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Resumo: As características edafoclimáticas, associadas às ações antrópicas, 
tornam o bioma Caatinga vulnerável aos processos de degradação. A avaliação da 
qualidade dos solos, por meio dos atributos físicos e químicos das áreas 
preservadas e degradadas, torna-se importante para o monitoramento ambiental. 
Neste sentido, objetivou-se avaliar os efeitos da degradação nos atributos químicos 
e físicos dos solos em solos do Bioma Caatinga. O estudo ocorreu no Assentamento 
Mandacaru I, município de Canindé de São Francisco, Sergipe, em áreas de 
caatinga preservada (P), em transição (T) e degradada (D).  Em cada área foram 
coletadas 7 amostras, a uma profundidade de (0-10 cm), para determinação dos 
teores de matéria orgânica, densidade, porosidade e granulometria. Nas três áreas 
foram abertas trincheiras para descrição morfológica. Estas amostras foram 
submetidas à análise de variância (teste F; DIC), Tukey a 1 % e teste de correlação 
linear de Pearson, realizadas com auxílio dos softwares Sisvar e Microsoft Office 
Excel, respectivamente. Os três solos estudados são poucos desenvolvidos, com 
predomínio da textura arenosa em superfície. Os solos das áreas D e T possuem 
transição abrupta para o horizonte subsuperficial Bt, o que favorece os processos 
erosivos.  Observou-se uma correlação linear negativa (r= -0,88) entre a matéria 
orgânica e a densidade. A supressão da caatinga intensificou os processos de 
degradação, diminuindo a porosidade de 0,51 m³ m-³, na área preservada (P), para 
0,43 m³ m-³ na área degradada (D). Para a densidade, houve um aumento de 1,21 g 
cm-³ na área P para 1,48 g cm-³ em D. No que diz respeito à matéria orgânica, pode-
se observar um decréscimo na área P de 56,5 g kg-1, para 32,6 g kg-1 (área T) e para 
25,4 g kg-1 (área D). A compactação foi favorecida na área com maiores teores de 
areia fina. 
Palavras-chave: Degradação ambiental; Compactação; Semiárido; Gradiente 
textural. 
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Resumo: Em busca de compreender os processos dinâmicos que ocorrem na zona 
vadosa, alternativas de quantificação indireta tornam-se necessárias para a estimativa 
das propriedades hidráulicas do solo. Uma função importante para o entendimento e 
modelagem de processos hidráulicos do solo é a curva de retenção de água (CRA). 
No entanto, sua medição completa é onerosa e, portanto, inviável para monitoramento 
em grande escala. Assim, alternativas de quantificação indireta, baseadas em 
princípios físicos, que sejam rápidas e de baixo custo são alternativamente 
interessantes. Ao contrário do comum, funções de pedotransferência (PTFs) que 
precisam ser calibrados usando dados empíricos, Splintex 2.0 foi baseado em um 
modelo semi-mecanístico que traduz dados de distribuição de tamanho de partícula 
em frações de massa sólida e distribuição de tamanho de poro. O Splintex 2.0 foi 
testado utilizando um conjunto de dados que contém 44 amostras de curvas de 
retenção de água com um total de 880 pontos θ(h), juntamente com suas propriedades 
básicas do solo, localizado no Sudeste dos Estados Unidos. O desempenho do 
modelo Splintex 2.0 foi avaliado por meio de análise de correlação linear (r) e erros 
sistemáticos, utilizando o erro médio (EM), erro médio absoluto (EMA) e a raiz 
quadrada do erro médio (RMSE). O modelo Splintex 2.0 apresentou bom desempenho 
na quantificação da umidade, refletida no RMSE (0,088 e 0,089 m3 m-3), EM (0,060 e 
0,068 m3 m-3), EMA (0,066 e 0,072 m3 m-3), e alta correlação (r = 0,967 e 0,979) 
entre os dois modelos (simulação A e B) disponível no Splintex 2.0. Conlcui-se que o 
Splintex 2.0 foi capaz de estimar a função CRA, adotando propriedades básicas do 
solo (textura, densidades do solo e das partículas). Como vantagem, o Splintex não 
requer calibração, sendo sua aplicação na estimativa da CRA de qualquer meio 
poroso viável. 
 
Palavras-chave: Retenção da água, Zona Vadosa, Modelo de pedotransferência 
Splintex 2.0. 
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Resumo: Um dos desafios no estudo de contaminação em áreas urbanas é a 
identificação da localização dos compostos poluentes em subsuperfície. Em uma 
antiga área de tratamento de madeiras contaminada por compostos de creosoto, na 
região da planície aluvionar do Rio Pinheiros, SP, foi aplicada a técnica de 
espectroscopia do solo na faixa do UV-Vis (350 nm a 500 nm) por meio método de 
perfilagem de fluorescência induzida por laser (LIF), com excitação na faixa de 308 
nm, para a identificação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH) em 
subsuperfície; perfilagem de condutividade elétrica (EC) para a caracterização da 
distribuição estratigráfica do solo e amostragem do solo com a realização de 
análises químicas para compostos PAH. O resultado da perfilagem por LIF 
possibilitou a identificação das camadas de retenção dos contaminantes, mesmo em 
uma área com restrições de acesso, sendo um método não invasivo viável em 
estudos de contaminação por PAH. Aos cruzar os dados de perfilagem elétrica e 
LIF, identificou-se que as concentrações dos contaminantes estão associadas a 
camadas mais porosas do solo e com maiores teores da fração areia, estando em 
consonância com a literatura. A captação da refletância pelos canais de 350 nm, 400 
nm, 450 nm e 500 nm, permitiu a identificação do composto por meio de sua 
assinatura espectral característica, validando assim, a presença de compostos 
presentes na composição do creosoto. Ao se comparar o sinal de refletância do LIF 
com as concentrações determinadas analiticamente, não foram observadas relações 
diretas entre a intensidade total de fluorescência e as concentrações presentes no 
solo. O método de LIF possui um grande potencial de aplicação em estudos de 
contaminação do solo por compostos de PAH, mesmo em áreas de solos 
heterogêneos, sendo necessários maiores estudos para uma maior compreensão 
das relações entre os dados espectroscópicos e dados analíticos. 
 
 
Palavras-chave: Solos Contaminados, Creosoto, método não-invasivo. 
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Resumo: A ruptura da barragem do Fundão, Mariana (MG) em 2015 liberou 
aproximadamente 50 milhões de m³ de rejeito na bacia do Rio Doce atingindo sua 
foz em Regência, distrito de Linhares no ES. Regência tem aproximadamente 1200 
habitantes e tem como principal atividade econômica a pesca e turismo e, que após 
o desastre teve sua economia afetada, prejudicando pescadores e pequenos 
empreendedores da região. A avaliação de risco à saúde humana (ARSH) é uma 
das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas e pode levar a melhorias na 
compreensão de quais são os contaminantes mais preocupantes e as vias de 
exposição mais relevantes baseados no risco fornecendo uma linha adicional de 
evidências para o processo de tomada de decisão. Com base nisso, foi realizado um 
levantamento dos teores de elementos potencialmente tóxicos (EPT; As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Ni, Pb e Zn) em solos, sedimentos, peixes e água coletados em 2017 para 
compor a ARSH. Os riscos carcinogênicos (CR) e não carcinogênicos (HQ) para 
crianças < 6 anos e adultos > 18 anos foram calculados com base nos modelos 
matemáticos utilizados pela CETESB e USEPA. Os índices HQ e CR foram obtidos 
para as vias de ingestão e contato dérmico. Com relação aos efeitos HQ tanto para 
crianças e adultos, constatou-se que As e Ni tiveram índices superior a 1, ou seja, 
pode haver efeitos adversos à saúde. O CR estava acima do limite de 10-5, ou seja, 
1 caso adicional de câncer a cada 10.000 pessoas expostas para Cd e As nas vias 
de ingestão de sedimentos e peixe e contato dérmico com sedimentos. De forma 
geral, os resultados mostraram que os valores de HQ e CR poderiam causar 
impactos graves à saúde da população exposta atingida pelo rejeito de Fe no distrito 
de Regência. 
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Resumo: Os sistemas de manejo do solo podem resultar em alterações físicas no 
solo, compactando o solo. A resistência mecânica a penetração do solo (RP) à 
penetração é um dos atributos físicos mais adotados como indicativo da qualidade 
por apresentar relações diretas com o crescimento das plantas. Avaliou a RMP em 
sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta, no período de Dez/2021-
Jan/2022. A área experimental do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico 
dos Agronegócios do Extremo Oeste, em Andradina-SP, em um Argissolo Vermelho 
Amarelo distrófico. Os tratamentos foram: 1– Pastagem; 2 – sistema agrosilvipastoril, 
com sombreamento de 1 linha de eucalipto; 3 - sistema agrosilvipastoril, com 
sombreamento de 3 linhas de eucalipto; 4 - plantio exclusivo de eucalipto; 5 – 
pastagem degradada (controle) e 6- vegetação nativa, em delineamento 
inteiramente casualisado. A RP foi mensurada utilizando-se o Medidor Eletrônico de 
compactação do solo por pressão, modelo PenetroLOG - Falker, nas camadas de 
0,00 - 0,20m. A análise estatística foi: por comparação de medias e regressão. Em 
2022 apresentou valores de baixa RP comparado com 2021, pelo fato do grau de 
limitação ao crescimento das raízes (0,6-1,3 Mpa), portanto considera-se baixo. Em 
geral, ambos os anos estão enquadrados na classe de resistência baixa-
intermediária (0,1-2Mpa), e com pouca limitação para o desenvolvimento das raízes. 
O Bosque se destacou positivamente (2021-22), em virtude da deposição de 
serapilheira no solo, disponibilizando maior teor de matéria orgânica, favorecendo a 
umidade, porosidade e infiltração de água no solo, e consequentemente, as raízes 
se desenvolvem sem impedimentos. A Vegetação Nativa e ILPF 3L, demonstraram 
resultados semelhantes nos dois anos de estudo. Em relação a Pastagem ficou na 
classe de resistência moderada sendo capaz de restringir o crescimento radicular, 
afetando negativamente o desenvolvimento da planta, isso se deve ao pisoteio 
animal ter ocorrido de modo intensivo, promoveu alterações nas propriedades 
físicas. 
 
Palavras chave: compactação, qualidade física do solo, sustentabilidade. 
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Resumo: Embora a cana-de-açúcar seja considerada uma das culturas mais 
sustentáveis para a produção de bicombustíveis, as práticas atuais de manejo do 
solo utilizadas têm levantado questões controversas a sustentabilidade dessa 
cultura, sobretudo, porque induzem mudanças críticas na qualidade estrutural do 
solo. Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade estrutural de solos cultivados 
com cana-de-açúcar sob diferentes sistemas de preparo e manejo do solo (plantio 
direto e plantio convencional, sem e com a aplicação de 4 t de calcário – PD0, PD4, 
PC0 e PC4) a fim de identificar aquele que mais contribui para a melhoria da 
sustentabilidade da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Para tanto, avaliações de 
qualidade estrutural do solo foram realizadas em quatro repetições em cada um 
desses sistemas de preparo e manejo do solo utilizando-se a metodologia do 
Diagnostico rápido da estrutura do solo (DRES). Em todos os tratamentos cultivados 
com cana-de-açúcar a camada superficial do solo (espessura de 7 a 9 cm) 

apresentou qualidade estrutural regular (escore  3) a boa (escore  4) (4  0.0, 3.7 

 0.8, 5  0.4 e 4.9  0.4, para PC0, PC4, PD0 e PD4, respectivamente), já na 
camada subsuperficial (7-9 a 25 cm) o sistema PC0 apresentou uma má qualidade 

estrutural (escore  2.9), com o valor de 2.2  0.3, enquanto os sistemas PC4, PD0 e 

PD4 apresentaram uma qualidade estrutural regular, com valores de 3.6  1.1, 3.1  

1.0 e 3.9  0.7, respectivamente. Avaliando-se as amostras como um todo, pode-se 
perceber que somente o tratamento PD4 apresenta qualidade estrutural boa, com 

média ponderada de 4.3  0.5, enquanto os outros apresentam má qualidade 
estrutural (PC0) e qualidade estrutural regular (PC4 e PD0), necessitando cautela e 
mudanças imediatas nas práticas de manejo. Logo, PD4 é considerado o sistema de 
preparo e manejo do solo mais sustentável para a produção de cana-de-açúcar. 
 
Palavras-chave: Diagnostico rápido da estrutura do solo (DRES), plantio 
convencional, plantio direto, saúde do solo. 



 

IV ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO 
SOLO – IV EPCiS  

26 e 27 de abril de 2022 
“Ciência do Solo e Agricultura Sustentável”  

MACHINE LEARNING E DEEP LEARNING PARA SEGMENTAÇÃO 
DA MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA EM IMAGENS DE 

MICROTOMOGRAFIA DE RAIOS X DE AGREGADOS DE SOLO  
 

Aline Barbosa de Oliveira; Talita Rosas Ferreira; Ricardo de Oliveira Bordonal 
 

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, aline.oliveira@lnbr.cnpem.br; 
talita.ferreira@lnls.br; ricardo.bordonal@lnbr.cnpem.br 

 
 

Resumo: O entendimento da distribuição espacial da matéria orgânica particulada 
(MOP) em agregados de solo é de fundamental importância para decifrar os 
mecanismos que determinam o aumento da estocagem e estabilidade do carbono no 
solo. O uso da Microtomografia Computadorizada de Raios X (μTCX) tem 
proporcionado avanços em relação aos métodos convencionais, já que possibilita a 
investigação in situ dos mecanismos de decomposição e proteção da MOP. Uma 
limitação atual para a segmentação da MOP consiste na diferenciação entre esta e as 
demais fases (matriz e poros) devido aos tons de cinza similares nas imagens de 
μTCX. Portanto, o objetivo é possibilitar um avanço na segmentação da MOP a partir 
da: 1) elaboração de um banco de dados por meio de estruturas orgânicas de imagens 
de μTCX segmentadas manualmente, no software Avizo, ou através de estratégias de 
Machine Learning, no software Annotat3D, que possibilite 2) treinar uma rede neural 
via Deep Learning, a qual deve ser capaz de reproduzir uma classificação de 
referência e classificar outros dados semelhantes. O treinamento inicial da rede criada 
a partir do banco de dados de MOP segmentado manualmente foi promissor, pois com 
o aumento no fornecimento de informação para o treinamento, os erros na 
diferenciação entre a MOP, matriz e poros vêm diminuindo. Porém, as estratégias de 
Machine Learning para a elaboração do banco de dados de MOP vem se mostrando 
mais eficaz. Neste caso, a segmentação é realizada em sub-volumes reduzidos, que 
contenham apenas o fragmento orgânico, a fim de diminuir o erro de diferenciação 
entre as fases da imagem e, dessa forma, favorecer a robustez da rede para a 
aplicação em outras amostras. Espera-se que a rede resultante torne a segmentação 
da MOP mais eficiente e precisa, buscando diminuir o tempo de operação necessário 
e ampliar o conjunto de amostras a ser avaliado. 
 
Palavras-chave: MOP, μTCX, Segmentação. 
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Abstract: Manganese (Mn) is a potentially toxic element in flooded soils where its 
bioavailability can be sharply increased by redox oscillations. Accordingly, plants 
adapted to flooded soils show contrasting effects on Mn mobility, reactivity, and 
bioavailability, suggesting that some species may perform better as Mn 
phytoremediators. This study aimed to compare the phytoremediation potential and 
the effects on Mn biogeochemistry of three natural plant species from the Rio Doce 
estuary (Brazil). Shoots and roots were sampled of Hibiscus tiliaceus (eudicot), 
Eleocharis acutangula (monocot), and Typha domingensis (monocot). Moreover, 
soils samples (0-40 cm) under each plant species were collected. The sampling was 
carried out in August 2019, four years after the Mn-rich mine tailing arrival. Mn 
concentration in the shoot, roots, and iron plaques were determined in order to 
calculate translocation factor (TF) and bioconcentration factor (BFC); soil pH and 
potential redox (Eh) were measured in situ; and a solid-phase Mn geochemical 
fractionation was performed. Our results showed that only T. domingensis is suitable 
for Mn remediation in the estuarine soils due to its higher Mn shoot concentration 
(6,858 mg kg-1), TF: 99.5, and BCF: 11.7. Conversely, E. acutangula showed 12-fold 
lower Mn concentration in plant tissues compared with T. domingensis and its soils 
presented the highest contents of bioavailable Mn. Overall, the Mn accumulation in 
the roots as a mechanism to avoid the Mn toxicity proved to be of limited benefit 
within the studied estuarine plants since we found TF and BCF higher than 1 for all 
plant species studied, poising risks to the non-accumulator species. We concluded 
that T. domingensis is the most suitable native species for Mn remediation in the Rio 
Doce estuary soils and other riverine floodplains that were strongly contaminated by 
Mn reaching levels of Mn accumulation comparable to those found for Mn 
hyperaccumulator species.  
 
Keywords: Mn contamination, Mining tailings, Macrophytes. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar as perdas de água por evapotranspiração em função 
do manejo da braquiária (Urochloa ruziziensis), em casa de vegetação. Foi 
empregado delineamento em blocos casualizados e cinco repetições. Os 
tratamentos foram: (T1) testemunha, sem cultivo de braquiária; (T2) cultivo de 
braquiária sem corte; (T3) cultivo de braquiária com corte a 10 cm, com material 
cortado mantido no vaso; (T4) cultivo de braquiária com corte a 20 cm, com material 
cortado mantido no vaso; (T5) cultivo de braquiária com corte a 10 cm, com material 
cortado removido no vaso; (T6) cultivo de braquiária com corte a 20 cm, com 
material cortado removido no vaso; (T7) solo sem cultivo de braquiária, com o 
material cortado do T5; (T8) solo sem cultivo de braquiária, com material cortado do 
T6. Vasos de 12 L foram preenchidos com solo e quatro plantas de braquiária foram 
crescidas em cada vaso por dois meses, até atingirem o ponto ideal de corte. 
Iniciou-se as avaliações com a aplicação de água visando saturar o solo dos vasos, 
os quais foram pesados e procedeu-se o corte da braquiária de acordo com os 
tratamentos. Os vasos foram pesados uma vez ao dia, durante 11 dias consecutivos. 
Após isso, o solo dos vasos foi saturado novamente e procedeu-se pesagens por 
mais 25 dias.  Após os primeiros 11 dias, o T3 havia perdido 17,7% da água, menos 
apenas os tratamentos T7 (12,0%) e T8 (11,3%). O T2 perdeu mais água (76,7%), 
devido ao consumo pela braquiária que não foi cortada. No 2o ciclo de avaliação, os 
tratamentos tiveram comportamentos similares aos do 1o ciclo, até 10-11 dias, 
posteriormente, devido ao crescimento das plantas, os tratamentos T4, T5 e T6 se 
igualaram ao T2. Conclui-se que o corte da braquiária, independentemente da altura 
(10 ou 20 cm), conserva mais água no solo. 
 
Palavras-chave: Umidade do solo, conservação da água, braquiária. 
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Resumo: A estabilização da matéria orgânica do solo (MOS) é baseada em três 
mecanismos principais: proteção física, interações organo-minerais e recalcitrância 
bioquímica. Tais mecanismos atuam de forma integrada e simultânea no solo com a 
importância relativa regulada pelo ecossistema. Entretanto, os processos 
mecanísticos que promovem a estabilização da MOS em micro- e nanoescala são 
parcialmente estudados, principalmente em solos de regiões tropicais. Entender 
esses processos é fundamental para a criação e adoção de políticas públicas e 
práticas de manejo que visam restaurar a saúde do solo por meio do aumento dos 
níveis de MOS. Esta revisão descreve as abordagens analíticas modernas utilizadas 
nos estudos da estabilização da MOS em escala sub-micrométrica que podem 
direcionar estudos futuros para a elucidar como a MOS é protegida em solos 
tropicais. A abordagem adotada foi de revisão de literatura não sistemática, onde os 
principais achados e lacunas do conhecimento identificadas nos artigos revisados 
foram sintetizados e transcritos. É evidente que o entendimento mecanístico da 
estabilização da MOS passa pela adoção de abordagens de avaliação baseadas no 
fracionamento físico em conjunto com métodos de visualização não destrutivos, 
como a Tomografia Computadorizada de Raios-X (X-CT), que fornecem uma 
representação tridimensional do solo e a distribuição dos seus constituintes, 
detalhando a localização da MOS dentro dos agregados. Técnicas espectroscópicas 
também são fundamentais para a obtenção de informações químicas, estruturais e 
orientacionais em nanoescala de conjuntos organo-minerais, podendo detalhar como 
se dá a interação entre a MOS e os elementos minerais do solo. Esse é um 
processo chave para a estabilização da MOS e sua persistência em solos de clima 
tropical. Neste sentido, a fonte de radiação síncrotron brasileira (Sirius) traz 
oportunidades de preencher lacunas do conhecimento. Os resultados obtidos nessa 
revisão de literatura revelam a carência de estudos utilizando técnicas modernas 
como X-CT, espectroscopia e radiação síncrotron para avaliar a estabilização do C 
em solos de regiões tropicais. Portanto, estudos relacionados a estabilização da 
MOS em regiões tropicais com técnicas avançadas devem pautar as pesquisas nos 
próximos anos. 
 
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo; proteção física do carbono; técnicas 
analíticas. 
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Resumo: A expansão do cultivo da cana-de-açúcar sobre pastagens degradadas é 
um cenário comum de mudança de uso da terra no centro-sul do Brasil. No entanto, 
essa transição pode impactar negativamente a biodiversidade do solo e as múltiplas 
funções associados a esses organismos. Dentre essas funções, a macrofauna 
melhora a estrutura e estabilidade do solo e inicia o processo de decomposição da 
matéria orgânica. Pequenos invertebrados como nematoides, ácaros e colêmbolos 
são reguladores biológicos pois atuam no equilíbrio do solo como predadores de 
microrganismos, plantas e outros invertebrados. Os microrganismos são os 
principais componentes do sistema de decomposição, além de contribuir para o 
sequestro do carbono atmosférico, decomposição da matéria orgânica e ciclagem de 
nutrientes no solo. Com isso, desenvolvemos este estudo com o objetivo de 
compreender o impacto da expansão da cana-de-açúcar na biodiversidade do solo 
(macro-, mesofauna e microrganismos) em áreas de solo argiloso (Manduri-SP) e 
arenoso (Brotas-SP). Por meio de uma abordagem sincrônica, foram avaliados três 
cenários: i) Pastagem degradada (PA), ii) Cana-de-açúcar recém convertida (CAp); e 
iii) Cana-de-açúcar em sua terceira soqueira (CAs) em dois locais com solos de 
textura distintos. Em cada uso foram demarcados 16 pontos amostrais (i.e., 4 usos x 
4 repetições) para cada área e em cada ponto amostral foram coletados monólitos 
(25 x 25 x 10 cm) nas camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm para avaliação da macro- e 
mesofauna do solo e amostras deformadas para quantificação de microrganismos 
(bactérias e fungos). Com isso, calculou-se a abundância total de organismos e 
realizou-se a análise de modelos lineares de efeitos mistos entre variáveis para 
compreensão dos dados. De modo geral, a biodiversidade foi afetada negativamente 
pela expansão de cana-de-açúcar nessas áreas. A conversão da PA para CAp 
resultou na perda de aproximadamente 50% da biodiversidade em ambas texturas 
do solo. A abundância da macrofauna foi ainda mais baixa CAs. Com o aumento da 
profundidade ocorreu a redução da biodiversidade para todos os usos. Tais achados 
sugerem que o cultivo intensivo da cana-de-açúcar reduz os nichos desses 
invertebrados e ressalta a necessidade de estratégias de manejo conservacionista 
da cultura da cana-de-açúcar que favoreça a manutenção da biodiversidade do solo. 
 

Palavras-chave: Fauna do solo; qualidade do solo; biologia do solo.  
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Resumo A conversão de áreas de pastagem em cana-de-açúcar ocorre por meio da 
mobilização do solo, o que implica em alterações na estrutura do solo, aumentando a 
compactação e resultando na intensificação da degradação física do solo, 
principalmente em consequência do tráfego de maquinários no cultivo da cana-de-
açúcar. Assim, objetivou-se investigar alterações na propriedades físico-hídricas do 
solo ocasionadas pela mudança de uso da terra (MUT). Para isso, o estudo foi 
realizado em dois locais da região Centro-Sul em que os solos são contrastantes em 
termos de textura, sendo um argiloso e outro arenoso. Em cada uma das áreas 
avaliou-se a cronossequência de MUT: vegetação nativa (VN), pastagem (PA), 
canavial recém implantado sobre área de pastagem (CAP), e canavial estabelecido, 
soqueira (CAS). Em cada uso, coletou-se quatro amostras de solo da camada 
superficial (0-10 cm), totalizando 16 amostras por local. Nessas amostras, determinou-
se a estabilidade de agregados via úmida e calculou-se o diâmetro médio ponderado 
dos agregados (DMP), condutividade hidráulica saturada (Ksat) e resistência do solo 
à penetração (RP). Os resultados foram submetidos a análise de variância e 
comparação de médias via teste de Tukey (p<0,05). A conversão da vegetação nativa 
em pastagem aumentou o DMP dos agregados (de 1,09 para 1,64 mm) no solo 
arenoso e aumentou a RP em ambos os solos em mais de 100%. Ainda, reduziu a 
Ksat em mais de 80% para ambos os solos, provavelmente devido à ausência de 
práticas de manejo, o que intensifica o processo de compactação nesses solos. Já a 
expansão da cana-de-açúcar sobre a pastagem apesar de reduzir o DMP no solo 
arenoso (de 1,64 para CAP: 0,98 e CAS: 1,06 mm), reduziu em mais de 50% a RP em 
ambos os solos e ainda possibilitou o aumento da Ksat no solo arenoso em mais de 
100% a curto prazo (CAP). Isso ocorreu pela mobilização do solo que está associada 
ao processo da MUT, bem como as boas práticas de cultivo que melhoram o ambiente 
físico-hídrico do solo e possibilitam o desenvolvimento das plantas. A expansão da 
cana-de-açúcar sobre a pastagem, atrelada à boas práticas de manejo, ocasionou 
melhorias no ambiente físico-hídrico de ambos os solos, podendo ser uma estratégia 
sustentável de intensificação do uso da terra. 
Palavras-chave: Qualidade física do solo, mudança de uso da terra, bioenergia. 
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Resumo: A mudança de uso da terra (MUT) de pastagem para cana-de-açúcar, 
fomentada pelo aumento da demanda de biocombustíveis, implica em alterações na 
estrutura do solo e proteção física conferida pelos agregados ao carbono orgânico 
(C). Assim, objetivou-se investigar alterações na capacidade de preservação do C 
pelas classes de agregados em decorrência do processo de MUT. Para isso, o 
estudo foi realizado em dois locais da região Centro-Sul em que os solos são 
contrastantes em termos de textura, sendo um argiloso e outro arenoso. Em cada 
uma das áreas avaliou-se a cronossequência de MUT: vegetação nativa (VN), 
pastagem (PA), canavial recém implantado sobre área de pastagem (CAP), e 
canavial estabelecido, soqueira (CAS). Em cada uso, coletou-se quatro amostras de 
solo da camada superficial (0-10 cm), totalizando 16 amostras por local. Nessas 
amostras, determinou-se a estabilidade de agregados via úmida e o teor de C 
contido nas classes de agregados via analisador elementar de combustão à seco, 
que posteriormente foi utilizado no cálculo da capacidade de preservação de 
carbono (CPC) nas classes dos agregados. Os resultados foram submetidos a 
análise de variância e comparação de médias via teste de Tukey (p<0,05). A 
expansão da cana-de-açúcar sobre a pastagem no solo arenoso, reduziu os 
macroagregados e aumentou os microagregados tanto a curto (CAP) quanto à longo 
(CAS) prazo devido ao preparo mecânico do solo que está associado a MUT. Já no 
solo argiloso, não ocorreram alterações nas classes de agregados. Os 
macroagregados de ambos os solos apresentaram maior CPC que os 
microagregados. Contudo, a conversão de pastagem para cana reduziu a CPC dos 
macroagregados em mais de 45% à longo prazo no solo arenoso. Já no solo 
argiloso, esse processo acarretou no aumento de 100% da CPC nos 
microagregados, devido as propriedades intrínsecas do solo (teor de argila e 
mineralogia) que conferem a formação de agregados. A expansão da cana-de-
açúcar sobre pastagem assume caráter distinto a depender da textura do solo. No 
solo argiloso pode ser considerada uma estratégia sustentável, em que ocorre a 
preservação do C. Já em solo arenoso, ocorre a redução da macroagregação e 
perda da capacidade de preservação de carbono, sendo prejudicial para a qualidade 
do solo. 
Palavras-chave: Matéria Orgânica do Solo, Cana-de-açúcar, Qualidade do Solo. 
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Resumo: Na amazonia oriental, em especial no municipio de oriximina, comunidades 
tradicionais quilombolas possuem sistemas de produção baseados no extrativismo 
de recursos florestais. Logo, as vegetações secundárias são um reflexo importante 
da atividade laboral, com potencial para aproveitamento produtivo, a partir da 
implantação de sistemas agroflorestais nas áreas degradadas. O sucesso da 
implantação desses sistemas, quanto ao aspecto edáfico, está relacionado às 
funções biológicas e ao acúmulo de matéria orgânica no solo (MOS), possibilitando 
produtividade em médio e longo prazo. Desse modo, o objetivo foi avaliar a evolução 
temporal do estoque de carbono na camada superficial do solo, ao longo do 
segundo ciclo anual dos SAFs, em comparação com os teores em áreas de 
vegetações secundárias adjacentes. A área de estudo compreende 12 unidades 
experimentais implantadas, com 1 hectare . Para quantificar o teor de matéria 
orgânica e o estoque de carbono no solo foram realizadas amostragens em parcelas 
nas áreas dos SAFs e vegetações secundárias adjacentes. As amostragens de solo 
foram estratificadas nas camadas 0-5 e 5-30 cm.  O estoque de carbono foi 
calculado para cada camada, em função do peso do solo e do teor de carbono 
orgânico através do método de oxidação por via úmida. Os indicies citados foram 
calculados atraves de estatísticas descritivas básicas  e comparados por meio da 
ANOVA e teste de Tukey. Após amostragem e análises laboratoriais, os resultados 
obtidos foram satisfatórios pois mostrou que após o  manejo sem queima nos SAFS, 
o acumulo de biomassa favoreceu o estoque de carbono nas camadas estratificas, o 
que denota a importancia desses sistemas como sumidouros de gases de efeito 
estufa da atmosfera, o que torna esses sistemas fontes elegiveis para a implantaçao 
de projetos para captação de creditos de carbono. 

 
  
 
Palavras-chave: Sistemas agroflorestais, vegetação secundária, estoque de 
carbono. 
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Resumo: A atividade canavieira apresenta grande destaque no atual cenário 
brasileiro, correspondendo a uma das principais culturas do Brasil. Com isso, torna-
se fundamental estudos que visem a manutenção da capacidade produtiva dos 
solos, sendo a matéria orgânica um componente essencial para conservação de 
solos agrícolas. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi avaliar o estoque de 
carbono no solo em área cultivada com cana-de-açúcar em sucessão ao amendoim 
sob sistemas de preparo do solo. Para isso, foi conduzido um experimento em 
campo, no município de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo, Brasil, num 
esquema em faixas com três tratamentos e três repetições. Os tratamentos 
estabelecidos foram: sistema plantio direto (PD), preparo convencional (PC) e cultivo 
mínimo com RipStrip (RS), em 4 profundidades: 0,00-0,05; 0,05-0,10; 0,10-0,20 e 
0,20-0,40 m. Com base na análise dos resultados, verificou-se que os menores 
valores para estoque de carbono foram em superfície, aumentando com a 
profundidade e atingindo os maiores valores na camada de 0,20-0,40 m, para todos 
os tratamentos avaliados. Observa-se, também, que a área em que foi utilizado o 
sistema de plantio direto, foi a que proporcionou maior estoque de carbono, seguido 
do tratamento com RipStrip, enquanto o PC foi o tratamento com os menores 
valores de estoque de carbono do solo. Provavelmente o maior incremento de 
carbono se deve ao aumento no aporte de resíduos vegetais para o solo, 
proporcionado pelo PD, favorecendo um balanço positivo de C no solo. Conclui-se 
que o uso de sistemas conservacionistas, como o plantio direto e preparo mínimo, 
para o cultivo de cana-de-açúcar favorecem o aumento do estoque de carbono no 
solo, se comparado ao sistema convencional. 
 
Palavras-chave: Matéria orgânica do solo, plantio direto, sistema de manejo 
conservacionista. 
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Resumo: A compactação causa alterações na estrutura do solo, devido ao trafego 
agrícola, fomentando efeitos degradantes no solo, tornando umas das principais 
adversidades da agricultura moderna. Assim, há necessidade inadiável de buscar 
novos métodos rápidos, não invasivos e de larga escala espacial para mapeamento 
e caracterização dos impactos da compactação do solo. Destaca-se então a 
utilização de técnicas como sensoriamento proximal para aquisição de dados dos 
parâmetros do solo, como a condutividade elétrica aparente (CEa) definida pela 
capacidade de conduzir corrente elétrica que reflete nas propriedades físico-química 
do solo. Sendo a técnica mais utilizada na agricultura de precisão atualmente, 
mostrando ser uma ferramenta importante na determinação indireta das 
propriedades do solo. A CEa é utilizada através da regressão quantílica para criação 
de mapas de alta resolução de delimitação de zonas de manejo e das propriedades 
físicas do solo. Segundo a literatura, conforme as mudanças nas propriedades 
físicas do solo a também uma mudança nas propriedades elétricas, ocorrendo 
variabilidade espacial da CEa, sendo explicada por alguns atributos do solo, como 
tamanho e distribuição dos poros, umidade, teor de argila, densidade, textura, 
matéria orgânica do solo e assim influenciando significativamente na compactação, 
sendo explicada pela quantificação da porosidade do solo, entretanto conforme a 
textura do solo a uma maior ou menor influência, pois é fortemente afetada pela 
composição mineral, os minerais argilosos tem partículas menores que apresentam 
área superficial especifica maior, caracterizando alta densidade de cargas. Porém, 
ainda a carência de informações para relacionar a CEa do solo com compactação do 
solo, pois a alta variabilidade espacial do solo e a alta complexidade dos fatores 
influenciam nas propriedades físicas do solo. Necessitando de mais estudos para 
obter correlações mais precisas, e indicar potenciais estimações de compactação do 
solo através de parâmetros elétricos. 
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Resumo:  A compactação do solo está periodicamente presente em solos de plantio 
direto, provocada pela intensidade de trafego de maquinas agrícolas associada 
ausência de práticas conservacionistas como rotação de culturas e plantas de 
cobertura, ocasionando feedbacks negativos na qualidade física do solo. Então se 
faz necessário a utilização de métodos mecânicos como a escarificação do solo para 
remediar o efeito da compactação, visando romper as camadas compactadas do 
solo, visando a melhoria na estrutura do solo. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar as alterações nas propriedades físicas sob quatro diferentes usos, com dois 
períodos de escarificação distintos de curto e longo prazo em áreas de plantio direto 
do solo. O experimento foi conduzido em Boa Vista das Missões, Brasil, sob plantio 
direto e mata nativa remanescente. Quatro usos foram avaliados sendo eles, Mata 
Nativa (MN) remanescente de Mata Atlântica, Plantio direto consolidado com 16 
anos de cultivo (PDC), área de plantio direto após seis meses da realização da 
escarificação do solo (ES6) e área de plantio direto após dezoito meses da 
realização da escarificação do solo (ES18), ambas escarificações do solo efetuadas 
até 0,40 m de profundidade. Foram avaliados os atributos físicos tradicionais do solo 
(densidade, porosidade total, macroporosidade, microporosidade e resistência do 
solo a penetração) nas camadas de 0-10 cm, 10-20 cm e 20-40 cm. Na avaliação do 
solo após seis meses da escarificação proporcionou imediata diminuição da 
densidade do solo e resistência a penetração do solo, e aumento a porosidade total 
do solo principalmente os macroporos do solo, no entanto este efeito teve curta 
duração, pois com dezoito meses após a escarificação o solo retornou ao seu 
estado inicial de plantio direto consolidado. A escarificação do solo tem efeito 
efêmeros nas condições físicas do solo, em curto e médio prazo apresentando efeito 
positivo na estrutura do solo com plantio direto.   
 
 
Palavras-chave: Compactação do solo, Propriedades físicas do solo, Plantio direto. 
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Resumo: Capacidade de Água Disponível (CAD) representa o conteúdo máximo de 
água que um solo pode reter em tensões que as plantas conseguem absorver. A 
CAD depende principalmente da estrutura e da textura do solo. Nos solos mais 
argilosos há maior porosidade formada pela estrutura do solo que nos solos mais 
arenosos. Como o aumento nos teores da fração argila promove o aumento do 
espaço poroso total do solo, espera-se que a argila também promova aumento na 
CAD do solo. Objetiva-se verificar se o aumento no teor de argila resulta em 
aumento da CAD dos solos. Foram utilizados resultados de 131 amostras da rotina 
do Laboratório de Física do Solo do Instituto Agronômico em que foram avaliados 
teores de areia, silte e argila, capacidade de campo a 10 kPa (CC), ponto de murcha 
permanente a 1.500 kPa (PMP) e densidade do solo (Ds). A CAD foi calculada pela 
diferença entre CC e PMP. Os teores de argila variaram de 105 a 893 g kg-1, a Ds foi 
reduzida com o aumento no teor de argila (Ds de 1,62, 1,42 e 1,13 kg m-3, 
respectivamente, para solos arenosos, médios e argilosos), mostrando aumento do 
espaço poroso total do solo com teor de argila. A CAD variou de 43 a 193 mm m-1 de 
solo, com valores médios de 90, 84 e 124 mm m-1, para solos arenosos, de textura 
média e argilosos, respectivamente. As correlações entre CAD, frações 
granulométricas e Ds foram baixas. CC e PMP aumentaram igualmente com teor de 
argila, enquanto era esperado um aumento proporcionalmente maior na CC, devido 
à porosidade estrutural. A maior dispersão nos valores de CAD dos solos argilosos 
indica maior variabilidade na CAD e na porosidade estrutural desses solos, que pode 
decorrer de alterações na CC e na CAD pelo manejo agrícola.   
 
Palavras-chave: retenção de água no solo, teor de argila, capacidade de campo. 
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Resumo: O conhecimento detalhado da distribuição dos sistemas radiculares das 
espécies cultivadas possui grande importância na avaliação da absorção de água e 
nutrientes, visando altas produtividades. Objetivou-se propor um método de 
amostragem e quantificação para estudos do sistema radicular de soja em 
condições de campo. Para a avaliação dos sistemas radiculares de plantas de soja 
foi amostrada uma trincheira em Latossolo Amarelo próximo ao colo da planta, em 
seguida nivelou-se o perfil do solo no sentido vertical de modo que fosse possível 
visualizar a distribuição radicular, por conseguinte, com auxílio de um jato d’água e 
ancinho de jardinagem foram expostas as raízes de soja, de maneira a não as 
danificar. Para aumentar o contraste das mesmas em relação ao solo, foram 
pintadas com tinta verde. A trincheira foi fotografada com uma câmera 
semiprofissional e resolução de 32 megapixels, o perfil constou com uma fita métrica 
ao lado das raízes para posteriormente elaborar a escala dos grids. Após esse 
procedimento, o grid foi constituído por quadriculas com dimensões baseadas na 
quantidade de pixels contidas em 0,05 m na trena da imagem, totalizando 196 
pontos de amostragem, os tratamentos nas imagens foram feitos com o software 
Adobe Photoshop. Para a quantificação das variáveis radiculares de volume (medida 
em milímetros cúbicos), área superficial (medida em milímetros quadrados) e 
comprimento (medida em milímetros) foi feita usando o software Safira, 
disponibilizado pela Embrapa. Com os resultados obtidos para cada unidade da 
grade, procedeu-se à estimativa da semivariância amostral, utilizando o centroide de 
cada parcela, composto por 196 pontos amostrais. Após o ajuste do modelo ao 
semivariograma, foi possível estimar os pontos não amostrados através da 
krigagem. Por fim, o método de amostragem e quantificação se mostrou eficaz para 
obter uma melhor visualização da distribuição das raízes de soja no perfil de 
Latossolo Amarelo. 
Palavras-chave: Distribuição de raiz, Glycine max (L.) Merr, krigagem. 
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Resumo: Olivais plantados em solos rasos, com alta declividade e sem cobertura 

vegetal apresentam perdas de solo e água por erosão hídrica acima da tolerância, 
assim a determinação da qualidade do solo pode constituir um instrumento para 
monitorar a sustentabilidade do sistema de produção. Os métodos de indexação dos 
Índices de Qualidade do Solo (IQS) denominados Índice de Qualidade Integrado 
(IQI) e Nemoro (IQN) foram utilizados para avaliar a qualidade de solo em relação a 
erosão hídrica em pomares de oliveira sob sistemas de manejo da cobertura do solo. 
A seleção dos atributos foi feita a partir de nove indicadores de qualidade do solo em 
três profundidades: diâmetro médio geométrico e ponderado, permeabilidade do solo 
à água, matéria orgânica, porosidade total, macro e microporosidade, densidade do 
solo e resistência do solo à penetração. As profundidades foram: 0-20, 20-40 e 40-
60 cm. Os tratamentos constituíram de oliveira em solo descoberto (OSD); oliveira 
consorciada com vegetação espontânea em três sistemas de manejo: roçada (OR); 
roçada e coroada na base da planta (ORC); e uso de herbicida (OH); e, solo 
descoberto (SD). O ORC demonstrou os maiores valores no IQI nas profundidades 
de 0-20 e 40-60 cm. Na profundidade de 20-40 cm os índices não apresentaram 
diferenças para os sistemas de manejo. O OH distinguiu-se dos demais, alcançando 
valores maiores para ambos os índices na profundidade de 40-60 cm. De maneira 
geral, nas profundidades de 0-20 e 40-60 cm em todos os sistemas com 
manutenção da cobertura vegetal sobressaíram-se sobre os sistemas em solo 
descoberto, salientando-se a importância da cobertura vegetal e a manutenção da 
matéria orgânica para conservação do solo e da água em plantios de oliveira. Os 
IQS demonstraram alto coeficiente de correlação inversa com a erosão hídrica, o 
que permitiram avaliar com eficácia os efeitos dos sistemas de manejo adotados. 
 
Palavras-chave: Índice de qualidade integrado, índice de qualidade nemoro, Olea 

europaea L. 
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Resumo: Os sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA´s) promovem a 
sustentabilidade e baseiam-se na sinergia entre a produção agrícola, pecuária e 
agrossilvicultura. Face a importância desta tecnologia na melhoria e conservação do 
solo, a resistência tênsil dos agregados (RT), definida como força por unidade de 
área, necessária para causar a ruptura dos agregados do solo, apesenta-se como 
indicador útil na avaliação da qualidade estrutural do solo. Foi objetivo dessa 
pesquisa quantificar a Resistência Tênsil de agregados dos Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária (SIPAs) em um Latossolo Vermelho distrófico (LVd). Os 
sistemas de avaliados foram: Extensivo de pastejo, EXT; Integração lavoura-
pecuária, iLP e Integração lavoura-pecuária-floresta, iLPF. Os ensaios de RT foram 
conduzidos de acordo Dexter e Kroesbergen (1985). A estimativa de RT foi realizada 
em agregados de três classes de diâmetros: (D1) 0,0 – 10, (D2)10 – 20 e (D3)20 – 
30mm, individualizados pelo método DropShatter Test. Os dados de RT foram 
submetidos ao teste do qui-quadrado de Wald (p < 0,05) e ajustados ao modelo de 
Equações de Estimativas Generalizadas (GEE), com distribuição Gamma e função 
de ligação logarítmica. A classe de diâmetro 0–10 mm apresentou os maiores 
valores médios de RT, bem como a componente florestal reduziu significativamente 
a RT. Portanto, o manejo relacionado aos SIPAs influenciou na quantificação da 
resistência tênsil de agregados.  
 
Palavras-chave: função estrutural, qualidade do solo, estabilidade de agregados. 
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Resumo: O biochar é um resíduo da produção de biocombustíveis avançados 
obtidos através da pirólise de biomassas lignocelulósicas. Sua aplicação em solos é 
reconhecidamente uma estratégia para aumento do estoque de carbono, mas além 
disso possui potencial de reduzir emissões de oxido nitroso (N2O). Através deste 
estudo se objetivou avaliar o potencial do biochar derivado de palha de cana-de-
açúcar como uma estratégia para mitigar emissões de N2O pelo solo. O experimento 
foi instalado em casa-de-vegetação com o cultivo de cana-de-açúcar em vasos por 
60 dias. Foram avaliados 4 tratamentos em 5 repetições: solo sem adição de 
fertilizante e resíduos (CTR); solo com adição de fertilizante nitrogenado – dose de 
120 kg N ha-1 (FN); FN + palha - dose de palha 15 Mg ha-1 (FNP); FN + biochar – 
dose de biochar 5 Mg ha-1 (FNB). Os parâmetros avaliados foram: emissão de N2O 
(mg m-2); intensidade de emissão de N2O (gCO2 eq kg-1 de biomassa); e produção 
de biomassa da parte aérea (g vaso-1). A quantificação de N2O foi realizada por 
cromatografia gasosa (Shimadzu GC-2014®). Os resultados obtidos foram 
submetidos à ANOVA e teste de tukey (p <0,05). A maior emissão de N2O foi 
observada no tratamento FNP (1107,92), seguido de FNB (309,90), FN (109,48) e 
CTR (6,98). No mesmo sentido, a produção de biomassa também foi superior no 
tratamento FNP (64,97), seguido de FNB (47,01), FN (45,58) e CTR (25,68). A 
intensidade de emissão (emissões por unidade de biomassa produzida) foi maior no 
tratamento FNP, o qual foi cerca de 3,5 e 2,2 maior do que os valores observados 
nos tratamentos FN e FNB, respectivamente. Conclui-se que a conversão da palha 
de cana-de-açúcar em biochar e sua aplicação no campo é uma estratégia viável 
para mitigação da emissão de N2O em solos sob cultivo de cana-de-açúcar.  
 
Palavras-chave: cana-de-açúcar, biocarvão, oxido nitroso. 



Quantificação do estoque de carbono em áreas de plantio direto no
Cerrado
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Resumo: O Cerrado brasileiro é uma importante fronteira agrícola do mundo com
mais de 200 milhões de hectares aptos para agricultura, com potencial para serem
cultivados em semeadura direta, alternativa conservacionista para promover o
sequestro de carbono.Para quantificar este potencial foram avaliados dois latossolos
do bioma com diferentes tempos de adoção do plantio direto, em Douradina-BR,
sendo a primeira área com plantio direto adotado a trinta anos (PD30) e a segunda
com adoção do sistema há 12 anos (PD12).Foram coletadas amostras indeformadas
e deformadas de solo até um metro de profundidade.As indeformadas foram
destinadas à determinação da densidade do solo e as deformadas para avaliação
dos teores de C no solo via combustão a seco, para calcular as taxas médias de
sequestro de C em sistema de plantio direto.Os estoques de C sob PD30 e PD12
não apresentaram diferença estatística nas camadas até um metro de profundidade,
exceto na camada de 0,2 a 0,4 m, na qual o PD30 (43,86 Mg ha -¹) foi maior
(p<0,05) em relação ao PD12 (22,58 Mg ha -¹).As médias similares podem ser
resultados da compactação do solo evidenciada pelos altos valores de densidade
do solo(>1,40 g dm³).A falta de espaço poroso no solo reduz o crescimento das
plantas, que passam a converter menos CO2 atmosférico, e também prejudica a
atividade de organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica
limitando o incremento de estoque de C do solo.Trabalhos como este reforçam a
necessidade de cuidados de práticas de manejo para que áreas de plantio direto de
longa duração continuem atuando como sumidouros de carbono, e contribuindo para
mitigação do aquecimento global.

Agradecimento à Fapesp/Shell(2020/15/230-5)
Embrapii/Sebrae/Copman(601143)

Palavras-chave:Sequestro de C, Matéria orgânica, Latossolo, manejo
conservacionista.



 

IV ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO 
SOLO – IV EPCiS  

26 e 27 de abril de 2022 
“Ciência do Solo e Agricultura Sustentável”  

POTENCIAL DOS MINERAIS PARA SEQUESTRAR O CARBONO 
ORGÂNICO DO SOLO 

 
Heidy Soledad Rodríguez Albarracín1; Jamile Haddad Comelli1; Jorge Tadeu Fim 

Rosas1; José Alexandre Melo Demattê1 

 
1Departamento de Ciência do Solo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de 

São Paulo 
hsrodrigueza@usp.br 

 
 

Resumo: A capacidade do solo de sequestrar carbono é considerada um método 
para reduzir a concentração de CO2 na atmosfera, já que os solos podem absorver 
cerca de 20% das emissões antropogênicas de carbono, ajudando a mitigar a 
mudança climática. Entretanto, esta capacidade é limitada e depende especialmente 
da fração argilosa, que inclui diferentes minerais, tais como quantidades variáveis de 
Fe pedogênico e óxidos de Al, que são reconhecidos como uma superfície crítica de 
sorção de carbono. Portanto, com base na equação proposta por Hansink (1997), 
que determina o potencial de saturação de C nas partículas finas do solo, a 
contribuição individual de cada mineral para o seqüestro de SOC foi mapeada e 
analisada em diferentes solos. Foi realizada, usando produtos de espectroscopia de 
reflectância para obter mapas mineralógicos, e modelos de erro autoregressivo 
espacial (SARAR) para determinar a contribuição individual de cada um deles. Os 
resultados mostraram que, em zonas com concentração de argila superior a 240 g 
kg-1, os minerais com maior potencial eram a caulinita e a hematita. Por outro lado, 
as zonas com menor concentração de argila mostraram uma maior influência da 
caulinita e da goetite. Além disso, a influência do uso do solo no potencial de 
seqüestro de carbono pela mineralogia foi evidente, destacando áreas com um 
mosaico de pastagens e culturas, pastagens e florestas, com alta presença de 
caulinita, hematita e goetite. Estes minerais têm maior potencial de seqüestro de 
carbono em profundidade e, portanto, poderiam ser fundamentais para estratégias 
de mitigação das mudanças climáticas. 
 
Palavras-chave: Mapeamento digital do solo, sustetabilidade, segurança do solo, 
espectroscopia do solo, déficit de saturação. 
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Resumo: Ao redor do mundo, em diversas culturas, observa-se o consumo de 

leguminosas como importantes fontes de energia e proteína na dieta humana, 

especialmente em classes econômicas menos favorecidas. Estudos apontam que 

algumas espécies de leguminosas nativas da Amazônia brasileira e presentes em 

comunidades tradicionais podem se constituir, além de fonte de alimentação, em 

importantes alternativas para a recuperação de áreas degradadas por 

desmatamento e fogo. Nesse sentido, esta pesquisa teve como principal objetivo 

realizar o levantamento de leguminosas nativas com potencial de serem utilizadas 

na restauração de áreas degradadas em áreas de várzea nas comunidades 

tradicionais da região do baixo Amazonas, município de Oriximiná-PA. As áreas 

estudadas situam-se na comunidade Ascensão (1°50'27.0"S 55°57'58.7"W). 

Nesse estudo foram analisadas 04 parcelas no lago do Sapucuá, no município 

supracitado. Na primeira etapa da pesquisa, observamos que a área verde dessa 

região apresentou visível destruição e perda da sua mata original causadas pela 

ação antrópica relacionada principalmente a queimadas. No presente estudo 

observou-se que nas áreas estudadas existe um alto número de Fabaceae 

nativas, as principais registradas foram: Mari-mari (Cassia leiandra Benth.), Jucá 

(Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz), Ingá Grande (Inga edulis Mart.), Ingá 

Pequeno (Inga vera Willd.), Manaiara (Campsiandra laurifolia Benth.), Paricazinho 

(Plathymenia foliolosa Benth. e Plathymenia reticulata Benth.) e unha-de-gato 

(Uncaria tomentosa (Willd.) DC.). Na literatura estas espécies são registradas 

como importantes espécies utilizadas na recuperação de áreas degradadas por 

serem fixadoras de nitrogênio e por possuírem uma regeneração rápida e eficaz.  

Palavras-chave: Amazônia, Comunidades ribeirinhas, Fabaceae, Várzea 
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Resumo: Estudar as mudanças nas propriedades físicas do solo permite quantificar 
as alterações causadas pelos sistemas de manejo. As mudanças na estabilidade de 
agregados e estrutura do solo podem comprometer o crescimento e 
desenvolvimento de plantas e a qualidade do solo. Por serem propriedades 
sensíveis ao manejo, esses parâmetros têm sido adotados como indicadores de 
qualidade física do solo. Com isso, tivemos o objetivo de avaliar o impacto da 
conversão de pastagem degradada em sistema de integração lavoura-pecuária na 
estabilização de agregados no solo. O estudo foi realizado no município de Caiuá-
SP em solo de textura arenosa. Por meio de abordagem sincrônica 
(cronossequência), foram avaliados quatro usos do solo: i) vegetação nativa (VN) ii) 
ILP-b (cultivo de braquiária no momento da coleta) iii) ILP-p (cultivo de panicum no 
momento da coleta), iv) pastagem extensiva (PA). Foram coletadas amostras 
indeformadas em 9 pontos na camada de 0-30 cm para cada área (i.e., 4 usos x 9 
repetições) totalizando 36 pontos. Posteriormente as amostras foram direcionadas 
para análise de estabilidade de agregados via tamisamento a úmido e cálculo de 
diâmetro médio ponderado (DMP) obtido por umedecimento rápido. Além da 
agregação, foi avaliado a densidade e porosidade do solo por meio da determinação 
por anel volumétrico e umidade gravimétrica. Os resultados foram submetidos à 
análise de variância e comparação de médias por Tukey a 5 % de significância. O 
DMP dos agregados na PA foi superior ao DMP dos sistemas de ILP e VN, no 
entanto, esse sistema extensivo apresentou baixa macroposidade e maior 
densidade do solo, indicando o início de compactação. No entanto, por mais que o 
diâmetro médio ponderado seja maior e tenha maior formação de macroagregados 
(2-0,250 mm), esses podem estar sendo formados por processos físicos do solo 
atrelados ao manejo. O sistema ILP apresentou DMP superior a VN e densidade do 
solo inferior a PA principalmente ILP-b, por ter mais macroporos no solo que ILP-p e 
PA, melhorando o funcionamento físico-hídrico do solo. Além disso, esse sistema 
pode reter e armazenar mais água que a PA, pois apresenta maior proporção de 
microagregados (0,250-0,053 mm). Com isso, os sistemas de integração lavoura-
pecuária (ILP) mostram-se uma alternativa promissora para recuperação de 
pastagens degradadas associado com melhoria da qualidade física do solo  
 
Palavras-chave: Porosidade do solo, agregados, compactação, qualidade do solo. 
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Resumo: O SPD tornou-se um dos principais sistemas de manejo de solo no Brasil, 
como melhor opção para reduzir as perdas de solo (TRENTIN, et al., 2018). A 
técnica consiste em movimentar apenas o solo do sulco da semeadura, que sucede 
na proteção do solo em relação a impactos externos de chuva e ar, melhorando a 
relação solo-água-planta (PALMA et al., 2010). Tal sistema tem larga utilização na 
agricultura moderna pelo seu não revolvimento do solo, sua eficácia na retenção de 
umidade, menor variação de temperatura e diminuto risco de erosão, fatores que 
cooperam na qualidade física e química do solo. O trabalho teve por objetivo avaliar 
as alterações causadas no solo após cultivo em SPD de hortaliças e adubos verdes 
através da avaliação da distribuição e estabilidade de agregados em água. O 
experimento foi desenvolvido em área experimental da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Tecnológicas UNESP, sediada no município de Dracena-SP. Foram 
realizados dois cultivos de hortaliças em rotação de cultura com coberturas vegetais. 
O experimento foi conduzido em duas épocas, uma no outono/inverno, cultivando 
alface, cv. Vanda, com os seguintes adubos verdes: Tremoço; Mix 70% tremoço + 
30% aveia preta; Aveia preta, como subparcelas: Plantio direto; Plantio 
convencional. E outro na primavera/verão, cultivando pepino do tipo aodai tendo 
como adubos verdes: Estilosantes; Mix 70% estilosantes + 30% milheto e Milheto, 
também com Plantio direto; Plantio convencional, como subparcelas. A distribuição e 
estabilidade de agregados em água foram determinados pelo método de Angers e 
Mehuys (2000). 
Foi possível observar que na camada superficial do solo houve um ligeiro aumento 
no tamanho dos agregados tendendo assim a uma possível melhora na construção 
da estrutura do solo devido a implementação de material orgânico ao mesmo. 
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mailto:jose.augusto-liberato-souza@unesp.br
mailto:jose.augusto-liberato-souza@unesp.br
mailto:melissa.alexandre@unesp.br
mailto:pamela.nakada@unesp.br
mailto:juliana.kanashiro@unesp.br
mailto:carolina.bonini@unesp.br
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-86212018000100101&lang=pt#B21


 

IV ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO 
SOLO – IV EPCiS  

26 e 27 de abril de 2022 
“Ciência do Solo e Agricultura Sustentável”  

COMPACTAÇÃO DE LATOSSOLO VERMELHO DEGRADADO EM 
RECUPERAÇÃO HA 30 ANOS 

 
J. Lourencetti (1); R. W. R. Figueredo (1); M. E. M. Pimenta (1); G. A. S. Lunardelli (1); 
A. C. Chaveiro (2); V. Nascimento (1); C. S. B. Bonini (1) 

 
(1) Universidade Estadual Paulista-UNESP, Faculdade de Engenharia, Campus de Dracena. 

(2) Universidade Estadual Paulista-UNESP, Faculdade de Engenharia, Campus de Ilha Solteira. 

j.lourencetti@unesp.br, roberth.rodrigues@unesp.br, marcos.martins-pimenta@unesp.br; 
g.lunardelli@unesp.br; amauri.chaveiro@unesp.br; vagner.nascimento@unesp.br; carolina.bonini@unesp.br. 
 
Resumo: O processo de degradação do solo tem ocorrido em função do uso 
inadequado deste recurso natural, o que ocasiona uma diminuição no sistema 
produtivo, em função das mudanças nas propriedades físicas, como a diminuição da 
taxa de infiltração e o aumento da resistência do solo a penetração. Com isso, o 
objetivo foi avaliar a compactação de um Latossolo Vermelho decapitado, que está 
em processo de recuperação há 30 anos, com a utilização de calagem, gesso e 
espécies vegetais. O trabalho foi realizado em Selviria - MS, em um Latossolo 
Vermelho, com o delineamento experimental em blocos casualizados, constituído 
por nove tratamentos com quatro repetições, sendo eles combinações adubos 
verdes (mucuna-preta, feijão de porco substituído por guandu), calcário e calcário + 
gesso até 1999, após implantada Braquiária em todas as parcela experimentais, 
após 2010 iniciou o povoamento de espécies arbóreas nativas na área. E duas 
testemunhas: Vegetação nativa do Cerrado e o Solo Exposto que não foi 
determinado devido a área apresentar alta resistência, e não havendo possibilidade 
de determinar com o método utilizado. Foram analisados a umidade gravimétrica 
(método de pesagem) e a resistência do solo a penetração (penetroLOG, Falker, 
operado manualmente e com velocidade de penetração constante), nas camadas: 
0,00–0,05; 0,05–0,10 e de 0,10–0,20 m. Para a análise estatística foi utilizado o 
programa SISVAR, feito a ANOVA e teste de Kcott-Knott (5%). Os resultados 
demonstram que a vegetação nativa de Cerrado apresentou os menores valores de 
resistência comparado com os tratamento de recuperação, a umidade do solo obtida 
próxima a capacidade de campo, não interferindo nas forças de adesão e coesão do 
solo. Em relação a caracterização inicial da área, os resultados obtidos são 
considerados com baixa compactação. Conclui-se que o solo degradado apresentou 
recuperação do solo após 30 anos em recuperação. 
 
Palavras-chave: resistência a penetração, adubos verdes, solo degradado 



 

IV ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO 
SOLO – IV EPCiS  

26 e 27 de abril de 2022 
“Ciência do Solo e Agricultura Sustentável”  

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE UM LATOSSOLO VERMELHO 
DEGRADADO 

 
R. W. R. Figueredo (1); J. Lourencetti (1); M. A. Santos (2); M. C. Alves (2); V. 

Rodrigues (1); D. V. Alvares (1); C. S. B. Bonini (1) 
 

 
(1) Universidade Estadual Paulista-UNESP, Faculdade de Engenharia, Campus de Dracena. 

(2) Universidade Estadual Paulista-UNESP, Faculdade de Engenharia, Campus de Ilha Solteira. 
roberth.rodrigues@unesp.br, j.lourencetti@unesp.br, melissa.alexandre@unesp.br; 

marlene.alves@unesp.br; vitor.rodrigues2001@unesp.br; viviandayara39@gmail.com; 
carolina.bonini@unesp.br.   

 
 

Resumo: O grande aumento da agricultura e a utilização excessiva dos solos tem 
conduzido a uma forte degradação, designada por fatores insustentáveis, capazes 
de provocar a delimitação de sua produtividade. Os estudos e aplicações de 
técnicas de regeneração, com o aproveitamento de indicadores qualitativos e 
quantitativos, trazem a capacidade da reparação ecológica destes locais. O objetivo 
foi avaliar a estabilidade de agregados de um Latossolo Vermelho degradado em 
recuperação há 30 anos. O trabalho foi realizado em Selviria - MS, em um Latossolo 
Vermelho distrófico, com o delineamento experimental em blocos casualizados, 
constituído por nove tratamentos com quatro repetições, sendo eles combinações 
adubos verdes (mucuna - preta, feijão de porco substituído por guandu), calcário e 
calcário + gesso até 1999, após implantada Braquiária em todas as parcela 
experimentais, após 2010 iniciou o povoamento de espécies arbóreas nativas na 
área. E duas testemunhas: Vegetação nativa do Cerrado e o Solo Exposto. O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições. Foi 
avaliado a distribuição e estabilidade de agregados em água (via úmida) por meio do 
diâmetro médio ponderado dos agregados (DMP), em três camadas: 0,00–0,05; 
0,05–0,10 e de 0,10–0,20m. Foi utilizado o programa SISVAR, realizado a ANOVA e 
teste de Kcott-Knott (5%). Os resultados demonstram que os tratamentos estão 
sendo eficientes na recuperação da estrutura do solo, mostrando valores superiores 
aos encontrados para o solo exposto. Os tratamentos com Guandu e/ou 
combinações com calcário e calcário+gesso obtiveram valores semelhantes ao da 
vegetação nativa de Cerrado na camada superficial do solo (0,00–0,05m). Nas 
demais camadas houve uma evolução ao comparar com a caracterização inicial. 
Conclui-se que o solo está se recuperando com uma evolução muito significativa na 
camada superficial com valores superiores a 2 mm de diâmetro médio ponderado. 
 
Palavras-chave: agregação, matéria orgânica, restauração 
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Resumo: O solo desempenha importantes funções nos ecossistemas terrestres e 
seu funcionamento pode ser influenciado positiva ou negativamente pelo seu uso e 
manejo. Com objetivo de avaliar e comparar o efeito de diferentes usos sobre o 
funcionamento físico-hídrico do solo e sobre suas funções hidrológicas, foram 
analisadas quatro formas de uso da terra: i) um sistema agroflorestal (AF), ii) um 
cultivo convencional de grãos (CR), iii) uma plantação de Eucalipto (EP), e iv) uma 
área em pousio (FW), assumindo-se que os SAFs são capazes de melhorar as 
condições estruturais do solo e, como consequência, oferecem benefícios ao seu 
funcionamento hidrológico. Para isso, foram coletadas amostras deformadas, 
indeformadas e agregados de solo nas profundidades 0-10cm, 10-20cm, 20-30cm, 
30-40cm, em quadruplicata. Em laboratório determinaram-se a densidade do solo 
(BD), porosidade total (TP), microporosidade (Mic), macroporosidade (Mac), 
resistência à penetração (PR), diâmetro médio ponderado (MWD) e o conteúdo de 
carbono orgânico (OC). Ensaios em campo foram feitos para determinar a 
capacidade de infiltração de água do solo (Ks) por meio do método BEST. Após 
testar a normalidade dos dados e homogeneidade das variâncias, os atributos físico-
hídricos foram submetidos à análise de variância, a um teste de comparação de 
médias, a uma análise de correlação e à Análise de Componentes Principais. 
Diferenças entre os usos foram observadas na camada 0-10cm e, em menor 
intensidade, na profundidade 10-20cm. Os maiores valores de Ks e TP e os 
menores valores de BD foram observados em AF e FW. As menores médias de 
MWD, PR e OC foram observadas em CR. EP apresentou os maiores valores de 
PR, MWD e BD. Esses resultados indicam melhores condições de agregação e 
porosidade em AF e FW do que em CR e EP, relacionados à perturbação periódica 
do solo por máquinas e implementos utilizados no preparo e no manejo das culturas. 
  
 
Palavras-chave: Hidrologia do solo, funcionamento físico-hídrico, estrutura do solo, 
agrossilvicultura. 
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Resumo: Sistemas solteiros de produção agropeucária (SSPA), sob reduzida 
adoção de práticas conservacionistas, afetam negativamente o aporte de carbono no 
solo. Entretanto, sistemas integrados de produção agropecuária (SIPA) com práticas 
conservacionistas, como o plantio direto, tem contribuído para a produção, 
recuperação e conservação do solo, aportando carbono ao solo. Neste estudo 
avaliou-se o carbono orgânico do solo sob diferentes sistemas agropecuários, 
incluindo SSPA e SIPA. O estudo foi realizado no Núcleo de Inovação Tecnológica 
em Agricultura (NITA) em Pinhais, PR, sob clima Cfb, em Latossolos, implantado em 
2012/13. Foram comparados cinco sistemas de agropecuários: Floresta-F, Lavoura-
L, Pecuária-P, Pecuária Floresta-PF e Lavoura-Pecuária-Floresta-LPF. O sistema 
lavoura foi constituído por milho e aveia-preta sob plantio direto, o sistema floresta 
por Eucalipto (Eucalyptus benthamii), e o sistema pecuária por capim Áries 
(Megathyrsus maximus Jacq cv. Aries) e aveia. Plantas invasoras foram controladas 
por roçada, sem o uso de pesticidas. Os animais eram da raça Aberdeen Angus 
(Bos taurus). O estoque de carbono, o carbono orgânico total (COT) e seu 
fracionamento físico (COP - particulado e COAM - associado aos minerais) foram 
determinados em 2018, nas profundidades de 0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m. Os 
dados foram submetidos à ANOVA e a comparação entre médias por Tukey (p 
<0,05), usando o software R®. Todos os conteúdos de COT foram classificados 
como muito altos para as condições locais (> 20 g dm-3). Diferenças significativas 
foram encontradas para COT, COP e COAM entre os tratamentos, nas camadas de 
0,05-0,10 e 0,10-0,20 m. O estoque de carbono do solo teve incrementos 
significativos, quando comparado ao início do experimento em 2013, para todos os 
tratamentos, em média 60%, contudo, não foi constatado diferenças entre os 
tratamentos. Todos tratamentos apresentaram incremento de carbono no solo, e 
potencial para viabilizar a recuperação de áreas degradadas.  
 
Palavras-chave: Sistemas integrados de produção, carbono orgânico do solo, 
conservação do solo. 
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Resumo: O processamento da cana-de-açúcar resulta na geração de resíduos 
orgânicos, como a vinhaça, que se distribuídos em níveis adequados no solo podem 
trazer benefícios, inclusive no aumento de C orgânico. Para esclarecer essa 
temática, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre contribuição da vinhaça para o 
C orgânico no solo. Foram encontradas controvérsias sobre o efeito da vinhaça na 
adição de C no solo, sendo que em alguns trabalhos, o estoque de C aumentou, em 
outros não foi possível observar uma relação direta com a adição da vinhaça e na 
grande maioria dos estudos não houve contribuição do resíduo para o aumento de C 
do solo. Quando a vinhaça contribuiu para o aumento de C no solo, esse aumento 
ficou restrito apenas nas camadas mais superficiais (0-20 cm), mesmo esse sendo 
sobre plantio direto, pastagens ou cana-de-açúcar. Como a vinhaça é rica em 
proteínas, açúcar e lignina, alguns autores confirmam que esses compostos 
contribuem para maior concentração de carbono orgânico total (COT), no entanto, 
quanto mais baixo a relação do C da Biomassa Microbiana (CBM) com a COT, maior 
é a disponibilidade de C para os microrganismos do solo e menor estabilidade da 
MOS. Assim, quando foi constatado a redução de C orgânico no solo, os autores 
afirmaram que os microrganismos do solo usaram esses compostos presentes na 
vinhaça e oxidaram o C, causando o efeito “primer”, e assim causando redução dos 
teores de C do solo. Este estudo revelou que não há consenso sobre o efeito da 
vinhaça no C do solo, exigindo estudos mais robustos, com maior controle local e de 
longo prazo para obter respostas mais conclusiva. Desta forma, o uso de vinhaça 
pode trazer diversos benefícios a fertilidade química do solo, mas não se pode 
afirmar sobre seus benefícios em termos de sequestro de C no solo.  
 
Palavras-chave: Reaproveitamento de resíduos, cana-de-açúcar, qualidade do solo, 
C orgânico. 
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A agregação do solo depende da exudação rizosférica e da densidade radicular, que 
é diferente conforme a espécie vegetal. O objetivo deste trabalho foi determinar como 
o cultivo consorciado do milho de verão com forrageiras afeta a agregação do solo, e 
como o nitrogênio interage com essas espécies. As espécies ruziziense (Urochloa 
ruziziensis), brizanta (Urochloa brizantha) e Tanzânia (Megathyrsus maximus) foram 
intercaladas ao milho sem e com N. Foram coletados monólitos até 40 cm de 
profundidade de um experimento de longa duração, 5 anos após a implantação. 
Enquanto a adubação nitrogenada aumentou o IEA com ruziziense na camada de 0,0 
–0,1 m, com brizanta e Tanzânia o IEA foi reduzido até 0,2 m. Entretanto, na ausência 
de N, o IEA foi mais baixo com ruziziense do que com brizanta e Tanzânia até 0,20 m. 
Os agregados 2-4 mm foram 17,38% e 18,27% maiores com Tanzânia na camada de 
0,2-0,4 m do que com brizanta e ruziziense, respectivamente. O DMP e DMG dos 
agregados de 0,10-0,20 m foram maiores com brizanta e Tanzânia, mas foram 
diminuidos com aplicação de N. O cultivo de brizanta resultou em redução da 
estabilidade dos agregados e 0,20-0,40 m, que foi aumentada sob ruziziensis e 
Tanzânia. Após 5 anos da implantação do sistema, a adubação nitrogenada aumenta 
a estabilidade de agregados apenas com o cultivo de ruziziense, mas não altera o IEA 
com o cultivo de ruziziense e Tanzânia. O Tanzânia aumenta o DMP e DMG, além dos 
agregados 2-4mm abaixo da camada arável, demostrando ser boa alternativa para a 
melhoria da qualidade física do solo em profundidade. Desta forma confirma-se a 
hipótese de que a adubação nitrogenada interage com a espécie forrageira, 
provavelmente em função da arquitetura do sistema radicular e do perfil de exudados 
radiculares.  

Palavras-chave: Qualidade física, nitrogênio, agregados, consórcio milhoforrageiras  
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Resumo: A vinhaça é um dos principais resíduos da produção de etanol, sendo 
reciclada através da aplicação nos solos dos canaviais por ser fonte de nutrientes. 
Mas essa prática pode intensificar as emissões de óxido nitroso (N2O) do solo quando 
associado ao fertilizante nitrogenado. Recentemente, visando a melhoria da logística 
e do aproveitamento do resíduo, tem aumentado a adoção da concentração térmica e 
da biodigestão anaeróbica da vinhaça. Porém, pouco se conhece sobre os impactos 
desses tipos de vinhaça sobre as emissões de N2O do solo. O objetivo deste estudo 
foi avaliar os impactos da aplicação de diferentes vinhaças associadas ao fertilizante 
nitrogenado sobre as emissões de N2O do solo e produção de biomassa. O 
experimento foi realizado em colunas de solo indeformadas de 30 x 30 cm, com o 
plantio de mudas de cana pré-brotadas e conduzido por 75 dias em casa de 
vegetação. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 
tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos foram: Controle (CT); fertilizante mineral 
(FM); FM + vinhaça in natura (VIN); FM + vinhaça concentrada (VC); FM + vinhaça 
biodigerida (VB). A quantidade de nutrientes foi a mesma em todos os tratamentos, 
exceto no controle. O tratamento VIN foi responsável pelas maiores emissões 
acumuladas de N2O (329 mg m-2). Por sua vez, a VC e VB reduziram a emissão em 
comparação a VIN em 49 e 33%, respectivamente, e se mantiveram iguais ao FM. 
Com exceção do CT, todos os tratamentos produziram quantidades similares de 
biomassa. A VIN teve intensidade de emissão no mínimo 35% superior aos demais 
tratamentos, enquanto que os tratamentos VB, VC e FM não diferiram entre si. Os 
resultados apontam que VC e VB reduzem as emissões de N2O dos solos e mantem 
a produtividade de biomassa. 
 
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, Nitrogênio, Resíduos, Sustentabilidade;  



 

IV ENCONTRO PAULISTA DE CIÊNCIA DO 
SOLO – IV EPCiS  

26 e 27 de abril de 2022 
“Ciência do Solo e Agricultura Sustentável”  

EFEITOS DA MUDANÇA DE USO DA TERRA E CLASSES 
TEXTURAIS NA QUALIDADE DO SOLO NA REGIÃO DO MATOPIBA 

 
Letícia Thomaz Cipriani*; Jorge Luiz Locatelli; Gustavo Vicentini Popin; Rafael Silva 

Santos; Maurício Roberto Cherubin; Carlos Eduardo Pellegrino Cerri 
 

Departamento de Ciência do Solo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz- Universidade de  
São Paulo, Avenida Pádua Dias, 11, Piracicaba, SP, 13418-260, Brasil – *leticiatcipriani@usp.br 

 
 

Resumo: O aumento da demanda por commodities criou uma tendência mundial de 
intensificação da agricultura, que, no Brasil, é visível no avanço da fronteira agrícola 
na região do Matopiba. Nesse cenário, foi conduzido um estudo para avaliar o efeito 
da mudança do uso da terra e de diferentes classes texturais na qualidade do solo 
utilizando o Soil Management Framework (SMAF). As amostras de solo foram 
coletadas nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm em áreas adjacentes de mata 
nativa (MN), pastagem (PA) e cultivo anual (CA); sendo esta última dividida em três 
classes de teor de argila - 27%, 44% e 51%. Para composição da SMAF, foram 
selecionados atributos químicos (pH, K e P disponível), físicos (densidade do solo) e 
biológicos (teor de carbono do solo e carbono da biomassa microbiana). Os dados 
foram submetidos a análise da variância, e quando significativos, ao teste de 
comparação de médias Tukey (p < 0,05). Os índices indicaram que a conversão de 
MN para CA não afetou os aspectos biológicos do solo, mas melhorou a qualidade 
química, em média. A qualidade física foi ligeiramente prejudicada nas camadas 5-
10 e 10-20 cm, mas na média não foi significativo. As diferenças observadas entre 
as classes texturais distintas foram pouco significativas. A conversão para PA levou 
a uma considerável redução da qualidade física do solo, devido ao aumento da 
compactação principalmente nas camadas 5-10 e 10-20 cm (aproximadamente 50% 
de redução dos índices, em média). Todavia, foi observada uma pequena melhora 
dos aspectos químicos nas camadas 5-10 e 10-20 cm. Já o índice referente às 
características biológicas não apresentou alterações significativas, em média. O 
índice geral indicou que a conversão de MN para CA melhorou a qualidade do solo, 
principalmente devido à melhora dos atributos químicos, enquanto a conversão para 
PA tem o efeito contrário, em consequência da degradação física. 
 
 
 
Palavras-chave: Soil Management Framework, saúde do solo, manejo, teor de 
argila 
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Resumo: A crescente demanda por alimentos, impulsionada pelo aumento 
populacional, têm acelerado o processo de mudança do uso da terra (MUT) e a 
intensificação da agricultura. No Brasil, este processo é visto na região do Matopiba, 
a nova fronteira agrícola do país. Nesse sentido, foram avaliados os impactos da 
MUT nos indicadores da qualidade física do solo nos cenários mais comuns de 
expansão agrícola: mata nativa (MN) convertida em pasto extensivo (PA), e em 
cultivo anual (CA; soja e milheto). Amostras de solo foram coletadas nas 
profundidades 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm em três áreas adjacentes (MN, PA e CA) 
e foram determinadas propriedades físicas relacionadas a compactação (densidade 
do solo - DS), condutividade hidráulica do solo (condutividade hidráulica saturada), 
resistência do solo à penetração (RP), distribuição de poros (macro [Map] e 
microporosidade [MiP]), e estabilidade da estrutura do solo (estabilidade de 
agregados em água).  O estoque total de carbono do solo foi também estimado. Os 
dados foram submetidos a análise da variância, e quando significativos, ao teste de 
comparação de médias Tukey (p < 0,05). Foi observado um aumento na densidade 
do solo (0-30cm) da ordem de 23 e 19% em, respectivamente, PA e CA. A 
resistência à penetração aumentou em PA, sendo os valores superiores ao limite 
crítico para desenvolvimento radicular (> 2MPa). Tanto em PA como CA houve 
diminuição da porosidade total, associada principalmente à perda de Map (-59%; 0-
30 cm), causando diminuição da condutividade hidráulica (-92%; 0-10cm). Houve 
acúmulo de carbono do solo na camada 0-5 cm em CA, embora sem melhora na 
estabilidade de agregados. Em CA, o diâmetro médio dos agregados foi 59% menor 
em comparação a MN e PA (0-30cm). Em conclusão, os resultados indicaram que a 
expansão agrícola no Matopiba levou a perda da qualidade física do solo, 
principalmente em PA.  
 
 
 
Palavras-chave: compactação, estabilidade dos agregados, degradação física do 
solo, pastagem  
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Resumo: Fragmentos de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado são 
comuns no centro-oeste paulista, com muitos sendo considerados áreas prioritárias 
para conservação. Para atestar sobre o estado de conservação do solo nestas 
áreas, a avaliação da atividade enzimática se mostra uma ferramenta bastante 
robusta como indicador de qualidade do solo, já que as enzimas desempenham 
papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas, estando diretamente 
relacionadas aos ciclos biogeoquímicos. As fosfatases são enzimas produzidas tanto 
por plantas quanto por microrganismos e são responsáveis pela mineralização do 
fósforo orgânico, tornando-o disponível no solo. Compreender a atuação da enzima 
fosfatase ácida nestes ambientes pode auxiliar no estabelecimento de planos de 
conservação ou de projetos de restauração ecológica. Desta forma, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar atributos químicos e a atividade da fosfatase 
ácida em solos de três ambientes no município de Bauru-SP:  cerradão (CE), Mata 
Atlântica (MA) e área de transição (TR). O solo foi coletado na camada 0 - 20 cm em 
cada um dos ambientes e a atividade da fosfatase ácida foi avaliada utilizando p-
nitrofenil fosfato de sódio como substrato. Também, foram avaliados os atributos 
químicos do solo. Uma análise de PCA demonstrou que há agrupamento entre o 
solo das diferentes áreas quando consideradas as propriedades químicas do solo. A 
atividade da fosfatase ácida foi significativamente maior na área de CE (474,71 ug p-
nitrofenol g-1 h-1), em relação as áreas de TR e MA (318,82 e 297,79 ug p-nitrofenol 
g-1 h-1, respectivamente). Esse resultado foi negativamente correlacionado com o 
teor de fósforo do solo (p<0,05), indicando uma microbiota bastante ativa em 
catalisar a hidrólise deste elemento no solo. Demonstrou-se com os resultados, 
portanto, que a atividade da enzima fosfatase ácida pode ser um indicador sensível 
para a qualidade do solo de áreas de transição Mata Atlântica-Cerrado. 
 
Palavras-chave: Ecótono, bioindicadores, fósforo, qualidade do solo. 
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Resumo: O monitoramento da água no solo é primordial na agricultura para 
determinação da umidade, fluxos de água e solutos, balanço hídrico e para o manejo 
da irrigação. A água do solo está diretamente relacionada às características físicas 
do solo como granulometria, porosidade e estrutura. Há métodos diretos e indiretos 
para a o seu monitoramento. O método direto gravimétrico é preciso e de baixo custo. 
Entre os métodos indiretos, destaca-se o método eletromagnético da reflectometria 
no domínio do tempo (TDR) que se baseia na constante dielétrica da matriz do solo. 
O objetivo foi realizar a calibração de equipamento TDR em comparação com o 
método gravimétrico em três tipos de solos. Foram realizadas as estimativas da 
umidade de três tipos de solos (arenoso, médio e argiloso) com o sensor TDR 
(Spectrum, modelo TDR 300) e pelo método gravimétrico em vasos (3kg) em 
condições de casa de vegetação durante 15 dias. Foram avaliados dois padrões de 
leitura do equipamento (Standard e High-clay) e três tamanhos de hastes (1,5”, 4,7” 
e 7,9”). Para fins de validação, as estimativas foram também realizadas a campo, em 
três áreas com características texturais semelhantes aos solos da calibração inicial. 
A comparação entre as estimativas do equipamento TDR e o método gravimétrico 
indicaram resultados obtidos mostraram coeficientes de correlação (r) significativos e 
elevados que variam de 0,885 a 0,954, considerando os padrões de leitura e 
tamanhos de haste, nos três tipos de solo, tanto em condições de casa de vegetação 
como no campo. As análises justificam a necessidade e a importância de realizar a 
calibração para os diferentes tipos de solo. O equipamento TDR, simples 

funcionamento e rápidas. O sensor TDR indicou ser confiável, e as leituras foram 
forneceu medições rápidas, contínuas, estáveis e de baixo custo do teor de água do 
solo. 
 
Palavras-chave: água no solo, técnica eletromagnética, reflectometria no domínio do 
tempo (TDR). 
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Resumo: A palha da cana-de-açúcar tem sido apontada como uma estratégia na 
mitigação das mudanças climáticas. Assim, o objetivo com este estudo foi avaliar o 
impacto das taxas de remoção da palha de cana-de-açúcar nos estoques de 
carbono e frações da matéria orgânica do solo. Um experimento de seis anos foi 
conduzido no município de Iracemápolis-SP em um Latossolo Vermelho de textura 
argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro 
tratamentos de remoção de palha: remoção total (RT), alta remoção (AR), baixa 
remoção (BR) e sem remoção (SR), cujas quantidades de 0, 5, 10 e 15 Mg ha-1 de 
palha em massa seca foram mantidas sobre a superfície do solo. Os parâmetros 
avaliados foram os estoques de COS, taxas de acúmulo de COS, entrada 
cumulativa de palha, dinâmica temporal do COS e as frações de matéria orgânica 
particulada (MOP) e associada aos minerais (MOAM). A palha em BR e SR afetou 
positivamente os estoques de COS na camada de 0-10 e 0-30 cm. Ao analisarmos 
as taxas de acúmulo de COS em 0-30 cm, a palha em SR apresentou uma taxa de 
acúmulo de 1,42 Mg ha-¹ ano-¹, indicando que 24% do COS adicionado via palha foi 
retido no solo. A palha contribuiu para formação de MOP, o qual foi 46,2% superior 
aos demais tratamentos na camada de 0-5 cm, já para a fração MOAM, a palha em 
BR elevou em 12,6% esta fração na camada de 0-5 cm. No geral, nas condições do 
experimento, manter 10 Mg ha-¹ na superfície do solo, foi suficiente para elevar os 
estoques de COS e afetar positivamente as frações da MOS, enquanto parte pode 
ser removida para fins específicos. 
 
Palavras-chave: Estabilização, fracionamento, matéria orgânica particulada, 
Saccharum spp. 
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Resumo: Sob os efeitos das mudanças climáticas, práticas que auxiliem na 
estocagem de carbono orgânico no solo (COS) são essenciais para se compensar 
as emissões de gases de efeito estufa. Assim, o objetivo com este estudo foi avaliar 
o impacto das taxas de remoção da palha de cana-de-açúcar na agregação e 
preservação do carbono nos agregados do solo. Um experimento de seis anos foi 
conduzido no município de Iracemápolis-SP em um Latossolo Vermelho de textura 
argilosa. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro 
tratamentos de remoção de palha: remoção total (RT), alta remoção (AR), baixa 
remoção (BR) e sem remoção (SR), cujas quantidades de 0, 5, 10 e 15 Mg ha-1 de 
palha em massa seca foram mantidas sobre a superfície do solo. Foram avaliadas a 
porcentagem de distribuição dos agregados, a distribuição do COS nas frações dos 
agregados, e de forma complementar, a capacidade de preservação do carbono 
(CPC) foi calculada. Ao analisarmos a influência da palha na distribuição dos 
agregados, a palha em BR elevou em 16% a fração de macroagregados quando 
comparado a RT na camada de 0-5 cm. De fato, 87% do COS estava presente na 
fração dos macroagregados, enquanto 13% estava nos microagregados. A palha em 
BR aumentou nos macroagregados a concentração de COS em 19,7% quando 
comparado a RT em 0-5 cm. Não foi observado efeito significativo da palha para a 
fração dos microagregados. Os dados mostram que com o aumento da entrada de 
palha, ocorre aumento na CPC, em que a palha elevou em 29% preservação do 
COS. Portanto, a remoção total da palha de cana-de-açúcar deve ser evitada, afim 
de preservar o COS e melhorar a agregação do solo, enquanto parte pode ser 
removida para fins específico, como a bioenergia. 
 
Palavras-chave: Agregação do solo, CPC, macroagregados, solo argiloso. 
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Resumo: Uma boa qualidade estrutural leva a uma distribuição de tamanho de 
poros favorável ao crescimento de raízes e à capacidade de infiltração de água no 
solo, sendo esta uma característica que melhor refletem as condições físicas 
internas do solo e é utilizada como indicadores da qualidade do solo. Solos 
cultivados sob SSD (sistema de semeadura direta) apresentam melhoria na 
qualidade física do solo, com isso foi estudado comportamento da infiltração de água 
em um Argissolo Vermelho Amarelo. O experimento em Dracena – SP foi em blocos 
casualizados, com três repetições, compostos por 4 tratamentos, sendo eles: 1-
testemunha com plantio convencional de soja; 2 – plantio direto de soja com 
forragem de Urochloa ruziziensis; 3-plantio direto de soja com forragem de Urochloa 
brizantha cv. paiaguás; 4 – plantio direto de soja com forragem de Urochloa 
brizantha cv. piatã. A taxa de infiltração de água foi determinada usando mini 
infiltrômetro de disco. Os resultados foram analisados efetuando-se a análise de 
variância, e teste de Kcott-Knott a 5% de probabilidade para a comparação de 
médias. As médias e a estatística da taxa de infiltração não apresentaram diferença 
significativa entre os tratamentos, no entanto os tratamentos Convencional e Piatã 
apresentaram maiores médias. Os valores obtidos em todos os tratamentos estão 
próximos do limite inferior dos valores médios de 38,1 a 111,8 mm.h-1. A capacidade 
de infiltração de água no solo pode ser afetada por diversos fatores, como textura, 
porosidade, umidade inicial, condutividade elétrica. Assim, quanto maior for o volume 
de macroporos, maior será a capacidade de infiltração de água em profundidades. 
Conclui-se que os tratamentos não influenciaram a infiltração de água no solo. 

 

Palavras-chave: cobertura do solo, água no solo, percolação, Conservação do solo. 
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Resumo: O Brasil apresenta cerca de 154 milhões de hectares de pastagem, e boa 
parte se encontra em algum estádio de degradação ou com baixa capacidade 
produtiva. Estas áreas quando apresentam relevo, textura e clima adequado podem 
ser convertidas em áreas de produção de soja, porém, esta conversão não é uma 
tarefa fácil de se realizar. A baixa resiliência dos microbiomas de pastagens 
degradadas pode onerar os custos desta transição. A aplicação de extratos de 
vermicomposto ativado, cuja formulação reúne uma diversidade de espécies de 
organismos capazes de reestabelecer o microbioma do solo e suas funções básicas, 
tais como: ciclagem de nutrientes, estruturação do solo, controle de doenças pode 
ser uma grande oportunidade de baixo custo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
desenvolvimento de plantas de soja, com e sem aplicação de extrato de 
vermicomposto bioativado após a conversão pastagem/soja. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com parcelas experimentais de 
133 m2 (44 metros de comprimentos e 3 metros de largura) com 6 linhas por 
tratamento. Os Tratamentos avaliados foram: Testemunha com manejo orgânico; e 
com aplicação 5 aplicações de Extrato de vermicomposto, a saber: 200 L/ha no 
sulco de plantio; 200 L/ha foliar em V2; 200 L foliar em V4; 70 L/ha foliar em V6; e 70 
L/ha foliar em V8. Em R1 foram avaliados a altura de plantas, massa seca de 
plantas, peso de raiz e o número de nódulos. O tratamento com aplicação de extrato 
de vermicomposto bioativado (52,6 cm) apresentou uma altura de plantas 7,3% 
maior em relação ao manejo convencional (56,9 cm). Para a massa seca de plantas 
e de raiz a aplicação de vermicomposto bioativado foi respectivamente, 38% e 37%, 
superior ao manejo convencional. E quando avaliado a nodulação, a aplicação do 
vermicomposto bioativado foi até 50% superior a manejo convencional. 
 
Palavras-chave: Nodulação da soja, Dados fitotécnicos, Vermicompostagem. 
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Resumo: A qualidade do solo (QS) está relacionada com a capacidade do solo em 
desempenhar por completo suas funções. Trata-se de um conceito complexo, que 
não pode ser mensurado diretamente, mas pode ser entendido através de 
propriedades físicas, químicas e biológicas, os chamados indicadores de qualidade 
do solo. Nesse sentido, a Soil Management Assessment Framework (SMAF), 
desenvolvida no início dos anos 2000 para uso nos Estados Unidos, se apresenta 
como uma ferramenta que ajuda na avaliação coletiva dos indicadores em diferentes 
condições de uso e manejo do solo. A partir de 2016, a SMAF tem sido validada em 
solos tropicais brasileiros, usada como um indicativo dos impactos que diferentes 
práticas de manejo utilizadas podem causar na saúde do solo. O protocolo da 
ferramenta contém três passos principais: a seleção dos indicadores (físicos, 
químicos e biológicos), a interpretação dos indicadores, através de curvas de 
pontuação não lineares e, por fim, a integração em um índice de QS geral. Até o 
momento, existem 8 trabalhos publicados que foram realizados no Brasil utilizando a 
SMAF. Em geral, os trabalhos selecionaram de 5 até 8 indicadores diferentes, sendo 
os mais comuns a densidade do solo e macroagregação (indicadores físicos), pH, 
fósforo e potássio extraíveis (indicadores químicos), carbono orgânico do solo, 
carbono da biomassa microbiana e beta-glicosidase (indicadores biológicos). 
Posteriormente, os indicadores medidos são transformados em escores SMAF, com 
valores de 0 a 1, e o índice geral é calculado. Os resultados gerados através do uso 
do SMAF em solos brasileiros, revelaram que a transformação de áreas de 
vegetação nativa em áreas de uso agrícola pode reduzir a qualidade do solo, no 
entanto, sistemas mais diversificados, como o sistema de plantio direto e sistemas 
de integração (lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta) apresentam alternativas 
melhores do que os sistemas convencionais, pois são capazes de aumentar o teor 
de C e a fertilidade química, e diminuir a densidade do solo. Além disso, a SMAF 
também foi aplicada para avaliar a qualidade de Tecnossolos (em áreas de 
mineração) e solos de manguezais em diferentes níveis de degradação. Apesar de 
ser uma ferramenta bastante promissoras, ainda há uma necessidade de adaptar e 
validar a SMAF em cenários de solo, uso e manejo ainda não avaliados. 
 
 
Palavras-chave: Saúde do Solo, Indicadores, Uso e manejo do solo. 
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Resumo: A disponibilidade de água no solo é um dos fatores de maior importância 
para a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Modelos agrohidrológicos baseados 
em processos podem auxiliar no entendimento dos fatores que afetam o consumo 
de água e a produtividade das culturas. O modelo SWAP/WOFOST, calibrado e 
validado para simular a cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, foi 
utilizado para simular ciclos de cana-de-açúcar durante 31 anos (1987-2017), em 
seis solos com distintas propriedades hidráulicas da Mesorregião produtora de 
Piracicaba, SP. Como o modelo não simula os fatores relacionados ao decaimento 
da produtividade do canavial ao longo dos anos, optou-se pela simulação intercalada 
de ciclos de 12 meses de cana planta e de cana soca, a fim de obter a variabilidade 
interanual da produtividade da cultura e avaliar o risco de quebra de safra na região. 
A data de emergência das plantas foi definida no dia 31 de outubro para coincidir 
com o início da estação chuvosa. Para cada ciclo, avaliaram-se os componentes do 
balanço hídrico transpiração, interceptação, evaporação do solo, escoamento 
superficial e drenagem profunda (mm), e a produtividade final da cultura em massa 
seca da parte aérea por unidade de área (kg ha-1). Os dados simulados foram 
submetidos à análise estatística, com o auxílio da linguagem R. Os solos se 
diferenciaram (p<0,05) para a simulação do balanço hídrico, notadamente para a 
transpiração, a evaporação do solo, o escoamento superficial e a drenagem 
profunda. Em contraste, não houve diferença entre os solos (p>0,05) para a 
interceptação, bem como para a produtividade final da cana-de-açúcar. Conclui-se 
que as propriedades hidráulicas do solo são determinantes à disponibilidade de 
água no solo e ao consumo de água por ciclo de cana-de-açúcar, o que não se 
reflete, necessariamente, no desempenho produtivo da cultura. 
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Resumo: Modelos mecanísticos de extração de água do solo por raízes de plantas 
(RWU) permitem simular a transferência de água no sistema Solo-Planta-Atmosfera 
com base em princípios físicos. No contexto da calibração de modelos, a análise de 
sensibilidade permite identificar os parâmetros mais sensíveis, orientando os 
esforços de calibração. Nesse sentido, foi realizada uma análise de sensibilidade da 
transpiração real (Ta) aos parâmetros de entrada de um modelo de RWU baseado 
em fluxo microscópico para o caso de solos do tipo Brooks-Corey, com o objetivo de 
verificar os parâmetros mais determinantes ao cálculo da transpiração. O programa 
utilitário SENSAN (SENsitivity ANalysis) do pacote PEST (Parameter ESTimation) foi 
associado ao modelo de RWU, o qual foi executado várias vezes utilizando 
diferentes valores iniciais para os seguintes parâmetros: densidade de comprimento 
radicular (RDL), raio radicular (r0) e raio do xilema (rx), condutividade hidráulica radial 
da raiz (Kroot), condutância hidráulica longitudinal da planta (Ll), potencial da água na 
folha, real (hl) e limitante (hw), condutividade hidráulica do solo saturado (Ks) e 
potencial matricial da água no solo (hs). Para cada execução, um parâmetro foi 
variado enquanto os demais foram fixados nos valores de base. O valor de Ta foi 
muito sensível aos parâmetros RLD, Ks e hs, sensível aos parâmetros rx e r0, pouco 
sensível ao parâmetro hl e insensível aos parâmetros Kroot, Ll e hw. Com os demais 
parâmetros fixados em seus valores de base, a solução foi restrita aos seguintes 
valores de parâmetros: RLD ≤ 0,74 cm cm-3, Kroot ≥ 1,0 ∙ 10-8 m d-1, Ks ≤ 2,4 ∙ 10-8 
m d-1 e hs ≤ -1,86 m. Os parâmetros de geometria radicular (RLD, rx e r0) e os 
parâmetros hidráulicos do solo (Ks e hs) demonstraram ser os mais determinantes ao 
valor de Ta e, portanto, devem ser priorizados na calibração.  
 
Palavras-chave: SVAT, modelo de extração radicular, hidrologia do solo 
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Resumo:  As plantas de cobertura já são utilizadas em larga escala no Brasil como 
uma das principais estratégias para intensificar e diversificar os sistemas de 
produção agrícola. Seu uso provê benefícios agronômicos e ambientais, como o 
acúmulo de matéria orgânica no solo, a redução da emergência de plantas 
espontâneas, a regulação da temperatura do solo e de fluxos de água, a redução da 
suscetibilidade do solo à erosão, a disponibilização de nutrientes e aumento da 
produtividade dos sistemas agrícolas, entre outros. Todavia, também apresenta 
desafios como o custo, disponibilidade de sementes, seleção de plantas mais 
resistentes a estresses bióticos e abióticos, e conhecimentos de manejo. Apesar da 
extensa e abrangente literatura técnica e científica disponível sobre plantas da 
cobertura, que inclui artigos científicos, técnicos, e alguns livros, a popularização do 
tema e a adoção da prática depende da difusão do conhecimento sobre plantas de 
cobertura entre produtores, extensionistas, consultores, e estudantes de nível 
técnico e superior. Baseados nas necessidades deste público, elaboramos o livro: 
“Guia Prático de Plantas de Cobertura”, contento informações fitotécnicas básicas 
como porte, época de plantio ou semeadura, condições de clima e solo adequadas, 
e produção média de biomassa e massa seca para 30 espécies de verão, 14 
espécies de inverno e 4 “mixes” selecionados entre as plantas de cobertura mais 
utilizadas. Também incluímos no livro indicações e limitações de uso e as 
implicações sobre a saúde do solo, sobre os aspectos químico, físico e biológico. 
Esperamos que esse livro seja uma fonte de informação prática e útil que contribua 
para a difusão do conhecimento e adoção de plantas de cobertura na agricultura 
brasileira, tornando-a mais produtiva e sustentável.   
 
Palavras-chave: adubação verde, saúde do solo, qualidade do solo, divulgação 
científica.   
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Resumo: Solos com alta qualidade são resistentes e resilientes a estresses 
ambientais. A qualidade física é fundamental para sustentar processos e funções 
que proporcionam um ambiente favorável aos organismos e desenvolvimento 
radicular da planta. Portanto, avaliar a qualidade física do solo é fundamental para 
estabelecermos práticas de manejo e usos de insumos que promovam maiores 
produtividades de maneira mais sustentável. A adoção de práticas de manejo como 
a utilização de ativadores da microbiota do solo pode gerar alterações positivas em 
importantes processos que ocorrem no solo, todavia pouco se conhece sobre seus 
efeitos na qualidade física do solo. Diante disso, o objetivo desse trabalho é avaliar o 
efeito da aplicação de ativadores da microbiota (BLUAGRI ®) na qualidade física do 
solo em diferentes regiões do Brasil cultivadas com soja/milho. Os experimentos 
foram conduzidos em campos experimentais e fazendas comerciais totalizando 10 
áreas, 3 na região Sul (S), 4 Centro-oeste (CO) e 3 Nordeste (NE). Em cada faixa 
experimental, sem (S/A) e com aplicação do ativador (C/A), foram selecionados 
quatro pontos amostrais e realizadas coletas em duas profundidades (0-10 e 10-20 
cm), no final do ciclo dos cultivos ou pós colheita. Foram coletadas amostras 
indeformadas para avaliação dos atributos físicos densidade e porosidade do solo, e 
semi-indeformadas para estabilidade de agregados. Os resultados dessa primeira 
safra de avaliação indicaram que 70% e 60% das áreas avaliadas apresentaram 
valores de densidade do solo e resistência a penetração numericamente inferiores 
nos tratamentos C/A. Em termos gerais, apesar de poucas diferenças estatísticas 
detectadas nesse primeiro ano, os resultados da qualidade física foram muito 
promissores, com claros indícios que a aplicação do ativador da microbiota tendeu a 
reduzir a compactação dos solos e contribuir com a qualidade da estrutura do solo. 
Ao longo dos anos esses dados devem ser confirmados, detectando diferenças 
estatísticas entre os tratamentos. 
 
Palavras-chave: Qualidade do solo, física do solo, condicionador do solo.  
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Resumo: A porosidade do solo é importante no manejo do mesmo, mas maior é a 
preocupação com a distribuição do tamanho de poros, sendo sua distribuição 
adequada um dos indicativos de qualidade do solo. Objetivou-se avaliar o efeito de 
cultivos consorciados entre soja e forrageiras nas alterações das propriedades 
físicas de um Argissolo Vermelho Amarelo em sistema de semeadura direta (SSD). 
O experimento foi realizado em Dracena – SP, em blocos casualizados, com quatro 
repetições, em esquema fatorial 4x2, com quatro níveis do fator SSD e dois de 
adubação, sendo eles: Controle; semeadura direta de soja com forragem de 
Urochloa ruziziensis; semeadura direta de soja com forragem de Urochloa brizantha 
cv. paiaguás; semeadura direta de soja com forragem de Urochloa brizantha cv. 
piatã; As subparcelas foram: sem adubação potássica de cobertura e com adubação 
potássica de cobertura+humics; Foi determinada a porosidade total, 
macroporosidade e microporosidade. Os resultados foram analisados sob análise de 
variância e teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade para a comparação de 
médias. Sabe-se que o volume das partículas interfere diretamente no 
comportamento do solo sendo influenciado pelo manejo adotado. Houve diferença 
significativa entre os tratamentos para macroporosidade, em todas as camadas de 
solo estudadas. Apesar de todos os tratamentos apresentaram valores de 
macroporosidade acima de 0,10cm3.cm-3, considerado ideal para bom 
desenvolvimento do vegetal, o tratamento com a cobertura U. brizantha cv. Piatã, 
destacou-se por apresentar maiores médias. Houveram poucas mudanças em 
relação à caracterização inicial, o que se destacou foi a distribuição do tamanho de 
poros. O uso de gramíneas e leguminosas proporcionaram aporte de matéria 
orgânica ao solo, fornecendo assim material cimentante que influenciam na 
agregação e estruturação do solo e é refletida na porosidade do solo e densidade 
aparente. Solos arenosos, como o estudado são difíceis de ser manejados e é 
complexa a manutenção da estrutura.  
Palavras-chave:  porosidade do solo, aeração do solo, sistemas de manejo, 
qualidade do solo. 
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Resumo: A resistência a penetração (RP) gera grandes consequências ao solo, como 
a redução da porosidade, da aeração e infiltração de água, além do aumento da 
densidade que compromete o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a resistência à penetração em solo arenoso cultivado 
com mandioca, soja e em área de mata. Os sistemas avaliados fazem parte da 
microbacia de estudo da Rede Agropesquisa mesorregião 7, região do arenito e 
possui 198 hectares, localizada no município de Cianorte/PR, sob as coordenadas -
23.626940 S; -52.664387 W com declividade média de 8%. O solo é classificado como 
LATOSSOLO VERMELHO de classe textural franco arenosa em toda sua extensão. 
A soja faz parte da safra 2021/22 e a área com cultivo de mandioca (Manihot 
esculenta crantz) foi estabelecida em 2020. Foi utilizado penetrometro 
georreferenciado de haste com ponta tipo cone 2, adotando-se uma distância de 
aproximadamente 15 metros entre os pontos. Para interpretar os dados, foram 
realizados as médias entre os pontos para comparação entre os ambientes e geração 
de gráficos para avaliar a variação em profundidade. Com base nos resultados foi 
observado que a RP na área de soja chegou a 6.755 kPa em 10 cm. Na mesma 
profundidade a mandioca chegou a 3.245 kPa, enquanto na mata a média foi de 911 
kPa. A área de mata apresentou melhores médias para a RP, seguido da área de 
mandioca. Na área do cultivo de soja foi observado os valores de RP mais altos em 
relação aos demais pontos, refletindo o impacto do manejo realizado pelo método 
convencional. Dessa forma podemos concluir que a ausência de um manejo 
conservacionista, sem o sistema de plantio direto, contribui para compactação do solo 
e consequentemente a sua degradação. 
 
Palavras-chave: Compactação, porosidade, solo arenoso. 
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Abstract: In 2015, the Fundão dam - owned by the mining company Samarco - 
broke down, pouring 60 million m3 of iron mine tailings into the Doce River. This 
event is considered the worst accident in the mineral sector and the most significant 
environmental accident in Brazil, known as “Mariana Disaster”. Pollutants impacted 
soil quality, estuarine benthic assemblies, water quality along the Doce River, 
causing severe ecological and social damage. There is a great controversy regarding 
the contamination of the areas affected by “Mariana Disaster” tailings by potentially 
toxic elements (PTE). We intend to elucidate and clarify the existing controversy 
about the contamination of the Doce River estuary, using the dendrochemical 
analyses in Terminalia catappa trees, carrying out an assessment of the 
environmental condition and the presence of PTE in the Doce River estuary in the 
pre and post environmental catastrophe conditions. Dendrochemical analyzes on 
tree-rings can be used for the retrospective assessment of environmental changes, 
functioning as natural proxies of environmental conditions. The dendrochemical 
method is independent of the physical presence of contamination at the time of 
sampling since it focuses on the effect and not on the cause, which will allow the 
analysis of environmental chemistry in the years before the disaster and the 
clarification of controversy surrounding possible contamination of the site even before 
the disaster. 
 
Keywords: Dendrochemistry, dendrochronology, potentially toxic elements. 
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Resumo: O conteúdo de água disponível para as plantas é classicamente 
reconhecido como o conteúdo de água no solo entre a capacidade de campo e o 
ponto de murcha permanente. Entretanto, uma vez que o conteúdo de água no solo 
é estabelecido dentro desse limite, aeração e impedimento mecânico para o 
desenvolvimento das raízes passam a ser uma preocupação. Para tanto, o Intervalo 
Hídrico Ótimo (IHO) é um índice físico do solo que considera um intervalo de água 
no solo para qual restrições de disponibilidade água, aeração e impedimento 
mecânico não ocorram. Entretanto, a estimativa do IHO requer parâmetros da curva 
de retenção de água no solo e da curva de resistência à penetração, bem como 
atribuição dos limites físicos críticos. O ajuste dessas curvas, a partir de dados 
experimentais não é trivial, e requer o uso de um algoritmo para estimativas e 
equações não-lineares. Nesse contexto, uma plataforma computacional interativa, 
nomeada LLWR_cal, foi desenvolvida para estimativa dos parâmetros das curvas de 
retenção de água no solo e resistência à penetração, bem como para geração de 
gráficos dinâmicos em resposta a variação das entradas dos limites físicos críticos. 
Como dados de entrada, o LLWR_cal requer dados experimentais que comtemplam 
medidas de densidade do solo, potencial mátrico, conteúdo de água no solo e 
resistência mecânica do solo à penetração. O resultado (saída) do LLWR_cal é o 
clássico diagrama do IHO (que reage aos dados de entrada de limites físicos), e 
uma planilha com os valores que delimitam o IHO em função da densidade do solo. 
O software foi desenvolvido em interface shiny R (Software R). O LLWR_cal se 
encontra disponível gratuitamente no R pacote soilphysics (a partir da versão 4.1), e 
pode ser acessado on-line por meio de um link interativo 
(https://soilphysics.shinyapps.io/LLWRAPP/).  
 
Palavras-chave: água disponível, qualidade física do solo, restrições físicas no solo. 
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Resumo: A compactação reduz a porosidade do solo e pode causar severas 
restrições físicas ao desenvolvimento das raízes. A compactação em solos agrícolas 
é majoritariamente induzida pelo tráfego de veículos, para qual o peso da máquina e 
dimensões dos pneus têm considerável influência na propagação de tensões. Uma 
vez que as tensões aplicadas superam à capacidade de suporte de carga, a 
compactação ocorre de forma permanente. Baseado nesse princípio, um modelo 
computacional, nomeado PredComp, foi desenvolvido para predição da 
compactação. O PredComp realiza duas categorias de simulações: avaliação do 
risco de compactação e estimativa de variação de volume (densidade do solo). 
Como dados de entrada, o modelo requer parâmetros da máquina e de solo. Os 
parâmetros de máquina incluem carga por roda, dimensões do pneu e pressão de 
insuflagem, enquanto os parâmetros de solo são aqueles extraídos da curva de 
compressão (e.g., índice de compressão e recompressão). Os dados de saída do 
modelo se baseiam na recomendação de tráfego e ocorrência de risco de 
compactação, bem como simulações de variação de densidade do solo pós-tráfego. 
A obtenção de parâmetros de entrada de solo é facilitada por um conjunto de 
funções de pedo-transferência em função do teor de argila, densidade inicial, e 
potencial mátrico ou conteúdo de água. Os resultados das simulações são 
suportados por gráficos de área de contato pneu-solo, propagação de tensões, 
zonas de risco de compactação e variação de densidade ao longo do perfil do solo 
simulado. O software foi desenvolvido em interface shiny R (Software R), e conta 
com saída de resultados de forma reativa. O PredComp se encontra disponível 
gratuitamente no R pacote soilphysics (a partir da versão 4.1), e pode ser acessado 
on-line por meio de um link interativo 
(https://appsoilphysics.shinyapps.io/PredComp/).  
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Resumo: A contaminação dos solos por metais pesados tornou-se uma 
preocupação global em relação à produtividade dos solos e aos riscos ao ambiente. 
Nesse cenário, a estabilização in situ pelo uso de biocarvão ganhou destaque em 
função de sua viabilidade econômica e eficiência em limitar a solubilidade e a 
disponibilidade destes elementos no ambiente. O objetivo deste estudo foi avaliar 
biocarvões produzidos a partir da borra (BO) e do pergaminho de café (PGM) na 
imobilização de metais pesados e no desenvolvimento de capim-mombaça (Panicum 
maximum cv) em experimento de casa-de-vegetação. O experimento foi constituído 
por quatro tratamentos e quatro repetições com amostras de um solo 
multicontaminado por metais por atividade siderúrgica. Os biocarvões foram 
adicionados ao solo a uma taxa de 5% (m/m) e comparados ao Controle (apenas 
solo) e ao tratamento tradicional de alcalinização química do solo (CaCO3) na 
imobilização dos metais durante uma incubação de 90 dias, seguido pelo cultivo do 
capim por 80 dias. Amostras de solo, solução do solo e as plantas foram analisados 
quanto aos nutrientes e metais potencialmente tóxicos. Os biocarvões melhoraram a 
fertilidade do solo e reduziram significativamente os teores de metais potencialmente 
tóxicos nas amostras de solo, cujos valores foram mais expressivos para o 
pergaminho de café (31,6 e 22,1% para o zinco e cádmio respectivamente). Os 
biocarvões reduziram a fração solúvel e a absorção de metais pelas plantas, sendo 
que o biocarvão de pergaminho reduziu a concentração de Cd em 92% na parte 
aérea e Zn nas raízes em 81% em relação ao controle. A associação do biocarvão 
de pergaminho com o capim-mombaça pode representar uma alternativa para a 
imobilização de metais pesados em solos contaminados, além de revegetar a área, 
melhorando a qualidade do ambiente.  
 
Palavras-chave: Resíduos de café, biosorventes, siderurgia, solução do solo, 
remediação. 
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Resumo: Práticas de manejo do solo podem afetar as suas propriedades físicas, 
como a permeabilidade. O objetivo deste trabalho foi comparar os efeitos de 
diferentes cultivos, como plantio direto (PD), cultivo mínimo (CM), plantio 
convencional (PC) e floresta (F), sobre: a porosidade, o raio hidráulico, tortuosidade 
e permeabilidade associados com o poro mais volumoso (PMV) de agregados de 
solo. Foram geradas imagens de microtomografia de raios X (µTCX) de agregados 
de ~3 mm de diâmetro, sendo cinco para cada cultivo, com tamanho de voxel de 
1.64 µm. As fases (matriz sólida e poros) dos agregados foram segmentadas usando 
estratégias de aprendizado de máquina com o software Annotat3D. A porosidade e o 
raio hidráulico foram determinados a partir dos volumes e área superficial das fases; 
a tortuosidade foi determinada a partir de um método de esqueletonização 3D 
(software Avizo); estas propriedades foram utilizadas para estimar a permeabilidade 
do meio usando a equação de Kozeny-Carman. Os PMVs de agregados de CT e F 
eram maiores em relação aos de PD e CM, ocupando uma fração maior da 
porosidade original das amostras. A porosidade e o raio hidráulico não foram 
estatisticamente diferentes entre os cultivos. Por outro lado, a tortuosidade do PMV 
para CT foi significativamente maior do que para PD, demonstrando uma maior 
complexidade e ramificações na distribuição deste poro no espaço e, 
consequentemente, sugerindo uma redução na capacidade do transporte de fluidos 
neste sistema poroso. No entanto, apenas a F apresentou uma permeabilidade 
estatisticamente maior em relação a PD, CM e PC. Estes resultados demonstram 
que a µTCX auxilia no entendimento dos efeitos de manejos do solo, especialmente 
na escala de agregados em que as técnicas tradicionais são de difícil aplicação. 
Ressalta-se o potencial de estudo de uma mesma propriedade em diferentes 
escalas a partir dessa técnica de imagem. 
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Resumo: A abordagem bibliométrica pode auxiliar em novas estratégias de 
planejamento para o desenvolvimento do conhecimento científico, assim, objetivo 
deste estudo foi avaliar o estado-da-arte dos estudos de qualidade do solo e/ou 
sequestro de carbono em sistemas integrados de produção agropecuária por meio 
da revisão de literatura e análise bibliométrica. Usando a base de dados Scopus, os 
estudos foram selecionados com base em dois critérios: 1- pelo menos uma das 
áreas de experimento deve ser sistemas integrados de produção agropecuária e 2- 
contemplar a avaliação de indicadores químicos, físicos e/ou biológicos relacionando 
com a qualidade do solo ou sequestro de carbono. A busca inicial resultou em 38 
artigos. Em seguida, foi feito uma revisão dos artigos e aqueles que estavam 
duplicados ou que não atenderam os critérios foram eliminados, assim, o resultado 
final da busca foi de 36 artigos. A partir da análise bibliométrica foi possível notar a 
mudança de enfoque das pesquisas que antes utilizava com principais palavras 
chave (em inglês) como “crop production” “bos” “biomass” “monoculture”, sendo 
esses estudos em sua maioria voltados para produtividade agrícola, juntamente com 
a palavra chave “soil quality”. A partir do ano de 2018 as palavras chave com maior 
ocorrência foram “soil health”, “land use”, “biodiversity”, “ecosystems”, “C 
sequestration”, “Brazil” e “Colombia” indicando um direcionamento a pesquisas com 
foco mais transversal e holístico, como sequestro de carbono, serviços 
ecossistêmicos e biodiversidade. A maioria dos estudos que utiliza como palavra 
chave “soil health” tem como objetivo avaliar o efeito nas propriedades químicas, 
físicas e biológicas do solo e o sequestro de carbono em área de transição de 
pastagem para sistema integrado. Contudo, este estudo destaca o direcionamento 
do estado-da-arte sobre qualidade do solo e sequestro de C em sistemas 
integrados, visto que mais revisões e pesquisas a campo devem ser feitas.  
 
Palavras-chave: Saúde do Solo, Sequestro de C, Revisão de literatura. 
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Resumo: Práticas que minimizem as aplicações de herbicidas têm sido buscadas 
pelos produtores a fim de evitar o risco da sua fitotoxicidade e melhorar o controle de 
plantas daninhas. Plantas de cobertura estão sendo utilizadas para supressão e 
diminuição do banco de sementes da comunidade de plantas daninhas no solo. O 
trabalho objetivou avaliar a fitossociologia de plantas daninhas, os teores foliares de 
nutrientes da parte aérea das plantas e produtividade da cultura do milho. O 
esquema experimental foi parcelas subdivididas com cinco sistemas primários de 
preparo de solo na parcela (P1 – grade aradora; P2 – arado de discos; P3 – enxada 
rotativa; P4 – plantio direto; P5 – escarificador) e cinco tipos de coberturas nas 
subparcelas (T1 – braquiária (Urochloa ruziziensis); T2 – nabo forrageiro (Raphanus 
sativus), T3 – crotalária (Crotalaria juncea), T4 – milheto (Pennisetum glaucum) e um 
tratamento com T5 – escarificação mecânica sem cobertura do solo). As espécies de 
plantas de cobertura nabo forrageiro, milheto, braquiária e crotalária propiciaram 
supressão da comunidade de plantas daninhas quando comparadas com o emprego 
do escarificador sem cobertura do solo. A frequência, a densidade e a abundância 
de plantas daninhas foram menores após o cultivo de nabo forrageiro. Na área 
escarificada e sem plantas de cobertura houve maior densidade e abundância de 
plantas daninhas. As plantas de cobertura nabo forrageiro e crotalária tiveram 
maiores teores foliares de micronutrientes. Dentre as plantas daninhas mais 
encontradas no levantamento fitossociológico a Galinsoga parviflora apresentou 
maiores teores de micronutrientes, principalmente de Mn, Fe e B. A cultura do milho 
não apresentou diferença no coeficiente de variação da semeadura e na sua 
produtividade. 
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Resumo: As condições físicas do solo podem ser modificadas pelo manejo adotado 
sobre ele. A porosidade do solo determina, por exemplo, a dinâmica de infiltração e 
retenção da água no solo. A porosidade é avaliada em um moroso processo de 
saturação e sucção de amostras indeformadas de solo em uma mesa de tensão. 
Buscando agilidade no método de avaliação da porosidade do solo, foi instalado um 
experimento em delineamento inteiramente casualizado, com um esquema fatorial 
2x5, com quatro repetições, sendo dois tempos de saturação (48 e 24h) e sucção 
(24 e 4h) e cinco preparos de solo. Os preparos foram enxada rotativa, grade 
aradora, arado de discos, plantio direto e escarificador, todos realizados em 
Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd). As amostras indeformadas de solo 
foram submetidas à avaliação em mesa de tensão para determinação da 
microporosidade, macroporosidade e porosidade total. Foi determinada também a 
densidade do solo. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os 
tratamentos pelo teste F a 5% de probabilidade. As variáveis relacionadas à 
porosidade do solo não foram influenciadas pelos tempos de saturação e sucção 
das amostras e nem pelos tipos de preparo do solo. Conclui-se que, para tais 
condições experimentais, pode ser adotado o tempo de saturação de 24h e sucção 
de 4h na avaliação da porosidade do solo. Isso ocorreu devido a homogeneidade da 
estrutura física do solo nos tratamentos em que mesmo com preparos diferentes o 
solo manteve seus atributos estruturais. Esse resultado mostra que há a 
possibilidade de maior agilidade na avaliação das amostras em laboratório em 
condições de solo fisicamente homogêneo. 
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