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BALANÇO DE CARBONO E QUALIDADE DO SOLO EM SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO COM PLANTIO DIRETO E ROTAÇÃO DE CULTURAS 

 

1. RESUMO 

Atualmente muito se discute a cerca da produtividade agrícola, conservação 

do solo, emissões de gases do efeito estufa (GEE’s), sendo necessário desenvolver 

práticas que garantam sustentabilidade aos sistemas de produção agrícola.  Entre 

os sistemas de manejo do solo que podem manter ou recuperar a qualidade do solo 

e diminuir a emissão de GEE’s destaca-se o sistema plantio direto que apresenta 

melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, como o aumento 

os níveis de matéria orgânica do solo, de agregação e de infiltração de água. Assim 

como o plantio direto, espera-se que a rotação de culturas também promova efeitos 

benéficos ao solo e aos estoques de carbono. Os microrganismos presentes no solo 

são responsáveis pelo processo de decomposição da matéria orgânica, 

correspondendo à parte ativa no ciclo de carbono no solo, sendo um importante 

indicador da qualidade e do balanço de carbono no solo. Desta forma, este trabalho 

teve como objetivo medir atributos microbiológicos – carbono da biomassa 

microbiana, taxa de respiração (emissão de CO2) e coeficiente metabólico - em 

diferentes sistemas de rotação de culturas com plantio direto, em um experimento 

instalado no verão de 2010/2011 no município de Capão Bonito – SP e relacioná-los 

com a qualidade do solo e com o balanço de carbono. O carbono da biomassa 

microbiana e o coeficiente metabólico foram os indicadores capazes de mostrar a 

influência dos tratamentos na qualidade do solo. Concluiu-se que a rotação de 

culturas ajuda a preservar o carbono da biomassa microbiana no solo. 

Palavras-chaves: qualidade do solo, carbono da biomassa, respiração basal, 

coeficiente metabólico, rotação de culturas. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente muito se discute a cerca da produtividade agrícola, conservação 

do solo, emissões de gases do efeito estufa (GEE’s), sendo necessário desenvolver 

práticas que garantam sustentabilidade aos sistemas de produção agrícola. 

Entre os sistemas de manejo do solo que podem manter ou recuperar a 



qualidade do solo e diminuir a emissão de GEE’s destaca-se o sistema plantio direto 

que, por meio do acúmulo da palhada, decorrente das culturas de cobertura e dos 

restos culturais de lavouras comerciais e por não necessitar de operações de 

preparo do solo, como aração e gradagem, resulta em melhorias nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo, como o aumento dos níveis de matéria 

orgânica do solo, da agregação e da infiltração de água (De Maria et al., 1993; 

Castro Filho et al., 1998). 

Assim como o plantio direto, espera-se que a rotação de culturas promova 

efeitos benéficos ao solo e aos estoques de carbono no mesmo. A rotação de 

culturas em um mesmo terreno objetiva melhorar a distribuição das culturas na 

propriedade, reduz incidência de pragas e doenças, diminuindo a aplicação de 

agrotóxicos, manter os níveis de matéria orgânica no solo, aumentar a produtividade 

e reduzir perdas por erosão, além de influenciar na manutenção da fertilidade do 

solo (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010). 

As propostas de sistemas de produção agrícola sustentáveis são justificadas 

pelos impactos causados pelas atividades agrícolas nos atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo, sendo necessários indicadores das alterações provocadas pelo 

sistema de manejo do solo nestes atributos. A matéria orgânica do solo (MOS) é um 

dos principais indicadores da qualidade de um sistema de produção, por estar 

diretamente relacionada com as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

A MOS refere-se a reserva de carbono e nitrogênio, responsável pela estruturação 

do solo, pelo acúmulo de água e pelo fornecimento de nutrientes para as plantas 

(COSTA JÚNIOR, 2008). 

Os microrganismos presentes no solo são responsáveis pelo processo de 

decomposição da matéria orgânica, correspondendo à parte ativa no ciclo de 

carbono no solo, sendo um importante indicador da qualidade e do balanço de 

carbono no solo. Em relação aos atributos biológicos comumente usados em 

projetos de pesquisa, encontram-se o carbono da biomassa microbiana, a taxa de 

respiração (respiração basal) e o coeficiente metabólico (SILVA et al., 2007; COSTA 

JÚNIOR, 2008). 

Buscando a melhoria da qualidade do solo com novos sistemas de manejo 

sustentáveis, este trabalho avaliou, por meio de indicadores microbiológicos, os 

efeitos de diferentes sistemas de rotação de culturas com plantio direto sobre a 



qualidade e o balanço de carbono no solo, visando também à mitigação do GEE’s.  

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo medir atributos microbiológicos – carbono da 

biomassa microbiana, taxa de respiração (emissão de CO2) e coeficiente metabólico 

- em diferentes tratamentos e relacioná-los com a qualidade do solo e com o balanço 

de carbono e verificar o impacto da rotação de culturas no sistema de plantio direto 

nesses atributos.  

 

4. METODOLOGIA 

Os tratamentos, que fazem parte de um experimento instalado no verão de 

2010/2011 no Polo Regional Sudoeste Paulista da APTA, no município de Capão 

Bonito – SP, foram: 

Tratamento 1 = monocultura: trigo/milho/trigo/milho/trigo/milho/trigo/milho 

(sucessão de gramíneas); 

Tratamento 1 = rotação: trigo/soja/trigo/milho/trigo/soja/trigo/milho; 

Tratamento 2 = monocultura: trigo/milho/milho sf/milho/milho sf/milho/milho 

sf/milho; 

Tratamento 2 = rotação: trigo/soja/milho sf/milho/milho sf/soja/milho sf/milho; 

Tratamento 3: monocultura: trigo/soja/trigo/soja/trigo/soja/trigo/soja (sucessão 

de culturas); 

Tratamento 3: rotação: trigo/milho/trigo/soja/trigo/milho/soja (rotação de 

culturas). 

Os tratamentos 2 tiveram 4 repetições e os demais 5 repetições. Na época de 

amostragem (inicio de verão 2013/2014) os tratamentos 1 e 2 estavam cultivados 

com milho e os tratamentos 3 com soja. As sucessões de culturas representam 

monoculturas, uma vez que são utilizadas sempre as mesmas culturas de uma 

mesma espécie no verão e no inverno.  

Foram coletadas amostras em duas profundidades, de 0-20 cm e 20-40 cm, 

no mês de novembro de 2013. As amostras foram peneiradas (#2mm) e guardadas 

na geladeira até as análises. As análises realizadas seguiram a metodologia do 



laboratório de microbiologia do solo do Instituto Agronômico (IAC) em Campinas-SP. 

Foram analisadas 58 amostras, correspondentes aos 6 tratamentos, divididas 

entre as duas profundidades coletadas (0-20 cm e 20-40 cm). Para a discussão dos 

resultados foi calculada a média e o desvio padrão dos valores encontrados para 

carbono da biomassa e respiração basal do solo para cada tratamento, assim como 

para o coeficiente metabólico, e assim foram selecionados os resultados que 

enquadravam no desvio encontrado, eliminando uma repetição em cada tratamento. 

Com os dados obtidos foi realizada a análise de variância,em esquema de 

parcelas subdivididas, tendo como fontes de variação os sistemas de manejo 

(monocultura ou rotação) e os tratamento (cultura). Para a comparação das médias 

dos indicadores biológicos entre os tratamentos utilizou-se o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Análise de Carbono da Biomassa Microbiana do Solo 

Utilizou-se o método de Vance et al. (1987). Pesou-se 70g de cada amostra 

nos recipientes, previamente identificados, adicionou-se 60% da capacidade máxima 

de retenção de água (15,8 ml) e levou-se a estufa (25 a 30 ºC) por 3 dias. Após esse 

período, utilizou-se o método de fumigação-extração para a determinação do 

carbono da biomassa microbiana. Neste método, retirou-se duas porções da 

amostra (20 g cada), sendo que uma foi mantida ao natural e passou-se pelo 

processo de extração com K2SO4  a 0,5 mol / L, e a outra porção foi fumigada num 

dessecador contendo um béquer com 20 ml de clorofórmio livre de etanol e outro 

béquer com aproximadamente 20 ml de água, para a eliminação dos 

microrganismos vivos. O carbono da biomassa microbiana foi quantificado pelo 

método de oxidação com dicromato K2Cr2O7. 

5.2 Análise da respiração basal do solo (liberação de CO2) 

Pesou-se 100 g de amostra em cada vidro de respirometria, fazendo 3 

repetições para cada amostra. Em seguida, adicionou-se 60% da máxima 

capacidade de retenção de água deste solo (equivalente a 22,5 ml), cobriu-se com 

filme transparente e levou-se a incubadora à 28 ºC por dois dias. Fez-se três 



brancos, onde os vidros encontravam-se sem amostra. 

Após o período de incubação, adicionou-se a cada vidro um erlenmeyer de 50 

ml contendo 10 ml de NaOH a 1N. Tampou-se novamente os vidros com papel filme 

e deixou-se na incubadora por dois a quatro dias à 28ºC. Depois do tempo 

determinado, retirou-se o erlenmeyer do vidro, adicionou-se 1 ml de cloreto de bário 

a 50% e 2 gotas de fenolftaleína e fez-se a titulação com HCl a 0,1 N, onde 

quantificou-se o CO2 liberado do solo que reagiu com NaOH. 

5.3 Cálculo do coeficiente metabólico 

O coeficiente metabólico (qCO2) foi obtido pela relação entre a respiração 

basal do solo e o carbono da biomassa microbiana e foi usado como indicador da 

eficiência da comunidade microbiana em incorporar carbono à própria biomassa 

(ANDERSON & DOMSH, 1989). 

 

Para a avaliação dos resultados encontrados por meio das análises de 

respirometria e carbono da biomassa microbiana (Cmic), os tratamentos foram 

segundo as duplas sendo uma monocultura e o outro uma rotação de cultura. Assim, 

para avaliar os efeitos dos diferentes tipos de manejo sobre os atributos biológicos 

do solo, os tratamentos T1, T2 e T3 foram comparados entre si, em relação à 

monocultura e a rotação de culturas correspondente de cada tratamento, quanto ao 

impacto do sistema de manejo sobre os atributos biológicos do solo. 

 

6. RESULTADOS 

Com relação à taxa de respiração, que quantificou a emissão de CO2 do solo, 

verificou-se não haver um comportamento regular entre os tratamentos com 

monocultura e com rotação de culturas (Tabela 1) que padronizem uma relação 

entre este atributo e o sistema de manejo, sendo necessário conhecer outros 

indicadores biológicos para explicar a ciclagem do carbono no solo e assim 

interpretar os resultados de respirometria em cada tratamento e manejo. 

Quanto aos valores de Cmic (Tabela 1) na profundidade 0-20 cm houve efeito 

significativo do sistema de manejo do solo. Para os tratamentos T1 que referem-se 



ao uso de gramíneas (trigo e milho) esses valores pouco diferiram entre um 

tratamento e outro, mas evidenciam o plantio direto como promotor do aumento dos 

valores da quantidade de carbono. Nos demais tratamentos, pode-se verificar que os 

tratamentos com o manejo de rotação de culturas conferem maior quantidade de 

Cmic ao solo quando comparados com os tratamentos sob o efeito de monoculturas. 

Vale ressaltar que houve maior quantidade de carbono da biomassa no 

tratamento T2 com rotação entre as culturas, tanto para a profundidade de 0-20 cm 

quanto para a 20-40 cm, que refere-se à implantação de sucessão de milho, milho 

safrinha, soja, garantindo uma maior atividade microbiana. Segundo Silva et al. 

(2007), maior quantidade de biomassa microbiana conduz a maior quantidade de 

matéria orgânica ativa no solo, elevando as taxas de decomposição de restos 

vegetais e promovendo a reciclagem de nutrientes.  

O tratamento 2, pela análise de variância foi o único a apresentar diferenças 

significativas entre os dois tipos de manejo com relação ao carbono da biomassa. 

Pelo teste realizado, comparando os resultados de Cmic do T2 com monocultura e 

T2 com rotação de culturas, mostrou existir uma relação no sentido de conservar o 

carbono da biomassa no solo quando se rotaciona culturas 

Tabela 1. Taxa de respiração do solo (liberação de CO2) e Carbono da biomassa microbiana 

de acordo com os tratamentos e profundidades amostradas. 

 Respirometria (µg CO2 / g dia) Carbono da Biomassa (µg C/ g solo) 

Tratamentos 0 -20 cm 20 - 40 cm 0 -20 cm 20 - 40 cm 

T1 
 M 15,34 a 12,18 a 339,40 a 323,87 a 

 R 14,15 a 13,90 a 323,13 a 323,28 a 

T2 
 M 16,67 a 14,22 a 296,29 a 323,89 a 

 R 18,27 a 17,14 a 505,94 b 438,23 b 

T3 
 M 16,66 a 15,60 a 311,18 a 356,41 a 

 R 16,74 a 16,59 a 341,52 a 374,79 a 

M: monocultura; R: rotação de culturas. Letras iguais em cada tratamento indicam que não 
há diferença significativa entre monocultura e rotação. 
 

O solo na profundidade de 20-40 cm apresenta um comportamento 

semelhante ao encontrado na profundidade de 0-20 cm para os teores de Cmic, 

porém com os valores encontrados são próximos entre si, exceto para o T2, 

indicando que nesta profundidade prevalece os efeitos positivos causados pelo 

sistema de plantio direto e sofrendo poucas alterações pela rotação de culturas. 



Houve ainda análise granulométrica nas amostras, que apontaram uma 

relação positiva entre o carbono da biomassa e o teor de argila no solo, e uma 

relação inversa quanto ao Cmic e a areia total (Tabela 2). Assim, o estes fatores 

contribuíram para os valores de carbono da biomassa microbiana. 

Tabela 2. Correlação entre granulometria e indicadores biológicos avaliados. 

  Respiro CarbBio Coefmet 

Respirometria 1    

Carbono da Biomassa 0.3443 1   

Coeficiente metabólico 0.3202 -0.4900 1 

Argila < 0,002 mm 0.3610 0.5334 -0.0842 

Silte 0,053-0,002 mm -0.2457 -0.3610 0.0832 

Areia Total2,00 - 0,053 mm -0.3036 -0.4479 0.0530 

 

A interpretação baseada na avaliação isolada dos indicadores biológicos – 

neste caso, respiração basal e Cmic – pouco expõe os efeitos dos tratamentos no 

solo. Assim, o coeficiente metabólico (qCO2) do solo é capaz de indicar mudanças 

no ambiente devido aos diferentes usos da terra. A diminuição dos valores de qCO2 

é resultado da eficiência da biomassa microbiana em utilizar os recursos do meio, 

liberando menos CO2 pela respiração, deixando maior quantidade de C para ser 

incorporada aos tecidos microbianos (SILVA et al., 2007). 

Os valores do qCO2 do solo para os tratamentos com rotação de culturas 

diminuíram quando comparados com os de monoculturas, exceto T1 e T3 na 

profundidade 20-40 cm (Tabela 3). Essa diminuição indica maior eficiência de 

imobilização de C na biomassa microbiana, consequentemente liberando menos 

CO2.  

Tabela 3. Coeficiente metabólico em função dos tratamentos e profundidades amostradas. 

Coeficiente metabólico (mg C-CO2 / mg Cmic dia) 

Tratamentos  0 -20 cm 20 - 40 cm 
T1 M 0.0459 0.0377 

R 0.0446 0.0434 
T2 M 0.0569 0.0451 

R 0.0370 0.0410 
T3 M 0.0558 0.0420 

R 0.0487 0.0438 

 



As figuras 1 e 2 apresentam os resultados do coeficiente metabólico para 

cada dupla de tratamentos, sendo milho/trigo correspondendo ao T1, milho/milho ao 

T2 e por fim, soja representa os tratamentos T3. A figura 1 apresenta os resultados 

para a profundidade de 0-20 cm. As monoculturas apresentaram maiores valores de 

qCO2 indicando maior nível de estresse para os microrganismos . 

 

Figura 1. Coeficiente metabólico em função dos tratamentos na profundidade de 0-20 cm. 

Na figura 2 observa-se os valores do qCO2 para a profundidade de 20-40 cm, 

identificando a tendência das rotação em promover alguma condição de estresse 

para os microrganismos, exceto em T1 com rotação que supera o valor de qCO2 

obtido com T1 monocultura, ainda assim esses valores ficam próximos dos 

encontrados nos demais tratamentos. 

 

Figura 2. Coeficiente metabólico em função dos tratamentos na profundidade de 20-40 cm. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O carbono da biomassa e coeficiente metabólico foram os indicadores 

capazes de mostrar a influência dos tratamentos na qualidade do solo, bem como 

essa influência é sentida principalmente na camada de 0-20 cm. 

A rotação de culturas ajuda a preservar o carbono da biomassa microbiana, 

apresentando uma atividade microbiana eficiente com menor taxa de liberação de 

CO2 pela respiração, sendo relevante no tratamento 2, em que se alterna culturas de 

milho, milho safrinha e soja. 
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