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Resumo: Este estudo teve por objetivo avaliar a influência de diferentes sistemas de uso e manejo 
(eucalipto, mandioca e sorgo) sobre os estoques de carbono orgânico e atributos químicos de um 
Argissolo. As amostras de solo foram coletadas em setembro de 2009 (período seco) e abril de 2010 
(período chuvoso), nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm, para avaliação dos atributos químicos 
e dos teores de carbono orgânico (CO) e posterior cálculo dos estoques de CO. O cultivo do solo com 
uso constante de processos de revolvimento causou alterações sobre os atributos químicos do solo e 
um declínio nos teores e estoque de CO, sendo este verificado com maior intensidade na área 
cultivada com sorgo.  
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 INTRODUÇÃO 
 

Não se pode negar a existência de 
solos férteis, contudo, essa não é a regra, uma 
vez que predominam em nosso país solos 
ácidos, com baixa reserva de nutrientes e alta 
capacidade de fixação de fósforo. O cultivo 
desses solos sem a adição de fertilizantes e 
corretivos implica em forte comprometimento 
do rendimento das culturas. Do mesmo modo, 
a reposição inadequada de nutrientes 
exportados das lavouras, mesmo em solos 
originalmente férteis, ou sucessivamente 
cultivados, resulta em diminuição do 
rendimento das safras e prejuízo para o 
agricultor (Furtini neto et al., 2001). Sabe-se 
que uma adubação adequada pode conferir às 
plantas maior produtividade, melhor qualidade 
dos frutos, maior tolerância e resistência às 
pragas e doenças. Entretanto, para se fazer 
uma adubação adequada, dentre as diversas 
práticas utilizadas, faz-se necessária a 
avaliação da fertilidade do solo, principalmente 
em regiões onde a obtenção de elevadas 
produtividades é limitada em função de 
desequilíbrios nutricionais das culturas, devido 
aos baixos níveis de fertilidade do solo (Furtini 
Neto et al., 2001). A fertilidade do solo em uso 
agrícola é um dos requerimentos básicos mais 
importantes na conservação do solo e da água 

e, consequentemente, do meio ambiente. 
Nesse contexto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a influência de diferentes 
sistemas de uso e manejo sobre os estoques 
de carbono atributos químicos em um 
Argissolo. 

 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
  Neste resumo são apresentados os 
resultados de estoque de carbono orgânico e 
valores de Al3+, H +Al, pH em água, CTC a pH 
7,0, soma de bases (SB) e saturação por 
alumínio (m).  

Foi possível observar um declínio nos 
estoque de carbono quando o solo foi 
submetido a sistemas de manejo menos 
conservadores (SORG) (Tabela 1), com 
destaque para EUC e MAN que apresentaram 
os maiores valores. Paul & Clark (1989) 
afirmam que o aumento do estoque de CO em 
solos submetidos a sistemas mais 
conservacionistas de manejo pode estar 
associado a dois fatores principais: proteção 
física dos compostos orgânicos contra a 
decomposição microbiana, favorecida pela 
oclusão do CO nos agregados do solo; e 
proteção química dos compostos orgânicos 
por meio da interação destes com os minerais 



 

 

e cátions do solo, o que dificulta a sua 
decomposição. Em trabalho realizado por 
Theodoro et al. (2003) observou-se que as 
médias obtidas para a SB dos tratamentos 
(café orgânico e convencional) refletiram o 
comportamento das bases (Ca2+, Mg2+, K+ e 
Na+) no solo. De maneira semelhante observa-
se a SB e CTC a pH 7,0 do EUC superior a 
SOR e MAN em todas as profundidades e 
épocas, exceto na profundidade de 10-20 cm 

no período da seca, onde os tratamentos não 
diferiram. É possível observar também que os 
valores da SB e da CTC a pH 7,0 aumentaram 
no período de chuvas em relação ao período 
da seca para os tratamentos: EUC, MAN e 
SOR na profundidade de 0-5 cm; EUC e MAN 
na profundidade de 5-10 cm e EUC na 
profundidade de 10-20 cm (Tabela 1) 
 

 
Tabela 1. Estoque de carbono orgânico (CO) e valores de Al3+, H +Al, pH em água, CTC a pH 7,0, 
soma se bases (SB) e saturação por alumínio (m) em três sistemas de manejo e uso e em duas 
épocas de amostragem do solo (seca/chuvosa) nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm 

Período 
0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 

EUC MAN SORG EUC MAN SORG EUC MAN SORG 
 Estoque de CO (t ha-1) 
Seco 14,42Aa 8,61Ab 7,71Ab 10,60Aa 8,48Bb 6,95Ab 20,34Aa 18,27Aa 13,75Ab 
Chuvoso 11,84Ba 9,57Aab 7,54Ab 9,32Aab 10,36Aa 7,96Ab 18,57Aa 19,39Aa 15,59Aa 
 Al3+ (cmolc dm -3) 
Seco 0,00Aa 0,07Aa 0,00Aa 0,00Aa 0,07Aa 0,07Aa 0,00Aa 0,10Aa 0,03Aa 
Chuvoso 0,00Aa 0,07Aa 0,06Aa 0,07Aa 0,03Aa 0,00Aa 0,07Aa 0,17Aa 0,07Aa 
 H + Al (cmolc dm -3) 
Seco 2,93Aa 2,77Aa 1,40Ab 2,50Aab 2,83Ba 1,77Ab 2,33Aa 2,80Ba 1,40Bb 
Chuvoso 3,47Aa 3,73Ba 1,97Ab 3,17Aa 3,57Aa 2,20Ab 2,93Aab 3,57Aa 2,43Ab 
 pH (água) 
Seco 6,17Aa 5,87Aa 5,83Ba 6,13Aa 5,60Ab 5,67Aab 6,13Aa 5,63Ab 5,83Aab 
Chuvoso 5,87Ab 5,63Ab 6,35Aa 5,79Aa 5,71Aa 5,95Aa 5,80Bab 5,47Ab 6,04Aa 
 CTC a pH 7,0 (cmolc dm -3) 
Seco 9,56Ba 6,01Bb 4,93Bb 8,28Ba 5,50Bb 5,25Ab 7,22Ba 5,64Aa 4,95Aa 
Chuvoso 11,27Aa 7,80Ab 6,52Ac 10,77Aa 7,35Ab 6,34Ab 10,56Aa 7,00Ab 6,60Ab 
 SB (cmolc dm -3) 
Seco 7,19Ba 3,51Bb 3,75Bb 6,31Ba 2,90Bb 3,74Ab 5,29Ba 3,05Aa 3,75Aa 
Chuvoso 8,43Aa 4,42Ab 5,02Ab 8,39Aa 4,19Ab 4,50Ab 8,24Aa 3,62Ab 4,44Ab 
 V (%) 
Seco 75,20Aa 58,31Ab 76,09Aa 76,29Aa 52,91Ab 71,22Aa 72,18Aa 53,98Ab 75,53Aa 
Chuvoso 74,78Aa 56,71Ab 76,97Aa 77,97Aa 57,36Ab 70,65Aa 78,18Aa 51,54Ac 66,58Ab 
 m (%) 
Seco 0,00Aa 2,20Aa 0,00Aa 0,00Aa 2,61Aa 2,08Aa 0,00Aa 3,56Aa 1,13Aa 
Chuvoso 0,00Aa 1,71Aa 1,37Aa 0,85Aa 0,83Aa 0,00Aa 0,88Aa 0,88Aa 1,39Aa 
Médias seguidas pela mesma letra maiúsculas nas colunas e minúscula nas linhas em cada profundidade, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (p<0,05). EUC: eucalipto, MAN: mandioca, SOR: sorgo.  
 
 
 
CONCLUSÃO 
 

A implantação do cultivo do sorgo 
promoveu a maior redução nos estoques de 
carbono orgânico do solo nas diferentes 
profundidades estudadas. A época de 
amostragem influenciou nos resultados 
analíticos sendo, via de regra, observado uma 
melhora nos atributos de fertilidade na época 
chuvosa do ano.  
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