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O governo Brasileiro estabeleceu como meta na forma de compromisso voluntário aumentar a área cultivada sob plantio 
direto (SPD) de 32 para 40 milhões de hectares até 2020, como uma forma de reduzir as emissões de CO2. O objetivo 
deste trabalho foi estimar o sequestro de carbono (C) em áreas sob SPD na região de Rio Verde e Montividiu, Estado 
de Goiás, consideradas representativas da agricultura sob SPD na região do Cerrado. Uma cronosequência de áreas 
cultivadas sob SPD com diferentes tempos de adoção desde a conversão do preparo convencional do solo (SPC) foi 
amostrada em 2003 e revisitada em 2011. Os teores de C do solo nas áreas de Cerrado nativo e pastagem contínua 
foram também amostrados como referência. No período de aproximadamente 11 e 14 anos, os estoques de C do solo 
sob SPD foram elevados e superiores aos observados no Cerrado nativo. As taxas médias anuais de sequestro de carbono 
estimadas utilizando o método da cronosequência foram 1,61 e 1,48 Mg C ha−1 ano−1 nas amostragens de 2003 e 2011, 
respectivamente, e foram maiores que aquelas observadas ao comparar os mesmos locais amostrados após o período 
de oito anos. O método de comparação diacrônico revelou que as áreas sob SPD mais recentes apresentaram tendência 
de maiores incrementos no estoque de carbono em comparação às áreas mais antigas. Estimou-se que a conversão de 
uma área extra de 8 milhões de hectares de áreas sob SPC para SPD permitirá atingir uma taxa de sequestro de carbono 
atmosférico de 8 Tg C ano−1 no período de 10 a 15 anos após a conversão.
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