, faz-se necessária uma correção pela quantidade média de 

argila de todas as áreas, que é feita de acordo com a equação 4, onde: Est é o estoque de C ou N 

final corrigido, Est0 é o estoque inicial de C ou N, teor médio de argila é a quantidade média de 

argila de todas as áreas amostradas para a camada a ser corrigida (MORAES et al., 1996). 

 

!"#   !"  ℎ!!! = !"#! !"  ℎ!!!   ×  !"#$  !é!"#  !"  !"#$%!  !"  !"#"$"  (%) 
 

(4) 



 35 

3.7.1 Estimativa dos estoques de C em profundidade 

No presente estudo foram coletadas amostras de terra nas camadas 0-5, 5-10, 10-20, 20-

30, 40-50, 70-80 e 90-100 cm, sendo então faltantes as camadas 30-40, 50-60, 60-70 e 80-90 cm 

de profundidade. Dessa maneira, foram realizadas estimativas dos estoques de C de 0-50 cm e 0-

100 cm de profundidade com a utilização dos modelos “potência” e “exponencial”, propostos por 

BENEMMA (1974) e ARROUAYS & PÉLISSIER (1994), respectivamente. Primeiramente, os 

teores de C para cada camada de solo foram convertidos em peso por volume (g cm-3), 

multiplicando-se a concentração corrigida pelo peso da fração > 2 mm (essa fração considerada 

livre de carbono) e a densidade do solo. 

 

BENEMMA (1974) usou a função do tipo “potência” para descrever o conteúdo de 

carbono com a profundidade: 

! ! = !  !! 

(5)  

sendo C(X) o conteúdo de carbono na profundidade X, “a” e “k” são constantes. Mais 

recentemente, ARROUAYS E PÉLISSIER (1994) estudaram padrões específicos de perfis de 

carbono ocorrendo em solos húmicos do sudoeste da França. Nesse caso, os conteúdos de 

carbono sob floresta decresceram progressivamente com a profundidade e foram ajustados com 

uma equação do tipo “exponencial”: 

(! ! − !2) !1− !2 = !!!" − !!!"! (!!!"! − !!!"!) 

(6) 

Foram atribuídos para X1 e X2, respectivamente os valores 0 (contato teórico liteira/solo) 

e 100 cm, assim, a equação 2 ficou: 

 

! ! =   !2− !!!! +   !!!!!" 

(7) 

no qual !! =   !!!""!   e !! =    (!1− !2) (1− !1) 
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sendo X e C(X), respetivamente, a profundidade e o conteúdo de carbono, X1 e C1 a 

profundidade e o conteúdo de carbono de uma posição superficial, e X2 e C2 de uma posição em 

profundidade. 

Realizou-se análise de regressão não linear com o aplicativo SAS 9.0 (1997). As análises 

de regressão foram realizadas usando-se o módulo de regressão não linear com o procedimento 

“Gauss-Newton”. Os dois modelos, “potência” e “exponencial”, foram testados e os resultados 

foram avaliados através dos erros associados aos parâmetros e do coeficiente de regressão R2. 

O carbono estocado (CS) numa camada foi obtida pela integração de um modelo entre os 

seus dois limites p1 e p2 (p2>p1): !"   !1− !2 = (! ! !".!!
!!  Isto é válido para conteúdos de 

carbono dados em peso por volume (carbono expresso volumetricamente). O resultado da 

integração é dado pelas equações a seguir: 

 

Modelo “potência” 

!" !1− !2 =   
!

! + 1   (!2
!!! − !1 !!! ) 

(8) 

 

Modelo“exponencial” 

!" !1− !2 = !2− !!  !! !2− !1 − (!! !)(!!!"! − !!!"!) 

(9) 

sendo !! = !!!""! e !! = (!1− !2) (1− !!). O valor de p1 é zero no caso particular 

do conteúdo total de carbono a partir da superfície até uma dada profundidade, as equações 8 e 9 

podem ser escritas assim: 

 

Modelo “potência”: !"# =    !
!!!

!(!!!)     

(10)                                                               

Modelo “exponencial”: !"# = !2− !!!! ! − (!! !)(!!!" − 1) 

(11) 

sendo !! = !!!""!!  !! = (!1− !2) (1− !!) 
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3.8 Carbono da Biomassa Microbiana  

Para a quantificação de C na biomassa microbiana (CBM) foram analisadas as amostras da 

camada 0-10 cm de profundidade na trincheira central e de quatro trincheiras periféricas. Após a 

coleta, as amostras foram acondicionadas em sacos plásticos com respiro de papel, com a 

finalidade de realizar trocas gasosas com o meio externo. As amostras foram conduzidas ao 

Laboratório de Matéria Orgânica do Solo da ESALQ/USP e as análises foram realizadas 

prontamente para evitar alterações significativas nas populações microbianas.   

 

A extração de nutrientes da biomassa microbiana foi realizada pelo método de extração-

fumigação descrito por VANCE et al. (1987), que consiste em comparar amostras fumigadas com 

clorofórmio e amostras controle (não fumigadas).  O clorofórmio tem como função matar e 

romper as células microbianas sem, entretanto, afetar a matéria orgânica não viva.  Para as 

amostras fumigadas, amostras de 25g de solo foram colocadas em frascos de vidro. Em seguida, 

uma bomba de vácuo foi ligada ao dissecador por 30 minutos. Após esse período, o dissecador 

foi mantido fechado e as amostras foram mantidas em presença de clorofórmio por, 

aproximadamente, 40 horas. Para as amostras não fumigadas, também foram pesados 25 g de 

solo.  

Para o procedimento de extração, amostras fumigadas e não fumigadas foram transferidas 

para erlenmeyers de 250 mL, aos quais se adicionaram 100 mL de solução de sulfato de potássio 

0,5 M. Em seguida, essas amostras foram agitadas por 20 minutos e os extratos foram 

centrifugados a 1200 rpm. Os extratos foram retirados do tubo de centrífuga com auxílio de uma 

seringa de 50 mL e passados por um filtro de poliéster com malha de 120 mesh (0,125 mm). 

Extraiu-se uma alíquota do extrato para determinação do C orgânico pelo método de via úmida. 

A partir da diferença entre os teores de C orgânico das amostras fumigadas e não fumigadas 

obteve-se o C da BM, multiplicando-se como fator de correção relativo à eficiência de extração 

de 0,38 (SPARLING ET AL., 1990), como descrito na equação 12.  

 

!  !"#$%&&%   !"  !"!!!"#" =   
!  !"#$%&!  !"#$%&'& − !  !"#$%&!  !ã!  !"#$%&'&

0,38  

(12) 
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Com base nos resultados de CBM e COT foi calculada a relação CBM/COT, dada pela 

divisão direta da porcentagem de carbono microbiano pelo teor de C total do solo (ANDERSON, 

1994).  

3.9 Fracionamento químico das substâncias húmicas  

   Para o fracionamento químico das substâncias húmicas foram avaliadas as camadas 0-5 

cm, 5-10 cm e 10-20 cm de profundidade de todas as trincheiras. O procedimento foi realizado 

segundo a técnica da solubilidade diferencial, em meio ácido ou alcalino das frações 

correspondentes, separando-as em ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HU) de 

acordo com a metodologia sugerida pela Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas 

(SWIFT, 1996). Para realização do fracionamento realizou-se os seguintes procedimentos:  

 

1.  As amostras secas ao ar foram peneiradas a 2mm e posteriormente pesou-se 40 g de 

cada amostra;  

2.  As amostras foram agitadas por 12 h em 400 mL de solução de NaOH 0,1 mol L-1;  

3.  Centrifugou-se as amostras a 10.000 rpm por 30 minutos;  

4.  Separou-se a fração precipitada (humina) e o sobrenadante das amostras foi coletado e 

centrifugado novamente a 10.000 rpm por 30 minutos ;  

5.  Adicionou-se HCl 6 mol L-1 às amostras até atingir pH 1-2 e então permitiu-se a sua 

decantação por um período de 12-16 h;  

6.  Separou-se a solução não precipitada (ácido fúlvico) da precipitada (ácido húmico) por 

centrifugação a 10.000 rpm por 30 minutos;  

7.  A fração ácido fúlvico foi armazenada em frascos de vidro a 4ºC em refrigerador; 

8.  Os ácidos húmicos foram redissolvidos adicionando um volume mínimo de KOH 0,1 

mol L-1. Adicionou-se KCl para atingir uma concentração de 0,3 mol L-1 e, logo em seguida, as 

amostras foram agitadas  por 4 h para uma melhor redissolução e, finalmente, centrifugadas a 

10.000 rpm por 30 minutos;  

9.  Os ácidos húmicos foram reprecipitados adicionando HCl 6 mol L-1a pH 1-2 e 

permitiu-se sua decantação por um período de 12 h;  

10. As amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 30 minutos, descartando-se em 

seguida o sobrenadante;  
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11. Suspendeu-se os ácidos húmicos em uma solução de HCl 0,1 mol L-1 e HF 0,3 mol L-

1, em tubos de policarbonato e agitou-se durante 12 h;  

12. As amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 30  minutos, descartando-se em 

seguida o sobrenadante;  

13. Repetiu-se os passos 11 e 12 com as amostras de ácidos húmicos. 

Figura 4 – Etapas do fracionamento químico da matéria orgânica do solo. a) AF+AH em suspensão; b) Fração 
humina; c) Separação das frações AH e AF, d) Processo de decantação para separação das frações AH e 
AF pela acidificação do meio. e) Amostras após centrifugação (AH precipitado no tubo e AF solúvel); f) 
AF pronto antes da etapa de purificação 

 
3.9.1 Procedimento de purificação dos AF e AH  
 

 A purificação dos ácidos tem como finalidade a diminuição do teor de cinzas e a remoção 

de compostos orgânicos de baixo peso molecular, o qual não é componente estrutural destas 

substâncias húmicas (GUERRA & SANTOS, 1999). O procedimento foi realizado segundo 

metodologia descrita por THURMAN E MALCON (1981). Os ácidos fúlvicos extraídos foram 

passados em colunas contendo resina amberlita XAD-8 e, em seguida, eluídas com NaOH 0,1mol 

L-1. As amostras eluídas foram submetidas à diálise com membrana (MWCO:1.000 D), onde 

permaneceram submersas em água ultrapura. Procedeu-se a diálise até a água apresentar 
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condutividade elétrica próxima à da água ultrapura. Para os ácidos húmicos, após extração as 

amostras são transferidas para membrana de diálise (MWCO 6000-8000D) e foi realizado 

procedimento idêntico à diálise do ácido fúlvico. Em seguida as amostras foram congeladas, 

liofilizadas e moídas em almofariz para posterior análise espectroscópica. 

Figura 5 – Esquema de purificação dos AF. a e b) Coluna de purificação das amostras de AF com resina XAD-8, c) 
Fração AF após tratamento na coluna de resina XAD-8; d) Procedimento de diálise das amostras de AF, 
e) Liofilização da amostras de AF e f ) Fração AF após liofilização para posterior análise 
espectroscópica 
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Figura 6 – Esquema de purificação dos AH . a, b e c) Procedimento de diálise das amostras de AH d) Amostras de 
AH antes da liofilização, e) Liofilização da amostras de AH e f ) Fração AF após liofilização para 
posterior análise espectroscópica 

 
 
3.9.2 Caracterização das substâncias húmicas: análises espectroscópicas  

As análises espectroscópicas foram realizadas na unidade da EMBRAPA Instrumentação 

Agropecuária, em São Carlos-SP. Optou-se por três técnicas espectroscópicas, a saber: 

Espectroscopia de Fluorescência de Luz UV-Visível, Espectroscopia de Fluorescência com 

Plasma Induzido por Laser (LIFS) e Espectroscopia de Emissão óptica Induzida por Laser 

(LIBS). A primeira e segunda técnicas forneceram informações semelhantes, determinando o 

grau de humificação do material, porém na Espectroscopia de Fluorescência foram avaliadas as 

amostras das frações químicas e no FIL, as amostras de solo inteiro, permitindo, posteriormente, 

a correlação dos resultados obtidos pelas duas técnicas. 
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As técnicas utilizadas no trabalho, além de serem de baixo custo, são rápidas e fornecem 

uma gama de informações importantes a respeito da estrutura química das frações e, 

consequentemente, da qualidade da matéria orgânica do solo.   

A correlação entre os resultados das análises espectroscópicas de amostras de solo inteiro 

e das frações químicas constitui uma tentativa de eliminação da etapa de fracionamento químico 

que, como citado anteriormente, pode provocar alterações importantes na estrutura química das 

substâncias húmicas, além de se tratar de uma metodologia trabalhosa que utiliza uma grande 

quantidade de reagentes. 

 

3.9.2.1 Espectroscopia de Fluorescência com luz UV-Visível 

Luminescência é a propriedade que numerosas substâncias apresentam em emitir luz, sob 

efeito de uma excitação de 350 nm que pode ser: mecânica, química, elétrica, biológica ou 

luminosa as quais são causadas por radiação ultravioleta. Se o período entre a excitação e 

emissão da luz for instantâneo, representa o fenômeno da fluorescência (MILORI et al., 2002).  

Esses processos ocorrem comumente em sistemas moleculares contendo átomos com 

pares de elétrons desemparelhados como nitrogênio e oxigênio ou sistemas aromáticos e ou 

alifáticos capazes de apresentar um elevado grau de ressonância, como elétrons deslocalizados,  

no caso das SH (SENESI et al., 1991). A alta sensibilidade e seletividade são as principais 

vantagens desta técnica, pois somente aqueles grupos funcionais que fluorescem podem ser 

observados. A utilização desta técnica relativamente simples para o estudo das estruturas e 

grupos funcionais de AH e demais SH deve-se à presença de várias estruturas fluorescentes, 

denominada de “fluoróforos”, grupos cromóforos que apresentam fluorescência em comprimento 

de onda específico, na macromolécula húmica, incluindo desde estruturas aromáticas 

condensadas a cadeias alifáticas insaturadas. Além disso, as propriedades fluorescentes dos AH 

dependem de diversos parâmetros, tais como sua origem, sua concentração e massa molecular, 

temperatura, pH e potencial redox do meio, bem como suas interações com íons metálicos e 

compostos orgânicos (SENESI, 1990). Nas SH, os principais fluoróforos presentes, são sistemas 

com alto grau de conjugação, como, por exemplo, anéis aromáticos e grupos do tipo quinona. 
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A grande heterogeneidade na composição das SH fornece espectros de fluorescência que 

podem ser utilizados para diferenciar e classificar a MO de acordo com sua gênese, origem e 

natureza. Por outro lado, esta mesma complexidade representa um obstáculo na identificação de 

componentes estruturais individuais responsáveis pela fluorescência (SENESI et al., 1991). 

Algumas metodologias têm sido sugeridas na literatura no sentido de aplicar esta técnica 

para avaliar grau de humificação das SH (KALBITZ et al., 1999; MILORI et al., 2002). A 

metodologia proposta por KALBITZ et al., (1999), produz um espectro de varredura sincronizada 

que apresenta dois picos ao redor de 360 a 400 nm e um ombro em torno de 470 nm. Esses perfis 

mudam dependendo do grau de humificação, e isto pode ser medido através da razão entre os 

picos de fluorescência. A região do espectro com comprimentos de onda mais para o vermelho 

(maior comprimento de onda) é associada a núcleos aromáticos substituídos e/ou conjugados. A 

região mais para o azul (menor comprimento de onda) é associada a compostos mais simples. 

Assim, a razão entre a intensidade de fluorescência em 400 e 360 nm, ou 470 e 360 nm pode ser 

utilizada para medir o grau de humificação de SH dissolvidas. 

A metodologia proposta por MILORI et al., (2002) consiste em excitar as SH com luz 

azul (465 nm) e medir a emissão de fluorescência. Esta absorção é mais ressonante com 

estruturas cuja concentração aumenta com o grau de humificação de amostras de AH. Portanto, 

nesta proposta a área total sob o espectro de emissão de fluorescência com excitação em 465 nm 

(A465) é proporcional ao grau de humificação. 
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Figura 7- Espectroscopia de Fluorescência com luz UV-Visível 

 

3.9.2.2 Espectroscopia de Fluorescência Induzida por Laser (FIL)  

As técnicas descritas acima exigem a extração e fracionamento químico das SH do solo, 

tornando a análise de solos um processo trabalhoso. Além disso, os produtos deste tratamento 

(ácido húmico, ácido fúlvico e humina) podem sofrer modificações em relação à sua forma in situ 

(FELLER; BEARE, 1997). Nesse sentido, a FIL constitui uma tecnologia aplicada a solo que tem 

se mostrado eficiente na análise da MO em amostras de solos inteiros, fornecendo resultados de 

maneira ágil, limpa e em condições próximas das naturais (MILORI et al., 2003, 2006). 

A técnica consiste em excitar o solo com um laser cuja emissão está na região do 

ultravioleta/azul, o que resulta na fluorescência de grupos funcionais da matéria orgânica 

relacionados com o processo de humificação. Esta fluorescência ocorre na região do visível com 

pico em aproximadamente 510 nm. As medidas foram realizadas em amostras de solo in situ e 

fração humina das camadas 0-5, 5-10 e 10-20 cm nas diferentes áreas de estudo. A fluorescência 
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total (área sob a curva) correlaciona-se com os teores de carbono do solo e, quando ponderada a 

partir dos teores de C orgânico da amostra, traz informações a respeito do grau de humificação da 

matéria orgânica.  

Para o cálculo do índice de humificação pela metodologia de FIL, correlaciona-se a área 

sobre o espectro de emissão de fluorescência (ACF) com o valor de carbono orgânico total (COT) 

presente na amostra de solo inteiro (MILORI, et al., 2004, 2006), feito para normalizar a relação 

entre a intensidade de emissão e a concentração de fluoróforos presentes na MO da atmosfera. A 

adoção da área sobre a curva e fluorescência (ACF) como parâmetro para estimativa de AH em 

solução proposta por MILORI et al. (2002), ou seja, o índice de humificação A465. 
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Figura 8 – Espectroscopia de Fluorescência Induzida por Laser (FIL) 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análises granulométricas 

Um dos critérios para seleção das áreas de estudo foi a similaridade do conteúdo de argila 

entre as mesmas, afim de que os resultados obtidos pudessem ser comparados entre si. A escolha 

das áreas junto à equipe da Usina indicou que todas estavam dentro da mesma faixa 

granulométrica. No entanto, os resultados da análise granulométrica evidenciaram diferenças nos 

teores de argila entre as áreas (Tabelas 1 e 2).  

Tabela 1 - Teores de areia, silte e argila (g kg-1 de solo) em sistemas de produção convencional com e sem queima de 
cana-de-açúcar (CCQ e CSQ), em Goianésia - MG 

ÁREAS 
Profundidade 

(cm) 

AREIA SILTE ARGILA 

g kg-1 

CCQ 

0-5 245 139 616 
5-10 242 137 621 

10-20 241 143 616 
20-30 237 142 621 
40-50 233 90 676 
70-80 227 71 702 

90-100 236 62 702 

CSQ 

0-5 468 86 446 
5-10 475 89 436 

10-20 474 80 446 
20-30 464 90 446 
40-50 447 77 476 
70-80 445 79 476 

90-100 433 92 476 
CCQ - cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha cana-de-açúcar e CSQ - 
conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha 
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Tabela 2 - Teores de areia, silte e argila (g kg-1 de solo) em sistemas de produção orgânica de cana-de-açúcar (AO4 e 
AO12) e área de vegetação nativa (MTN), em Goianésia-GO 

AO4 

0-5 232 162 606 
5-10 232 152 616 

10-20 228 150 621 
20-30 230 148 621 
40-50 223 176 601 
70-80 208 141 651 

90-100 212 137 651 

AO12 

0-5 348 301 351 
5-10 363 286 351 

10-20 360 289 351 
20-30 361 263 376 
40-50 334 290 376 
70-80 284 315 401 

90-100 289 335 376 

MTN 

0-5 315 99 586 
5-10 305 94 601 

10-20 298 96 606 
20-30 281 78 641 
40-50 278 121 601 
70-80 261 138 601 

90-100 273 126 601 
AO4- cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico há quatro anos, AO12- cana-de-açúcar conduzida 
sob sistema de manejo orgânico há doze anos e, MN - área de vegetação nativa. 

Segundo o Sistema Brasileiro e Classificação do Solo (EMBRAPA, 2006), os solos das 

áreas de estudos foram classificados de acordo com a textura do solo como argilosos (350 a 599 g 

kg-1) nas áreas AO12 e CSQ e solos muito argilosos (600 g kg-1 ou superior) nas áreas CCQ, AO4 

e MTN. 

4.2 Densidade do solo 

Em relação à densidade do solo (Tabela 3), os valores variaram de 1,06 a 1,44 g cm-3, 

sendo os maiores valores observados para a área CSQ e, os menores, para MTN. A área CSQ 

diferiu estatisticamente das outras áreas avaliadas (CCQ, AO4, AO12 e MTN) quando 

comparadas as camadas 0-10 e 10-20 cm de profundidade. 

Não foi observada diferença estatística na densidade do solo na camada 20-30 cm de 

profundidade entre as áreas avaliadas. Em decorrência da diferença entre os teores de argila, fator 

intrínseco à origem e formação dos solos, e a densidade do solo; influenciada pelas práticas de 

manejo empregadas nas áreas, foram realizados ajustes (equações 3 e 4) dos estoques de C e N do 

solo, com a finalidade de permitir a comparação entre as áreas de estudo. 
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Tabela 3 - Densidade do solo em g cm-3 nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm em sistemas de produção de 
cana-de-açúcar (CCQ, CSQ, AO4 e AO12) e área de vegetação nativa (MTN), em Goianésia-GO 

Áreas 

Profundidade do solo (cm) 
 

0-10 10-20 20-30 Média DP CV 

     g cm-3 
           

% 

CCQ 1,1 ± 0,1 Aab 1,2 ± 0,0 Aab 1,2 ± 0,0 Aa 1,2bc 0,1 10,0 
CSQ 1,3 ± 0,0 Aa 1,4 ± 0,0 Aa 1,3 ± 0,0 Aa 1,3 a 0,1 8,1 
AO4 1,1 ± 0,0 Ab 1,2 ± 0,0 Aab 1,1 ± 0,1 Aa 1,1 bc 0,1 9,5 

AO12 1,1 ± 0,1 Aab 1,2 ± 0,1 Ab 1,2 ± 0,0 Aa 1,2 b 0,1 8,6 
MTN 1,0 ± 0,0 Ab 1,0 ± 0,1 Ab 1,1 ± 0,0 Aa 1,1 c 0,1 9,0 
DP 0,1 0,1 0,1    

   CV (%) 10,7 12,6 7,9    
Letras maiúsculas comparam médias na horizontal e, minúsculas na vertical. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. DP – desvio padrão, CV% - Coeficiente de variação. As áreas avaliadas 
referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-
açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob 
sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 
orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de vegetação nativa (MTN). 
 
 
4.3 Análises químicas do solo 

As análises químicas foram realizadas com a finalidade de caracterizar os solos das áreas 

de estudo. De modo geral, todos os atributos químicos avaliados apresentaram redução de seus 

valores ao longo do perfil do solo. Com relação ao pH do solo (Tabela 4), os menores valores 

foram observados para a MTN e os maiores para os solos sob cultivo de cana-de-açúcar. Entre as 

áreas sob cultivo de cana-de-açúcar, os maiores valores de pH foram evidenciados na área AO12 

e CSQ, na camada superficial do solo. Solos com baixa deposição de palha apresentam uma 

tendência de acidificação das camadas superficiais em decorrência do seu baixo efeito tampão, 

não ocorrendo neutralização da acidez ativa do solo (FRANCHINI et al., 1999). Por outro lado, 

em áreas com cultivo prolongado de cana-de-açúcar, pode ser observada a elevação do pH no 

horizonte superficial, em função da aplicação de corretivos (CZYCA, 2010), e no caso de áreas 

onde há a adição de vinhaça (MAIA e RIBEIRO, 2004).  

O maior valor para acidez potencial (H+Al) foi observado para a área de MTN, o que se 

encontra de acordo com resultados obtidos em estudo realizado por CZYCZA (2010), que 

também utilizou como referência uma área de vegetação nativa adjacente às áreas de cana-de-
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açúcar. Entre as áreas com cultivo de cana-de-açúcar, os valores para H+Al não diferiram 

significativamente nos primeiros 5 cm de profundidade do solo (Tabela 4).	  	  

Em relação aos teores de Al3+ (Tabela 4), os maiores teores foram observados para a 

MTN, uma vez que se trata de um sistema com mínima ou nenhuma perturbação antrópica e, 

consequentemente, sem a aplicação de práticas de correção do solo. Nas áreas de cana-de-açúcar, 

não foram observadas diferenças significativas quanto aos valores de Al+3 quando comparadas 

entre as profundidades avaliadas (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Valores de pH em CaCl2, H+Al e Al3+ obtidos em sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de 

vegetação nativa, em Goianésia-GO 

Prof (cm) ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 
CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

 pH CaCl2 
0-5 4,9±0,2 Aa 5,6±0,3 Aa 5,2±0,1 Aa 5,3±0,1 Aa 4,3±0,5 Ab 

5-10 4,7±0,2 ABabc 4,6±0,4 Abc 4,8±0,2 Bab 5,1±0,2 Aa 4,3±0,4 Ac 
10-20 4,9±0,2 Aa 

 

4,8±0,4 Aa 5,0±0,2 ABa 5,1±0,3 Aa 4,2±0,3 Ab 
20-30 4,5±0,1Bab 4,6±0,3 Aa 4,8±0,1 Ba 4,9±0,4 Aa 4,1±0,1 Ab 
40-50 4,6 4,4 4,9 5,5 4,1 
70-80 4,7 4,9 4,7 5,0 4,3 

90-100 4,7 4,5 4,7 5,0 4,3 
 H + Al (mmolc kg-1) 

0-5 32,0±3,9 Cb 26,4±8,9 Ab 25,6±3,9 Bb 19,2±1,9 Ab 69,6±25,0 Aa 
5-10 40,0±6,2 ABb 33±11,0 Abc 33,0±2,9 Abc 19,2±1,7 Ac 56,4±10,9 Aa 

10-20 33,8±1,7 BCb 29,6±5,4 Abc 32,4±1,8 Ab 20,8±4,7 Ac  55,4±9,1 Aa 
20-30 43,6±3,5 Aa 29,8±6,3 Ab 31,6±0,8 Ab 23,6±6,4 Ab 49,6±2,0 Aa 
40-50 44 32 23 16 41 
70-80 30 19 24 20 30 

90-100 24 23 25 17 30 
 Al3+ (mmolc kg-1) 

0-5 0,4±0,3 Bb 0,6±1,1 Ab 0,4±0,5 Ab 0,4±0,6 Ab 9,5±8,5 Aa 
5-10 1,5±1,2 ABb 2,4±3,3 Aab 0,3±0,3 Ab 0,4±0,5 Ab 9,1±7,8 Aa 

10-20 0,9±1,4 Bb 1,7±1,3 Ab 0,7±0,5 Ab 1,5±2,8 Ab 9,1±4,8 Aa 
20-30 3,6±2,1 Aab 1,9±1,7 Ab 1,0±0,9 Ab 4,6±8,2 Aab 10,5±1,1 Aa 
40-50 3,1 3,7 0,2 0,4 8,0 
70-80 0,7 0,1 0,1 4,2 3,5 

90-100 0,2 1,0 0,1 1,5 2,1 
Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de 
manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional 
sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos 
(AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de 
vegetação nativa (MTN) 
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A Tabela 5 apresenta os resultados de soma de bases (SB), CTC potencial (T), saturação 

de bases (V) e saturação de alumínio (m) das áreas avaliadas. Nos primeiros 5 cm de 

profundidade do solo, os valores da SB foram superiores a 50% para todas as áreas avaliadas, não 

diferindo estatisticamente até 10 cm de profundidade.  

A CTC do solo apresenta relação direta com a matéria orgânica, tendo em vista sua 

elevada superfície específica e composição química (grupamentos orgânicos), podendo ser maior 

em sistemas que proporcionem o incremento dos estoques de COT, como o cultivo de cana-de-

açúcar com aplicação de vinhaça e, ou, manutenção da palha de cana-de-açúcar em cobertura 

(CANELLAS et al., 2003). Foram observados elevados valores de CTC para a área de MTN, 

quando comparada às áreas sob cultivo de cana-de-açúcar e, apesar de não haver diferença 

estatística significativa em relação a esse atributo entre os sistemas de produção avaliados, até 10 

cm de profundidade observa-se uma tendência de maiores valores para as áreas com cultivo 

orgânico. A maior saturação de bases foi observada para as áreas AO4 e AO12 nos primeiros 5 

cm de profundidade e, quanto à saturação por alumínio (m), não houve diferença significativa 

entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar. Os resultados discutidos acima ressaltam a 

importância do maior aporte de resíduos orgânicos para a melhoria dos atributos químicos e 

manutenção da qualidade do solo. 
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Tabela 5 - Valores de Soma de Bases (SB) e CTC total (T), saturação de bases (V) e saturação de alumínio (m), em 
sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de vegetação nativa, em Goianésia-GO 

Prof (cm) 
ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 

CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 
 SB (mmolc kg-1) 

0-5 54,6±15,8 Aa 61,7±18,7 Aa 79,5±9,4 Aa  67,1±8,9 Aa 57,8±43,0 Aa  
5-10 42,8±5,9 Aba 39,4±12,5 Aba 56,9±11,5 Ba 57,0±9,3 ABa 42,3±39,4 Aa 

10-20 58,0±10,2 Aa 36,2±8,0 Bab 52,0±13,2 Ba 47,7±10,9 CBa 22,5 ±17,7 Ab 
20-30 34,7±4,9 Ba 33,3±8,3 Ba 40,5±6,9 Ba 31,1±10,6 Ca 9,72±8,6 Ab 
40-50 32,4 23,4 22,4 37,9 2,3 
70-80 20,2 18,2 8,3 13,3 2,2 

90-100 26,1 8,20 7,2 28,1 2,1 
 T (mmolc kg-1) 

0-5 86,8±12,5 Ab 88,1±11,3 Ab  105,2±6,1 Aab 86,3±9,4 Ab  127,6±19,1 Aa 
5-10 88,8±7,8 Aa 72,2±3,5 Ba 89,9±10,5 ABa 76,1±7,4 ABa 99,0±29,2 ABa 

10-20 91,7±9,7 Aa 65,6±3,6 Bc 84,6±11,6 BCab 68,5±6,5 Bbc 78,0±13,9 BCbc 
20-30 78,3±4,0 Aa 63,0±7,9 Bbc  72,2±6,4 Cab 54,7±6,0 Cc 59,4±8,4 Cc 
40-50 76,0 55,8 45,6 53,6 43,6 
70-80 49,7 37,4 32,4 33,5 32,6 

90-100 50,2 31,4 32,4 45,5 32,2 

 
V (%) 

0-5 61,8±9,4 Aab  69,0±13,4 Aab 75,2±4,7 Aa 77,8±2,9 Aa 42,2±26,1 Ab  
5-10 55,4±5,4 ABab 54,2±15,8 Aab 62,8±6,0 Bab 74,2±5,3 Aa 36,4±26,5 Ab 

10-20 62,8±5,2 Aa 54,8±9,7 Aa 60,6±8,5 Ba 68,8±9,8 ABa 26,6±18,5 Ab 
20-30 44,2±4,8 Ba 52,6±10,1 Aa 55,8±4,9 Ba 56,0±15,0 Ba 15,2±11,6 Ab 
40-50 43,0 42,0 49,0 71,0 5,0 
70-80 41,0 49,0 26,0 40,0 7,0 

90-100 52,0 26,0 22,0 62,0 7,0 
 m (%) 

 
0-5 0,8±0,8 Bb 1,5±2,6 Ab 0,5±0,7 Ab 0,6±0,8 Ab 22,4±20,4 Aa 

5-10 3,7±2,9 ABb 7,5±11,3 Aab 0,6±0,6 Ab 0,8±1,2 Ab 32,2±30,1 Aa 
10-20 1,9±3,2 Bb 5,1±4,1 Ab 1,7±1,9 Ab 4,0±7,7 Ab 38,1±29,9 Aa 
20-30 9,8±6,6 Ab 6,4±6,3 Ab 2,8±3,0 Ab 13,4±23,7 Ab 58,8±23,0 Aa 
40-50 8,7 13,6 1,3 1,1 77,6 
70-80 3,5 0,4 1,7 24,0 61,7 

90-100 0,8 11,2 2,0 5,0 50,5 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas comparam médias 
na vertical e, minúsculas na horizontal. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de 
manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional 
sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos 
(AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de 
vegetação nativa (MTN). 
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Não houve diferença significativa nos teores de Ca+2 e Mg+2 (Tabela 6) do solo entre as 

áreas de cana-de-açúcar na camada 0-10 cm de profundidade. Entretanto, nas áreas com maior 

aporte de resíduos (CSQ, AO4 e AO12), foi observada uma tendência de maiores teores de Ca+2 e 

Mg+2, o que se encontra de acordo com resultados obtidos em estudos realizados por SIGNOR 

(2010) e CANELLAS et al., (2003). Durante o processo de decomposição, os resíduos orgânicos 

liberam compostos orgânicos hidrossolúveis, dos quais se originam os ligantes orgânicos que 

formam complexos de carga neutra com o Ca e Mg, favorecendo sua movimentação nos sistemas 

em que o calcário não é incorporado, além de favorecer a diminuição do Al trocável (CIOTTA et 

al., 2004). 

Os maiores teores de K+ foram observados para AO12 até 20 cm de profundidade, 

possivelmente em função da aplicação de vinhaça. Em relação ao P disponível, a área AO4 

apresentou maior teor na camada 0-5 cm de profundidade, e a área CCQ, na camada 0-10 cm de 

profundidade. A elevação dos teores de P disponível na área com queima pode ter sido 

proporcionada pelas cinzas provenientes da queima da palha de cana-de-açúcar. 
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Tabela 6 - Teores de Ca2+, Mg+2 e K+ trocáveis e P disponível em sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de 
vegetação nativa, em Goianésia-GO. 

Profundidade 
(cm) 

ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 
CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

 Ca2+ (mmolc kg-1) 
0-5 40,6±15,0 Aa 48,2±14,3 Aa 56,2±9,7 Aa 47,8±6,4 Aa 41,8±31,3Aa 

5-10 29,2±15,0 Aa 31,4±9,71 ABa 43,2±8,14 Aba 40,2±6,3 ABa 27,6±25,5 Aa 
10-20 43,4±7,99 Aa 29±6,48 Bab 41,0±11,0 Aba 33,4±7,5 BCab 16,0±13,2 Ab 
20-30 25,2±3,83 Aa 26,6±7,8 Ba 30,6±5,59 Ba 21,6±7,5 Ca 6,0±6,44 Aa 
40-50 23,0 18,0 16,0 25,0 1,0 
70-80 14,0 15,0 6,0 9,0 1,0 

90-100 20,0 6,0 5,0 17,0 1,0 
 Mg2+ (mmolc kg-1) 

0-5 12,8±3,2 Aa 11,8±7,9 Aa 20,6±1,3 Aa 14,6±2,6 Aa 13,8±10,3 Aa 
5-10 12,8±2,17 Aa 6,2±2,8 Aa 12,0±3,4 Ba 12,6±1,82 ABa 12,8±12,8 Aa 

10-20 13,6±3,29 Aa 5,6±2,1 Ab 10,2±2,5 Bab 11,4±2,51 ABa 5,4±3,97 Ab 
20-30 9,0±1,22 Aab 5,4±1,8 Abc 9,4±1,5 Ba 8,2±2,86 Bab 3,2±2,17 Ac 
40-50 9,0 5,0 6,0 12,0 1,0 
70-80 6,0 3,0 2,0 4,0 1,0 

90-100 6,0 2,0 2,0 10,0 1,0 
 K+ (mmolc kg-1) 

0-5 1,26±1,4 Ab  1,70±0,7 Ab 2,72±0,7 Aab 4,74±0,5 Aa 2,24±1,7 Ab 
5-10 0,74±0,8 Ab 1,84±1,0 Aab 1,76±0,5 Bab 4,28±1,9 Aa 1,98±1,9 Aab 

10-20 1,02±1,4 Aab 1,60±1,2 Aab 0,80±0,1 Cab 2,9±1,4 ABa 1,1±0,9 Aab 
20-30 0,56±0,7 Aa 1,38±1,7 Aa 0,54±0,2 Ca 1,36±0,6 Ba 0,52±0,2 Aa 
40-50 0,4 0,40 0,40 0,90 0,3 
70-80 0,2 0,20 0,3 0,3 0,2 

90-100 0,1 0,20 0,2 1,1 0,1 
 P disponível (mg dm-3) 

0-5 38,8±16,0 Aa 32,6±16,9 Aa 56,8±74,2 Aa 8,4±2,3 Aa 11,2±2,8 Aa 
5-10 29,8±9,88 Aab 18,0±3,1 ABab 35,4±18,6 Aa 5,2±1,3 Bc 9,8±1,3 ABbc 

10-20 63,2±65,3 Aa 12,2±2,28 Bab 31,6±23,4 Aab 4,4±0,55 Bb 7,2±1,3 BCab 
20-30 21,2±6,3 Aa 7,6±3,78 Ba 21,2±30,3 Aa 3,6±0,89 Ba 5,0±0,71 Ca 
40-50 17,2 9,0 4,0 6,0 4,0 
70-80 6,0 2,0 3,0 4,0 4,0 

90-100 3,0 2,0 7,0 3,0 3,0 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. Letras maiúsculas comparam médias 
na vertical e, minúsculas na horizontal. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de 
manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional 
sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos 
(AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de 
vegetação nativa (MTN). 
 

A Tabela 7 apresenta os resultados das análises de micronutrientes do solo (B, Cu, Fe, Mn 

e Zn) nas áreas avaliadas. Em relação ao B, não houve diferença significativa nos teores entre as 

áreas avaliadas na camada 0-5 cm de profundidade. Entretanto, até 30 cm de profundidade foram 

observados maiores teores do elemento para a área CSQ. Para o teor Cu e Mn, foram verificados 

maiores valores nas áreas CCQ e MTN, diferindo estatisticamente das outras áreas cultivadas 

com cana-de-açúcar. Os maiores teores de Fe foram observados para as áreas AO12 e MTN na 

camada 0-10 cm de profundidade. Os teores de Zn foram mais baixos nas áreas AO12 e MTN a 
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partir de 5 cm de profundidade do solo, diferindo estatisticamente das outras áreas avaliadas.  
 
Tabela 7 - Teores de B, Cu, Fe, Mn e Zn, em sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de vegetação nativa, em 

Goianésia-GO. 
Profundidade 

(cm) 
ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 

CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 
 B (mg dm-3) 

0-5 0,10±0,06 Aa 0,10±0,05 Aa 0,09±0,02 Aa 0,08±0,10 Aa 0,09±0,02 Aa 
5-10 0,05±0,01 Ab 0,14±0,08 Aa 0,09±0,01 Aab 0,06±0,04 Aab 0,08±0,01 ABb 

10-20 0,06±0,01 Ab 0,14±0,07 Aa 0,07±0,02 Aab 0,04±0,01 Ab 0,07±0,01 ABb 
20-30 0,06±0,01 Aab 0,13±0,05 Aa 0,05±0,01 Aab 0,06±0,06 Aab 0,04±0,02 Bb 
40-50 0,09 0,1 0,03 0,07 0,05 
70-80 0,06 0,06 0,07 0,1 0,09 

90-100 0,08 0,05 0,13 0,04 0,03 
 Cu (mg dm-3) 

0-5 1,08±0,10 Aa 0,52±0,10 Ab 0,46±0,08 ABb 0,54±0,15 Ab 0,9±0,25 ABa 
5-10 1,14±0,08 Aa 0,46±0,05 Ab 0,48±0,08 ABb 0,44±0,08 Ab 1,04±0,15 Aa 

10-20 1,12±0,08 Aa 0,46±0,05 Ab 0,52±0,08 Ab 0,52±0,10 Ab 0,96±0,08 ABa 
20-30 0,96±0,13 Aa 0,4±0,1 Ac 0,36±0,05 Bc 0,36±0,08 Ac 0,68±0,08 Bb 
40-50 0,7 0,3 0,1 0,3 0,4 
70-80 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 

90-100 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
 Fe (mg dm-3) 

0-5 8,2±1,48 Ab 14,2±3,19 Ab 14,2±1,30 ABb 41,2±9,36 Aa 42,6±18,7 Aa 
5-10 9,8±2,94 Ac 13,6±3,13 Abc 17,2±3,11 Abc 21,6±6,10 Bab 26,6±5,12 ABa 

10-20 10,4±5,12 Ab 11,8±2,38 Ab 17,8±3,89 Aa 16±3,39 BCab 16,4±2,96 Bab 
20-30 8±1,58 Aa 10±2,54 Aa 12±1,22 Ba 9,4±1,51 Ca 12,8±4,81 Ba 
40-50 6 9 5 7 5 
70-80 6 3 4 4 3 

90-100 5 3 4 4 2 
 Mn (mg dm-3) 

0-5 15,08±1,69 Aa 2,58±0,71 Ab 3,70±1,26 Ab  3,94±0,88 Ab 17,32±1,49 Aa 
5-10 12,00±1,38 Aa 1,80±0,47 ABb 2,50±0,65 ABb 2,04±0,71 Bb 13,62±3,64 ABa 

10-20 11,12±2,30 Aa 1,74±0,28 ABb 2,40±0,94 ABb 1,50±0,18 BCb 11,36±3,31 ABa 
20-30 7,82±1,28 Aa 1,14±0,40 Bb 0,96±0,33 Bb 0,66±0,35 Cb 7,96±3,83 Ba 
40-50 6,6 0,9 0,3 0,7 7,5 
70-80 3,8 0,8 0,2 0,6 2,8 

90-100 5,7 0,9 0,2 0,6 1,8 
 Zn (mg dm-3) 

0-5 1,30±1,24 Aa 1,10±0,14 Aa 0,76±0,47 Aa 0,42±0,13 Aa 0,30±0,00 Aa 
5-10 0,56±0,08 Aab 0,94±0,65 Aa 0,78±0,35 Aab 0,20±0,07 Bb 0,16±0,05 Bb 

10-20 0,52±0,08 Aa 0,92±0,95 Aa 0,92±0,64 Aa 0,16±0,05 Ba 0,12±0,04 Ba 
20-30 0,30±0,07 Aa 0,42±0,25 Aa 0,74±1,04 Aa 0,12±0,04 Ba 0,10±0,00 Ba 
40-50 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 
70-80 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

90-100 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 
Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de 
manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional 
sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos 
(AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de 
vegetação nativa (MTN). 
 

 



 56 

Sistemas de produção que proporcionam um maior e mais frequente aporte de resíduos 

culturais, além de proporcionarem melhorias em atributos químicos, físicos e biológicos do solo, 

tendem a disponibilizar uma quantidade maior de micronutrientes no sistema (PEGORARO et al. 

2006). 

 
4.4 Teores de C e N no solo 

 

A Tabela 8 mostra os teores totais de C e N do solo nas áreas avaliadas. Em relação ao 

carbono, verificou-se uma tendência geral de diminuição dos teores totais com o aumento da 

profundidade, sendo as quantidades maiores verificadas nas camadas superficiais em decorrência 

da deposição frequente de materiais orgânicos. O maior teor de C foi observado para a MTN 

(25,46 g kg-1), que apresentou diferença estatística (p < 0,05) para a camada de 0-10 cm quando 

comparada às outras áreas. Resultados semelhantes foram obtidos em estudos realizados por 

MAIA e RIBEIRO (2004); INÁCIO (2009); GALDOS (2008) e CZYCA (2010). Os teores de C 

nas áreas de cana-de-açúcar variaram de 5,0 a 13,17 g kg-1 para as áreas sob manejo convencional 

e de 7,6 a 18,21 g kg-1 para as áreas sob manejo orgânico. 

Entre as áreas de cana-de-açúcar, a AO4 apresentou os maiores teores de C até 100 cm de 

profundidade (p < 0,05) e, nas camadas 10-20 e 20-30 cm, a AO4 não diferiu estatisticamente da 

área de MTN, o que pode ser explicado pelas práticas de manejo aplicadas ao longo do tempo na 

área sob cultivo orgânico. BARBOSA (2010) também observou teores elevados de C (23,00 g kg-

1) em solos cultivados com cana-de-açúcar sob manejo orgânico.  

Para as áreas com manejo convencional de cana-de-açúcar, não houve diferença estatística 

entre os teores de C do solo das áreas com e sem queima, exceto na camada 20-30 cm de 

profundidade, onde a CCQ obteve maiores teores de C que a CSQ, contrapondo aos resultados 

encontrados por GALDOS, (2008); CZYCA, (2010); SIGNOR, (2010). SKJEMSTAD et al. 

(1999), comparando áreas novas e com longa adoção de cultivo de cana-de-açúcar, encontraram 

acúmulo de carvão no solo em função da queima da cana-de-açúcar, o que pode explicar os 

maiores teores de C em profundidade, principalmente nas áreas mais antigas. Também foi 

evidenciado que a redistribuição do C em camadas superficiais resultou do movimento do carvão 

no perfil, provavelmente em função do revolvimento do solo. Neste trabalho, apesar da tendência 

geral de diminuição dos teores de C com o aumento da profundidade, a área CCQ não mostrou 

redução significativa (p < 0,05) ao longo do perfil do solo. 
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Resultados semelhantes foram constatados para os teores totais de N do solo, variando de 

0,41 a 1,06 g kg-1 para as áreas sob manejo convencional e de 0,45 a 1,24 g kg-1 para as áreas sob 

manejo orgânico. Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, não foi verificada diferença 

significativa nos teores de N na camada 0-10 cm de profundidade. No entanto, quando 

comparadas à MTN, apresentaram teores significativamente (p < 0,05) inferiores. 

Os valores da relação C/N do solo variaram de 11,8 a 16,7 para as áreas sob manejo 

orgânico e, de 10,2 a 14,7 para as áreas sob manejo convencional. De modo geral, os maiores 

valores da relação C/N foram observados para as áreas de AO4 e CSQ, possivelmente devido à 

alta relação C/N da palhada da cana-de-açúcar (usualmente de 80:1 a 120:1) depositada na 

superfície do solo, o que pode também ter levado à imobilização de N do solo e do fertilizante (se 

aplicado) pelos microrganismos (VITTI et al., 2007), diminuindo a disponibilidade de N, 

principalmente nas camadas mais superficiais do solo. Não foi verificada diferença significativa 

(p < 0,05) entre as profundidades avaliadas, com exceção da área AO12, na qual foi observada 

diminuição nos valores da relação C/N até 30 cm de profundidade.  

Diante do exposto, é importante ressaltar que, de maneira geral, a aplicação de práticas 

conservacionistas em áreas sob cultivo orgânico possibilitou maiores teores totais de C e N em 

comparação a áreas conduzidas sob manejo convencional, principalmente nas camadas 

superficiais de solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Tabela 8 – Teores totais de C e N e a relação C/N ao longo do perfil do solo em sistemas de produção de cana-de-
açúcar e área de vegetação nativa, em Goianésia-GO. 

Profundidade 
(cm) 

ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 
CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

 C (g kg-1) 

0-10 13,2±0,01 Abc 11,9±0,08 Ac 18,2±0,14 Ab 15,2±0,14 Abc 25,5±0,28 Aa 
10-20 13,2±0,12 Ab 10,2±0,04 Bb 15,4±0,17 Ba 11,3±0,19 Bb 15,4±0,34 Ba 
20-30 12,9±0,07 Aa 9,3±0,07 Bb 12,6±0,07 Ca 8,6±0,19 Cb 13,3±0,19 Ba 
40-50 13,2 7,9 7,6 13,0 9,2 
70-80 13,5 4,9 17,7 13,37 8,7 

90-100 11,8 5,0 18,1 13,0 5,3 
 N (g kg-1) 

0-10 1,0±0,01 Ab 0,8±0,003 Ab 1,1±0,005 Ab  1,2±0,01 Ab 1,9±0,02 Aa 
10-20 1,1±0,01 Aa 0,7±0,00 ABb 0, 9±0,01 Aab 1,0±0,01 Ba 1,2±0,02 Ba 
20-30 1,0±0,01 Aa 0,6±0,00 Bc 0, 8±0,00 Bbc 0,8±0,01 Bab 1,0±0,01 Ba 
40-50 1,1 0,6 0,4 1,1 0,6 
70-80 1,1 0,4 1,1 1,1 0,5 

90-100 0,9 0,4 1,2 1,1 0,4 
 C/N 

0-10 14,7 Abc 13,3 Aab  15,8 Aa 12,1 Ac 13,0 Abc 
10-20 12,4 Abc 14,4 Aab 15,5 Aa 11,8 ABc 12,6Abc 
20-30 12,9 Ab 14,5Aab 15,9 Aa 11,8Bc 13,1 Ab 
40-50 12,3  13, 3 16,7 12,3 14,0 
70-80 12,3 10,2 15, 6 12,3 14,8 

90-100 12,2 12,4 15,6 12,3 12,7 
Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. DMS - Diferença mínima significativa, CV% - Coeficiente de variação. 
As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha 
(CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar 
conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema 
de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de vegetação nativa (MTN). 
 
 
4.5 Estoque de C e N no solo 
 

Os maiores estoques de C e N foram observados para a MTN na camada 0-10 cm (27,12 e 

2,7 Mg ha-1, respectivamente). Entre as áreas de cana-de-açúcar, os estoques de C variaram de 

5,86 a 18,87 Mg ha-1 para as áreas sob manejo convencional e de 8,35 a 20,74 Mg ha-1 para as 

áreas sob manejo orgânico (Tabela 9) e, considerando a camada 0-30 cm de profundidade, os 

maiores teores de C foram observados para CCQ (54,73 Mg ha-1) e AO4 (54,61 Mg ha-1).  

Os estoques de N variaram de 0,47 a 1,31 Mg ha-1 e de 0,94 a 1,57 Mg ha-1, para as áreas 

sob manejo convencional e orgânico, respectivamente (Tabela 8) e,  considerando a camada 0-30 

cm de profundidade, os maiores teores de N também foram observados para CCQ e AO4; 3,72 e 

3,79 Mg ha-1, respectivamente. Não foi verificada diferença significativa entre as áreas de cana-

de-açúcar nas camadas 0-10 e 10-20 cm. Porém, para a camada 20-30 cm houve diferença (p< 

0,05), sendo os maiores estoques observados para CCQ e MTN.  
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É importante ressaltar que, embora a maior parte dos estudos de MOS associados ao ciclo 

global do C e manutenção da qualidade do solo estejam relacionados às mudanças nos teores e 

estoque de C no solo, as mudanças no N do solo também são importantes, uma vez que seu 

aumento é diretamente relacionado à entrada de C no sistema (MACEDO et al., 2008). Em geral, 

a conversão de áreas de vegetação nativa para agroecossistemas promove imobilização do N na 

matéria orgânica e diminuição da relação C/N do solo (SCHIPPER e SPARLING, 2010). Essa 

imobilização age como um sumidouro para o excesso de N, com taxas de acúmulo de N em 

diminuídas com o tempo após a conversão. 

 
Tabela 9 - Estoques de carbono e nitrogênio do solo em sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de vegetação 

nativa sem correção pela massa equivalente de solo, até um metro de profundidade 
  ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 

Profundidade 
(cm) 

CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 
Estoque de C 

Mg C ha-1  
0-10 18,07±1,18 Ab 14,29±0,98 Ab 20,74±2,35 Aab 17,59±1,65 Ab 27,12±7,17 Aa 

10-20 18,87±1,45 Aab 12,64±0,60 Bb 18,97±2,09 Aa 12,74±1,27 Bb 16,41±3,61 Bab 
20-30 17,79±0,87 Aa 12,79±1,02 Cbc 14,89±0,92 Bab 10,88±1,86 Cc 15,74±2,34 Ba 
40-50 15,20 9,67 8,35 16,37 9,98 
70-80 12,88 5,98 17,43 19,21 9,33 

90-100 11,53 5,86 17,56 15,14 5,63 
0-30 54,73 bc 38,28 c 54,61 ab 43,94 c 59,27 a 

	  
	   	   Estoque de N 

Mg N ha-1	  

	   	  

0-10 1,18±0,23 Ab  1,12±0,077 Ab  1,31±0,12 Ab 1,44±0,15 Ab 2,07±0,51 Aa 
10-20 1,31±0,18 Aa 1,03±0,06 Aa 1,22±0,15 Aa 1,28±0,18 ABa 1,30±0,23 Ba 
20-30 1,23±0,13 Aa 0,88±0,10 Bb 0,94±0,05 Bb 1,08±0,14 Bab 1,20±0,20 Ba 
40-50 1,24 0,73 0,50 1,34 0,71 
70-80 1,05 0,58 1,12 1,57 0,63 

90-100 0,95 0,47 1,13 1,24 0,44 
0-30 3,72 b 3,03 c 3,46 bc 3,79 b 4,56 a 

Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de 
manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional 
sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos 
(AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de 
vegetação nativa (MTN). 
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Os estoques de carbono e nitrogênio do solo foram corrigidos pela camada de solo 

equivalente e o teor de argila das áreas avaliadas, de acordo com o que foi descrito no item 5.7 

(equações 3 e 4), com a finalidade de permitir a comparação entre as mesmas massas de solo sob 

diferentes manejos agrícolas (Tabela 10).  

Após ajustes pela massa equivalente de solo e teor de argila, foi possível observar que as 

áreas que apresentaram menores densidades e teores de argila, apresentaram os maiores estoques, 

observados para as áreas MTN (27,11 Mg C ha-1), CSQ (23,03 Mg C ha-1) e AO12 (21,80 C Mg 

ha-1) na camada 0-10 cm de profundidade, não diferindo estatisticamente entre si. Quanto ao 

estoque de C acumulado até 30 cm de profundidade, as áreas CSQ (54,36 Mg C ha-1) e AO12 

(58,46 Mg C ha-1) novamente não diferiram estatisticamente da MTN (59,26 Mg C ha-1). Em 

função da diferença entre os teores de argila, as áreas AO12 e CSQ apresentaram aumentos de 

5,4 e 11,7% no estoque de C na camada 0-10 cm e 8,7 e 7,1% no estoque acumulado até 30 cm 

de profundidade, respectivamente (Figuras 9a e 9d). Não foram observadas alterações nos 

estoques de C do solo após os ajustes para a área de vegetação nativa. 

Entre as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, os estoques de C variaram de 10,87 a 23,03 

Mg C ha-1 para as áreas sob manejo convencional e de 13,62 a 21,80 Mg C ha-1  para as áreas sob 

manejo orgânico (Tabela 9). GALDOS (2008); CZYCZA (2009), SIGNOR (2010) e BARBOSA 

(2010) observaram que a adoção da colheita da cana-de-açúcar sem queima tem contribuição 

importante no aumento dos estoques de C do solo. 

Considerando as práticas de manejo em áreas sob cultivo de cana-de-açúcar, a colheita 

mecanizada e a adubação orgânica tem se destacado pelo potencial de elevação dos estoques de C 

do solo. SIGNOR (2010), CZYCZA (2009); GALDOS (2008), CANELLAS (2007) e MAIA E 

RIBEIRO (2004) também observaram aumento dos estoques nas profundidades de 10-20 e 20-30 

cm, em áreas de cana-de-açúcar sem queima. Em relação ao manejo orgânico, BARBOSA (2010) 

também observou maiores estoques de C em áreas de cana-de-açúcar, até 60 cm de profundidade.  

Em relação aos estoques de N, após os ajustes pela massa equivalente de solo e teor de 

argila, as áreas CSQ e AO12 apresentaram aumentos de 8,2 e 5,3% no estoque de N na camada 0-

10 cm, e 5,3 e 8% até 30 cm de profundidade (Figuras 10a e 10d), e as áreas CCQ e AO4 

apresentaram redução de 1,08 e 4,83% na camada 0-10 cm e de 2,76 e 8,22% no estoque de N até 

30 cm de profundidade. Assim como o estoque de C, não foram observadas diferenças nos 

estoques de N para a área de vegetação nativa após os ajustes em função da massa equivalente de 
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solo e teor de argila. Os estoques de N variaram de 1,56 a 0,75 Mg N ha-1 para as áreas sob 

manejo convencional e de 0,87 a 1,88 Mg N ha-1 para as áreas sob manejo orgânico (Tabela 9). 

Os maiores estoques de N foram observados para AO12 e MTN na camada 0-10 cm; 1,78 e 2,06 

Mg N ha-1, respectivamente (Tabela 9). Porém, o estoque de N do solo acumulado na camada 0-

30 cm de profundidade foi superior para AO12 quando comparado à MTN; 5,24 e 4,56 Mg N ha-

1, respectivamente. 

Tabela 10 – Estoques de C e N, em Mg ha-1 em sistemas de produção de cana-de-açúcar e área de vegetação nativa, 
ajustados em função da massa de solo equivalente e do teor de argila, até 30 cm de profundidade  

  ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 

Profundidade 

(cm) 

CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

Estoque de C 
Mg C ha-1 

0-10 14,96±1,12 Ab 23,03±1,38 Aa 14,96±1,69 ABb 21,80±2,05 Aa 27,11±7,16Aa 

10-20 16,04±1,47 Abc 20,47±0,83 Ba 13,62±1,50 Bc 17,80±1,57 Aab 16,40±3,61Bbc 

20-30 11,77±0,65 Bb 10,87±0,86 Cb 16,46±1,02 Aa 18,85±3,23 Aa 15,73±2,33Ba 

0-30 42,77b 54,36 a 45,05 b 58,46 a 59,26 a 

   Estoque de N   
   Mg N ha-1   

0-10 1,13±0,21 ABbc 1,56±0,11 Aab 0,94±0,08 ABc 1,78±0,19 Aa 2,06±0,50 Aa 

10-20 1,29±0,17 Aa 1,42±0,09 Aa 0,87±0,10 Bb 1,58±0,22 Aa  1,30±0,23 Ba 

20-30 0,91±0,09 Bbc 0,75±0,088 Bc 1,03±0,06 Abc 1,88±0,25 Aa 1,20±0,20 Bb 

0-30 3,33 cd 3,74 c 2,85 d 5,24 a 4,56 b 

Letras maiúsculas comparam médias na vertical e, minúsculas na horizontal. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. DMS - Diferença mínima significativa, CV% - Coeficiente de variação. 
As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha 
(CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar 
conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema 
de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de vegetação nativa (MTN). 
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Figura 9 – Estoques de carbono nas camadas 0-10 cm (a), 10-20 cm (b), 20-30 cm (c) e 0-30 cm (d), sem correções e 

com as devidas correções referentes à massa de solo equivalente e teor de argila, em áreas de cana-de-açúcar 
sob diferentes manejos (CCQ – cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima 
da palha; CSQ – cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha; AO4 
– cana-de-açúcar conduzida sob manejo orgânico implantada há quatro anos; AO12 – cana-de-açúcar 
conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há 12 anos) e área de vegetação nativa (MTN) 
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Figura 10 – Estoques de nitrogênio nas camadas 0-10 cm (a), 10-20 cm (b), 20-30 cm (c) e 0-30 cm (d), sem 

correções e com as devidas correções referentes à massa de solo equivalente e teor de argila, em áreas 
de cana-de-açúcar sob diferentes manejos (CCQ – cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 
convencional com queima da palha; CSQ – cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 
convencional sem queima da palha; AO4 – cana-de-açúcar conduzida sob manejo orgânico implantada 
há quatro anos; AO12 – cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há 12 
anos) e área de vegetação nativa (MTN) 
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4.5.1 Estimativa dos estoque de C em profundidade 

 

Os resultados das regressões dos modelos “potência” e “exponencial” estão resumidos nas 

Tabelas 11 e 12, respectivamente, usando-se o Cvol (g cm-3 do solo total) como variável de 

entrada. Pode-se observar que os dois modelos se ajustam bem aos dados, com valores elevados 

de coeficiente de regressão (R2) e baixos de erro padrão. 

 
Tabela 11 –  Estatísticas dos parâmetros do modelo “potência” 

Áreas n 
Parâmetro a Parâmetro k 

R2 
Valor   EPv Valor  EPv 

  g cm-3  

CCQ 12 0,023 0,002 -0,138 0,043 0,98 

CSQ 12 0,023 0,001 -0,163 0,025 0,99 

AO4 12 0,014 0,005 0,082 0,119 0,88 

AO12 12 0,016 0,001 0,007 0,022 0,99 

MTN 12 0,012 0,006 0,222 0,157 0,82 
vErro Padrão  

 

Os valores do parâmetro “a” variaram de 0,023 a 0,012 g cm-3 e do parâmetro k de -0,163 

a 0,222 g cm-3. Valores negativos do parâmetro k significam uma maior tendência de decaimento 

do teor de C com o aumento da profundidade, evidenciados para as áreas CCQ (-0,138) e CSQ (-

0,163), assim como maiores valores de k demonstram que o sistema apresenta alta capacidade de 

armazenar carbono em profundidade, como no caso da área de mata nativa, que apresentou maior 

valor de k (0,222), comparado às outras áreas de estudo. 

 Em relação aos parâmetros do modelo “exponencial” (Tabela 12), os valores de “b” 

variaram de -0,138 a 0,289 g cm-3. No caso de teores de C em superfície maiores que em 

profundidade (C1>C2), valores menores de “b” representam menor tendência de decaimento com 

o aumento da profundidade, como o que foi observado para a área AO12 (-0,138 g cm-3). De 

acordo com o modelo exponencial, a área AO4 teria o maior decaimento com o aumento da 

profundidade do solo. 
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Tabela 12 – Estatística dos parâmetros do modelo “exponencial” 

Áreas n 
Parâmetro b 

R2 Valor EPv 

cm-1 

CCQ 12 0,031 0,014 0,98 

CSQ 12 0,028 0,007 0,99 

AO4 12 0,289 1,302 0,80 

AO12 12 -0,138 0,654 0,99 

MTN 12 0,066 0,067 0,82 

vErro Padrão  

 

Quando os parâmetros dos modelos (usando-se Cvol em g cm-3) utilizados nas integrações 

(Tabela 12), os conteúdos estocados (CS), provenientes do modelo potência, foram superiores em 

0,4 a 13% em relação aos do modelo “exponencial” na camada 0-50 cm e em 0,2 a 10,4% na 

camada 0-100 cm, porém, de maneira geral, o comportamento em relação aos estoques em 

profundidade foram semelhantes entre os dois modelos. De maneira geral, foi estimado maior 

estoque de C para a área MTN tanto na camada 0-50 cm como até 1 metro de profundidade pelos 

dois modelos aplicados. Em relação às áreas de cana-de-açúcar, a CSQ apresentou o menor 

estoque de C a 50 e 100 cm de profundidade, seguido pela área com queima. As áreas orgânicas 

(AO4 e AO12) apresentaram maiores estoques de C quando comparadas às áreas de manejo 

convencional com e sem queima. 

 
Tabela 13 - Estimativa do carbono estocado (CS) nos solos das áreas de estudo nas camadas 0-50 e 0-100 cm, pelos 

modelos “potência” e “exponencial. 

 

ÁREAS 

Integração dos modelos 

Exponencial Potência Exponencial Potência 

Camada 0-50 cm Camada 0-100 cm 
-----------------------------------------------------CS (Mg ha-1)-------------------------------------------------------- 

CCQ 77,2 78,3 140,9 142,4 

CSQ 74,0 75,3 133,4 134,5 

AO4 62,7 106,8 126,6 193,1 

AO12 81,1 82,7 161,7 166,3 

MTN 119,6 117,3 256,2 273,8 
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4.6  Carbono da Biomassa microbiana (CBM) 
 

Os resultados das análises de carbono na biomassa microbiana (CBM) são apresentados na 

Tabela 14, comparando as áreas avaliadas na camada 0-10 cm de profundidade. Os teores de CBM 

variaram de 144,2 a 608,5 µg C g -1 solo de solo, observando-se diferença significativa (p < 0,05) 

entre os sistemas de produção avaliados. O maior teor de C da biomassa microbiana foi 

observado para a área de mata nativa (608,5 µg C g -1 solo). Teores elevados de CBM, (618 e 401 

µg C g -1 solo, respectivamente) também foram observados por GALDOS (2009) e KASCHUK 

(2009). O menor revolvimento do solo, a maior quantidade e qualidade de resíduos aportados ao 

solo, a maior quantidade de raízes e melhores condições de umidade e temperatura em condições 

de vegetação natural são alguns dos fatores responsáveis pelas condições favoráveis ao 

desenvolvimento microbiano. 

  Considerando as áreas cultivadas com cana-de-açúcar, o maior teor de CBM foi 

observado para a área AO12 (506,6 µg C g -1 solo) e o menor para a área sob manejo com queima 

(144,2 µg C g -1 solo). Resultados semelhantes foram obtidos em estudos nos quais foram 

observados maiores teores de CBM em solos sob sistema de colheita de cana-de-açúcar sem 

queima (GALDOS, 2009; SIGNOR, 2010; BARBOSA, 2010). Em relação ao manejo com 

adubação orgânica, foi observado aumento de 251,3 % no CBM na área AO12 quando comparado 

a CCQ. BARBOSA (2010) também observou que o sistema de cultivo orgânico comparado ao 

convencional promoveu aumentos significativos no CBM, com aumento de 115% em relação à 

cana crua e 157% em relação à cana queimada. As mudanças na atividade microbiana em 

sistemas orgânicos são prováveis devido à adição de materiais orgânicos mais facilmente 

decomponíveis ao solo (SOUZA et al., 2006; ARAÚJO et al., 2008). Embora taxas de 

decomposição mais lentas sejam mais desejáveis para preservação da matéria orgânica do solo, 

em sistemas orgânicos que não recebem fertilizantes minerais as taxas de decomposição devem 

ser mais altas para promover mineralização dos nutrientes de modo a garantir o suprimento 

necessário para desenvolvimento da cultura.  

Os maiores valores da relação CBM/COT foram observados para as áreas AO12, AO4 e 

MTN, variando de 2,3 a 2,2% e diferindo estatisticamente das áreas CCQ e CSQ, que 

apresentaram os menores valores dessa relação, 0,9 e 1,0%, respectivamente, sem diferença 

estatística entre si. Estudo conduzido por BARETTA et al., (2005); encontrou valores de 

CBM/COT em torno de 2% para áreas de mata, e KASCHUK et al., (2010), estudando biomas 
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brasileiros, demonstraram que a introdução de áreas agrícolas promove redução significativa da 

relação CBM/COT, indicando a baixa capacidade do sistema em suportar a atividade biológica. 

Pode-se considerar, portanto, que o CBM e da relação CBM/COT constituem indicadores 

sensíveis em relação ao tipo de manejo empregado na área e avaliação da qualidade do solo, pois, 

na maioria dos casos, respondem mais prontamente a mudanças ambientais do que os parâmetros 

químicos e físicos (SPARLING, 1997; SEYBOLD et al.,1999; NOGUEIRA et al., 2006; 

ROSCOE et al., 2006; FRANCHINI et al., 2007; HUNGRIA et al., 2009), uma vez que áreas 

com maior intensidade de manejo ou adoção de colheita com queima apresentaram menor teor de 

CBM e relação CBM/COT quando comparadas a manejos mais conservacionistas (AO4 e AO12).  

Tabela 14 - Teores médios de C da biomassa microbiana, referente à profundidade de 0-10 cm, em áreas de cana-de-
açúcar sob diferentes manejos e, de vegetação nativa  

 ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 

CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

CBM (µg C g -1 solo) 144,2±78 E 245,2±76 D 348,1±74 C 506,6±38 B 608,5±46 A 

CBM/COT (%) 0,9 B 1,0 B 2,3 A 2,3 A 2,2 A 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. Os valores correspondem às 
médias obtidas das trincheiras central e periféricas. As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob 
sistema de manejo convencional com queima da palha (CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo 
convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há 
quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e 
uma área de vegetação nativa (MTN). 
 

4.7 Métodos espectroscópicos 

4.7.1 Espectroscopia de Fluorescência de Luz UV- Visível 

A Tabela 14 mostra os índices de humificação A465 (MILORI et al., 2002) e I/I 

(KALBITZ; GEYER e GEYER; 1999) das amostras de ácidos húmicos das áreas de estudo nas 

camadas 0-5, 5-10 e 10-20 cm de profundidade. No caso do presente estudo, foi possível a 

identificação de dois picos médios, um em 467 nm e outro em 378 nm e, com isso, foi utilizada a 

razão I467/I378 como índice de humificação na metodologia proposta por KALBITZ; GEYER e 

GEYER (1999).  
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Tabela 15 - Índices A465 e I467/I378 obtidos por fluorescência dos ácidos húmicos extraídos dos diferentes solos das 
áreas avaliadas 

ÁREAS Profundidade (cm) A465 I467/I378 

CCQ 

0-5 16973,48 3,37 
05-10 21031,86 3,72 
10-20 14989,06 3,16 

CSQ 

0-5 14349,70 3,37 
5-10 16144,29 3,45 

10-20 13680,24 3,26 

AO4 

0-5 15096,84 3,44 
5-10 14662,22 3,38 

10-20 12480,12 3,08 

AO12 

0-5 8779,89 3,08 
5-10 16298,35 3,51 

10-20 19884,56 3,69 

MTN 

0-5 9834,37 2,79 
5-10 11816,03 3,01 

10-20 21139,33 3,62 
As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha 
(CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar 
conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema 
de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de vegetação nativa (MTN). 

 

De maneira geral, foi observado incremento nos índices de humificação dos AH em 

profundidade, sendo os maiores índices de humificação observados para as áreas MTN e AO12 

na camada 10-20 cm de profundidade. Nota-se que as mesmas áreas obtiveram os menores 

índices de humificação na camada 0-5 cm de profundidade, provavelmente em decorrência do 

aporte frequente de material orgânico ao solo. BAYER et al. (2000), estudando áreas de plantio 

direto e convencional, verificaram que o grau de humificação dos ácidos húmicos diminuiu com 

o maior aporte de resíduos vegetais adicionados pelas culturas em plantio direto. 

  Entre as áreas de manejo convencional, a cana-de-açúcar com queima (CCQ) obteve os 

maiores índices de humificação em todas as profundidades em comparação à CSQ e AO4. É 

possível que esse resultados estejam associados à entrada de carbono estável oriundo das cinzas 

produzidas na queima da cana-de-açúcar, elevando o grau de humificação dos AH, ou à baixa 

disponibilidade de material orgânico fresco nesse sistema ao longo do tempo, o que promove 

diminuição da atividade microbiana e, consequentemente, impede a decomposição do C orgânico 

estabilizado.  
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Ainda que sob condições de temperatura e umidade favoráveis à atividade microbiana, o 

compartimento de carbono estável não fornece energia suficiente para sustentar populações 

microbianas ativas e, consequentemente produção de enzimas, impedindo a decomposição do C 

orgânico estável no solo. No entanto, esse processo pode ser reativado com a mudança de práticas 

de manejo, como por exemplo, a adição de resíduos orgânicos ao solo, fenômeno conhecido 

como efeito priming (FONTAINE et al., 2007) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 -  Índices A465 (a) e I467/I378 (b), obtidos dos espectros de fluorescência dos AH extraído das áreas 

CCQ, CSQ, AO4, AO12 e MTN, segundo metodologia proposta por MILORI et al., (2002) e 
KALBITZ et al.,(1999), respectivamente 
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Nas Figuras 11a e 11b é possível observar que houve aumento dos índices de humificação 

A465 e I467/I378 com a profundidade somente para as áreas AO12 e MTN, havendo, para as outras 

áreas, o comportamento inverso, ou seja, decréscimo do grau de humificação com o aumento de 

profundidade, principalmente na área com cana-de-açúcar manejada com queima. 

	  
Figura 12 - Espectros de Fluorescência obtidos segundo metodologia proposta por MILORI et al., (2002) dos AH 

extraídos das áreas CCQ (a), CSQ (b), AO4 (c), AO12 (d) e MTN (e) nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-
20 cm	  
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A partir dos espectros de fluorescência das amostras de AH (Figura 12) é possível 

observar que, quanto maior for à área total sobre o espectro e intensidade de fluorescência, maior 

será o índice de humificação A465. As áreas das curvas na CSQ e AO4 praticamente não diferiram 

entre si e as intensidades de fluorescência foram mais baixas quando comparadas às demais áreas, 

evidenciando que não houve grandes alterações no grau de humificação com o aumento da 

profundidade do solo. Já para as áreas de AO12 e MTN, foram observados maiores índices de 

humificação na camada 10-20 cm de profundidade, com grande intensidade de fluorescência, 

principalmente na área de mata nativa. A área de CCQ apresentou maior índice de humificação 

na camada 5-10 cm, diferenciando-se das demais áreas. 

 

	  
 

Figura 12 - Espectros de Fluorescência obtidos segundo metodologia proposta por KALBITZ et al., (1999) dos AH 
extraídos das áreas CCQ (a), CSQ (b), AO4 (c), AO12 (d) e MTN (e) nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-
20 cm 

 

300 350 400 450 500 550

-50
0

50
100
150
200
250
300

300 350 400 450 500 550
-50

0
50

100
150
200
250
300

300 350 400 450 500 550
-50

0
50

100
150
200
250
300

300 350 400 450 500 550
-50

0
50

100
150
200
250
300

300 350 400 450 500 550
-50

0
50

100
150
200
250
300

(d)

(e)

(c)

(b)(a) 0-5
 5-10
 10-20

In
te

ns
id

ad
e 

(u
.a

.)

Comprimento de onda (nm)



 74 

Em relação aos espectros das amostras de AH segundo metodologia proposta por 

KALBITZ et al., (1999), é possível observar comportamento semelhante aos resultados 

mostrados anteriormente pela metodologia MILORI et al., (2002), com mudança nos perfis em 

decorrência do grau de humificação das amostras. O pico na região com maior comprimento de 

onda corresponde à presença de núcleos aromáticos substituídos e/ou conjugados. A Figura 13 

mostra que houve boa correlação entre as metodologias propostas por MILORI et al. (2002) e 

KALBITZ et al., (1999), em função do elevado coeficiente de correlação obtido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Correlação entre a metodologia MILORI et al. (2002) e KALBITZ et al. (1999) para as amostras de AH 
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Os espectros das amostras de AF foram realizados pela metodologia proposta por 

KALBITZ et al. (1999) para cada área nas profundidades avaliadas, conforme mostrado na 

Figura 14. A area AO12 apresentou maior intensidade de fluorescência no pico na região de 

maior comprimento de onda no espectro referente à camada 10-20 cm, associada a núcleos 

aromáticos substituídos e/ou conjugados. Existe uma tendência da presença desses compostos 

também na área de CSQ, porém com menor intensidade de fluorescência e variação entre 

profundidade. As áreas de MTN, AO4 e CCQ, as intensidades de fluorescência em relação ao AF 

foram baixas, porém com tendência de serem maiores em comprimentos de onda mais curtos, 

associadas à presença de compostos mais simples, provavelmente pela menor recalcitrância dessa 

fração química da MOS. 

 
Tabela 16 - Índices I466/I349 obtidos por fluorescência dos ácidos fúlvicos extraídos dos diferentes solos das áreas 

avaliadas 

ÁREAS AVALIADAS Profundidade (cm) I466/I349 

CCQ 

0-5 0,910 
05-10 0,968 
10-20 0,936 

CSQ 

0-5 1,136 
5-10 1,166 

10-20 1,090 

AO4 

0-5 1,009 
5-10 0,819 

10-20 0,771 

AO12 

0-5 0,940 
5-10 0,776 

10-20 1,193 

MTN 

0-5 0,581 
5-10 0,694 

10-20 0,771 
As áreas avaliadas referem-se à cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional com queima da palha 
(CCQ), cana-de-açúcar conduzida sob sistema de manejo convencional sem queima da palha (CSQ), cana-de-açúcar 
conduzida sob sistema de manejo orgânico, implantada há quatro anos (AO4), cana-de-açúcar conduzida sob sistema 
de manejo orgânico, implantada há doze anos (AO12) e uma área de vegetação nativa (MTN). 

 

 

 

 



 76 

 
 
Figura 14 - Espectros de Fluorescência obtidos segundo metodologia proposta por KALBITZ et al., (1999) dos AF 

extraídos das áreas CCQ (a), CSQ (b), AO4 (c), AO12 (d) e MTN (e) 
 
4.7.2 Espectroscopia de Fluorescência Induzida por Laser (FIL) 
 

O grau de humificação (HFIL) das amostras de solo inteiro e fração humina estão descritos 

nas Tabelas 17 e 18, respectivamente. Em relação aos espectros das amostras de solo in situ 

(Figura 15), houve aumento do HFIL das amostras de solo com o aumento de profundidade, exceto 

para a áreas CCQ, que não apresentou variação no grau de humificação entre as camadas de solo 

avaliadas. Observou-se que a área AO12 obteve os maiores valores de HFIL, seguida pela CSQ e 

AO4. A área MTN obteve o menor grau de humificação, provavelmente em decorrência do 

constante aporte de material orgânico fresco ao solo. Em relação as amostras de humina (Figura 

16), o maior grau de humificação também foi observado para as áreas AO12 e AO4, e o menor 

grau para a MTN.  Entre as áreas com manejo convencional de cana-de-açúcar,  a amostra de 
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humina da CCQ apresentou maior índice de humificação na camada 0-5 cm, porém a partir da 

camada 5-10 cm,  a área CSQ obteve os maiores valores de HFIL. 

 
Tabela 17 - Grau de humificação (HFIL) das amostras de solo inteiro das áreas avaliadas 

Profundidade 
(cm) 

ÁREAS DE ESTUDO AVALIADAS 
CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

 HFIL 
0-5 9722±308,7 16216±1969,0 10027±413,0 16829±1122,8 4799±172,4 

5-10 9533±426,7 17603±390,3 12851±455,5 19758±606,1 7591±578,3 
10-20 9852±405,8 21094±111,6 14485±96,26 25406±3849,9 9328±222,8 

 

 

 
 
Figura 15 -  Espectro de Fluorescência Induzida por Laser obtido para todas as amostras de solo inteiro das áreas 

CSQ, CCQ, AO4, AO12 e MTN, respectivamente, nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm 
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Tabela 18 - Grau de humificação (HFIL) da fração humina das áreas avaliadas 

Profundidade 
(cm) 

ÁREAS 
CCQ CSQ AO4 AO12 MTN 

 HFIL 
0-5 27360±445,4 17536±240,9 23313±654,4 34686±633 10587±287,3 

5-10 14397±1066,2 18374±689,5 14617±752,0 37197±447,1 13481±176,1 
10-20 13410±461,8 16914±468,1 25096±639,6 34420±851,5 16007±65,85 

	  

	  

Figura 16 - Espectro de Fluorescência Induzida por Laser obtido para todas as amostras de humina das áreas CSQ 
(a), CCQ (b), AO4 (c), AO12 (d) e MTN (e), nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm 

 
Como já foi comentado anteriormente, a Espectroscopia de Fluorescência Induzida por 

Laser (FIL) utilizando amostras de solo inteiro deve considerar a matéria orgânica do solo como 
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MOS como um todo. Pode-se observar que houve baixa correlação entre o grau de humificação 

do solo e o AH, porém, para as amostras de AF (I466/I349) e HU, as correlações foram maiores, R2 

= 0,25 e  0,40; respectivamente, indicando uma tendência de que a maior parte das alterações que 

ocorrem na MOS como um todo nos sistemas avaliados possivelmente estejam mais associadas a 

essas frações do que com o ácido húmico.  

Entretanto, outra possível explicação para as correlações encontradas seria uma análise 

crítica à metodologia de fracionamento químico que, no procedimento de separação das 

substâncias húmicas, resulta na extração de uma massa muito maior associada à fração HU 

quando comparada as frações AF e AH, extraídas em pequenas quantidades. Considerando o fato 

de que a HU encontra-se muitas vezes associada a compostos inorgânicos e substâncias não 

húmicas, essa fração assemelha-se mais à amostra de solo in situ do que o AF e AH, uma vez que 

não passa por procedimentos de purificação antes da realização das análises espectroscópicas.  
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Figura 17 -  Correlação entre a metodologia FIL para amostras de solo inteiro e MILORI et al. (2002) (a), KALBITZ 

et al. (1999) (b) , e FIL para amostras de humina (c) 
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5 CONCLUSÕES 
 
1) De maneira geral, a melhoria dos atributos químicos e físicos do solo apresentam relação 

direta com o aporte de resíduos orgânicos ao solo, ressaltando os benefícios de sistemas mais 

conservacionistas 

 

2) Áreas de cana-de-açúcar que priorizam a colheita sem queima da palhada e manejo orgânico 

proporcionam incrementos nos estoques de C e N no solo em superfície, o que também se 

confirma em avaliações até 1 metro de profundidade  

 

3) Independentemente do tipo de manejo, a conversão de um sistema natural para agrícola altera 

a biomassa microbiana do solo, reduzindo os valores de CBM e  da relação CBM/COT. Sistemas 

agrícolas mais conservacionistas podem promover aumento desses valores, constituindo 

indicadores sensíveis em função do manejo empregado na área e avaliação da qualidade do solo. 

 

4) Áreas com manejo orgânico de cana-de-açúcar e de mata nativa apresentam menor grau de 

humificação em superfície, tanto das frações químicas quanto nas amostras de solo in situ, porém 

com aumento em profundidade.  

 

5) Tentativas de correlacionar as avaliações das frações químicas com as de solo in situ indicam, 

nas condições avaliadas neste estudo, que as alterações na matéria orgânica do solo como um 

todo correlacionam-se melhor com alterações nas frações HU e AF do que com a fração AH, 

aspecto potencialmente associado às ligações organo-minerais e ausência de purificação da fração 

humina. 

 

Os resultados deste estudo contribuem para o melhor entendimento de possíveis alterações 

nas características da materia organica do solo e suas frações húmicas em sistemas de produção 

de cana-de-açúcar, fornecendo subsídios para a melhoria da qualidade do solo em áreas sob 

cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, além de ajudar a estabelecer estratégias de manejo que 

ajudem a promover sustentabilidade ambiental. 
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