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SISTEMAS PUROS E INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PARA 

MELHORIA DA QUALIDADE DE SOLO ARENOSO NO CERRADO 

Autor: Rafael Loverde Oliveira 
Orientador: Edicarlos Damacena de Souza 

 
Resumo 

A consorciação de culturas permite inserção de diversidade no sistema pelo cultivo 
de duas ou mais culturas simultaneamente na mesma área, incluindo assim variedade 
de espécies, o que contribui para alterações das taxas de decomposição, ciclagem de 
nutrientes e incorporação de carbono orgânico, promovendo incremento na qualidade do 
solo. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar combinações de sistemas de 
manejo com níveis crescentes de diversidade e rotação de culturas para melhorar a 
qualidade de solos arenosos no Cerrado O experimento foi instalado em outubro de 2017 
em área experimental do Instituto Mato-grossense do Algodão na cidade de 
Rondonópolis/MT, com implementação de seis tratamentos que constam de 
combinações de sistemas de manejo do solo com níveis crescentes de diversidade de 
plantas e rotação de culturas, dispostos em um delineamento de blocos ao acaso com 
três repetições, sendo: T1: algodão na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na 
safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado na 
safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto 
consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais 
em pastejo na safrinha. Observou-se maior efeito dos sistemas de manejo na matéria 
orgânica do solo nas camadas até 10 cm de profundidade, sendo os tratamentos com 
maior diversidade (T6) e tempo de permanência da U. ruziziensis (T4) os que 
apresentaram os melhores resultados para os atributos avaliados. A biomassa 
microbiana do solo (BMS) foi prejudicada pelo sistema de monocultivo (T1), 
apresentando até 12,7 vezes menos carbono, ao passo que manteve mais elevada a 
respiração basal, resultando em um quociente metabólico em média 20 vezes superior 
em referência aos demais. O nitrogênio da BMS e atividade enzimática foi superior no 
tratamento com maior fitomassa e tempo de permanência da cultura (T4). A análise de 
componentes principais demonstrou maior influência dos atributos da BMS e atividade 
enzimática na explicação da variação total dos dados. O índice de caracteres demonstrou 
superioridade do T4 em melhorar a qualidade do solo, enquanto o tratamento com 
monocultura de algodão (T1) foi o que apresentou os piores atributos. As combinações 
de sistemas de manejo com níveis crescentes de diversidade e rotação de culturas 
influenciaram positivamente os atributos de qualidade de um Neossolo Quartzarênico no 
Cerrado de Mato Grosso. 

Palavras-chave: manejo; Cerrado; diversidade 
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PURE AND INTEGRATED AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS TO IMPROVE 

THE QUALITY OF SANDY SOIL IN THE CERRADO 

Author: Rafael Loverde Oliveira 
Adviser: Edicarlos Damacena de Souza 

 
Abstract 

Crop intercropping allows insertion of diversity in the system by cultivating two or 
more crops simultaneously in the same area, thus including species variety, which 
contributes to changes in decomposition rates, nutrient cycling and incorporation of 
organic carbon, promoting increment in soil quality. In this sense, the aim of the present 
study was to evaluate combinations of management systems with increasing levels of 
crop diversity and rotation to improve the quality of sandy soils. The experiment was 
installed in October 2017 in an experimental area of the Mato Grosso Cotton Institute in 
the city of Rondonópolis / MT, with the implementation of six treatments that consisted of 
combinations of soil management systems with increasing levels of plant diversity and 
rotation, arranged in a randomized block design with three replications. T1: cotton in 
summer followed by fallow; T2: summer soybean followed by corn in the fall; T3: single 
pasture followed by intercropping corn in the fall; T4: pasture intercropped for 12 months; 
T5: summer soybean followed by intercropping pasture; T6: soy in summer followed by 
pasture intercropped with grazing animals in the fall. The greatest effect of the 
management systems in the SOM was observed in the layers up to 10 cm deep, being 
the treatments with greater diversity (T6) and time of U. ruziziensis permanence (T4) that 
presented the best results for the evaluated attributes. Soil microbial biomass (SMB) was 
impaired by the monoculture system (T1), presenting up to 12.7 times less carbon, while 
maintaining high basal respiration, resulting in a metabolic quotient 20 times higher 
compared to other systems. SMB nitrogen and enzymatic activity was higher in the 
treatment with higher phytomass and culture residence time (T4). Principal component 
analysis showed greater influence of SMB attributes and enzymatic activity on the 
explanation of the total data variation. The character index showed T4 superiority in 
improving soil quality, while the treatment with cotton monoculture (T1) presented the 
worst attributes. Combinations of management systems with increasing levels of crop 
diversity and rotation positively influenced the quality attributes of a Quartzipsamments 
Entisols in the Cerrado of Mato Grosso. 

Keywords: management; Cerrado; diversity 
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1. INTRODUÇÃO  

A expansão agrícola na região do Cerrado se deu motivada por fatores políticos e 

econômicos, sendo esta região considerada como uma das últimas fronteiras agrícolas 

do mundo. Nesse bioma, 15% da área consiste em solos de textura leve (arenosos) 

representados principalmente por Neossolos Quartzarênicos (Takata & Cabral, 2016), os 

quais são profundos, de baixa fertilidade natural, praticamente sem minerais primários 

além de possuírem alta susceptibilidade à erosão e baixa retenção de água, que pode 

ocasionar a contaminação de águas superficiais e subterrâneas (Donagemma, 2016). 

Apesar dessas limitações várias áreas com esse tipo de solo são exploradas de forma 

intensiva com o cultivo de culturas anuais, como soja, milho e algodão acarretando em 

uma produção de alto custo e baixa rentabilidade.  

Nos solos já inseridos no processo produtivo é possível intensificar a produção 

dessas áreas com sustentabilidade, tendo em vista que, um sistema de produção 

intensificado não é sinônimo de uso excessivo ou indiscriminado de insumos, e sim do 

uso eficiente e racional, com o emprego de tecnologia compatível para otimizar a relação 

custo/benefício (Balbino, 2011; Cordeiro et al., 2015). Nessa linha, torna-se necessária a 

adoção de sistemas de produção que ocupem intensamente os recursos disponíveis nos 

agrossistemas, concomitante à melhoria da qualidade do solo (Bergamin, 2018). Nesse 

sentido, práticas de manejo conservacionistas como o Plantio Direto e os Sistemas 

Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), além de minimizar o processo de 

degradação dos solos arenosos, desempenham um papel importante na manutenção da 

produtividade por meio do incremento de matéria orgânica no solo.  

O sucesso desses sistemas se dá devido a intensificação da utilização da área 

agrícola com cultivos realizados durante maior parte do ano e manutenção da cobertura 

do solo com resíduos vegetais. Dentre as estratégias dessas práticas, a consorciação de 

culturas permite inserção de diversidade no sistema pelo cultivo de duas ou mais culturas 

simultaneamente na mesma área, incluindo assim diversidade de espécies, o que 

contribui para alterações das taxas de decomposição e ciclagem de nutrientes, 

promovendo incremento na qualidade do solo (Costa et al., 2015). Ademais, se tem a 

inclusão de espécies com diferentes sistemas radiculares, favorecendo a criação de 

bioporos que facilitam a infiltração de água no solo (Bonetti et al., 2019), e incrementam 
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os estoques de carbono (Laroca et al., 2018) e, principalmente, acrescentam nitrogênio 

no solo via fixação biológica quando utilizado leguminosas. 

Os SIPA abrangem diferentes formas de integração entre os componentes animal 

e vegetal em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, em um mesmo ano 

agrícola ou por múltiplos anos, desde que, haja um planejamento espaço-temporal com 

o objetivo de explorar as interações sinérgicas entre os componentes (Carvalho et al., 

2014). Nesses sistemas a presença do animal em pastejo é o grande diferencial, pois 

este modifica e acelera o fluxo de nutrientes pela ingestão da biomassa, retornando entre 

70 a 95% dos nutrientes ao solo (Martin et al., 2018). Contribuindo assim para maiores 

estoques de matéria orgânica do solo o que resulta na melhoria da nutrição das plantas 

por meio da ciclagem de nutrientes resultando em maior eficiência no uso de insumos 

(Anghinoni et al., 2013; Bonini et al., 2016). Além disso, favorece a biomassa e atividade 

microbiana, promovendo maior produtividade das culturas em sucessão devido ao 

incremento na qualidade do solo (Laroca et al., 2018). 

Dessa forma, se faz necessário a utilização de diversos indicadores para avaliação 

da qualidade dos sistemas de manejo do solo. Entre estes, a matéria orgânica está 

conectada ao aumento da biomassa microbiana, que são apontadas como ótimos 

indicadores de curto prazo de intervenções antrópicas, podendo ser utilizados para 

comparar qualidade do solo sob diferentes manejos (Pragana et al., 2012; Cardoso et al., 

2014; Laroca et al., 2018). Por ser considerada a principal responsável pela 

decomposição dos resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes e síntese de substâncias 

húmicas a atividade enzimática do solo possui elevado potencial para a avaliação da 

qualidade do solo em sistemas agrícolas (Lisboa et al., 2012; Batista et al., 2018). 

Nesse contexto, acredita-se que a diversidade de espécies vegetais associada à 

sucessão, rotação e consórcio de cultivos, e a presença de animais em pastejo, propiciam 

condições favoráveis para aumentar a capacidade produtiva do solo de forma econômica 

e sustentável, por meio da promoção de melhoria na qualidade do solo. Assim, o objetivo 

do presente estudo foi avaliar combinações de sistemas de manejo com níveis 

crescentes de diversidade e rotação de culturas para melhorar a qualidade de solos 

arenosos no Cerrado. 

  



 

15 
 

2. METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

O presente experimento foi instalado em novembro de 2017 na área experimental do 

Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA) no município de Rondonópolis/MT 

(16°33'22.13"S e 54°38'7.77"W e altitude de 312 metros). O solo é classificado como 

Neossolo Quartzarênico de textura média (823 g kg-1 de areia, 32 g kg-1 de silte e 145 g 

kg-1 de argila). O clima é classificado como Aw segundo Koppen, com período chuvoso 

entre os meses de outubro a abril e seco entre maio a setembro, com precipitação média 

anual de 1500 mm. No período de outubro de 2017 a dezembro de 2018, a precipitação 

acumulada registrada na área foi de 1816 mm e a temperatura média mensal foi de 

25,3⁰C, conforme registrado pela estação meteorológica do INMET Rondonópolis-A907 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1: Precipitação pluvial acumulada por decêndio e temperatura média mensal no período de 
outubro/2017 a dezembro/2018. 

A área foi utilizada com pastagem extensiva até outubro de 2014 quando se iniciou a 

sucessão de Soja (Glycine max), de outubro a fevereiro, e pastagem como cobertura de 

março a setembro, até o início do experimento em 2017, quando o solo que apresentava 

as características expressas na Tabela 1 foi corrigido com 2,5 Mg ha-1 de calcário 

dolomítico e 10 Mg ha-1 de pó de rocha.  
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Tabela 1: Atributos químicos em julho de 2017 de um Neossolo Quartzarênico no Instituto Mato-grossense 
do Algodão em Rondonópolis, Mato Grosso. 

Análise Química 

Profundidade 
pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al CTC V 

(CaCl) g/dm3 mg/dm3 ------------cmolc/dm3---------- % 

0,0-0,2 m 5,5 26,3 54,1 64,6 2,6 1,0 0,0 2,65 6,42 58,72 

0,2-0,4 m  5,3 18,7 33,6 50,9 1,8 0,6 0,0 2,48 5,07 51,08 

 

2.2 Delineamento Experimental 

A área total do experimento consiste em 6,25 hectares (ha) divididos em 18 parcelas 

experimentais para a distribuição dos 6 tratamentos dispostos em um delineamento de 

blocos ao acaso com três repetições (Figura 2). As parcelas dos tratamentos de 1 a 5, 

possuíam 0,15 ha, enquanto as parcelas do tratamento 6 possuíam 1,33 ha para 

possibilitar a entrada de animais em pastejo. 

 

Figura 2: Croqui experimental com a distribuição espacial dos tratamentos no Instituto Mato-grossense do 
Algodão. 
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O sistema 1 consistiu no sistema tradicional de cultivo de algodão (Gossypium 

hirsutum L.) em solos arenosos de dezembro a julho, com pousio no restante do ano. O 

sistema 2, consistiu no sistema de sucessão das culturas da soja (Glycine max), 

novembro a meados de fevereiro, e milho (Zea mays L.), meados de fevereiro a julho. Os 

sistemas de 3 a 6 constaram de combinações de sistemas de manejo do solo com níveis 

crescentes de diversidade de plantas e rotação de culturas (Tabela 2). 

Tabela 2: Organização dos tratamentos, data de semeadura e quantidade de sementes 
utilizada nos consórcios da safra 2017/2018 a safra 2018/2019. 

 
Safra 2017/18  Safrinha 2018  Safra 2018/19 

Semeadura Cultura  Semeadura Cultura  Semeadura Cultura 

T1 3/1/2018 algodão  - pousio  7/1/2019 algodão 

T2 7/11/2017 soja  21/03/2018 milho  12/11/2018 soja 

T3 - 
U. 

ruziziensis 
 21/03/2018 

milho consorciado 
com U. ruziziensis 
(8 kg ha-1) niger e 
estilosantes (3,5 kg 
ha-1 cada) 

 12/11/2018 soja 

T4 9/1/2018 

U. ruziziensis (8 kg ha-1) consorciado com 

estilosantes (3.5 kg ha-1) niger e nabo forrageiro (2 
kg ha-1 cada) 

 07/01/2019 algodão 

T5 7/11/2017 Soja  21/03/2018 

U. ruziziensis (8 kg 

ha-1) consorciado 
com trigo mourisco 
(10 kg ha-1) niger e 
nabo forrageiro (2 
kg ha-1 cada) 

 26/11/2018 

milho consorciado 
com U. ruziziensis 
(5 kg ha-1)  niger 
(2,5kg  ha-1) e 
crotalária (2 kg ha-

1) 

T6 7/11/2017 Soja  22/03/2018 

U. ruziziensis (10 kg 
ha-1) consorciado 
com niger, nabo 
forrageiro e 
estilosantes (3,5 kg 
ha-1 cada) 

 12/11/2018 soja 

Espécies utilizadas nos consorcios: niger (Guizotia abyssinica), estilosantes (Stylosanthes spp), nabo 
forrageiro (Raphanus sativus L), crotalária (Crotalaria ochroleuca) e trigo mourisco (Fagopyrum 
esculentum). 

A semeadura do algodão cv. IMA 5001 foi realizada com espaçamento entre linhas 

de 90 cm e 12 plantas m-1. A adubação de semeadura utilizada foi 250 kg ha-1 de 

Monoamôniofosfato (MAP). Foram aplicados em cobertura 200 kg ha-1 de cloreto de 

potássio, 10 dias após a semedura, e duas aplicações de 180 e 150 kg ha-1 de ureia, 5 e 

32 dias após a semeadura, respectivamente (Sousa et al., 2004). 
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A semeadura da soja cv. TMG 1180 se deu com espaçamento de 45 cm entre linhas 

e 16 plantas m-1. A adubação de semeadura utilizada foi 180 kg ha-1 de MAP e 200 kg 

ha-1 de cloreto de potássio (Sousa et al., 2004). 

O milho cv. NS77PRO2 foi semeado com 3 plantas m-1 e espaçamento de 45 cm. A 

adubação de semeadura utilizada foi 250 kg ha-1 de MAP. A adubação de cobertura foi 

realizada quando as plantas estavam no estádio V6 com 200 kg ha-1 ureia como fonte 

nitrogenada e 200 kg ha-1 de cloreto de potássio (Sousa et al., 2004).  

Os consórcios foram implantados com semeadora de fluxo contínuo em espaçamento 

de 35 cm em linha cruzada, sem adubação. As sementes foram previamente misturadas 

conforme quantidades estipuladas para cada consórcio. No pasto/milho consorciado 

onde foi cultivado o milho consorciado, este foi semeado em linha imediatamente após a 

semeadura do consórcio. 

No T6, em cada parcela alocou-se cinco novilhas mestiças de Nelore e Holandês com 

peso vivo médio de 196,4 kg, totalizando 1,66 UA/ha. Os animais entraram na área 

quando a pasto atingiu uma altura média de 50 cm, com método de pastoreio com lotação 

continua, no dia 19/06/2018. No dia 22/08/2018 foram retirados dois animais de cada 

parcela para diminuir a pressão de pastejo e os demais foram retirados no dia 12/09/2018, 

totalizando 85 dias de pastejo. 

2.3 Amostragem e análise de solo 

Para estimativa de produção de matéria seca amostrou-se as culturas (soja, milho e 

algodão) quando estas atingiram o seu último estádio vegetativo, pleno florescimento, 

coletando rente ao solo todas as plantas em três linhas de três metros em cada parcela. 

Para a pastagem a amostragem se deu quando esta atingiu altura de entrada para 

pastejo (50 cm) dentro de um quadro de área conhecida (0,25 m2) (Crusciol et al., 2005) 

que foi lançado por três vezes em locais aleatórios de cada parcela, sendo efetuado o 

corte rente ao solo. As amostras foram condicionadas em sacos de papel e levadas para 

laboratório para secagem em estufa a 60 ºC por 48 horas e por fim pesadas.  
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A amostragem para análise do solo foi realizada em 22 de dezembro de 2018, no 

pleno florescimento da soja. A coleta se deu até 100 cm de profundidade em sete 

camadas (0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 50, 50 a 75, e 75 a 100 cm) para avaliação 

da matéria orgânica do solo. Além disso, coletou-se a camada de 0 a 10 cm para análise 

da atividade microbiana e enzimática do solo. Em todas as coletas a amostragem se deu 

em trincheiras com três repetições para cada parcela, sendo as repetições de cada 

camada homogeneizadas para compor uma única amostra por camada por parcela.  

As amostras para a determinações dos atributos biológicos foram acondicionadas em 

sacos de plástico, devidamente identificadas, sob refrigeração a 4°C. Já as amostras para 

determinação dos atributos químicos passaram por um processo de secagem ao ar e, 

posteriormente, foram tamisadas em peneira de 2 mm e armazenadas. 

O fracionamento físico da matéria orgânica (Cambardella & Elliot, 1992) foi realizado 

nas camadas 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 cm para determinação do carbono orgânico 

particulado (COP) e nitrogênio na matéria orgânica particulada (N-MOP). Os teores de 

carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (NT) foram determinados em todas as 

camadas até 100 cm. A metodologia para determinação do C e N total e das frações 

particulada foi segundo Claessen (1997) e Tedesco et al. (1995). Os estoques de COT, 

NT, COP e N-MOP foram calculados em massa equivalente de solo (Ellert & Bettany, 

1995), sendo considerado uma densidade de 1,45 kg dm-3
 para todas as camadas. O 

Índice de manejo de carbono (IMC) baseou-se na proposta de Blair et al. (1995) com 

adaptações de Diekow (2005). 

Para a análise da atividade microbiana do solo realizou-se a determinação do carbono 

da biomassa microbiana (C-BM) (Vance et al., 1987), do nitrogênio da biomassa 

microbiana (N-BM) (Brookes, 1995), da respiração basal do solo (RBS) (Alef & 

Nanninpieri, 1995). O quociente metabólico (qCO2) foi obtido pela razão entre a 

respiração basal e o C-BM (Anderson & Domsh, 1993) e o quociente microbiano (qMic) 

pela razão entre o C-BM e o COT (Sparling & West, 1988). Além disso, foi avaliada a 

atividade das enzimas urease (Tabatabai & Bremner, 1972) e -glucosidase (Eivazi & 

Tabatabai, 1988).  
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2.4 Análise estatística  

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

significativas, comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o 

software Sisvar versão 5.6 (Ferreira, 2014).  

A correlação de Pearson foi usada para avaliar as relações entre atributos do solo por 

meio do software R versão 3.6.1 (R Core Team, 2019). No mesmo software, devido à 

estrutura de dependência contida no conjunto original de variáveis, os dados da camada 

de 0 a 10 cm foram submetidos à análise multivariada de componentes principais (ACP), 

em que a variância contida em cada componente principal gerada foi expressa pelos 

autovalores da matriz padronizada. Foram considerados os autovalores com lambda 

maior que 1(λ>1) segundo critério de Kaiser (1958), representando assim, a diminuição 

das variáveis estudadas a componentes com a perda mínima de informação. 

Para melhor determinar e indexar todas as variáveis simultaneamente e, assim, definir 

o melhor sistema de manejo, foi aplicado um índice de caracteres proposto por Souza et 

al. (2014), com adaptações, onde as letras resultantes do teste de Tukey para cada 

atributo do solo da camada de 0 a 10 cm foram substituídas por pesos, da seguinte forma:  

no primeiro caso quando apenas “a” e “b” existirem, “a” = 2; “ab”= 1,5 e '' b ''= 1; no 

segundo caso quando “a”, “b” e “c” existirem, “a” = 3; “ab”= 2,5; “abc”= 2; “b”= 2; “bc”= 

1.5; e “c”= 1.  ; e no terceiro caso, quando não há diferença significativa “ns”= 0, para 

todos os tratamentos. No caso de atributos como a RBS e qCO2, em que a melhor 

condição é representada pelos valores mais baixos, os pesos se invertem seguindo a 

mesma lógica, sendo por exemplo “a”=1 e “c”=3. Finalmente, os pesos resultantes de 

cada atributo foram somados para cada tratamento para gerar um valor que representa 

a melhoria geral da qualidade do solo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  No sistema de soja/pasto com pastejo a produção foi a mesma em ambas as 

safras, já, comparando o mesmo intervalo, no soja/milho houve um incremento pouco 

expressivo de 84 kg ha-1 (Tabela 3). Na safra 2018/19, após a implantação do 

experimento, percebe-se um aumento na produção de soja conforme é incrementado 
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diversidade funcional na safrinha, tendo o sistema soja/pasto com pastejo um incremento 

de 522 e 372 kg ha-1 em comparação ao pasto/soja e soja/milho. Esta diferença pode 

estar atribuída a entrada dos animais os quais são responsáveis por acelerar ciclagem 

de nutrientes, além da a qualidade dos resíduos vegetais do consórcio que possibilitou a 

manutenção da biomassa microbiana do solo e maiores incrementos nos teores de COT 

e NT. 

Tabela 3: Produção dos sistemas de manejo da safra 2017/2018 a safra 2018/2019, e a fitomassa 
acumulada até o momento da coleta. 

 

Safra 2017/18  Safrinha 2018  Safra 2018/19  
Fitomassa 
(Mg ha-1) Produção Cultura  Produção Cultura  Produção Cultura  

T1 
2700       

kg ha-1 
algodão  - pousio  

2457        
kg ha-1 

algodão  7,7 bc 

T2 
2928  

kg ha-1 
soja  - milho  

3012 
kg ha-1 

soja  10,0 abc 

T3 - 

U. 
ruziziensi

s 
 - 

milho 
consorciado 

com U. 
ruziziensis, 

niger e 
estilosantes 

 
3162 

kg ha-1 
soja  6,0 c 

T4 - 
U. ruziziensis consorciado com estilosantes, 

niger e nabo forrageiro 
 

2319 
kg ha-1 

algodão  12,3 a 

T5 
3582 

 kg ha-1 
soja  - 

U. ruziziensis  
consorciado 

com trigo 
mourisco, niger 

e nabo 
forrageiro 

 
9984 

kg ha-1 

milho 
consorciad
o com U. 

ruziziensis,  
niger e 

crotalária 

 10,5 ab 

T6 
3534  

kg ha-1 
soja  

114 
 kg PV ha-1 

Animais em 
pastejo de U. 

ruziziensis 
consorciado 

com niger, nabo 
forrageiro e 
estilosantes 

 
3534 

kg ha-1 
soja  11,5 ab 

Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 Na safrinha de 2018 o sistema soja/pasto com pastejo (SIPA) demonstrou outra 

vantagem sobre os demais sistemas que, além de manter maiores produções de soja, 

possibilitou a produção de 114 kg PV ha-1 de carcaça bovina em um período de 85 dias. 



 

22 
 

Enquanto que nos demais sistemas não houve possibilidade de retorno econômico, pois 

ocorreram uma série de problemas operacionais que resultaram no atraso das operações 

por cerca de 20 dias, o que ocasionou na perda de uma grande quantidade de chuva 

(Figura 1). Isso comprometeu e impossibilitou a produção do milho safrinha no soja/milho 

e pasto/milho consorciado, mas foi suficiente para produzir forragem e manter os animais 

no sistema soja/pasto com pastejo. 

 O algodão apresentou um decréscimo de produção quando comparados os dois 

anos, no entanto a produção na safra 2018/19 do sistema algodão/pousio foi superior ao 

com pasto consorciado por 12 meses (Tabela 3). Esse resultado foi ao contrário do que 

era esperado, pois acreditava-se que a manutenção dos resíduos vegetais com inserção 

de diversidade promoveria melhoras na qualidade do solo, principalmente na BMS, o que 

reverberaria no aumento de produção. No entanto, foi observado a imobilização de 

nutrientes pela BMS o que resultou em um efeito negativo na produção a curto prazo, 

prejudicando a produção da cultura. 

 Em decorrência do atraso no plantio da safrinha a produção de fitomassa do 

soja/milho e pasto/milho consorciado foram afetadas negativamente em decorrência da 

mortalidade do milho. Os tratamentos com pastagem se demonstraram uma melhor 

alternativa para produção de cobertura vegetal em solos arenosos durante a entressafra, 

devido as características de resistência a seca e estabelecimento rápido da U. 

ruzizienses em comparação ao milho (Tabela 3).  

3.1 Qualidade do solo 

3.1.1 Estatística multivariada 

Em estudos exploratórios o número de variáveis pode ser bastante alto para ser 

manipulado por técnicas estatísticas univariadas. A análise de componentes principais 

permite reduzir o número de variáveis a serem analisadas, por meio do descarte de 

componentes que tenham variância pequena, estudando apenas aquelas com variância 

maior. Adotando-se o lambda maior que 1(λ>1), foram considerados os três primeiros 

autovalores obtidos da matriz de covariância dos dados originais (Tabela 4), sendo que 

estes contêm 83,72% da variabilidade total, ou seja, das informações contidas nas 
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variáveis. Isto indica que as dezesseis variáveis estudadas podem ser substituídas por 

estes três componentes, com perda mínima de informações. 

Tabela 4: Autovalores gerados a partir da matriz de correlação R das variáveis 
padronizadas. 

Componente 
Principal 

Autovalores 
Variância Total 

(%) 
Variância Acumulada 

(%) 

1 6.65 41.54 41.54 

2 4.37 27.33 68.87 

3 2.38 14.85 83.72 

4 0.88 5.49 89.21 

5 0.74 4.6 93.81 

6 0.35 2.16 95.97 

7 0.25 1.56 97.53 

8 0.22 1.35 98.88 

9 0.08 0.49 99.37 

10 0.05 0.34 99.72 

11 0.03 0.18 99.89 

12 0.01 0.09 99.99 

13 0.01 0.05 100 

14 0 0.01 100 

15 0 0 100 

16 0 0 100 

 

A primeira componente principal tem sua maior variação contida nas variáveis 

relacionadas com a fração particulada da MOS (COP, N-MOP e IMC) e atributos 

relacionados a BMS (C-BM, RBS, qCO2 e Qmic) (Tabela 5). Deste modo, estas são as 

que explicam a maior causa da variação dos dados em toda a análise. Na segunda 

componente as maiores contribuições da variação são provenientes da atividade 

enzimática (urease e β-glicosidase), das relações C/N da MOS e da BMS e N-BMS. Para 

a terceira componente, onde há menor explicação da variação (14,85%), tem sua maior 

variação explicada pelo COT, NT, relação C/N da MOP e fitomassa. 
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Tabela 5: Componentes principais construídos a partir dos autovalores e autovetores com 
a contribuição relativa de cada variável para a variação dentro de cada componente. 

  Componente 1 Componente 2 Componente 3 

  
Valor da 

componente 
Contribuição 

(%) 
Valor da 

componente 
Contribuição 

(%) 
Valor da 

componente 
Contribuição 

(%) 

COT -0.32 1.58 0.51 5.98 0.66 18.25 

COP -0.91 12.55 -0.15 0.52 -0.14 0.82 

IMC -0.75 8.41 -0.36 3.04 -0.44 8.08 

NT -0.13 0.24 -0.63 9.22 0.65 17.73 

N.MOP -0.73 7.99 0.31 2.23 -0.48 9.77 

C/N.Total 0.10 0.15 0.84 16.20 -0.28 3.29 

C/N.MOP 0.52 4.11 -0.32 2.29 0.60 15.17 

RBS 0.88 11.53 -0.09 0.21 0.06 0.14 

N.BMS -0.51 3.94 0.62 8.78 0.38 5.97 

C.BMS -0.89 11.96 -0.33 2.43 0.17 1.25 

C/N.BMS -0.63 6.05 -0.63 9.22 -0.08 0.27 

qCO2 0.89 11.86 0.23 1.21 -0.33 4.46 

qMic -0.86 11.20 -0.46 4.78 0.03 0.04 

Urease -0.46 3.24 0.79 14.22 0.21 1.92 

b.glico -0.48 3.52 0.81 15.15 -0.09 0.35 

Fitomassa -0.33 1.66 0.44 4.51 0.55 12.51 
COT: carbono orgânico total; COP: carbono da MOP; IMC: índice de manejo de carbono; NT: nitrogênio 
total; N.MOP: nitrogênio da matéria orgânica particulada; C/N.Total: relação carbono/nitrogênio totais; 
C/N.MOP: relação carbono/nitrogênio da MOP; RBS: respiração basal do solo; N.BMS: nitrogênio da BMS; 
C.BMS: carbono da BMS; C/N.BMS: relação carbono/nitrogênio da BMS; qCO2: quociente metabólico; 
qMic: quociente microbiano; b.glico: β-glicosidase. 

Na Figura 3 é visualizada a dispersão das variáveis com suas respectivas 

contribuições em função dos escores dos componentes principais no espaço 

bidimensional, explicando 68,9% da variação total dos dados (41,6% na componente 1 e 

27,3% na componente 2). Os ângulos entre os vetores demonstram as correlações entre 

as variáveis, sendo que, quanto menor o ângulo maior a correlação. As posições dos 

pontos no gráfico indicam semelhanças e diferenças entre os pontos levando em 

consideração as variáveis principais. A direita do eixo da componente 1 foi influenciada, 

principalmente, pelos dois indicadores relacionados ao estresse ambiental do solo, de 

forma que esses ficaram com autovetores em sentidos praticamente opostos aos demais, 

demonstrando uma relação negativa, ou inversamente proporcional. Por outro lado, a 

esquerda do mesmo eixo estão os atributos relacionados a qualidade do solo como a 

BMS, a MOS e a atividade enzimática. 
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Figura 3: Biplot de tratamentos e atributos biológicos do solo em Neossolo Quartzarênico, sob diferentes 
sistemas de manejo, com consórcio de plantas, e pastejo em um Sistema Integrado de Produção 
Agropecuária (SIPA) no Cerrado de Mato Grosso. COT: carbono orgânico total; COP: carbono da MOP; 
IMC: índice de manejo de carbono; NT: nitrogênio total; N.MOP: nitrogênio da matéria orgânica particulada; 
C/N.Total: relação carbono/nitrogênio totais; C/N.MOP: relação carbono/nitrogênio da MOP; RBS: 
respiração basal do solo; N.BMS: nitrogênio da BMS; C.BMS: carbono da BMS; C/N.BMS: relação 
carbono/nitrogênio da BMS; qCO2: quociente metabólico; qMic: quociente microbiano; b.glico: β-
glicosidase. 

 

 O algodão/pousio ficou posicionado a extrema direita do eixo da componente 1, 

indicando que esse tratamento foi o que mais se correlacionou com os atributos 

relacionados ao estresse ambiental. Esse fato está provavelmente atrelado ao longo 

período que esse sistema permanece em pousio comprometendo assim a atividade e 

estabilidade da BMS. Os sistemas soja/milho, pasto/milho consorciado, soja/pasto 

consorciado se correlacionaram mais com indicadores relacionados ao C-BMS e COP 

indicando certa estabilidade da BMS. Enquanto o pasto consorciado por 12 meses está 

altamente correlacionado com a atividade das enzimas urease e β-glicosidase, fitomassa 

e N-BMS, possivelmente devido a estabilidade que esse sistema proporcionou ao solo 

aliado a grande quantidade de fitomassa. Por fim, o sistema soja/pasto com pastejo ficou 
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mais relacionado a relação C/N da MOP e a direita do eixo, próximo também da RBS, e 

como já discutido esse tratamento apresentou alta atividade metabólica, porém com 

eficiência, apesar de não resultar em grandes melhoras na qualidade do solo na camada 

analisada (0 a 10 cm). No entanto, deve-se salientar que esse tratamento apresentou 

melhoria aos atributos relacionados a MOS na camada de 0 a 5 cm. 

3.1.2 Matéria orgânica do solo 

Para o carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT), carbono orgânico 

particulado (COP) e nitrogênio na matéria orgânica particulada (N-MOP) observa-se 

maiores teores nas camadas superficiais, que reduziram com o aumento da 

profundidade. 

 Os teores de COT (Figura 4) apresentaram diferença estatística até a camada de 75 

cm, porém os maiores efeitos ocorreram até 10 cm de profundidade, demonstrando efeito 

positivo, em curto prazo, para os sistemas de manejos com inserção de diversidade 

funcional na safrinha. Na camada de 0 a 5 cm os maiores teores foram encontrados nos 

sistemas soja/pasto com pastejo, soja/pasto consorciado e soja/milho, representando um 

acréscimo de 3,28, 1,66, e 1,60 g kg-1, respectivamente, quando comparado com 

algodão/pousio. Na camada de 5 a 10 cm, os teores do pasto consorciado por 12 meses 

foi 3,20 g kg-1 superior ao algodão/pousio. O algodão/pousio apesar de não apresentar 

menor fitomassa entre os tratamentos (Tabela 3) apresenta um longo período de pousio 

(5 meses), o qual é suficiente para a decomposição total dos resíduos vegetais e perdas 

de carbono via respiração dos microrganismos do solo 
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Figura 4: Teores de carbono orgânico total em diferentes camadas, em um Neossolo Quartzarênico sob 
sistemas de produção agropecuária no Cerrado de Mato Grosso.T1: algodão na safra seguido de pousio 
na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado 
na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto consorciado na 
safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo na safrinha. 

Os maiores teores de COT em sistemas consorciados, em relação a cultivos 

solteiros, ocorre devido a melhoria da relação C/N nos consórcios, o qual, altera a taxa 

de decomposição dos resíduos culturais de modo a proporcionar, simultaneamente, 

cobertura mais eficiente e duradoura do solo (Loss et al., 2015). Além disso, as forrageiras 

geralmente aumentam os aportes de C do solo através da exsudação da raiz, o que, por sua 

vez, pode estimular a decomposição microbiana no solo (Oliveira et al., 2016). Esse 

indicador, considerando a camada de 0-10 cm, apresentou correlação de 0,65* (Apêndice 

A) com a fitomassa demonstrando que, a além da qualidade, a quantidade de resíduos 

também é fundamental para se obter incremento no COT. 

Em decorrência do aumento do COT, além dos benefícios ambientais do 

sequestro de carbono no solo, ocorrem melhorias em propriedades químicas, físicas e 

biológicas do solo, como por exemplo, o aumento na capacidade de troca de cátions 

(CTC), pois a fração orgânica do solo apresenta uma alta densidade de cargas (Bayer et 

al, 2003), permitindo assim maior retenção de nutrientes.  
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Seguindo a mesma tendência do COT, os teores de NT (Figura 5) foram mais altos 

nas camadas superficiais, porém com diferença estatística até 100 cm, possivelmente 

devido ao processo de lixiviação do N mineral via fertilizante. Destaca-se o sistema de 

soja/pasto com pastejo que apresentou os maiores teores na camada de 0 a 20 cm, 

sendo esse acumulo possivelmente proveniente da fixação biológica de nitrogênio via 

leguminosas, além da maior reciclagem promovida pelo abundante sistema radicular das 

gramíneas quando pastejadas (Bonetti et al., 2015) que promovem exsudação de 

compostos orgânicos pelas raízes os quais servem como fonte de energia aos 

microorganismos do solo (Tisdall & Oades, 1982).  

 

Figura 5: Teores de nitrogênio total, em diferentes camadas, em um Neossolo Quartzarênico sob sistemas 
de produção agropecuária no Cerrado de Mato Grosso.T1: algodão na safra seguido de pousio na safrinha; 
T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado na safrinha; 
T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto consorciado na safrinha; T6: soja 
na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo na safrinha. 

Diversos autores corroboram que a introdução de leguminosas em sistemas de 

rotação de culturas contribui para a adição de N no solo, pois, além da fixação biológica, 

disponibiliza esse nutriente para as culturas sucessoras devido à rápida decomposição 

dos seus resíduos, o que consequentemente aumenta a adição de C (Fonseca et al, 

2007; Souza et al, 2008; Laroca et al, 2018). 
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O C e o N da fração particulada da matéria orgânica apresentaram comportamento 

semelhante ao C e N totais no solo entre as camadas (Figura 6), sendo mais evidente a 

diferença nas camadas mais superficiais até 10 cm, apesar de apresentar diferença 

estática até 20 cm. Na camada de 0 a 5 cm o COP no pasto consorciado por 12 meses, 

soja/pasto com pastejo e soja/milho se destacaram sendo 1,15, 0,89, e 0,89 g kg-1 

superiores a algodão/pousio, respectivamente. Na camada de 5 a 10 cm, por outro lado, 

o sistema soja/pasto consorciado apresentou maior teor e soja/pasto com pastejo o 

menor, com 0,95 e -0,29 g kg-1 em relação ao algodão/pousio. O N-MOP na camada de 

0 a 5 cm e 10 a 20 cm não apresentou diferença estatística, já na camada de 5 a 10 cm 

o pasto consorciado por 12 meses foi 0,12 g kg-1 (200%) e soja/milho, pasto/milho 

consorciado, e soja/pasto consorciado em média 0,06 g kg-1 (100%) superiores a 

soja/pasto com pastejo e algodão/pousio os que apresentaram os menores teores de N-

MOP.  
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Figura 6: Teores de carbono orgânico particulado (a), nitrogênio na matéria orgânica particulada (b), na 
camada de 0 a 20 cm, em um Neossolo Quartzarênico sob sistemas de produção agropecuária no Cerrado 
de Mato Grosso. T1: algodão na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho 
na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 
meses; T5: soja na safra seguido de pasto consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto 
consorciado com animais em pastejo na safrinha. 

 

(a) 

(b) 
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A fração particulada representou em média 31% do COT e 20% do NT e é 

severamente afetada pelo manejo e uso do solo, e é um importante componente da MOS 

atuando na manutenção da atividade microbiana do solo e na ciclagem de nutrientes 

(Carneiro et al., 2009). Esse resultado é confirmado pelo teste de correlação de Pearson 

(Apêndice A), onde na camada de 0 a 10 cm o COP se correlacionou positivamente com 

atributos indicadores da qualidade do solo: N-MOP (0,66*), carbono da biomassa 

microbiana (C-BMS, 0,83*), quociente microbiano (qMic, 0,84*) e negativamente com 

atributos relacionados a baixa qualidade do solo como a respiração basal (RBS, -0,73*) 

e quociente metabólico (qCO2, -0,76*). 

O estoque de carbono orgânico total no solo (E-COT), na camada de 0 a 20 cm, 

apresentou diferença estatística, sendo os maiores incrementos em soja/pasto 

consorciado e pasto/milho consorciado com 4,58 e 3,56 Mg ha-1, respectivamente, 

quando comparado ao menor estoque (algodão/pousio) (Figura 7a). Já, os demais 

tratamentos apresentaram um incremento médio de 2,07 Mg ha-1 em relação ao 

algodão/pousio. Na camada de 0 a 100 cm o pasto/milho consorciado, soja/milho e 

soja/pasto consorciado não diferiram entre si e apresentaram os maiores estoques, com 

um incremente médio de 7,37 Mg ha-1 em relação a algodão/pousio, enquanto o pasto 

consorciado por 12 meses e soja/pasto consorciado apresentou redução média de 4,43 

Mg ha-1 (Figura 7b).  
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Figura 7: Estoques de carbono orgânico total na camada de 0 a 20 cm (a) e 0 a 100 cm(b) em um 

Neossolo Quartzarênico sob sistemas de produção agropecuária no Cerrado de Mato Grosso. Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). T1: algodão na safra seguido 
de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho 
consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto 
consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo na 
safrinha. 

O pasto consorciado por 12 meses e soja/pasto com pastejo foram os que 

apresentaram maior adição de resíduos (Tabela 3) e apresentaram decréscimo no E-

COT de 0 a 100 cm, quando comparado a algodão/pousio, contrariando Nunes et al. 

(2011) que avaliando diferentes plantas de cobertura em PD constataram que o maior 

aporte de biomassa vegetal resultou em maiores E-COT.  No entanto, Bochner et al. 

(a) 

(b) 
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(2008) ressaltam que a velocidade de decomposição dos resíduos é influenciada por 

características químicas dos componentes formadores da estrutura vegetal, sendo a 

Urochloa ruziziensis um vegetal com alta relação C/N e difícil decomposição. Aliado a 

isso, os resíduos da cultura foram mantidos na superfície do solo sendo necessário 

muitos anos para alcançar valores expressivos de C e N orgânicos em camadas mais 

profundas (Carvalho et al., 2009. Além disso, alterações na matéria orgânica total do solo 

podem ser difíceis de medir a curto e médio prazo (até vários anos) devido à variabilidade 

natural; portanto, é difícil quantificar os possíveis impactos a longo prazo de uma dada 

prática de manejo sendo mais provável que mudanças no manejo afetem frações lábeis 

da matéria orgânica e biomassa microbiana do solo no curto prazo (Mendhan et al., 

2002).  

O estoque de nitrogênio total (E-NT), na camada de 0 a 20 cm, apresentou 

diferença estatística significativa, em que o sistema soja/pasto com pastejo foi 0.78 Mg 

ha-1 (56%) superior à média dos demais tratamentos, os quais não diferiram entre si 

(Figura 8a).  O maior aporte de N ao sistema, via fixação biológica do N pela leguminosas 

em sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) em plantio direto pode ter 

contribuído para elevação nos estoques de N (Conceição et al., 2017; Laroca et al., 2018). 

Por outro lado, na camada de 0 a 100 cm, os sistemas soja/pasto com pastejo, soja/pasto 

consorciado, pasto/milho consorciado e soja/milho não diferiram entre si, e foram em 

média 1,110.78 Mg ha-1 (27%) superiores ao algodão/pousio, que apresentou o menor E-

NT (Figura 8b). 



 

34 
 

 

Figura 8: Estoques de nitrogênio total, na camada de 0 a 20 cm(a) e 0 a 100 cm (b) em um Neossolo 
Quartzarênico sob sistemas de produção agropecuária no Cerrado de Mato Grosso. Valores seguidos da 
mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). T1: algodão na safra seguido de pousio 
na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado 
na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto consorciado na 
safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo na safrinha. 

Na camada de 0 a 20 cm, onde a variação de E-COT e E-NT entre tratamentos foi 

menor, representa melhor os efeitos do manejo a curto prazo devido maior influência da 

fração particulada da MOS. A MOS da fração particulada, ou fração lábil, é mais sensível 

(a) 

(b) 
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ao sistema de manejo adotado e indicam frações mais assimiláveis de matéria orgânica, 

proveniente da decomposição de resíduos vegetais, a qual será metabolizada pelos 

microrganismos do solo e agregada a fração mineral e mais estável do solo. Assim, maior 

matéria orgânica particulada indica maior entrada de C e N em curto prazo, o que em 

longo prazo implicara em maiores estoques desses nutrientes. 

Os estoques de COP representaram em média 31,5% do E-COT, na camada de 

0-20 cm, considerado alto para as condições de Cerrado (Souza et al., 2006) e 

apresentaram diferença significativa, sendo soja/milho o que apresentou maior estoque 

e os menores por algodão/pousio e soja/pasto com pastejo, respectivamente (Figura 9a). 

Por outro lado, os E-NMOP não diferiram entre si, e representaram 20% do E-NOT na 

camada de 0 a 20cm (Figura 9b).  
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Figura 9: Estoques de carbono orgânico particulado (a) e nitrogênio na matéria orgânica particulada (b) em 
um Neossolo Quartzarênico sob sistemas de produção agropecuária no Cerrado Mato-grossense. Valores 
seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). T1: algodão na safra seguido 
de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho 
consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido de pasto 
consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo na 
safrinha. 

Os estoques de carbono orgânico total e particulado do tratamento soja/pasto com 

pastejo apresentou comportamento ao contrário do esperado, pois acreditava-se que 

este apresentaria os valores mais elevados. Pode-se atribuir esse comportamento ao 

atraso no plantio da pastagem (Tabela 2) seguidamente do final da época de chuvas 

(Figura 1), o que comprometeu a formação da pastagem, a qual foi suficiente para 

(a) 

(b) 
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manutenção dos animais em pastejo, porém, o consumo dessa fitomassa afetou 

negativamente a cobertura do solo e consequente adição de C ao solo a partir de 5 cm 

de profundidade. 

Na camada de 0 a 5 cm todos os tratamentos apresentaram Índice de Manejo de 

Carbono (IMC) superior a referência (algodão/pousio), porém apenas pasto/milho 

consorciado e soja/milho se diferiram estatisticamente, com 142,5% e 137,7%, 

respectivamente, enquanto soja/pasto com pastejo apresentou o menor incremento 

(109,6%). Por outro lado, na camada de 5 a 10 cm, houve menor labilidade da MOS e 

consequentemente decréscimo do IMC em soja/pasto com pastejo (85,0%) e pasto 

consorciado por 12 meses (99,4%), apesar de não diferenciarem estatisticamente da 

referência, enquanto pasto/milho consorciado e soja/milho apresentaram o melhor índice, 

com 142,5% e 137,7%, respectivamente (Tabela 6). 

Tabela 6: Labilidade (LAB), índice de labilidade (ilab), índice de estoque de carbono (IEC), e índice de 
manejo de carbono (IMC), em diferentes camadas, em um Neossolo Quartzarênico sob sistemas de 
produção agropecuária no Cerrado Mato-grossense. 

Tratamentos LAB Ilab IEC IMC 

Camada 0 a 5 cm 

T1* 0,5 ab - - 100,0 b 

T2 0,7 ab 1,4 ab 1,0 b 137,7 a 

T3 0,7 a 1,5 a 1,0 b 142,5 a 

T4 0,5 ab 1,0 ab 1,2 a 123,2 ab 

T5 0,5 ab 1,0 ab 1,1 ab 118,9 ab 

T6 0,5 b 1,0 b 1,1 ab 109,6 b 

Camada 5 a 10 cm 

T1* 0,3 bc - - 100 c 

T2 0,5 ab 1,7 a 0,8 c 137,8 b 

T3 0,5 a 1,8 a 0,9 bc 155,7 a 

T4 0,2 c 0,7 c 1,4 a 99,4 c 

T5 0,4 ab 1,5 ab 1,1 b 164,5 a 

T6 0,3 bc 1,0 bc 0,9 bc 85,0 c 

*Referência, com IMC 100. Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey 
(p<0,05). T1: algodão na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na 
safrinha; T3: pasto solteiro seguido de milho consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; 
T5: soja na safra seguido de pasto consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado 
com animais em pastejo na safrinha. 

Estes resultados são contrários ao demonstrado na literatura (Schiavo et al, 2011; 

Rossi et al, 2012; Leite et al, 2013) pois demonstram pouca melhoria da qualidade do 
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solo promovida pelo soja/pasto com pastejo (SIPA) em comparação aos demais sistemas 

de manejo. Entretanto, na camada de 0 a 5 cm, esse sistema apresentou o maior COT, 

enquanto o E-COP foi similar aos demais sistemas, indicando maior presença de C não 

lábil, esse proveniente da decomposição do C lábil uma vez que a fração particulada é 

usada pelos microrganismos do solo como fonte de energia. Portanto, contribui para a 

incorporação do COT (Silva et al 2016), logo esse resultado pode estar atrelado a maior 

atividade fisiológica da BMS. 

O IMC de 0 a 10 cm apresentou correlações positivas com atributos sensíveis da 

MOS que indicam melhoria da qualidade do solo, como COP (0,87*), N-MOP(0,61*), C-

BMS (0,68*), qMIC (0,79*), e negativas com atributos que podem indicar algum estresse 

na microbiota, RBS (-0,6*) e qCO2 (-0,61*), o que sugere a confiabilidade do uso de índice 

para monitorar os efeitos dos sistemas de manejo utilizados (Apêndice A). 

3.1.3 Biomassa microbiana do solo 

O carbono da biomassa microbiana do solo (C-BM) foi influenciado positivamente 

pela inserção de diversidade funcional nos sistemas, com exceção do sistema 

algodão/pousio o menor valor no sistema soja/pasto com pastejo devido ao atraso no 

plantio (Tabela 7). O incremento no C-BM foi na ordem de 8,7 (soja/pasto com pastejo) a 

12,7 vezes (pasto consorciado por 12 meses) em relação ao sistema de baixa diversidade 

(algodão/pousio).  O C-BM se correlacionou positivamente com o COP (0,83*) e qMIC 

(0,97*) (Apêndice A), indicando que os sistemas de manejo e a disponibilidade de 

carbono orgânico via resíduos vegetais foram fatores determinantes das diferenças 

nesse atributo, tendo em vista que esse representa a fração viva da MOS que é mais 

sensível as condições do meio. Os resíduos deixados no solo, exsudatos e a biomassa 

das raízes são usados como fonte de energia e nutrientes por microrganismos (Balota e 

Auler, 2011), incrementando assim o C-BM. Além disso, as rotações de culturas, a 

inclusão de leguminosas e a presença de fezes também potencializam o incremente da 

biomassa microbiana e, consequentemente, aumentando a qualidade do solo (Paul, 

2016). 
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Tabela 7: Respiração basal e quociente metabólico em um Neossolo Quartzarênico sob 
sistemas de produção agropecuária no Cerrado de Mato Grosso. 

Tratamento 
C-BM qMIC RBS qCO2 N-BM 

mg C kg-1solo % mg C-CO2 kg-1 solo h-1 mg C-CO2 g -1 BMS-C h-1 mg N kg-1solo 

T1 28.4 c 0.33 c 2.43 a 8.58 a 18.17 b 

T2 322.17 ab 3.69 a 0.80 b 0.25 b 22.47 b 

T3 330.98 ab 3.79 a 1.26 b 0.38 b 25.76 b 

T4 274.22 ab 2.61 b 0.73 b 0.27 b 45.77 a 

T5 360.59 a 3.66 a 0.78 b 0.22 b 30.44 ab 

T6 247.47 b 2.54 b 2.06 a 0.84 b 28.59 b 
Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). T1: algodão 

na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro 
seguido de milho consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido 
de pasto consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo 
na safrinha. 

O C-BM pode indicar maior acumulo de carbono orgânico com o tempo, o que 

poderia representar uma fonte de nutrientes disponíveis para as plantas, dependendo do 

manejo do solo. De acordo com Silva (2007) maior quantidade de carbono da biomassa 

microbiana reflete a presença de maior quantidade de matéria orgânica ativa no solo, 

capaz de manter elevada taxa de decomposição de restos vegetais e, portanto, de 

reciclar mais nutrientes.  

O quociente microbiano (qMic), que trata da relação C-BM/COT, apresentou 

diferença significativa entre os tratamentos, sendo o menor valor em algodão/pousio 

devido ao baixo CBM, e maiores proporções em pasto/milho consorciado, soja/milho e 

soja/pasto consorciado, com valor médio de 3,7% (Tabela 7). Já os pasto consorciado 

por 12 meses e soja/pasto com pastejo apresentaram teores médios de qMic, média de 

2,6%. Valores de 4 e 2% para áreas em rotação de culturas e pastagem, 

respectivamente, são comuns no Cerrado e valores acima ou abaixo disto indica acúmulo 

ou perda de carbono do sistema, logo esses sistemas podem estar iniciando um processo 

de perda de qualidade do solo (Carneiro et al., 2008), como ocorre em algodão/pousio 

(0,33%). Em pastagens é comum valores um pouco menores de 4% uma vez que ocorre 

a seleção de determinados grupos de microrganismos (Carneiro et al., 2009).  

O qMic reflete quanto do C orgânico está imobilizado na biomassa microbiana e 

maiores valores indicam maior potencial de conversão de COT em C-BM. Quando a 
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biomassa do solo está sob algum fator de estresse, a capacidade de utilização do C é 

diminuída, reduzindo assim o qMic. Além disso, em solos com matéria orgânica de difícil 

decomposição (alta relação C/N) a biomassa microbiana encontra-se sob estresse e é 

incapaz de utilizar totalmente o C orgânico e nesse caso, o qMic tende a diminuir 

(Pragana et al, 2012). Isso se refletiu na análise de correlação (Apêndice A) em que esse 

indicador se correlacionou negativamente com a RBS (-0,73*) e qCO2 (-0,89*) 

A respiração basal do solo (RBS) foi influenciada pela baixa diversidade 

(algodão/pousio) e pela presença do animal em pastejo (soja/pasto com pastejo) (Tabela 

7), em que esses sistemas promoveram elevação na respiração basal em relação aos 

demais. Por outro lado, o quociente metabólico (qCO2) demonstrou que soja/pasto com 

pastejo, apesar de apresentar alta RBS, mantém esse indicador estatisticamente igual 

aos demais tratamento, com exceção ao algodão/pousio, que foi o sistema com maior 

qCO2 (Tabela 7). Segundo Souza (2010), maiores valores de qCO2 estão 

correlacionados a condições de estresse e maior gasto de carbono para manutenção do 

metabolismo microbiano, e ao passo que se tornam mais eficientes perdem menos 

carbono na respiração, incorporando uma fração significativa ao tecido dos 

microrganismos. Dessa forma, o sistema soja/pasto com pastejo, ao contrário de 

algodão/pousio, apresenta biomassa microbiana com alta atividade, porém com 

eficiência, estimulada em decorrência de um sistema radicular denso e de constante 

renovação devido aos animais em pastejo, promovendo assim maior disponibilidade de 

nutrientes para a microbiota do solo. 

Para o nitrogênio da biomassa microbiana do solo (N-BM) destaca-se o pasto 

consorciado por 12 meses com 27,6 mg N kg-1solo (151%) mais N-BM que 

algodão/pousio (Tabela 7) mesmo sem ter recebido adubação nitrogenada. Por outro 

lado, os demais tratamentos receberam adubação nitrogenada no milho e algodão, em 

diferentes quantidades conforme abordado na metodologia. Destes, destaca-se o 

soja/pasto consorciado e soja/pasto com pastejo que promoveram incremento de 12,27 

e 10,42 mg N kg-1solo (67 e 57%), respectivamente, em relação ao algodão/pousio. 

Assim, parte do N pode ser proveniente da fixação biológica pelas leguminosas, quando 

presentes, como também da imobilização do N aplicado via fertilizantes como foi 
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constatado por Silvan (2003), em experimento de um ano onde a biomassa microbiana 

do solo foi capaz de imobilizar cerca de 15% desse nutriente via adubação.  

 O pasto consorciado por 12 meses não recebeu adubação nitrogenada, porém 

apresentou maior quantidade de N na biomassa microbiana, o que pode se atribuir a 

maior fitomassa, a qual forneceu substrato e proteção aos microrganismos, aliado ao 

tempo em que esse tratamento permaneceu com baixa perturbação antrópica, permitindo 

assim o estabelecimento de um ecossistema equilibrado capaz de manter o ciclo desse 

nutriente no solo, com um mínimo de perdas, principalmente por volatilização e lixiviação. 

Ainda, verificou-se correlação positiva desse atributo com a atividade da enzima urease 

(0,82*) e fitomassa (0,47*) (Apêndice A). 

A curto prazo o N imobilizado na BMS pode ser prejudicial a produção, porém 

benéfico a longo prazo, uma vez que, a biomassa microbiana, além de ser responsável 

pela ciclagem de nutrientes, é uma fonte importante de N potencialmente mineralizável, 

conforme a mortalidade dos microrganismos (Vargas e Scholles, 2000), o que indica que 

esse nutriente será disponibilizado para a cultura. 

3.1.4 Atividade Enzimática 

A atividade da urease diferiu-se entre os tratamentos, sendo expressiva a 

diferença entre pasto consorciado por 12 meses e os demais sistemas, com incremento 

de cerca de quatro vezes (Tabela 8). Comportamento e valores similares ao desse 

trabalho foram encontrados por Lanna et al (2010), onde a atividade de urease foi maior 

em solo cultivado com gramíneas. Isso se deve, provavelmente, à soma de fatores como 

restos vegetais de alta relação C/N e ausência de revolvimento das camadas superficiais 

do solo, o que estimula o aumento da diversidade dos microrganismos heterotróficos e 

da atividade de enzimas envolvidas na decomposição da matéria orgânica.  

Seguindo a mesma tendência da urease, a atividade da β-glicosidase foi 3,6 vezes 

superior em pasto consorciado por 12 meses quando comparado a média dos demais 

tratamentos (48,1 μg ρ-n g-1), os quais não se diferiram, sendo o soja/pasto com pastejo 

o sistema com menor atividade dessa enzima (Tabela 8). Avaliando a atividade 

enzimática de um Latossolo Vermelho-Amarelo no Cerrado, Matsuoka et al (2003) 
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encontraram valores similares a esse experimento, oscilando entre 47,2 e 78,01 μg ρ-n 

g-1. Por outro lado, Laroca et al. (2018) avaliando SIPA com a inserção de leguminosas 

na fase pastagem em um Latossolo Vermelho no Cerrado, encontrou valores superiores 

entre 209,8 e 329,8 μg ρ-n g-1. 

Tabela 8: Atividade enzimática em um Neossolo Quartzarênico sob sistemas de produção agropecuária no 
Cerrado de Mato Grosso. 

Tratamentos Urease β-glicosidase 

  μg NH4-N g-1 μg ρ-n g-1 

T1 1.4 b 48.58 b 

T2 2.05 b 43.53 b 

T3 1.38 b 62.03 b 

T4 7.66 a 155.54 a 

T5 2.65 b 56.15 b 

T6 2.13 b 30.22 b 

Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). T1: algodão 
na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: pasto solteiro 
seguido de milho consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na safra seguido 
de pasto consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com animais em pastejo 
na safrinha. 

 

A atividade das enzimas urease e β-glicosidase apresentaram alta correlação 

entre si (0,89*) e ambas se correlacionaram com o N-BMS (0,82* e 0,75*), N-MOP (0,48* 

e 0,65*), o COT (0,60* e 0,51*), a relação C/N totais (0,47* e 0,59*) e com a fitomassa 

(0,61*) (Apêndice A). Essas correlações estão intimamente ligadas aos produtos da 

atividade dessas enzimas, as quais são responsáveis pela decomposição da MOS, sendo 

a urease catalisadora da hidrólise da molécula de ureia em amônia e gás carbônico e a 

β-glicosidase atuante no estágio final da degradação da celulose e é responsável pela 

hidrólise dos resíduos da celobiose em D-glicose (Tabatabai, 1994).  

A atividade enzimática de um solo pode fornecer informações úteis do ponto de 

vista de sua qualidade porque boa parte dessa atividade está relacionada à formação de 

complexos com a matéria orgânica do solo e com a fração argila, indicando se o manejo 

de solo adotado favorece uma estabilização da matéria orgânica que não são passíveis 

de detecção num curto período de tempo (Balota et al., 2013). Lopes et al. (2013) em um 

estudo no Cerrado e Stott et al. (2010) em uma metanálise agregando diversos trabalhos 

ao redor do mundo, estabeleceram relações positivas entre a atividade da β-glicosidase 
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com o COT indicando que a atividade dessa enzima está correlacionada com o aumento 

e estabilidade da MOS. 

Trabalhos no Cerrado têm reportado a capacidade das enzimas do solo 

detectarem mudanças em função do sistema de manejo antes mesmo que alterações no 

C ou N da BMS sejam detectadas (Knupp et al., 2010; Peixoto et al., 2010). Balota et al. 

(2013) atribuí esse efeito ao fato de que a biomassa microbiana ativa do solo inicialmente 

tende a aumentar a produção de enzimas por causa do manejo adotado, qualidade e 

quantidade de resíduos vegetais adicionado ao solo, sem que isso se reflita em aumento 

de biomassa propriamente dita. 

3.1.5 Índice de caracteres 

O índice de caracteres como forma de avaliar a qualidade do solo conforme o 

sistema de manejo adotado (Tabela 9), demonstrou superioridade do pasto consorciado 

por 12 meses com 30 pontos, apresentando a classificação “a” em 7 e “ab” em 3 dos 16 

atributos avaliados, seguido pelos tratamentos soja/pasto consorciado, soja/milho, 

pasto/milho consorciado e soja/pasto com pastejo com 26,5, 26, 24,5 e 24 pontos. Por 

fim, como já esperado, algodão/pousio foi o pior tratamento com 17,5 pontos. Esses 

resultados são consequência principalmente da cobertura vegetal, quantidade e 

qualidade dos resíduos vegetais, tempo de permanência da cultura no sistema e indicam 

que a manutenção de cobertura vegetal sem perturbações por 12 meses foi mais eficiente 

em promover melhorias na qualidade do solo. 
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Tabela 9: Valores do índice de caracteres com base na significância da diferença de letras pelo teste de 
Tukey (p <0,05) na camada de 0 a 10 cm em Neossolo Quartzarênico, sob diferentes sistemas de manejo, 
com consórcio de plantas, e pastejo em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária (SIPA) no 
Cerrado de Mato Grosso. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

RBS 1 2 2 2 2 1 

N-BMS 1 1 1 2 1.5 1 

C-BMS 1 2.5 2.5 2.5 3 2 

qCO2 1 2 2 2 2 2 

qMIC 1 3 3 2 3 2 

Urease 1 1 1 2 1 1 

β-glicosidase 1 1 1 2 1 1 

C/N-Total 3 2.5 2.5 3 2.5 2 

C/N-MOP 0 0 0 0 0 0 

C/N-BMS 2 2 2 2.5 2 2.5 

Fitomassa 1.5 2 1 3 2.5 2.5 

COT 1 1 1 2 1.5 1.5 

C-MOP 1 2 2 2 1.5 1.5 

IMC 1 2 2 1.5 1.5 1 

NT 1 2 1.5 1.5 1.5 3 

N-MOP 0 0 0 0 0 0 

Total 17.5 26 24.5 30 26.5 24 
T1: algodão na safra seguido de pousio na safrinha; T2: soja na safra seguido de milho na safrinha; T3: 

pasto solteiro seguido de milho consorciado na safrinha; T4: pasto consorciado por 12 meses; T5: soja na 

safra seguido de pasto consorciado na safrinha; T6: soja na safra seguido de pasto consorciado com 

animais em pastejo na safrinha.  
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4. CONCLUSÕES 

 

1) As combinações de sistemas de manejo com níveis crescentes de diversidade e 

rotação de culturas influenciaram positivamente os atributos de qualidade de um 

Neossolo Quartzarênico no Cerrado de Mato Grosso.; 

2) Os sistemas de manejo com maior diversidade e tempo de permanência da U. 

ruziziensis foram os que mais influenciaram positivamente a matéria orgânica do solo 

até 10 cm de profundidade no curto prazo; 

3) Os atributos relacionados a biomassa microbiana do solo demonstraram certa 

estabilidade em todos os tratamentos, exceto o sistema com monocultura que 

apresentou maiores valores nos indicadores relacionados ao estresse ambiental. 
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APÊNDICE 

 
Apêndice A: Correlação de Pearson entre atributos biológicos de solo em na camada de 0 a 10 cm em Neossolo 
Quartzarênico, sob diferentes sistemas de manejo, com consórcio de plantas, e pastejo em um Sistema Integrado de 
Produção Agropecuária (SIPA) no Cerrado Mato-grossense. 


