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RESUMO 

 

A preservação de adequados teores da matéria orgânica do solo (MOS) é 

fundamental para a manutenção da sua qualidade física, química e biológica, pois a 

MOS está atrelada a todos os processos envolvendo estes três elos. A MOS contém 

grande parte do carbono e estoque de nutrientes, logo, estudos sobre a sua 

sensibilidade às mudanças no uso da terra, principalmente em solos arenosos, são 

de suma importância para o monitoramento da sua qualidade. O objetivo deste 

estudo foi avaliar as alterações nos atributos químicos e o metabolismo microbiano 

do solo sob os sistemas SPD, convencional e integrado de produção agropecuária 

(SIPAs), após cinco anos do início dos sistemas, para compará-los quanto à 

qualidade do solo e a produtividade da soja em sucessão. O experimento foi 

conduzido no município de Caiuá- SP, em delineamento experimental de blocos ao 

acaso com 7 tratamentos e três repetições: 1 - Soja - Urochloa ruziziensis + soja; 2 - 

Soja - Megathyrsus maximus (capim Zuri) + soja; 3 - Soja – Urochloa brizantha 

(capim Paiaguás) + soja; 4 - Soja – Urochloa brizantha (capim Piatã - pastejo por 3 

anos) + soja; 5 - Soja – capim Paiaguás (pastejo por 3 anos) + soja; 6 - Soja (Plantio 

direto); 7 - Soja (Preparo convencional). Após o cultivo da soja na safra 2019/20, em 

cada parcela da área experimental, foram coletadas amostras deformadas para o 

levantamento da fertilidade do solo nas camadas de 0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m, 

e na camada de 0-0,10 m foi determinada à atividade respiratória microbiana e o 

carbono da biomassa microbiana bem como, a avaliação enzimática do solo. Os 

SIPAs que incluem forrageiras perenes por mais de dois anos na rotação com a 

cultura da soja melhoraram a qualidade química e biológica do solo arenoso. A 

fertilidade do solo arenoso pouco se alterou no período de cinco anos após 

implantação dos SIPAs em comparação com o SPD. Os benefícios relacionados à 

atividade enzimática e ciclagem de nutrientes em SIPAs podem ser mais 

pronunciados em médio em longo prazo, em comparação aos sistemas 

convencionais ou ao SPD na sucessão milho-soja. Em geral, os sistemas com 

pastagens perenes foram mais expressivos na melhoria da qualidade do solo, 

principalmente quanto à saturação por bases. A produtividade da soja em SPD é 



 

 

maior no sistema de pastagem perene em relação ao pousio e preparo 

convencional. 

Palavras-chave: sistemas integrados; plantio direto; matéria orgânica; análise 

enzimática, pastagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The preservation of adequate levels of soil organic matter (SOM) is essential for the 

maintenance of its physical, chemical and biological quality, because SOM is linked 

to all the processes involving these three links. SOM contains a large part of the 

carbon and nutrient stock, therefore, studies on its sensitivity to changes in land use, 

especially in sandy soils, are of paramount importance for monitoring its quality. The 

objective of this study was to evaluate the changes in chemical attributes and soil 

microbial metabolism under no-tillage, conventional and integrated agricultural 

production systems (ISPAs), five years after the beginning of the systems, to 

compare them regarding soil quality and soybean yield in succession. The 

experiment was conducted in the city of Caiuá- SP, Brazil, in a randomized block 

design with seven treatments and three repetitions: 1 - Soybean - Urochloa 

ruziziensis + soybean; 2 - Soybean - Megathyrsus maximus (Zuri grass) + soybean; 

3 - Soybean - Urochloa brizantha (Paiaguás grass) + soybean; 4 - Soybean - 

Urochloa brizantha (Piatã grass - grazing for 3 years) + soybean; 5 - Soybean - 

Paiaguás grass (grazing for 3 years) + soybean; 6 - Soybean (No-tillage); 7 - 

Soybean (Conventional tillage). After soybean cultivation in the 2019/20 crop year, in 

each plot of the experimental area, deformed samples were collected for the soil 

fertility survey in the 0-0.10; 0.10-0.20 and 0.20-0.40 m layers, and in the 0-0.10 m 

layer microbial respiratory activity and microbial biomass carbon were determined, as 

well as soil enzymatic evaluation. ISPAs that include perennial forage for more than 

two years in the rotation with soybean crop improved the chemical and biological 

quality of the sandy soil. The fertility of the sandy soil changed little within five years 

of implementing ISPAs compared to no-tillage system. The benefits related to 

enzyme activity and nutrient cycling in ISPAs may be more pronounced in the 

medium to long term compared to conventional systems or no-tillage system in corn-

soybean succession. In general, the systems with perennial pastures were more 

expressive in the improvement of soil quality, especially regarding base saturation. 

Soybean productivity under no-till is higher in perennial pasture systems when 

compared to fallow and conventional tillage. 

Keywords: integrated systems; no-tillage; organic matter; enzymatic analysis, 

pastures. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

O solo é um sistema trifásico composto por matéria nas formas sólida, líquida 

e gasosa, em que a proporção dessas partes pode significar uma limitação ou 

aptidão para práticas agropecuárias, à curto, médio ou longo prazos. Levando em 

consideração apenas as características limitantes de natureza edáfica, como alta 

acidez, elevados teores de alumínio tóxico (Al3+), baixa saturação por bases, entre 

outras, quando detectadas, a grande maioria é passível de melhoramento com 

operações relativamente simples, para atender às demandas das culturas. 

Dentre os indicadores de qualidade do solo, os biológicos e microbiológicos 

merecem atenção especial por terem função na formação do solo e remediação de 

processos de decomposição da matéria orgânica, formação do húmus, ciclagem de 

nutrientes, respiração basal e atividade enzimática (LIU; XING; YANG, 2017), além 

de servirem como indicadores de alterações ambientais devido ao processo de 

degradação do solo. 

Sabe-se que nas condições tropicais e no cerrado, as perturbações causadas 

sobre o solo, são mais acentuadas, visto que, operações de preparo, como 

gradagens e arações ocorrem com maior frequência. Tais operações são 

necessárias no preparo inicial das áreas, entretanto, são notórios os vários graus de 

degradação dos solos submetidos a essas operações em áreas mal geridas com 

emprego indiscriminado dessas práticas que destroem a estrutura do solo e o expõe 

às intempéries ambientais, promovendo a oxidação e consequentemente perda da 

matéria orgânica do solo (MOS). 

Os solos predominantes no cerrado apresentam alto grau de intemperismo 

físico e químico. Naturalmente, apresentam baixa capacidade de troca catiônica 

(CTC) e, uma vez que, com o aumento do intemperismo há aumento na 

eletropositividade do solo, este tende a ser acometido por intensa perda de bases, 

que lixiviam para camadas mais profundas do solo e tornam-se indisponíveis para as 

raízes da maioria das culturas anuais. Assim, torna-se importante a manutenção de 

cobertura vegetal do solo e a rotação de culturas com diferentes arquiteturas de 

sistema radicular. 

Nesta linha de manutenção de palhada no solo, o sistema plantio direto (SPD) 

tem como premissas o mínimo revolvimento do solo (apenas na linha de 
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semeadura), o acúmulo de resíduos vegetais na superfície para a sua proteção e a 

rotação de culturas, portanto, pressupõe o aumento ou manutenção do conteúdo da 

MOS. O SPD associado aos sistemas integrados de produção agropecuária (SIPAs), 

em suas várias modalidades (lavoura-pecuária, lavoura-pecuária- floresta, pecuária-

floresta, etc), apresentam aspectos que se assemelham ao ambiente natural, com o 

objetivo de se manter próximo do equilíbrio existente na natureza, pois visam 

ciclagem de nutrientes e diversificação de espécies vegetais e até mesmo pastejo 

animal na mesma área, fatores de grande importância na busca pela 

sustentabilidade dos sistemas produtivos. 

A MOS representa uma importante fonte de nutrientes em condições tropicais, 

em que seu conteúdo pode refletir decisivamente na qualidade física, química e 

biológica do sistema solo. Desde as suas formas mais lábeis às mais recalcitrantes, 

a MOS tem um papel chave em vários serviços ecossistêmicos, entre os quais estão 

a nutrição das plantas, a estruturação dos solos e a fixação de gases atmosféricos, 

como o dióxido de carbono (CO2). 

Portanto, dada a propriedade tamponante da MOS para o fornecimento dos 

macros e micronutrientes às culturas, entre outros benefícios citados, a sua 

preservação e/ou acúmulo representa uma questão de importância econômica e 

ambiental. Porém, são necessários estudos mais aprofundados sobre a MOS nas 

condições do cerrado, contemplando desde as suas frações mais lábeis às mais 

recalcitrantes. Uma vez que as substâncias húmicas (SHs) podem ser as frações da 

MOS mais relacionadas à qualidade do solo e à nutrição das plantas, pesquisas 

sobre a sensibilidade dessas frações às mudanças do uso da terra nas condições do 

cerrado são necessárias, frente às novas tecnologias de produção, com destaque 

para a integração lavoura-pecuária. 

 

1.1 OBJETIVOS 

  

O objetivo do presente estudo foi avaliar as alterações nos atributos químicos 

e o metabolismo microbiano do solo sob os sistemas plantio direto, convencional e 

integrados de produção agropecuária, após cinco anos do início desses sistemas, 

para compará-los quanto à qualidade de um solo arenoso e produtividade da soja 

em sucessão. 
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1.1.1 Objetivos específicos 

     

I. Determinou, dentre os sistemas, o (s) que proporcionaram melhor (es) 

condições de qualidade química e atividade enzimática como consequência do tipo 

de uso da terra.     

II. Avaliou as influências de cada modalidade e sistemas de cultivos que 

melhor (es) se correlacionaram com a qualidade do solo e a produtividade vegetal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

2.1 Dinâmica da matéria orgânica do solo sob sistemas de produção agrícola 

   

Numa definição clássica, segundo Steverson (1994), a matéria orgânica do 

solo (MOS) pode ser entendida como a fração que compreende todos os 

organismos vivos e seus derivados nos mais variados graus de decomposição. 

Segundo o autor, até os resíduos vegetais presentes na superfície do solo podem 

ser considerados componentes da MOS. No entanto, no manejo da fertilidade do 

solo, segundo Silva e Mendonça (2007), frequentemente, refere-se à MOS como 

sendo a fração não-vivente, que é representada especialmente pelas frações 

orgânicas estabilizadas na forma de substâncias húmicas (SHs).  

A MOS desempenha um papel importante para a produtividade dos solos 

tropicais, porque fornece energia e substratos que promovem a diversidade 

biológica, contribuindo e influenciando diretamente na manutenção da qualidade do 

solo e da funcionalidade dos ecossistemas (WENDLING et al., 2010). As frações 

não húmicas são compostos lábeis com taxa de decomposição relativamente rápida, 

e são facilmente utilizadas como substratos por microrganismos do solo (SCHMIDT 

et al., 2011). Em contrapartida, as SHs, frações mais estáveis da MOS, são 

compostos coloidais com alto tempo médio de persistência e nelas se encontram 

grande parte do C orgânico total e N do solo (LAL, 1994, MILORI et al., 2002; 

BALDOTTO; BALDOTTO, 2014; HAN et al., 2016).  

O conteúdo da MOS é fortemente alterado em solos cultivados, 

especialmente nas regiões tropicais e semiáridas, onde ocorre a sua rápida 

decomposição devido às modificações em condições tais como aeração, 

temperatura e teor de água no solo (ASHAGRIE et al., 2007). Os resultados dessas 

alterações são negativos sobre muitas funções do solo, que são diretamente ou 

indiretamente relacionadas à MOS, devido à sua capacidade de reter água e 

nutrientes.  

Em geral, a redução dos teores de MOS em áreas de cultivos intensivos é 

atribuída à oxidação microbiana dos materiais orgânicos que ficam expostos após a 

destruição dos agregados do solo, os quais os protegiam (SPACCINI et al., 2006). 

Também, Cardelli et al. (2012), relatam que, assim como o conteúdo e a qualidade 
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da MOS, a atividade bioquímica é alterada, principalmente, quando os ecossistemas 

naturais são convertidos em áreas de cultivos, como pastagens e culturas anuais.  

Esta alteração na MOS pode ser atribuída à perda de componentes 

hidrofóbicos devido à ruptura de macroagregados do solo e a exposição de 

compostos orgânicos à oxidação biótica e abiótica, que podem gerar associações 

húmicas menos estáveis e estruturas de solo mais frágeis (PICCOLO, 2002). Em 

tese, essas afirmações foram confirmadas por Piccolo et al. (2005) em solos 

nigerianos, onde observaram que a alteração do estado da MOS sob cultivo causou 

a perda de suas propriedades protetoras, em geral, diminuindo a hidrofobicidade 

acumulada sob floresta e aumentando o conteúdo relativo de produtos de oxidação.  

Como visto, a MOS pode ser alterada em maior ou menor grau, e é um dos 

atributos mais sensíveis ao manejo dos solos (BARRETO et al., 2008). Entretanto, 

apenas a avaliação do carbono orgânico total (COT) pode não ser suficiente para 

detectar influência do manejo de uso da terra, sendo necessário, portanto, uma 

avaliação mais minuciosa dos diferentes compartimentos da MOS para detectar 

alterações na sua composição. Assim, vários estudos em diferentes condições 

ambientais têm demonstrado que o fracionamento físico (CONCEIÇÃO et al. 2005; 

LIMA et al. 2008; SANTOS et al., 2012) pode identificar alterações promovidas pelos 

sistemas de manejo dos solos (ROSSI et al., 2011; BEZERRA et al., 2013; LOSS et 

al., 2013; ROSSET et al., 2016).  

 

2.2 Frações físicas e químicas da matéria orgânica do solo 

 

O fracionamento físico da MOS pode ser realizado pelos métodos 

densimétrico e granulométrico. Com o método densimétrico são isolados e 

quantificados os compartimentos mais lábeis, ou seja, a fração leve (FL) composta 

pelas frações leve livre (FLL) e intra-agregada (FLI) (CHRISTENSEN, 1992; 

JANZEN et al., 1992). Com o método granulométrico são isolados e quantificados os 

compartimentos mais humificados, ligados à fração mineral do solo (areia, silte e 

argila). Esta é a fração pesada (FP), e apresenta maior estabilidade às perturbações 

no solo, causadas pelo manejo em curto período de tempo (BAYER et al., 2004).  

A FL corresponde à matéria orgânica não complexada e é composta por 

resíduos vegetais, animais e microbianos em vários estádios de decomposição 
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(PEREIRA et al., 2010), pode ser encontrada livre na matriz do solo (fração leve livre 

– FLL) ou oclusa no interior dos agregados (fração leve intra-agregada – FLI) 

(ROSA, 2010). Esta fração é fundamental para a ciclagem de C entre os 

compartimentos e para a ciclagem de nutrientes em curto prazo. Porém, devido à 

sua grande sensibilidade às alterações no uso e manejo do solo, pode ser facilmente 

perdida pelo uso e manejo inadequado nos primeiros anos de cultivo (MIELNICZUK, 

2008).  

A influência do manejo do solo sobre os teores das FLL e FLI foi observada 

por Santos et al. (2012), que destacaram o efeito positivo do SPD sobre os teores da 

FLL, comparado ao preparo convencional do solo, o qual pode estar relacionado, 

entre outros fatores, à maior adição e manutenção dos resíduos culturais na 

superfície. Quanto à FLI, Conceição et al. (2008) ressaltam a importância dos 

sistemas de manejo sem revolvimento do solo para a promoção da proteção física, 

como um mecanismo relevante de estabilização da MO em solos brasileiros.  

Estudos relatam que a fração leve (FLL e FLI) pode ser considerada como 

indicador da qualidade do sistema de manejo, e devido à sensibilidade dessa fração, 

infere-se que este compartimento possa ser utilizado como indicador da qualidade 

do solo para avaliação de sistemas de manejo recentes (PINHEIRO et al. 2004; 

CONCEIÇÃO et al. 2005; LIMA et al. 2008; SANTOS et al., 2012; SANTOS et al., 

2013).  

A fração pesada (FP) é dividida de acordo com o tamanho das partículas, 

separadas e classificadas como FP-areia (>53 μm); FP-silte (2-53 μm) e FP-argila 

(0-2 μm). Diferente do que ocorre com a FL, a FP é menos alterada pelo manejo e 

uso do solo em curto período de tempo, desta forma, a FP apresenta uma ciclagem 

lenta (BAYER et al., 2004; SANTOS et al., 2012), o que pode ser devido ao seu 

conteúdo ser altamente decomposto e estabilizado, principalmente por interações 

com partículas minerais (BALDOCK; SKEJMSTAD, 2000). 

Os sistemas com menor revolvimento do solo são favoráveis para o aumento 

da FP-areia (SILVA; MENDONÇA, 2007), sendo esta fração composta de resíduos 

vegetais e outros materiais aderidos à superfície das partículas, sendo mais 

suscetível a ação de microrganismos, em relação às demais frações pesadas 

(FELLER; BEARE, 1997). As frações silte e argila são constituídas de material 

orgânico num estádio mais avançado de decomposição, e essas frações formam, 
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facilmente, associações organo-minerais em virtude da grande área superficial 

específica dessas partículas minerais (CONCEIÇÃO, 2006; GREGORICH et al., 

2006).  

As frações físicas, reportadas anteriormente, representam uma fase 

transitória entre o material orgânico e a MO com maior grau de humificação. Num 

estádio mais avançado de decomposição, são formadas as substâncias húmicas da 

matéria orgânica do solo, classificadas como: ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos 

(AH) e huminas (HU). Dessas frações, os AHs representa a fração intermediária no 

processo de estabilização dos compostos húmicos. Esses ácidos são, portanto, um 

marcador natural do processo de humificação e refletem o uso e o manejo do solo 

(RANGEL; SILVA, 2007).  

A humificação da MOS pode ser entendida como um processo de síntese 

e/ou resíntese de compostos orgânicos que são adicionados ao solo e depende de 

vários fatores, tais como o clima, quantidade e qualidade do material vegetal 

incorporado e manejo do solo (TAVARES; NAHAS, 2014).  

Apesar dos estudos sobre SHs não serem recentes, os processos de 

formação dessas substâncias ainda são pouco compreendidos. A princípio, a teoria 

clássica considera que as SHs são formadas a partir de lignina modificada, porém, 

as rotas baseadas na síntese dessas substâncias a partir da condensação de 

polifenóis e compostos aminados são as mais aceitas atualmente, a chamada teoria 

da rota dos polifenóis (SILVA; MENDONÇA, 2007).  

Entre os extremos mínimos e máximos, a literatura tem relatado que cerca de 

40 a 90% da MOS seja constituída pelas SHs, as quais são determinadas com base 

na solubilidade em meio ácido ou alcalino (STEVERSON, 1994; PAUL et al., 2001; 

MENDONÇA; MATOS, 2005; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Conforme Sutton e 

Sposito (2005), a humina é a fração insolúvel em qualquer condição de pH, os 

ácidos húmicos compõem a fração solúvel sob condições alcalinas e insolúvel em 

meio ácido; e os ácidos fúlvicos compõem a fração solúvel sob condições alcalinas e 

ácidas.  

As SHs conferem tonalidade escura aos solos, característica marcante de 

solos orgânicos. Segundo Piccolo (2001) e MacCarthy (2001), essas substâncias 

participam da maior parte do material escuro presente no húmus, sendo complexas 

misturas supramoleculares coloidais. Jamala e Oke (2013) descrevem essas 
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substâncias como resultado da degradação microbiana de biomoléculas, como 

lipídios, proteínas, carboidratos e lignina, que são dispensadas no solo após a morte 

de células. Estes autores ainda ressaltam que as SHs podem quelatizar cátions 

multivalentes como o Mg+2, Ca+2 e o Fe+2, sendo este mecanismo de grande 

importância para aumentar a disponibilidade destes cátions para os organismos, 

inclusive às plantas.  

A estruturação e a capacidade de retenção de água no solo, também são 

efeitos benéficos atribuídos às SHs, além disso, esses compostos podem ligar-se a 

metais pesados, reduzindo a toxicidade e deficiência desses elementos nos solos 

(McCARTHY, 2001). Wang e Mulligan (2010) utilizaram SHs para remediação de 

arsênico e metais pesados, indicando-as como possíveis remediadoras para reduzir 

e evitar contaminação no solo. Albers et al. (2008) e Celano et al. (2008) avaliaram a 

influência de SHs sobre herbicidas e observaram a sua interação com as moléculas 

orgânicas xenobióticas.  

O efeito hormonal vegetal das SHs também é relatado na literatura. Segundo 

Trevisan et al. (2010), a atividade auxínica das SHs é, provavelmente, o principal 

fator biológico responsável pelos efeitos positivos exercidos por elas sobre a 

fisiologia das plantas.  

Nesse cenário, a manutenção e/ou aumento das SHs nos solos cultivados é 

necessário para suprir a demanda energética das culturas e microrganismos, e 

mitigar as emissões de gases do efeito estufa (GEE) para a atmosfera, causadas 

pelas atividades agropecuárias.  

 

2.3 Atributos químicos do solo sob sistemas de produção agropecuária  

 

Qualquer alteração no solo pode influenciar diretamente na estrutura, 

atividade biológica e, consequentemente, na sua fertilidade (BROOKES, 1995) com 

reflexos à sua qualidade e à produtividade das culturas (CARNEIRO et al., 2009). 

Portanto, as modificações que ocorrem na estrutura dos solos agrícolas em razão do 

uso e do manejo inadequados são sumamente importantes para a escolha de 

sistemas que priorizam a conservação das propriedades dos solos e aumentem o 

potencial produtivo dessas áreas (ROZANE et al., 2010).  
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O sistema de cultivo convencional foi o mais utilizado no processo de 

ocupação do Cerrado brasileiro, com uso de arados e grades pesadas no preparo do 

solo (COSTA et al., 2006). Entretanto, sabe-se que o constante preparo do solo, 

adubações e calagens intensivas promovem, quando executadas de modo incorreto, 

alterações físicas do solo, refletindo negativamente nos atributos físicos, químicos, 

físico-químicos e atividades biológicas (SANTOS et al., 2010).  

A reversão dessa degradação do solo pode ser realizada por meio de práticas 

conservacionistas, como o sistema plantio direto (SPD) e/ou sistemas integrados de 

produção agropecuária (SIPAs) (MORETI et al., 2007; LOSS et al., 2011), que têm 

demonstrado alta eficiência em preservar os recursos naturais e possibilitam 

exploração racional dos solos (KLUTHCOUSKI et al., 2007) com reflexos positivos 

sobre os seus atributos químicos, físicos e biológicos (SPERA et al., 2010; SANTOS 

et al., 2011; CHIODEROLI et al., 2012; MENDONÇA et al., 2013).  

Assim, estudos sobre a dinâmica de nutrientes nos solos sob Cerrado e o 

manejo da fertilidade com o crescimento e desenvolvimento de plantas e/ou animais 

podem otimizar o uso dos insumos, como fertilizantes e corretivos, e contribuírem na 

tomada de decisões sobre o estabelecimento de práticas que se aproximam ao 

sistema de cultivo e à sustentabilidade (GOEDERT; OLIVEIRA, 2007), como o SPD, 

que propicia um ambiente orgânico que favorece a preservação da umidade e da 

fertilidade do solo, e que facilita a disponibilidade de nutrientes na solução do solo 

para absorção pelas plantas (GATIBONI et al., 2007).  

Em SPD, Bayer et al (2004) relatam que o acúmulo de C no solo ocorre 

preferencialmente na matéria orgânica particulada (fração leve), que é mais sensível 

ao manejo do solo que o carbono orgânico total (COT). Entretanto, após cinco anos 

de estudo no Cerrado, Campos et al. (2011) observaram que o solo sob SPD 

incrementou os teores de COT, que contribuiu para a redução da acidez e aumento 

da CTC do solo, na profundidade de 0 a 0,20 m, além de incremento nos teores de P 

e na soma de bases, na mesma profundidade.  

O COT está diretamente ligado aos atributos químicos, físicos e biológicos do 

solo, que tem alta capacidade de reter o C a uma taxa de cerca de 1 Pg C ha-1 ano-1 

(JAGADAMMA; LAL, 2010). Nesta mesma linha de pesquisa, Gazolla et al. (2015) 

avaliaram diferentes modalidades de cultivos, e observaram que o sistema ILP 

apresentou os maiores valores de COT nas camadas superficiais do solo, com 
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valores semelhantes à área de Cerrado nativo, nas camadas mais profundas do 

solo. Segundo os autores, o consórcio do milho com capins tropicais incrementou o 

aporte de matéria orgânica pelo sistema radicular dessas gramíneas, com destaque 

para a Urochloa, que possui sistema radicular bem desenvolvido, resultando em 

maiores teores de C nas profundidades 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m, nas áreas de ILP 

em relação aos demais sistemas de manejo.  

Entretanto, é importante salientar que a ausência de reposição total ou parcial 

de nutrientes por meio de adubação mineral ou orgânica, ao longo dos anos, pode 

reduzir a disponibilidade para as plantas (COSTA et al., 2014). Por isso, o sistema 

ILP, por meio do cultivo consorciado, além de suprir a necessidade da produção de 

silagem ou grãos, possibilita a formação de pastagem de alta qualidade na 

entressafra (COSTA et al., 2015b), haja vista que esta última se beneficia do efeito 

residual das culturas produtoras de grãos, além de formar palhada para os cultivos 

sucessores em SPD.  

Portanto, a adequada nutrição das espécies de cobertura, é importante para a 

retenção dos nutrientes na palhada residual acumulada ao longo dos anos, 

especialmente de espécies do gênero Urochloa, que apresentam grande potencial 

para ciclagem de nutrientes, sobretudo de N e K (PARIZ et al., 2011; PACHECO et 

al., 2013; COSTA et al., 2015a; MENDONÇA et al., 2015), consistindo em uma fonte 

lábil de nutrientes que irá contribuir para a melhoria na fertilidade do solo sob ILP 

associado ao SPD. Assim, a palhada torna-se de fundamental importância para a 

consolidação e manutenção do SPD (COSTA et al., 2014), pelo seu papel de 

proteção física para o solo e contribuição para a formação de compostos que 

servirão como fonte de nutrientes e energia para as plantas e biota do solo 

(WENDLING et al., 2010; JAMALA; OKE, 2013).  

Sistemas ILP associados ao SPD, segundo Costa et al (2015b), mesmo com 

alta exportação de nutrientes e tráfego de máquinas, foram eficientes para 

manutenção e até melhoria da fertilidade e dos estoques de carbono do solo. Além 

disso, os autores detectaram incremento da macroporosidade, porosidade total, 

diminuição da resistência mecânica à penetração e densidade do solo, nas camadas 

de 0-0,10 e 0,10-0,20 m, ao longo de três anos. Também, Salton et al. (2008) 

relatam que sistemas de manejo do solo com pastagem permanente ou em rotação 

com lavoura em plantio direto favorecem a formação de agregados estáveis de 
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maior tamanho, em relação aos sistemas apenas com lavouras ou com lavouras em 

rotação com pastagens em ciclos maiores que três anos. Segundo os autores, a 

estabilidade dos macroagregados está relacionada ao teor de C orgânico no solo.  

 

2.4 Atividade enzimática do solo  

 

Os atributos físicos, químicos e biológicos do solo são alterados em função do 

manejo e uso da terra. O tempo para que tais atributos apresentem algum grau de 

alteração em resposta ao tipo de manejo pode variar dependendo das condições 

edafoclimáticas locais. Entre estes atributos, a microbiologia é o que pode ser 

modificado em menor espaço de tempo.  

Vários índices de qualidade de solo propostos na literatura incluem a 

atividade enzimática como um fator importante a ser considerado (BALOTA et al., 

2013), uma vez que, assim como a diversidade microbiana, biomassa microbiana e 

a taxa de respiração, a atividade enzimática é um indicador sensível que pode ser 

utilizado no monitoramento de alterações ambientais decorrentes do uso agrícola 

(EPELDE et al., 2014). 

Dentre os atributos microbianos, o carbono da biomassa microbiana (CBM) 

tem sido bastante utilizado para avaliar o efeito dos sistemas de manejo sobre a 

qualidade biológica do solo. Porém, apenas a determinação do CBM não fornece 

indicações sobre a atividade dos microrganismos do solo, sendo necessário avaliar 

outros atributos que possam medir o estado metabólico da comunidade microbiana 

edáfica (MENDES et al., 2012), como a atividade de enzimas do solo e a respiração 

basal (MATSUOKA; MENDES; LOUREIRO, 2003).  

A produção de enzimas por raízes de plantas (BALOTA et al., 2013) e 

microrganismos do solo é regulada pela sua demanda e pela disponibilidade do 

substrato, que, por sua vez, é alterado por vários fatores, como temperatura, teor de 

água do solo, pH e outros (BURNS et al., 2013; LI et al., 2018). Assim, a atividade 

enzimática é influenciada, tanto pelo sistema de manejo do solo, como por efeito da 

sazonalidade ambiental (EVANGELISTA et al., 2012).  

As enzimas do solo têm papel de extrema importância nas transformações 

mediadas pela biomassa microbiana, e são responsáveis pela catalisação das 

reações ou estão diretamente envolvidas nos processos de ciclagem de nutrientes e 
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degradação de substratos complexos (ŠTURSOVÁ; BALDRIAN, 2011; SNAJRD et 

al., 2013; DEMISIE et al., 2014).  

De acordo com Melo et al. (2010), as enzimas responsáveis pela atividade 

enzimática podem ser intracelulares, relacionadas às células microbianas, e 

extracelulares, produzidas por organismos vivos que o habitam, os quais as 

excretam para o ambiente com finalidades de degradar moléculas de alto peso 

molecular. As pesquisas têm focado em alguns grupos, tais como as glicosidases, 

arilsulfatases, fosfatases e ureases, que estão envolvidas nos processos de 

ciclagem e do C, S, P e N, respectivamente. Deste modo, a atividade enzimática 

pode ser utilizada como indicadora de alterações na atividade microbiana, 

principalmente restrita àqueles processos em que as enzimas estão envolvidas, 

como formação e degradação da matéria orgânica ou mineralização de nutrientes 

(BALOTA et al., 2013).  

A arilsulfatase catalisa a hidrólise de ésteres de sulfatos que compõem uma 

das formas orgânicas do enxofre. Grupo de enzimas pertencentes à classe das 

hidrolases que catalisam a hidrólise extracelular da ligação éster de sulfato ligado ao 

radical arila (MELO et al., 2010). Acredita-se que esta enzima seja a responsável 

pela ciclagem do enxofre no solo por meio dos processos de mineralização (AL-

KHAFAJI; TABATABAI, 1979), liberando sulfato, que é a forma com que o enxofre é 

assimilado pelas plantas.  

As β-Glucosidases catalisam a hidrólise de diferentes glicosídeos e 

desempenham um papel importante na quebra de oligossacarídeos de baixa massa 

molecular para a produção de monossacarídeos, sendo a principal fonte de energia 

para os microrganismos no solo (MARTÍNEZ et al., 2007). 

Enquanto que a fosfatase ácida atua no processo de mineralização de ésteres 

e anidridos de ácido fosfórico sendo fundamentais na mineralização do fósforo pela 

hidrólise de ésteres de fosfatos, promovendo sua liberação na forma inorgânica a 

partir fósforo orgânico, disponibilizando-o para as plantas e demais organismos no 

solo (TABATABAI, 1994, KEDI et al., 2012). Ainda segundo os autores, a enzima 

fosfatase ácida também é produzida por vegetais, porém, com maior participação da 

microbiota do solo, ao contrário da fosfatase alcalina.  

A urease é a enzima que catalisa a reação de hidrólise da ureia a CO2 e NH4
+. 

A análise de sua atividade tem capacidade de discriminar o efeito da adição de 
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resíduos vegetais, fertilizantes orgânicos e minerais no solo (DICK et al., 1996). 

Porém, sua utilização na mensuração da qualidade do solo tem validade limitada, 

visto que seu comportamento está fortemente relacionado às práticas de adubação 

(GILL-SOTRES, 2005).  

Alguns fatores como a profundidade de amostragem do solo, podem interferir 

na não detecção de atividade enzimática (ART), uma vez que, segundo Green et al. 

(2007), o SPD pode incrementar os valores de AET de 18 a 186% na camada de 0 a 

5 cm, porém, em camadas mais profundas, diferenças entre SPD e SPC podem não 

ser encontradas. Isto pode estar relacionado ao que foi relatado por Li et al. (2018), 

que, em trabalho de longa duração, na China, observaram incremento na atividade 

enzimática de solo arenoso em área desertificada submetida a revegetação, 

especialmente na camada de 0 a 10 cm, que estava intimamente relacionada ao 

incremento da MOS, teores de macronutrientes, redução do pH e da densidade do 

solo.  

Outros estudos reportam sobre o pH como um fator importante que influencia 

a composição e o volume da comunidade microbiana do solo, refletindo na dinâmica 

das enzimas, bem como sobre a atuação de enzimas na MOS, dependendo da sua 

relação C/N. Estes estudos relatam, ainda, que a maior diversidade vegetal, em 

comparação aos monocultivos, causa uma maior atividade microbiana expressa em 

atividade de desidrogenases (DH) e ureases (BŁOŃSKA et al., 2016; GUANGMING 

et al., 2017, LI et al., 2018). 

Ao trabalharem em solo arenoso, com consócio de milho/amendoim, na 

China, Chen et al. (2018) relatam que cultivos consorciados melhoram a utilização 

dos nutrientes do solo e promovem maior atividade enzimática. Segundo os autores, 

o consórcio proporcionou aumento da abundância de grupos bacterianos envolvidos 

na ciclagem de N, S e outras bactérias benéficas na rizosfera, que promovem a 

decomposição e reutilização de carboidratos, em comparação ao monocultivo do 

milho. Neste caso, é possível que a inclusão de uma leguminosa no sistema reduza 

a relação C/N da MOS, o que é uma condição para o aumento da atividade de 

enzimas como a desidrogenase (BŁOŃSKA et al., 2016).  

A maior diversidade de plantas pode promover maior riqueza de espécies na 

comunidade microbiana, devido às interações que ocorrem na rizosfera, entre 

plantas e microrganismos (FRACETTO et al., 2013; LI et al., 2018) e influenciar 
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significativamente a atividade enzimática, uma vez que, segundo Smalla et al. 

(2001), as raízes das plantas vivas são capazes de secretar grande quantidade de 

compostos orgânicos que promovem o crescimento de bactérias, resultando em uma 

maior comunidade bacteriana, diversidade e atividade enzimática na rizosfera, em 

comparação ao solo sob monocultivo. Além disso, para Sant’Anna et al. (2009) e 

Partelli et al. (2012), os altos níveis de AET em solos de áreas com maior 

diversidade vegetal, está relacionado à grande quantidade de matéria orgânica 

sobre a superfície do solo, como observado em áreas de matas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

  

3.1 Localização e Características da Área Experimental 

 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa Fazenda Vô Altino, da 

Facholi, localizado no município de Caiuá – SP (latitude 21° 49′ 58″ Sul, longitude 

51° 59′ 24″ Oeste), na região oeste do Estado de São Paulo, com altitude de 330 

metros. O tipo climático da região é Aw, segundo classificação de Köppen, 

caracterizado como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no 

inverno. A precipitação média anual é de 1353 mm e a temperatura média anual é 

de 24,3 °C, sendo os meses de janeiro, fevereiro e dezembro os mais quentes 

(média de 27°C), e os meses de junho e julho os mais frios (média de 21°C) (INMET, 

2021).  

Os dados climáticos na safra 2019/2020 estão apresentados na Figura 1. As 

precipitações referentes ao período experimental foram coletadas por meio de um 

pluviômetro instalado no Centro de Pesquisa. As temperaturas foram obtidas pelo 

Site Agritempo da “Estação Meteorológica de Observação de Superfície Automática” 

de Presidente Venceslau.  

O solo da área experimental foi classificado com Neossolo Quartzarênico 

(SANTOS et al., 2018), com 816, 116 e 68 g kg-1 de areia, argila e silte na camada 

de 0 a 0,20 m, respectivamente (TEIXEIRA et al., 2017). 
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Figura 1. Precipitação pluvial (mm) durante a condução dos experimentos. Caiuá – 

SP, 2019/2020. 

 

Fonte: Elaborado por Diego Coleta. Dados: Agritempo, 2019 

 

3.2 Histórico da área, delineamento experimental e tratamentos 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com sete 

tratamentos e três repetições, sendo que cada parcela com uma dimensão média de 

2,0 ha. Os tratamentos foram os seguintes, no ano agrícola (2019/2020): 1) Soja – 

Milho (2017/2018) + Urochloa. ruziziensis (pastejo) + Soja; 2) Soja – Milho 

(2017/2018) + Urochloa brizantha cv. Piatã (pastejo) + Megathyrsus maximus (capim 

Zuri, em 2019) + Soja; 3) Soja – Milho (2017/2018) + Urochloa brizantha cv. 

Paiaguás (pastejo)  + Soja; 4) Soja – capim Piatã (pastejo por 2 anos) – Soja – 

capim Piatã (pastejo) – Soja; 5) Soja – capim Paiaguás (pastejo por 2 anos) – Soja – 

capim Paiaguás (pastejo) – Soja; 6) Soja – Milho até 2017/2018 – pousio – soja 

(plantio direto), 7) Soja – Milho até 2017/2018 – pousio - soja (preparo convencional 

- gradagens).  

Os tratamentos foram implantados e conduzidos da seguinte forma: 

  

1) Soja – Milho + U. ruziziensis (pastejo) + Soja (M+RUZ-S) - Início com o 

cultivo da soja em novembro de 2016, no ano seguinte (2017) semeou-se a cultura 

do milho consorciado com a U. ruziziensis. Neste tratamento não houve o pastejo 
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animal no primeiro ano agrícola (2017/18), porém, nos anos subsequentes 2019 e 

2020, os animais foram introduzidos nas parcelas. Posteriormente, como safra de 

verão foi efetuado o cultivo de soja na safra 2019/20. 

2) Soja – Milho + Piatã (pastejo)/ Zuri + Soja (M+PIA/ZURI-S) – Início com o 

cultivo da soja em novembro de 2016, no ano seguinte (2017) semeou-se a cultura 

do milho consorciado com a U. brizantha cv. Piatã. Neste tratamento não houve o 

pastejo animal no primeiro ano agrícola (2017/18), porém, nos anos subsequentes 

2019 e 2020, os animais foram introduzidos nas parcelas. Na safra 2018/19, pela 

baixa produção de matéria seca do capim Piatã, em consórcio com o milho foi 

trocado o capim, utilizando-se do Magathyrsus maximus cv. BRS Zuri, 

posteriormente, como safra de verão foi efetuado o cultivo de soja na safra 2019/20. 

3)  Soja – Milho + Paiaguás (pastejo) + Soja (M+PAI-S) - Início com o cultivo 

da soja em novembro de 2016, no ano seguinte (2017) semeou-se a cultura do milho 

consorciado com a U. brizantha cv. Paiaguás. Neste tratamento não houve o pastejo 

animal no primeiro ano agrícola (2017/18), porém, nos anos subsequentes 2019 e 

2020, os animais foram introduzidos nas parcelas. Posteriormente, como safra de 

verão foi efetuado o cultivo de soja na safra 2019/20. 

4) Soja – milho (Plantio direto) (M-S/SPD) - Início com o cultivo da soja em 

novembro de 2016, no ano seguinte (2017) semeou-se a cultura do milho em plantio 

direto na safrinha. Este esquema de sucessão continuou sendo realizado no ano de 

2018, entretanto, pela baixa produtividade do milho, em função das condições 

climáticas, nos anos de 2019 e 2020, foi adotado o cultivo da soja e depois pousio 

na área. 

5) Soja – milho (Preparo convencional) (M-S/SCC) - Início com o cultivo da 

soja em novembro de 2016, no ano seguinte (2017) semeou-se a cultura do milho 

safrinha com preparo convencional (uma aração com arado de discos e uma 

gradagem niveladora) do solo. Este esquema de sucessão continuou sendo 

realizado no ano de 2018, entretanto, pela baixa produtividade do milho, em função 

das condições climáticas, nos anos de 2019 e 2020, foi adotado o cultivo da soja e 

depois pousio na área. 

6) Soja - Piatã (pastejo 2 anos) – Soja - Piatã (pastejo) – Soja (PIA PERE) – 

Início com o cultivo da soja em novembro de 2016, no ano seguinte (março de 2017) 

semeou-se o capim Piatã e este permaneceu na área até novembro de 2018, para 
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fechar o ciclo de dois anos, em seguida foi cultivada a soja em sucessão. Após a 

colheita da soja, em março de 2019, a forrageira Piatã, foi semeada novamente para 

mais um ciclo, porém, desta vez, com pastejo por um ano (2019) e o cultivo de soja 

em sucessão na safra 2019/20.  

7) Soja - Paiaguás (pastejo 2 anos) – Soja - Paiaguás (pastejo) – Soja (PAI 

PERE) – Início com o cultivo da soja em novembro de 2016, no ano seguinte (março 

de 2017) semeou-se o capim Paiaguás e este permaneceu na área até novembro de 

2018, para fechar o ciclo de dois anos, em seguida foi cultivada a soja em sucessão. 

Após a colheita da soja, em março de 2019, a forrageira Paiaguás, foi semeada 

novamente para mais um ciclo, porém, desta vez, com pastejo por um ano (2019) e 

o cultivo de soja em sucessão na safra 2019/20.  

 

Antes da instalação dos tratamentos, a área experimental foi cultivada com 

Megathyrsus maximus (Syn. Panicum maximum) cv. Massai em 2014 para produção 

de sementes da Empresa Sementes Facholi. Na safrinha de 2015 foi cultivado milho, 

e em novembro de 2015, a área foi dessecada para cultivo da cultura da soja em 

toda a área experimental, com intuito de nivelamento do histórico de cultivo e 

utilização. A soja foi semeada em espaçamento de 0,45 m, com população média de 

330 mil plantas ha-1, com adubação de semeadura de 300 kg ha-1 do formulado 04-

30-10. A colheita foi realizada em 26 de fevereiro de 2016.  

Em março de 2016, foi realizado um levantamento da fertilidade do solo nas 

camadas de 0 - 0,10 e 0,10 - 0,20 m. Para tanto, foram coletadas, na área total (42 

ha), 20 subamostras de solo para uma amostra composta em cada 1 hectare (RAIJ 

et al., 2001), nas duas profundidades, com estrutura deformada, realizadas com 

trado tipo sonda, para caracterização da fertilidade do solo. Também, foram 

coletadas amostras indeformadas (anel volumétrico), nas mesmas camadas, para 

determinação da porosidade do solo (macro, micro e total) e da densidade, segundo 

metodologia proposta por (TEIXEIRA et al., 2017). As médias dos valores dos 

atributos físicos e químicos da caracterização inicial estão apresentados nas 

Tabelas 1a, 1b e 1c. 
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Tabela 1a. Resultado inicial da análise dos tributos físicos, N total e relação C/N do 

solo. Caiuá-SP, set, 2016. 

Tratamento Profundidade MA MI PT Ds N Total Relação C/N 

 
Cm ------m

-3
 m

-3
------ Mg m

-3
 g kg 

-1
  

M+RUZ-S 00 a 10 0,05 0,28 0,33 1,62 0,95 9,16 

 
10 a 20 0,04 0,26 0,31 1,65 - - 

M+PIA/ZURI-S 00 a 10 0,10 0,29 0,39 1,50 0,77 10,47 

 
10 a 20 0,07 0,28 0,35 1,63 - - 

M+PAI-S 00 a 10 0,12 0,29 0,41 1,47 0,95 9,01 

 
10 a 20 0,08 0,27 0,34 1,61 - - 

M-S/SPD 00 a 10 0,10 0,29 0,39 1,53 1,04 8,32 

 
10 a 20 0,07 0,26 0,32 1,65 - - 

M-S/SSC 00 a 10 0,10 0,29 0,39 1,53 1,05 7,93 

 
10 a 20 0,07 0,26 0,32 1,65 - - 

PIA PERE 00 a 10 0,07 0,29 0,35 1,57 0,84 10,27 

 
10 a 20 0,05 0,26 0,31 1,67 - - 

PAI PERE 00 a 10 0,08 0,29 0,37 1,50 0,95 9,90 

 
10 a 20 0,06 0,27 0,33 1,56 - - 

MA: Macroporosidade; MI: Microporosidade; PT: Porosidade Total, Ds: Densidade do solo. S-MRUZ = Soja-

Milho+Ruziziensis; S-MPIA = Soja-Milho+BRS Piatã; S-MPAI = Soja-Milho+BRS Paiaguás; S-MSPD = Soja-

Milho/Sistema Plantio Direto; S-MSPC = Soja-Milho/Sistema de Preparo Convencional; S-PAIPERE = BRS 

Paiaguás perene; S-PIAPERE = Soja-BRS Piatã perene.  

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Tabela 1b. Resultado inicial da análise dos tributos químicos do solo na 

implantação do experimento. Caiuá-SP, set, 2016. 

Tratamento Profundidade P – resina MO pH K Ca Mg S-SO4 

 cm mg dm
-3

 g dm
-3

 CaCl2 --mmolcdm
-3

-- mg dm
-3

 

M+RUZ-S 
00 a 10 41 13 5,6 2 21 11 4 

10 a 20 43 12 5,2 1,5 17 7 6 

M+PIA/ZURI-S 
00 a 10 40 13 5,6 2,1 19 9 4 

10 a 20 30 13 5,5 1,6 18 7 3 

M+PAI-S 
00 a 10 32 12 5,8 1,9 21 9 3 

10 a 20 25 12 5,7 1,1 20 6 3 

M-S/SPD 
00 a 10 57 12 5,8 2,4 25 13 3 

10 a 20 36 12 5,8 1,8 22 9 3 

M-S/SSC 
00 a 10 57 12 5,8 2,4 25 13 3 

10 a 20 36 12 5,8 1,8 22 9 3 

PIA PERE 
00 a 10 38 13 6 1,9 29 14 3 

10 a 20 32 12 6 1,2 29 12 3 

PAI PERE 
00 a 10 47 13 6,1 2,2 28 13 3 

10 a 20 28 13 6 1,7 31 18 3 

M+RUZ-S = Soja-Milho+Ruziziensis; M+PIA/ZURI-S = Soja-Milho+BRS Piatã/Capim Zuri; M+PAI-S = Soja-

Milho+BRS Paiaguás; M-S/SPD = Soja-Milho/Sistema Plantio Direto; M-S/SSC = Soja-Milho/Sistema de 

Preparo Convencional; PIA PERE = Soja-BRS Piatã perene; PAI PERE = Soja-BRS Paiaguás perene. Fonte: 

Elaboração do próprio autor. 
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Tabela 1c. Resultado inicial da análise dos tributos químicos do solo na implantação 

do experimento. Caiuá-SP, setembro, 2016. 

Tratamento Profundidade H+Al Al SB CTC V K/CTC Ca/CTC Mg/CTC m 

 cm ------------mmolcdm
-3

------------  -------------------%------------------- 

M+RUZ-S 
00 a 10 16 1 34,4 50,2 66 4 42 20 3 

10 a 20 18 1 24,9 42,7 57 4 38 15 5 

M+PIA/ZURI-S 
00 a 10 16 0 29,4 45,4 65 5 41 19 1 

10 a 20 16 0 26,9 42,6 63 4 44 16 0 

M-S/SPD 
00 a 10 14 0 40,5 54,7 72 4 45 23 0 

10 a 20 14 0 32,3 46,1 69 4 48 18 0 

M-S/SSC 
00 a 10 14 0 40,5 54,7 72 4 45 23 0 

10 a 20 14 0 32,3 46,1 69 4 48 18 0 

PAI PERE 
00 a 10 13 0 31,9 45,1 70 4 46 20 0 

10 a 20 14 0 26,9 40,9 65 3 48 14 0 

PIA PERE 
00 a 10 13 0 44,3 57,5 76 3 49 23 0 

10 a 20 14 0 42,4 56,4 75 2 52 21 0 

M+PAI-S 
00 a 10 13 0 44,0 56,5 78 4 50 24 0 

10 a 20 14 0 49,9 63,5 76 3 49 25 0 

S-MRUZ = Soja-Milho+Ruziziensis; S-MPIA = Soja-Milho+BRS Piatã; S-MPAI = Soja-Milho+BRS Paiaguás; S-

MSPD = Soja-Milho/Sistema Plantio Direto; S-MSPC = Soja-Milho/Sistema de Preparo Convencional; S-

PAIPERE = BRS Paiaguás perene; S-PIAPERE = Soja-BRS Piatã perene. Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

3.3 Semeadura das forrageiras consorciadas 

 

A semeadura das diferentes forrageiras nos consórcios com milho ocorreu 

entre os dias 07 a 10 de março de 2019, utilizando o espaçamento de 0,45 m entre 

linhas. Foi utilizada uma caixa adicional para as sementes das forrageiras acoplada 

na semeadora (terceira caixa), onde as sementes das forrageiras foram distribuídas 

à frente da semeadora por meio de ductos espaçados a 0,40 m. A densidade de 

semeadura das forrageiras foi 5 kg ha-1 de sementes puras e viáveis. 

 

3.4 Dessecação das forrageiras dos consórcios e semeadura da soja 

   

Após a dessecação das forrageiras utilizando-se 2,5 kg do herbicida 

Glyphosate, foi realizada a semeadura da soja em área total, entre os dias 09 a 

11/11/2019. As sementes de soja foram inoculadas com bactérias do gênero 
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Bradyrhizobium: (Inoculante sólido turfoso - estirpe SEMIA 5079 - 5x109 UFC/g, na 

dose de 200 g para 50 kg de sementes). Utilizou-se a cultivar de soja TMG 7063 em 

semeadura mecanizada, com o auxílio de uma semeadora-adubadora com 

mecanismo sulcador do tipo haste (facão) para SPD, com espaçamento de 0,45 m e 

aproximadamente 14 sementes por metro de sulco, almejando-se uma população 

em torno de 330.000 plantas ha-1. A adubação de semeadura foi de 300 kg ha-1 do 

formulado 04-30-10, com base da análise de solo do ano anterior conforme a Tabela 

1d. Os tratos culturais foram realizados conforme as necessidades da cultura. 
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Tabela 1d. 
1
Atributos químicos do solo sob diferentes sistemas de produção agropecuária e modalidades de cultivo, nas profundidades de 0 a 0,10; 0,10 a 

0,20 e 0,20 a 0,40 m. Caiuá – SP, 2019. 
Sistemas (S) P-resina pH K Ca Mg H+Al Al SB CTC S-SO4

2-
 V 

0 a 0,10 m 

 mg dm
3
 CaCl2 ---------------------------------------------- mmolc dm

-3 
---------------------------------------------- mg dm

3
 % 

S-MRUZ 38,3ab 5,2 3,2 13,3 7,5bc 17,7 0,7 24,1b 41,8ab 1,6 57,7 

S-MPIA 53,6a 5,2 3,8 12,8 7,2bc 18,5 0,8 23,8b 42,3ab 1,1 56,7 

S-MPAI 53,2a 5,6 3,7 17,5 12,0ab 15,1 0,0 32,3ab 47,1a 2,0 68,5 

S-MSPD 56,2a 5,2 2,9 13,5 6,7c 17,7 0,7 23,2b 40,9ab 1,6 57,0 

S-MSPC 41,2ab 5,1 2,5 13,1 6,1c 17,1 1,1 21,8b 38,9b 1,6 56,2 

S-PAIPERE 26,3b 5,2 3,1 13,8 8,1bc 16,0 0,3 24,9ab 40,9ab 1,5 59,6 

S-PIAPERE 27,1b 5,6 2,8 18,7 13,5a 13,6 0,0 35,3a 48,9a 2,3 71,5 

D.M.S. 24,473 0,647 1,364 6,398 5,001 5,295 1,713 10,550 8,153 1,734 16,686 
F 0,0017

**
 0,0520 0,0574 0,0502 0,0006

**
 0,0778 0,2340 0,0028

**
 0,0069

**
 0,3946 0,0596 

C.V.% 25 5 19 19 24 14 22 17 8 13 12 

0,10 a 0,20 m 

S-MRUZ 38,6ab 5,1b 2,4 11,7b 2,4c 17,9 1,2 19,5b 37,4b 1,8 52b 
S-MPIA 34,5abc 5,3ab 2,4 16,2ab 6,1bc 16,8 0,5 24,8ab 4,2ab 1,3 59,3ab 
S-MPAI 48,7a 5,5ab 2,9 18,8ab 9,3a 16,0 0,0 21,1a 48,1a 2,7 67,3ab 
S-MSPD 47,6a 5,1b 2,4 12,8b 5,5c 17,6 1,0 20,8b 38,9ab 1,5 54,2b 
S-MSPC 39,9ab 5,0b 2,1 12,2b 5,7c 18,2 1,2 20,1b 38,3ab 1,6 53,0b 

S-PAIPERE 18,0c 5,4ab 2,3 14,8ab 6,3abc 14,5 0,1 23,6ab 38,1ab 2,1 61,2ab 
S-PIAPERE 24,0bc 5,8a 2,2 20,1a 8,7ab 13,2 0,0 31,6a 47ab 2,7 71,6a 

D.M.S. 17,769 0,675 0,956 7,171 2,851 5,280 1,510 9,380 10,338 2,590 17,170 
F 0,0001

**
 0,0084

**
 0,2138 0,0053

**
 0,0008

**
 0,0961 0,0583 0,0010

**
 0,0096

**
 0,4346 0,0096

**
 

C.V.% 21 5 17 20 8 14 20 16 11 18 12 

0,20 a 0,40 m 
S-MRUZ 11,6 4,8 1,4 9,9 3,4 18,1 2,1a 14,6 32,7 1,8 45,0b 
S-MPIA 10,1 5,0 1,5 11,3 3,6 16,7 1,5ab 16,4 33,2 3,0 49,6ab 
S-MPAI 13,1 5,5 1,6 13,3 5,8 14,0 0,0b 20,8 34,8 2,3 59,6ª 
S-MSPD 11,0 5,1 1,6 11,3 4,2 15,7 0,8ab 17,2 33,0 1,8 51,9ab 
S-MSPC 11,3 5,0 1,7 11,8 4,7 16,5 1,0ab 18,3 34,8 3,1 52,5ab 

S-PAIPERE 6,8 5,3 1,5 11,7 5,3 15,5 0,3ab 18,6 34,1 3,0 53,6ab 
S-PIAPERE 7,1 5,3 1,8 12,5 6,3 16,2 0,7ab 20,7 36,9 4,1 55,7ab 

D.M.S. 8,696 0,705 0,660 4,165 3,423 5,209 2,013 7,549 9,041 2,701 13,001 
F 0,1113 0,0625 0,2445 0,2431 0,0950 0,3120 0,0493

**
 0,1272 0,7420 0,0946 0,0449

*
 

C.V.% 17 6 18 15 13 14 22 18 11 15 11 
1
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** e * Significativo ao nível de 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. S-

MRUZ = Soja-Milho+Ruziziensis; S-MPIA = Soja-Milho+BRS Piatã; S-MPAI = Soja-Milho+BRS Paiaguás; S-MSPD = Soja-Milho/Sistema Plantio Direto; S-MSPC = Soja-Milho/Sistema de Preparo 
Convencional; S-PAIPERE = BRS Paiaguás perene S-PIAPERE = Soja-BRS Piatã perene. D.M.S = Diferença Mínima Significativa, C.V.% = Coeficiente de Variação. 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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3.5 Colheita dos grãos da soja 

  

A colheita da soja foi realizada no dia 11/03/2020. As avaliações da cultura da 

soja foram realizadas com base em amostras selecionadas aleatoriamente dentro de 

todas as parcelas (piquetes em torno de 2 ha) experimentais. 

A avaliação do estande de plantas foi realizada no estádio de maturação 

fisiológica completa da cultura. Dentro de cada parcela foram coletados os dados em 

média de quatro pontos distintos escolhidos ao acaso. Cada amostra foi constituída 

por duas linhas paralelas de 5 metros de comprimento cada, totalizando uma 

amostra em 10 metros. Após a contagem das plantas presentes nesses 10 metros, 

em seguida foram colhidas todas as plantas para a mensuração da produtividade de 

grãos. As plantas retiradas foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente 

identificados, para posterior processamento e determinação das características 

produtivas. Para minimizar ao máximo a interferência dentro dos tratamentos, as 

amostras foram coletadas sempre pelos mesmos amostradores no bloco. 

As amostras coletadas em campo foram processadas por trilhadora da marca 

Vencedora Maqtron Modelo V150, acoplada na tomada de força de um Trator Valtra 

BM 110 para a determinação da produtividade, na UNESP/FCAT – Câmpus de 

Dracena. Os grãos trilhados foram submetidos a pesagem e a correção e umidade 

para 13%, tendo por fim os resultados de produtividade de grãos em quilogramas 

por hectare. 

 

3.6 Coleta de solo para análises químicas 

 

 Foram coletadas amostras de solo para avaliação dos atributos químicos em 

cada parcela experimental, nas profundidades de 0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m de 

profundidade, em 20 pontos distintos dentro de cada parcela. Para a determinação 

dos atributos químicos do solo, foram utilizados os métodos propostos por Raij et al. 

(2001), nas camadas de 0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. Foram avaliados os 

seguintes atributos: pH (CaCl2), P (resina); S-SO4; K; Ca; Mg; Al3+; H+Al; soma de 

bases (SB= Ca + Mg+ K); capacidade de troca catiônica (CTC = SB+[H+Al]) e 

saturação por bases (V% = [100 x SB]/CTC). 
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3.7 Coleta de solo para determinar a atividade respiratória microbiana (ARM) e 

carbono da biomassa microbiana (CBM) do solo 

 

 Para determinar a atividade respiratória microbiana (ARM) e carbono da 

biomassa microbiana (CBM) do solo, foram coletadas amostras em 6 pontos 

distintos em cada parcela, onde em cada ponto foram retiradas 3 amostras na 

profundidade de 0-0,10 m (entrelinha-linha-entrelinha) e as mesmas foram 

acondicionadas em uma caixa de isopor com gelo.  

As amostras foram coletadas com o auxílio de uma sonda, vinte e uma 

amostras de solo na profundidade de 0 – 0,10 m por parcela, ao final do ciclo 

produtivo da soja (safra 2019/2020). Posteriormente, as amostras foram tamisadas 

em peneira de malha de 2 mm, acondicionadas em uma caixa de plástico. Para cada 

amostra de solo, coletadas no campo foram efetuadas três repetições analíticas no 

laboratório.  

A atividade respiratória microbiana foi determinada em 100 g de solo seco, 

inserido em recipiente de vidro com capacidade para 2,5 L, conforme metodologia 

de Rezende, Assis e Nahas (2004), com adaptações, com a umidade do solo 

ajustada para 100% da capacidade de retenção de água (CRA). Cada recipiente 

recebeu 2 béqueres de 50 mL, um contendo 20 mL e água destilada e outro 20 mL 

de solução de NaOH 0,5 mol L-1. Os recipientes foram vedados com filme plástico 

PVC, tampa, e incubados em sala com ausência de luz a temperatura ambiente 

durante 7 dias. Após o período de incubação, o béquer com NaOH 0,5 mol L-1 foi 

retirado e adicionado 2 mL de solução de BaCl2 30%, três gotas de solução de 

fenolftaleína 1%, e titulado com solução de ácido clorídrico 0,5 mol L-1, até a viragem 

de cor rosa para branco leitoso. Foram adicionados dois controles com ausência de 

solo. 

Para a análise do carbono da biomassa microbiana, utilizaram-se os 

procedimentos descritos por Jenkinson e Powlson (1976), modificado por Oliveira, 

Mendes e Vivaldi (2001). Após a coleta no campo, o teor de umidade das amostras 

de solo (20 g) foi elevado a 100% da capacidade de retenção de água (equivalente 

ao teor de H2O retido no solo a 6 KPa). A seguir, metade das amostras foi fumigada 

(F) por 48 horas em um dessecador que continha uma placa de Petri com 25 mL de 

clorofórmio livre de álcool. Neste período, as amostras não fumigadas (NF) foram 
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mantidas na temperatura ambiente. Após a fumigação, as amostras F e NF foram 

transferidas para recipientes de vidro com tampas rosqueáveis e capacidade de 500 

mL, que continham um frasco com 10 mL e utilizou-se KOH 1 mol L-1, em virtude das 

elevadas taxas de respiração. As amostras foram então incubadas, no escuro, por 2 

dias, à temperatura ambiente. A quantidade de CO2 liberado do solo foi determinada 

após titulação com HCl 0,1 mol L-1, usando fenolftaleína 1% como indicador. Antes 

da titulação, foram adicionados 3 mL de BaCl2 20%. A quantidade de carbono da 

biomassa microbiana do solo (CBM) foi determinada pela diferença entre o CO2 

liberado das amostras F e NF, no período de 10 dias após a fumigação, utilizando 

um fator de correção (Kc) de 0,41 (ANDERSON; DOMSCH, 1978). 

 

3.8 Coleta do solo para análises da atividade enzimática solo 

 

 Nas amostras de solo da camada de 0 a 0,10 m foram também avaliadas as 

atividades de enzimas do solo associadas ao ciclo do carbono (β-glucosidase); do 

fósforo (fosfatase ácida) e do enxofre (arilsulfatase), utilizando-se os métodos 

descritos por Tabatabai (1994). Esses métodos baseiam-se na determinação 

colorimétrica do p-nitrofenol (coloração amarela) formado após a adição de 

substratos incolores específicos para cada enzima avaliada. 

  

3.9 Análises da atividade enzimática do solo 

  

Após a coleta do solo descrita na seção 3.7, as amostras de solo foram 

tamisadas em peneira de malha de 2 mm, acondicionadas em recipientes plásticos 

de 250 mL e mantidas em câmara fria (10°C), em níveis de umidade de campo, até 

o momento das análises. Para cada amostra de solo, coletada no campo, foram 

efetuadas três repetições analíticas no laboratório. A atividade enzimática do solo foi 

expressa em µg p-nitrofenol liberado por grama de solo seco por hora. As 

metodologias de extração enzimáticas seguem descritas a seguir:  
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3.9.1 β-Glucosidase 

  

O substrato utilizado na reação desta enzima é o p-nitrofenil-β-

DGlucopyranosídeo 0,05 M (PNG 0,05 M). As amostras de solo (1,0 g) foram 

colocadas em erlenmeyer de 50 mL, sendo utilizado um controle onde só foi 

adicionado o substrato após a incubação. Em seguida, é adicionado 250 μL de 

Tolueno, 4,0 mL da solução MUB pH 6 a todas as amostras e 1,0 mL de PBG 0,05 

M, com exceção aos controles. Os erlenmeyers foram fechados com rolhas de 

borracha e incubados a 37 ºC por 1h. Após a incubação, foram adicionados 1,0 mL 

de CaCl2 0,5 M, 4,0 mL de Tris-hydroxymetylAmino-Metano (THAM pH 12) e 1,0 mL 

de PNG 0,05 M (somente aos controles). 

Procedeu-se a filtragem em papel filtro nº2, e a intensidade da coloração 

amarela do filtrado é determinada em espectrofotômetro a 410 nm. 

A quantidade de p-nitroferol formada em cada amostra é determinada com 

base em curva padrão preparada com concentrações conhecidas de p-nitroferol (0, 

10, 20, 30, 40, 50 mg de p-nitroferol mL-1). A atividade enzimática é expressa em μg 

p-nitroferol h-1 g-1 solo seco. 

  

3.9.2 Fosfatase Ácida  

 

O substrato utilizado na reação desta enzima é o p-nitrofenil-β-

DGlucopyranosídeo 0,05 M (PNG 0,05 M). 

As amostras de solo (1,0 g) foram colocadas em erlenmeyer de 50 mL, sendo 

utilizado um controle onde só foi adicionado o substrato após a incubação. Em 

seguida, foi adicionado 200 μL de Tolueno, 4,0 mL da solução MUB pH 6,5 em todos 

os frascos e 1,0 mL de PNF 0,05 M, com exceção aos controles. Os erlenmeyers 

foram fechados com rolhas de borracha e incubados a 37 ℃ por 1h. Após a 

incubação, foram adicionados 1,0 mL de CaCl2 0,5 M, 4,0 mL de NaOH 0,5M e 1,0 

mL de PNF 0,05 M (somente aos controles). Procedeu-se, a filtragem em papel filtro 

nº2. A intensidade da coloração amarela do filtrado é determinada em 

espectrofotômetro a 410 nm. A atividade desta enzima é expressa na mesma 

unidade da β-Glucosidase. 
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3.9.3 Arilsulfatase 

  

O substrato para determinação da atividade enzimática da enzima 

arilsulfatase é o p-nitrofenil 0,05 M (PNG 0,05 M). 

Para cada amostra de utilizou-se 1,0 g de solo, colocada em erlenmeyer de 

50 mL, 4,0 mL da solução tampão de acetato, 1,0 mL de solução PNS, incubou-se 

por 1 h sob temperatura de 37 ℃, após esse período, procedeu-se de forma idêntica 

à análise de βglucosidase. A atividade desta enzima é expressa na mesma unidade 

da β-Glucosidase. 

    

3.10 Análises Estatísticas    

 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F. Todos os 

dados dos atributos de solo foram submetidos ao teste de comparação de médias 

pelo teste de Tukey a 5% de significância. As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do programa SISVAR® (FERREIRA, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Atributos da atividade respiratória microbiana (ARM) e carbono da biomassa 

microbiana (CBM) 

 

Não houve resultado significativo para os atributos da atividade respiratória 

microbiana (ARM) e carbono da biomassa microbiana (CBM) do solo sob diferentes 

sistemas de produção agropecuária e modalidade de cultivos (Tabela 2). Por se 

tratar de um experimento de longa duração estes resultados devem ser 

considerados, pois as alterações quanto a estes atributos acontecem a partir do 

momento em que o sistema solo-planta-microrganismos entra em equilíbrio, fato 

este que ainda não aconteceu no ambiente estudado. 

Embora a atividade da biomassa microbiana seja um dos indicadores 

microbiológicos mais estudados para avaliar a qualidade do solo (SANTOS et al., 

2015), no presente trabalho não houve efeitos dos diferentes usos da terra, mesmo 

após 5 anos de suas instalações (Tabela 2). Normalmente, teores de biomassa 

microbiana têm sido utilizados para avaliar efeitos de diferentes sistemas de uso da 

terra, sejam agroflorestais, de monocultivo, consórcio, de desmatamento (ALVES et 

al., 2011; LEITE et al., 2013; MELLONI et al., 2018; GUIMARÃES et al., 2017), com 

variações locais e temporais. 

Esse indicador é considerado o componente vivo da matéria orgânica 

presente no solo (ARAÚJO et al., 2012), e sua avaliação é útil para obter 

informações rápidas sobre mudanças nas propriedades orgânicas do solo e detectar 

variações causadas por cultivos ou por desmatamentos (VILLANI et al., 2017), 

entretanto, em solo arenoso, essas alterações não foram verificadas nos manejos 

adotados.  

Os microrganismos heterotróficos presentes no solo acabam por realizar a 

decomposição primária do material vegetal depositado sobre o solo, utilizando 

aproximadamente 95% do carbono desse material como fonte de energia para sua 

manutenção (MELO; AZEVEDO, 1997). Dessa forma, acabam por influenciar, tanto 

na transformação da matéria orgânica, quanto na estocagem do carbono e 

nutrientes pelos processos de mineralização e imobilização. 
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Apesar do C microbiano ser um ótimo indicativo para determinação da 

biomassa, esse atributo não fornece indicação sobre a atividade da biomassa 

microbiana do solo (BMS). Desse modo, é importante se avaliar outros atributos 

como a atividade respiratória microbiana ou respiração basal, o nitrogênio da 

biomassa, o quociente microbiano, a taxa respiratória, dita como quociente 

microbiano que é o método mais tradicional para se mensurar a atividade metabólica 

(ANDERSON, 1982; ZIBILSKE, 1994). 

 

A respiração basal do solo (RBS) pode ser definida como o somatório de 

todas as funções metabólicas nas quais o CO2 é produzido e se destaca por ser uma 

ferramenta sensível às alterações de umidade, manejo, cultivo, temperatura, 

composição química dos substratos orgânicos, substâncias inibidoras de 

crescimento microbiano, épocas e profundidade de amostragem (MERCANTE et al., 

2008). A respiração basal possui correlação com a quantidade de carbono presente 

Tabela 2. Atividade respiratória microbiana (ARM) e carbono da biomassa 

microbiana (CBM) do solo sob diferentes sistemas de produção agropecuária e 

modalidade de cultivos. Caiuá, 2020 

Tratamentos ARM CBM  

 mg CO2  50 g ss dia
-1 

mg C kg
-1

 

M+RUZ-S 4,4 56,1 

M+PIA/ZURI-S 4,4 52,0 

M+PAI-S 3,8 48,9 

M-S/SPD 4,8 45,5 

M-S/SCC 3,6 52,2 

PAI PERE 4,3 45,5 

PIA PERE 3,6 49,4 

D.M.S. 2,9 18,8 

F 0,552
ns 

0,935
ns 

C.V.% 30,3 16,4 

1
M+Ruz-S = Milho+Ruziziensis-Soja; M+Pia/Zuri-S = Milho+BRS Piatã, substituído por capim BRS Zuri -Soja; 

M+Pai-S = Milho+BRS Paiaguás-Soja; M-S/PD = Milho-Soja/Plantio Direto; M-S/SC=Sistema Convencional; Pia. 

Perene=BRS Piatã; perene; Pai. Perene=BRS Paiaguás perene. D.M.S = Diferença Mínima Significativa, C.V.% 

= Coeficiente de Variação. ns = não significativo e * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, letras 

minúsculas na coluna diferem a 5% pelo teste de Tukey. 
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no solo e também com as condições ambientais presentes. Segundo Vieira, 

Castilhos e Castilhos (2011) é o indicador mais usado para quantificar a atividade 

microbiana do solo, pois ela consegue refletir a velocidade de decomposição de um 

resíduo orgânico adicionado ao solo (PADILHA et al., 2014), podendo ser 

determinada pela produção de CO2 ou pelo consumo de O2 em um ecossistema, 

sendo positivamente relacionada com o conteúdo de matéria orgânica e com a 

biomassa microbiana (ALEF; NANNIPIERI, 1995). 

Segundo Moraes et al. (2018) e Carvalho et al. (2010), o acúmulo de resíduos 

em SIPAs serve como fonte de energia e nutriente para a microbiota, além de não 

expor a MOS a oxidação, pelo mínimo revolvimento, tornando seu ecossistema mais 

estável para sua manutenção, mas muito variável pelo tipo de solo, modalidade e 

tempo de cultivo. Assim, uma vez que esse sistema atinge o equilíbrio, à 

disponibilização de nutrientes beneficia as plantas, o que incide na produtividade 

tanto de culturas, pastagens e do componente animal de forma sustentável. Por 

outro lado, observa-se aumentos desses atributos quando comparados desde o 

início de implantação dos sistemas, desde que haja acúmulo de palhada. O mesmo 

foi observado por Carneiro et al. (2009), onde em estudo sobre sistemas de manejo 

de um Neossolo Quartzarênico, constataram valores do CBM superiores em áreas 

com SIPAs quando comparados com pastagem nativa ou áreas de Cerrado. 

Sabe-se que o solo de uma área agrícola encontra-se estruturado de maneira 

heterogênea e descontínua, o que possibilita a ocorrência de micro-hábitats que irão 

variar entre si em função das suas características físicas e químicas e da 

disponibilidade de nutrientes, sendo essa variação também em função do tempo e 

do espaço, em virtude do manejo adotado nas práticas agropecuárias. Além disso, a 

formação dos micro-hábitats encontra-se associada com a formação de agregados 

de solo (MOREIRA; SIQUEIRA, 2009; DUCHICELA et al., 2013), e estes agregados 

são formados por diferentes proporções de areia, argila e silte, que funcionam como 

um suporte físico para a aderência microbiana e proporcionam condições 

diferenciadas de aeração e disponibilidade de nutrientes que possibilitam a 

coexistência de milhares de microrganismos, com diferenciadas habilidades 

metabólicas, nessas regiões (DUCHIELA et al., 2013).  

A presença de grupos microbianos específicos em cada um dos micro-

hábitats do solo é tanto causa como consequência das características particulares 
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de cada uma destas micro-regiões. Alguns dos mecanismos de interação entre os 

microrganismos e as partículas do solo já foram descritos, sendo um dos principais, 

a produção de polissacarídeos extracelulares, comumente de origem bacteriana, 

que interagem com as partículas de argila, promovendo a adesão das células 

microbianas às partículas de solo (HONG et al., 2013).  

De acordo com Silva e Mendonça (2007), solos com “qualidade” apresentam 

elevado teor de matéria orgânica, e um equilíbrio entre as formas estáveis de 

mineralogia da MOS. A matéria orgânica sofre grande influência do clima e das 

características físicas e químicas do solo. As partículas de argila melhoram e 

aumentam a estabilidade dos substratos orgânicos e a parte microbiana. Sendo 

assim, solos com maior teor de argila têm maior proteção de matéria orgânica e 

consequentemente tendem a entrar em equilibro em um período mais rápido quando 

comparado com solos arenosos.  

Entretanto, mesmo após cinco anos da implantação do experimento, é 

possível observar que sistemas integrados de cultivo com pastagens perenes, 

melhoraram a qualidade do solo arenoso em função da inserção de material 

orgânico, tanto da parte aérea das pastagens, como principalmente das raízes, uma 

vez que, a intensa atividade biológica no interior do solo, decorrente da diversidade 

de raízes de plantas em decomposição nesses sistemas, tem como objetivo 

melhorar as condições de produção das culturas (SALTON; TOMAZI, 2014). A 

opção de utilizar estes processos a seu favor é dependente da correta adoção dos 

SIPAs em SPD, pois as raízes das espécies vegetais em rotação e/ou consórcio, 

tem efeito nos atributos físicos do solo, tanto por canais radiculares de diferentes 

calibres e profundidades, quanto no material orgânico gerado em profundidade. 

Além disso, essa matéria orgânica de diferentes “pools” serve de substrato para a 

microbiota do solo e altera, portanto, atributos químicos e biológicos, muitas vezes, 

não determinados pela simples análise química para fins de fertilidade do solo. 

 

4.2 Atributos químicos do solo 

 

 Houve efeito significativo dos sistemas e modalidades de cultivo sobre alguns 

atributos químicos do solo nas camadas de 0 - 0,10 e 0,20 - 0,40 m de profundidade 

(Tabela 3). Nas três profundidades, o tratamento com cultivo de pastagem perene de 
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capim BRS Piatã (PIA PERE) se destacou em relação aos demais tratamentos, o 

que influenciou outros atributos, os quais foram alterados significativamente. Porém, 

vale ressaltar que apenas nas camadas de 0 a 0,10 e 0,20 a 0,40 m houve efeito 

significativo dos tratamentos sobre a V% do solo. 

 Os tratamentos PIA PERE e M+PAI-S proporcionaram V% superior ao 

tratamento M-S/SCC. Este resultado demonstra que em sistemas consorciados e 

com a presença de pastagens perenes, há uma maior quantidade de cátions básicos 

Ca2+, Mg2+ e K+, adsorvidos aos colóides do solo, uma vez que a V% indica, em 

percentagem, os pontos de troca de cátions, ocupados por bases. Fato este 

comprovado pelo aumento significativo do teor de Mg no solo, na camada de 0 a 

0,10 m, para o tratamento PIA PERE, quando comparado aos demais tratamentos. 

Além deste motivo, o incremento nos teores de Mg no PIA PERE pode estar 

relacionado à influência da possível maior deposição de dejetos animais, devido ao 

maior tempo de pastejo na área e à maior produtividade de massa radicular, que 

após decomposição auxilia na deposição de nutrientes no solo (reciclagem).
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 Tabela 3. Atributos químicos do solo sob diferentes sistemas de produção agropecuária e modalidades de cultivo. Caiuá – SP, 2020.  

Sistemas (S) P-resina M.O. pH K Ca Mg H+Al Al SB CTC S-SO4
2-

 V m 

 0 a 0,10 m  
 mg dm

3
 g dm

-3
 CaCl2 ------------------------------ mmolc dm

-3 
------------------------------------ mg dm

3
 % % 

M+RUZ-S 19 18,7 5,2 2,0 11 7ab 15,7 0,5 20,6 36,2 2,5 57ab 2,5 

M+PIA/ZURI-S 19 18,3 4,9 2,6 11 7ab 19,3 1,5 20,1 39,3 6,5 51ab 5,5 

M+PAI-S 25 18,7 5,3 3,0 14 9ab 16,3 0,0 26,4 42,5 1,7 61a 0,0 

M-S/SPD 30 17,0 5,0 2,1 9 5ab 20,0 1,0 16,5 36,6 2,5 45ab 5,5 

M-S/SCC 25 15,5 4,8 2,1 8 4b 20,3 1,5 18,5 34,9 2,0 43b 8,7 

PAI PERE 18 18,7 5,0 2,5 14 10ab 17,7 1,3 18,5 36,2 2,0 50ab 7,5 

PIA PERE 21 19,0 5,6 1,9 15 11a 16,0 1,0 28,2 44,1 1,3 62a 4,0 

D.M.S. 20 6 1,0 1,9 7,4 5,6 9,2 2,2 14,8 16,7 6,2 17,0 12,5 
F 1,272 0,98 1,64 0,95 2,54 3,49* 0,95 1,28 1,85 0,96 1,67 4,11* 1,19 

C.V.% 37 14,7 8,4 35,2 28,5 33,8 22,3 50,6 30,2 18,8 52,6 14,1 52,9 

 0,10 a 0,20 m  

M+RUZ-S 18 15,0 5,2 1,5 12 6 15,7 0,5 20,0 35,7 1,5 54 4,3 
M+PIA/ZURI -S 20 15,3 4,9 1,7 10 5 18,0 1,7 16,4 34,4 2,0 48 9,5 

M+PAI-S 21 15,5 5,5 2,3 13 7 15,5 0,0 22,9 38,3 1,5 59 0,0 
M-S/SPD 26 14,0 5,1 1,5 11 5 16,7 1,0 16,3 33,0 2,0 50 5,7 
M-S/SCC 25 14,0 4,9 1,7 9 5 20,5 1,7 15,6 36,1 1,7 44 10,3 
PAI PERE 13 15,0 5,1 1,8 10 5 15,0 1,0 16,7 31,7 1,7 52 7,0 
PIA PERE 13 15,3 5,7 1,7 17 10 13,5 0,3 28,0 41,6 1,5 63 1,3 

D.M.S. 21,7 3,1 1,0 1,3 10,7 6,6 9,8 2,6 16,7 16,2 2,0 21,0 15,7 
F 1,219 0,81 1,77 1,10 1,15 1,81 1,15 1,47 1,61 0,89 0,26 2,10 1,27 

C.V.% 48,7 9,1 8,5 31,4 39,7 47,2 25,8 57,6 37,4 19,6 51,7 17,2 57,1 

 0,20 a 0,40 m  
M+RUZ-S 10 12,2 4,9 1,4 9 4 15,7 1,5 14,7 30,4 2,0 48ab 10,7 

M+PIA/ZURI -S 9 12,7 4,8 1,4 9 3 19,0 2,0 13,5 32,4 2,0 42b 12,0 
M+PAI-S 11 14,0 5,3 1,6 11 5 15,7 0,7 17,6 33,2 2,0 53ab 3,3 
M-S/SPD 9 12,3 5,0 1,4 10 4 16,3 1,5 15,0 31,3 2,5 48ab 7,5 
M-S/SCC 11 12,5 4,9 1,4 9 4 16,0 1,3 14,7 30,7 1,7 45ab 7,7 
PAI PERE 4 12,3 5,2 1,4 9 4 15,0 0,7 14,6 29,4 1,7 49ab 6,3 
PIA PERE 5 13,8 5,6 1,2 12 5 13,7 0,0 18,5 32,2 1,3 58a 0,0 

D.M.S. 9,9 3,4 0,9 0,8 4,8 2,7 7,6 2,6 7,8 13,6 2,1 15,0 16,5 
F 1,85 1,05 2,12 0,50 1,01 1,65 0,93 1,39 1,13 0,21 0,70 2,35* 1,34 

C.V.% 51,6 11,4 7,7 23,5 20,9 27,9 20,7 51,0 22,0 18,6 47,9 13,3 55,2 
 1

Médias seguidos de letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
M+Ruz-S = Milho+Ruziziensis-Soja; M+Pia/Zuri-S = Milho+BRS Piatã, substituído por capim BRS Zuri -Soja; M+Pai-S = Milho+BRS Paiaguás-Soja; M-S/PD = Milho-Soja/Plantio 
Direto; M-S/SC=Sistema Convencional; Pia. Perene=BRS Piatã; perene; Pai. Perene=BRS Paiaguás perene. D.M.S = Diferença Mínima Significativa, C.V.% = Coeficiente de 
Variação. 
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Na camada 0,10 a 0,20 m não houve diferenças significativas entre os 

tratamentos (Tabela 3). A ausência de alterações nos atributos químicos entre os 

tratamentos não deve ser considerada uma surpresa, pois se trata de um solo 

arenoso que ainda não atingiu o equilíbrio e consequentemente esta passando por 

transformações tanto química, como físicas e biológicas.   

Vale ressaltar que a palhada é uma fonte lábil de nutrientes (ROSSI et al., 

2013; VENDRAMIN et al., 2014; COSTA et al., 2015; MENDONÇA et al., 2015; 

MATTEI et al., 2018; CAVALLI et al., 2018). Porém, a dinâmica de decomposição da 

palhada aportada nos sistemas ainda deve estar favorecendo o processo de 

imobilização de nutrientes, em função da sua alta relação C/N. Logo, embora os 

sistemas ainda estejam em estabelecimento, nos tratamentos com SIPAs, houve a 

tendência de maior concentração de nutrientes na forma orgânica, os quais poderão 

beneficiar a fertilidade do solo ao longo do tempo. 

Ademais, deve-se considerar ainda que, as alterações na fertilidade do solo 

no espaço e no tempo, são governadas por diversos processos complexos que 

envolvem desde características mineralógicas do solo, até características das 

culturas implantadas e objetivo da exploração na área. Solos de texturas arenosa a 

média, diferentes de solos argilosos, apresentam baixo poder tampão (SANTOS et 

al., 2015), por isso as mudanças no uso e manejo desses solos podem implicar em 

alterações mais imediatas sobre seus atributos químicos, físicos ou biológicos. 

Entretanto, mesmo submetido a diferentes usos e manejos, a fertilidade do solo foi 

uma característica que se manteve inalterada nessa camada de 0,10 a 0,20 m, o 

que demostra a importância de estudos de médio e longo prazo, para fins de 

avaliação na dinâmica fertilidade do solo. Assim, deve-se considerar outros 

possíveis efeitos no sistema solo antes de considerar os efeitos nas suas 

propriedades químicas, visto que, os benefícios ou prejuízos proporcionados pelo 

tipo de uso ou manejo podem não se expressarem no curto prazo. 

Na camada de 0,20 a 0,40 m de profundidade, as alterações foram menos 

expressivas, como esperado para ambiente onde as transformações são mais 

lentas. Porém, mesmo em subsuperfície, o tratamento PIA PERE, se destacou pela 

maior V%, superior ao observado nos tratamentos M+PAI-S, M+RUZ-S e 

M+PIA/ZURI-S, evidenciando a importância de sistemas com pastagens perenes, 
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com destaque para o uso do capim BRS Piatã, com o objetivo de corrigir do solo em 

camadas mais profundas, em solos arenosos. 

 

4.3 Atividade enzimática do solo 

 

Na Tabela 4 onde constam os valores da atividade enzimática do solo sob os 

sistemas de produção agropecuária e modalidade de cultivos, onde verifica-se 

efeitos significativos para a Fosfatase ácida e a β-Glicosidase. O sistema de cultivo 

PAI PERE apresentou resultados superiores para a Fosfatase ácida quando 

comparado aos sistemas M-S/SPD e M-S/SCC. Sabe-se que a enzima fosfatase 

ácida atua no processo de mineralização de ésteres e anidridos de ácido fosfórico, 

sendo fundamentais na mineralização do fósforo pela hidrólise de ésteres de 

fosfatos, promovendo sua liberação na forma inorgânica a partir fósforo orgânico, 

disponibilizando-o para as plantas e demais organismos no solo (TABATABAI, 1994; 

KEDI et al., 2012). 

 

 

Tabela 4. Atividade enzimática do solo sob diferentes sistemas de produção 

agropecuária e modalidade de cultivos. Caiuá, 2020 

Tratamentos Fosfatase ácida β-Glicosidase AurilSulfatase 

 mg de p-nitrofenol kg de solo
-1 

h
-1

 

M+RUZ-S 146,8 ab 44,5 ab 22,0 

M+PIA/ZURI-S 140,6 ab 36,3 ab 13,6 

M+PAI-S 147,8 ab 42,5 ab 20,8 

M-S/SPD 110,1 b 36,0 b 15,0 

M-S/SCC 104,2 b 31,6 b 14,3 

PAI PERE 163,4 a 36,5 ab 16,9 

PIA PERE 131,8 ab 53,3 a 26,0 

D.M.S. 52,3 17,2 17,7 

F 3,509* 3,751* 1,467
ns

 

C.V.% 16,8 18,7 41,9 

1
M+Ruz-S = Milho+Ruziziensis-Soja; M+Pia/Zuri-S = Milho+BRS Piatã, substituído por capim BRS Zuri -Soja; 

M+Pai-S = Milho+BRS Paiaguás-Soja; M-S/PD = Milho-Soja/Plantio Direto; M-S/SC=Sistema Convencional; Pia. 

Perene=BRS Piatã; perene; Pai. Perene=BRS Paiaguás perene. D.M.S = Diferença Mínima Significativa, C.V.% 

= Coeficiente de Variação. ns = não significativo e * significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, letras 

minúsculas na coluna diferem a 5% pelo teste de Tukey. 



48 

 

 

  

Dessa maneira, fica clara a importância da forrageira BRS Paiaguás cultivada 

em sistema perene quanto à disponibilidade de fósforo para o sistema. Segundo 

Fiorentin et al. (2018), espécies gramíneas com características perenes possuem 

alta densidade de raízes, renovações periódicas do sistema radicular e uniforme 

distribuição dos exsudatos no solo (SILVA; MIELNICZUK, 1997) disponibilizam 

compostos orgânicos de fácil degradação, utilizados como fonte de energia, 

estimulando a atividade microbiana (FREIXO et al., 2002), melhorando a biologia do 

solo. Embora os teores de fósforo não tenham apresentado resultado significativo 

para este sistema na extração do P lábil (resina), nota-se que os teores deste 

macronutriente no solo estão adequados nas camadas superficiais, segundo Raij et 

al. 2001 (Tabela 3). 

Com relação à atividade enzimática da β-Glicosidase, observa-se que o 

sistema de cultivo com a forrageira BRS Piatã perene apresentou resultados 

superiores quando comparado aos sistemas M-S/SPD e M-S/SCC. Sabendo que as 

β-Glucosidases catalisam a hidrólise de diferentes glicosídeos e desempenham 

papel importante na quebra de oligossacarídeos de baixa massa molecular para a 

produção de monossacarídeos, que são as principais fontes de energia para os 

microrganismos no solo (MARTÍNEZ et al. 2007), portanto, pode-se inferir que este 

dado indica maior decomposição da palhada e formação de matéria orgânica, além 

de maior ciclagem de nutrientes para o ambiente. Este fato pode ser verificado com 

o resultado significativo obtido nesse sistema com relação aos atributos químicos 

observados na Tabela 3, para a camada de 0,20 a 0,40 m, onde o resultado 

significativo para a V%, mostra que houve melhoria na fertilidade do solo em 

camadas mais profundas.  

De acordo com Mendes et al. (2018), na avaliação do funcionamento 

biológico do solo em um experimento de rotação de culturas com soja, conduzido 

desde 2008 pela Fundaçao MT, em que avaliou-se dois tratamentos (soja/pousio e 

soja/braquiária, ambos em SPD), verificou-se que, em relação ao monocultivo de 

soja, o tratamento soja/braquiária apresentou 3,0 vezes mais carbono da biomassa 

microbiana (CBM) e 4,0, 8,0 e 1,7 vezes mais atividades de β- glicosidase, 

arilsulfatase e fosfatase ácida, respectivamente. Assim, embora as duas áreas 

apresentassem características químicas semelhantes, o componente biológico era 
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completamente distinto, em que o solo que estava biologicamente mais ativo, com 

inserção da braquiária no sistema de produção, foi o mais produtivo com a soja. 

 

4.4 Produtividade de grãos de soja 

 

 Quanto à produtividade de grãos (Tabela 5), houve diferença entre os 

tratamentos, evidenciando que os diferentes sistemas de integração influenciam a 

cultura da soja. Nos tratamentos com pastagem safrinha (Tratamentos 1, 2 e 3), as 

produtividades da soja foram semelhantes entre as forrageiras, indicando que 

independente da cultivar/espécie, a produtividade não foi afetada, além disso, os 

tratamentos com pastagem safrinha também foram semelhantes ao sistema 

convencional (Tratamento 5) e cultivo de soja sob plantio direto (Tratamento 4). 

 

Tabela 5. Estande final de plantas (planta m-1) e produtividade de grãos (kg ha-1) de 

soja cultivada em diferentes sistemas integrados de produção agropecuária. 

Caiuá/SP, 2019/2020. 

Tratamentos 
População 

(planta m
-1

) 

Produtividade  

(kg ha
-1

)  

1. M+RUZ-S 10,6ab 3143ab 

2. M+PIA/ZURI-S 10,5ab 3181ab 

3. M+PAI-S 10,3ab 3201ab 

4. M-S/SPD  9,7b 3083ab 

5. M-S/SCC 8,2c 2934b 

6. PAI PERE 11,1a 3746a 

7. PIA PERE 10,2ab 3760a 

P-valor <0,0001 0,0022 

CV (%) 11,96 13,74 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV 

= Coeficiente de variação 

 

Mesmo com menor população de plantas, a produtividade da soja no cultivo 

após o pousio sob preparo convencional do solo foi semelhante aos tratamentos em 

que havia cultivo de pasto na entressafra todo ano com cultivo da soja em sucessão 

sob plantio direto, e ao tratamento com cultivo após pousio sob plantio direto 

(Tratamento 4), devido as condições climáticas favoráveis ao longo do 

desenvolvimento da cultura (Figura 1). 
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Nascente e Crusciol (2012) afirmam que a soja em sistema de preparo 

convencional após pousio resulta em menor rendimento de grãos. Entretanto, a soja 

apresenta alta plasticidade fenotípica, modulando o seu crescimento e seus 

componentes de produção frente às mudanças de arranjo de plantas na área 

(PROCÓPIO et al., 2013). 

Nos tratamentos com pastagem perene por 3 anos foram verificadas as 

maiores produtividades da soja em sucessão, entretanto, semelhantes entre as 

cultivares de forrageiras. Desta forma, a escolha entre Paiaguás ou Piatã como 

pastagem perene em um sistema de integração, depende de outros aspectos, que 

não somente a produtividade da soja em sucessão, tais como desempenho animal, 

facilidade de manejo, perenidade, valor nutritivo e outros, já que a influência entre as 

cultivares sobre a produtividade da cultura sucessora, no caso a soja, estaticamente 

foram iguais, no sistema utilizado com 3 anos de pastagem. 

Em comparação ao sistema com cultivo da soja após o pousio sob preparo 

convencional do solo (Tratamento 5), os sistemas com pastagem perene 

apresentaram produtividades significativamente maiores. Diante disso, o aumento de 

produtividade foi de 826 kg ha-1, ou seja, em torno de 14 sacas de soja a mais nos 

tratamentos com Piatã ou Paiaguás perenes. 

A menor produtividade do sistema de cultivo sob plantio convencional pode 

estar associada aos efeitos da ausência de palha como barreira física e ao efeito da 

inclusão das forrageiras nos demais sistemas. Isso porque sistemas com menor 

biomassa resultam em uma menor disponibilidade de nutrientes para o solo, menor 

umidade (secamento mais rápido), maiores índices de temperatura do solo, maior 

resistência à penetração das raízes de soja resultando diretamente em menores 

produtividades (ROSA FILHO et al., 2009; ROSSI et al., 2013). Ao mesmo passo 

que a presença de gramíneas favorece uma maior exploração do solo pelo seu 

sistema radicular mais agressivo, além da proteção física do solo, incremento na 

fertilidade, aumento da ciclagem nutrientes, melhoria as condições físicas do solo e 

controle de plantas daninhas na área (CALEGARI, 2008). 

Comparando os sistemas de pastagem perene com cultivo da soja em plantio 

direto após 3 anos, com os de pastagem safrinha com cultivo da soja em plantio 

direto anual, a produtividade da soja foi estatisticamente semelhante. Porém, 

numericamente observa-se um ganho, na média entre as forrageiras de ambos os 
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sistemas, de aproximadamente 578 kg ha-1, o equivalente a 9,6 sacas a mais para 

as pastagens perenes. 

Considerando o tempo de estabilização do plantio direto e seus efeitos 

concretos serem a longo prazo, muito dos resultados do presente trabalho não 

usufruem ainda de todos os atributos de um plantio direto consolidado, ainda mais 

considerando os fatores climáticos favoráveis das regiões tropicais associados ao 

alto intemperismo dos solos arenosos, que retardam o acúmulo de matéria orgânica 

e seus efeitos no solo. Assim, o tempo de utilização sob determinados sistemas de 

manejo do solo é uma variável importante a ser considerada para as 

recomendações técnicas ligadas ao preparo e adoção de sistemas de cultivo, por 

isso, experimentos de longa duração têm papel fundamental na caracterização e 

escolha de sistemas de manejo que visem conservar o solo e manter a 

produtividade das culturas (BROWN et al., 2018). 
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5 CONCLUSÕES 

  

Os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPAs) que incluíram 

forrageiras perenes por mais de dois anos na rotação com a cultura da soja 

melhoraram a qualidade química e biológica do solo arenoso.  

Os atributos químicos do solo arenoso pouco se alteram no período de cinco 

anos após implantação dos SIPAs em comparação com o SPD, podendo-se inferir 

que os benefícios relacionados à atividade enzimática e ciclagem de nutrientes 

poderão ser mais pronunciados, em médio em longo prazos, em comparação aos 

sistemas convencionais ou ao SPD na sucessão soja-milho. Em geral, os sistemas 

com pastagens perenes foram mais expressivos na melhoria da qualidade do solo, 

principalmente quanto à saturação por bases.  

O sistema de pastagem perene de curta duração (3 anos) favorece a 

produtividade da soja em relação ao sistema de pastagem safrinha.   

A produtividade da soja em plantio direto foi maior no sistema de pastagem 

perene em relação ao pousio e preparo convencional do solo. 
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