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Introdução

As indicações de adubação e calagem, na década de 1980, baseavam-se 
em estudos onde as culturas eram implantadas com preparo convencional 
de solo. Nesse método, o revolvimento do solo buscava homogeneizar a 
distribuição dos nutrientes, enquanto no sistema com plantio direto (SPD), 
onde o solo é revolvido, apenas na linha de semeadura, os fertilizantes são 
depositados na linha. Atualmente, os fertilizantes e corretivos são aplica-

há acúmulo de nutrientes provenientes da decomposição dos resíduos ve-
getais mantidos sobre o solo (Santos et al., 2001). Entretanto, segundo 
Denardin et al. (2005), as perdas de solo e de nutrientes tendem a ser 
menores com sistema plantio direto.

solo no sistema plantio direto provocam alterações no solo, resultando em 
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compostos mais solúveis, entre os quais se destaca o nitrogênio (N), que 
-

cial (Sisti et al., 2004).

Na década de 1960, nos EUA, Blevins et al. (1977, 1978), Shear e Mosch-
ler (1969) e Triplett Jr. e Van Doren Jr. (1969) observaram que em relação 

de resíduos vegetais e elevação dos teores de matéria orgânica do solo 
-

camada de 0-5 cm do solo, requerendo a reaplicação de calcário. Esses 
mesmos autores observaram redução menos acentuada de pH no preparo 

aplicação de calcário na superfície ou incorporado, nas camadas de solo 
de 0-5 cm ou de 0-10 cm.

com plantio direto, constatou acúmulo de Ca, Mg, P e K nas camadas su-
-

to, entre os dois sistemas de manejo de solo, não se observaram diferen-

com pastagem permanente, em comparação com os valores do preparo 
convencional de solo.

Porém, a pesquisa agropecuária tem desenvolvido métodos de manejo de 
-

ração agrícola com a manutenção da qualidade e da capacidade produtiva 
dos cereais de inverno (Santos et al., 2005). Sistemas integrados de produ-

de culturas, manejo de resíduos vegetais, manutenção ou melhoria da fer-
s; 

Fontaneli, 2007).
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-
tal no conhecimento da dinâmica da ciclagem de nutrientes. Dependendo 
do sistema agrícola usado, mantém-se a disponibilidade dos teores de nu-
trientes e de matéria orgânica. Um dos modos de avaliar a fertilidade do 

-
tos com sistemas de produção (Silveira; Stone, 2001; Santos et al., 2003; 
Spera et al., 2004).

Naquela época, no Sul do Brasil, não havia informações para a cultura de 
cevada sobre avaliação da fertilidade do solo em sistemas de manejo de 
solo e de rotação de culturas com cereais de inverno. Da mesma forma, 
eram escassos os trabalhos sobre a aplicação de calcário na superfície sob 
sistema plantio direto.

Assim, os objetivos deste capítulo são: 1) avaliar sistemas de rotação de 
culturas ou de produção de grãos com integração lavoura + pecuária para 
trigo e cevada na fertilidade e matéria orgânica do solo; 2) avaliar o efeito 
de sistemas de manejo de solo e de rotação de culturas para cevada na 

de calcário na superfície, em sistema plantio direto, em relação ao calcário 
incorporado sob preparo convencional de solo.

Avaliação da fertilidade e matéria orgânica do solo, no período de 

1980 a 1986, em Passo Fundo

Nos trabalhos desenvolvidos na Embrapa Trigo, no período de 1980 a 
1986, foram avaliadas a fertilidade e matéria orgânica do solo, nos seguin-
tes sistemas de rotação de culturas para trigo: 
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-
sas sequências de culturas estudadas oscilaram, na camada de 0-20 cm, 
entre 4,7 e 5,6 no período de 1980 a 1986 (Santos; Roman, 1989). Pode-se 

no pH do solo, em três dos sete anos estudados (1982, 1984 e 1985), e 
-
-

míneas de inverno.

Quanto aos valores de Al, observaram-se diferenças devido aos tratamen-
-

c/dm3) 
não permite separar efeitos nítidos, em função das várias sequências de 
culturas.

-
ríodo de estudo, variaram em torno de 50 a 90 mmolc/dm3. Somente nas 
amostragens realizadas no verão de 1983 encontraram-se diferenças entre 
os efeitos dos tratamentos sobre os teores de Ca + Mg trocáveis, cujo valor 

de milho. Em geral, os valores mais elevados de Ca + Mg trocáveis foram 

Nesse período de estudo, os teores de matéria orgânica oscilaram entre 

entre os tratamentos no ano de 1981. Com respeito às culturas de inver-
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cultivos de leguminosas, porém não houve repercussão sobre a matéria 

leguminosas incorporam mais N ao sistema do que as gramíneas (Rodri-
gues et al., 1998).

1980, 1981 e 1985 e de verão de 1982 e 1983. Nestas ocasiões, os teores 

envolvendo a sucessão trevo-trevo, trigo-soja, tremoço-milho e milho-trigo. 
Considerando os dados médios, observa-se que os teores de P situaram-
se entre 10,9 mg/kg e 23,8 mg/kg, permanecendo, em média, acima dos 
valores críticos considerados para esse tipo de solo, ou seja, 9,0 mg/kg 
(Siqueira et al., 1987). As quantidades de P aplicados via fertilizantes foram, 

Nos valores de K, constataram-se diferenças no período de estudo, em 
12 das 14 avaliações, predominando depois dos cultivos de inverno, em 

médios, os teores oscilaram entre 88 mg/kg e 161 mg/kg, mantendo-se em 
média, acima dos valores críticos para este tipo de solo (Latossolo Verme-

no solo em níveis adequados.

Avaliação da fertilidade e matéria orgânica do solo, no período de 

1990 a 1991, em Passo Fundo

No trabalho desenvolvido, no período de 1990 a 1991, em Passo Fundo, 
RS, com a cultura de cevada, os resultados dos diferentes tipos de manejo 
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de solo: 1) sistema plantio direto e 2) preparo convencional de solo com 
arado de discos; e de três sequências de cultura: 1) cevada/soja, 2) ervi-
lhaca/milho e 3) aveia branca/soja sobre a fertilidade e matéria orgânica 
do solo, serão tratados a seguir. Em todas as camadas avaliadas não se 
observaram diferenças consistentes (Santos et al., 1995) de pH, Al, Ca + 

aplicado na superfície, e em preparo convencional de solo, com calcário 
incorporado. Para pH, Al e Ca + Mg isto poderia ser atribuído à quantida-

camada de 0-20 cm (Recomendações..., 1989). As diferenças no teor de Al 
-

0-20 cm, entre as parcelas que receberam os diferentes manejos de solo, 

em 1992.

A ausência de diferenças no pH em água, nas camadas de 0-5 cm ou de 
0-10 cm, entre o sistema plantio direto e o preparo convencional de solo 

Resultados similares foram observados no Brasil (Muzilli, 1983), quatro 

direto) ou incorporado ao solo (preparo convencional). Entretanto, Blevins 

plantio direto como no preparo convencional de solo.

aplicação anual de calcário (1,0 t/ha) não determinou diferença do sistema 
plantio direto, em relação ao preparo convencional de solo, com uma apli-

-
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ram diferenças entre os dois tipos manejo de solo para os teores de Ca. 
Blevins et al. (1978) observaram que a aplicação de 3,4 t/ha de calcário na 
superfície, ou incorporado ao solo, aumentou o Ca na camada de 0-5 cm 
tanto no sistema plantio direto (de 95 mmolc/dm3 para 130 mmolc/dm3), 
como no preparo convencional (de 95 mmolc/dm3 para 105 mmolc/dm3).

Nesta pesquisa, a aplicação de calcário na área com sistema plantio direto 
-

cial do solo, principalmente em função do uso de fertilizantes nitrogenados. 
Além disso, não foram observados efeitos negativos da aplicação de cal-
cário na superfície, indicando que a recomendação de aplicar na superfície 
até duas toneladas de calcário por hectare em sistema plantio direto não 
resulta em prejuízos às culturas estudadas.

em relação ao preparo convencional de solo. Por outro lado, o acúmulo de 

iônica da solução do solo (Sisti et al., 2004; Spera, 2009). Esse processo 

razão da menor atividade iônica do Al. Além disso, esse resultado indica 
o benefício do sistema plantio direto, pelo acúmulo da matéria orgânica 
e, provavelmente, pela capacidade de suprimento do N do solo, nutriente 
mais limitante ao rendimento de grãos da maioria das culturas. Tendência 
oposta, porém, foi observada na matéria orgânica do solo, nas camadas 
de 10-15 cm e 15-20 cm, na sequência 3 (aveia branca/soja), onde os 

culturais no interior destas camadas. No Brasil, também foram observados 

sistemas de rotação sob sistema plantio direto (Sá, 1993; Santos; Lham-
by, 1992; Santos; Siqueira, 1992). Similarmente, Belvins et al. (1977), nos 

do que no preparo convencional de solo, na camada de 0-5 cm; entretanto 
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não encontraram diferenças nos teores de
e 15-30 cm.

-
ca/milho e 3) aveia branca/soja, na camada de 0-5 cm, com sistema plantio 
direto foram maiores do que os do preparo convencional de solo (37,30 
mg/kg versus 16,87 mg/kg; 38,60 mg/kg versus 17,67 mg/kg; 26,47 mg/kg 
versus 16,50 mg/kg, respectivamente). Esse acúmulo, no tratamento em 
sistema plantio direto, provavelmente decorre do não revolvimento do solo, 

a necessidade de estudos com menores aplicações de P em solos com 

-
rios anos da implementação desse sistema de manejo. Nos EUA, Shear e 
Moschler (1969) e Triplett Jr. e Van Doren Jr. (1969) também observaram 
teores maiores de P na camada 0-5 cm, em sistema plantio direto do que 

-
-

sistema plantio direto e no preparo convencional de solo (Shear; Moschler, 
1969) ou na camada de 0-10 cm também no sistema plantio direto e no 
preparo convencional de solo (Moschler et al., 1973).

de K em sistemas de rotação de culturas com plantio direto.

e tipo manejo de solo, foram acima dos valores considerados críticos para 
o crescimento e desenvolvimento das culturas (Recomendações..., 1989). 

em sistema plantio direto, foram mais elevados do que observado antes do 



148

Fertilidade e matéria orgânica do solo nos sistemas de rotação de 

culturas com triticale, sob sistema plantio direto

anos de cultivo, sob sistema plantio direto, em Passo Fundo, RS, nos se-
guintes sistemas de rotação de culturas para triticale: 

-
ca/milho; e 

Sistema V: triticale/soja, triticale/soja, aveia preta rolada com rolo-facas/
soja e ervilhaca/milho. 

(Santos; Tomm, 1996b). Resultados similares foram encontrados por San-
tos e Roman (1989), trabalhando com sistemas de rotação de culturas para 
trigo. Entretanto, observaram-se diferenças de pH do solo entre algumas 

-

-
cale/soja, triticale/soja, aveia preta rolada com rolo-facas/soja e ervilhaca/
milho) foram mais elevados na camada de 0-5 cm do que na camada de 
15-20 cm.

(5,5). A aplicação de calcário, em maio de 1989 (2,0 t/ha na superfície), 

do observado por Blevins et al. (1978) e por Sá (1993).
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Não houve diferença entre as médias dos distintos sistemas para triticale 
(Santos; Tomm, 1996b), nos teores de Al. Santos e Roman (1989) não ob-
servaram diferenças nos valores de Al, em função dos diversos sistemas 
de rotação de culturas para trigo. Todavia, registraram-se diferenças de 
teor de Al, entre algumas camadas amostradas, em todos os sistemas com 
triticale. 

c/dm3) 
e os mais elevados, na camada de 15-20 cm (5,4 mmolc/dm3). Em nenhum 
dos sistemas com triticale houve diferenças de teor de Al entre as camadas 
de 0-5 cm e 10-15 cm.

-
tos; Tomm, 1996b). Resultados semelhantes foram relatados por Santos 
e Roman (1989) em sistemas de rotação de culturas para trigo. Contudo, 

que na camada de 5-10 cm. 

-

na camada de 0-5 cm do que nas inferiores, provavelmente devido ao cal-
cário ter sido aplicado na superfície e não incorporado. Similarmente, Ble-
vins et al. (1978) observaram que os valores de Ca diminuíram da camada 
de 0-5 cm (60 mmolc/dm3) para a camada de 15-20 cm (40 mmolc/dm3), 
com aplicação de calcário na superfície do solo.

-
dos elevados (Recomendações..., 1989). Além disso, os valores da cama-
da de 0-5 cm (83 mmolc/dm3 a 93 mmolc/dm3) foram superiores aos teores 

c/dm3).

A monocultura de triticale apresentou, na camada de 10-15 cm, teores de 
matéria orgânica (23 g/kg) menores do que todos os demais sistemas com 
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triticale (24 g/kg) (Santos; Tomm, 1996b). Na camada de 5-10 cm, do sis-
tema V (26 g/kg), constatou-se teor de matéria orgânica mais elevada do 

cm. Segundo Roman (1990), a cultura de aveia branca produz mais do que 
o dobro de biomassa que o triticale (7,4 t/ha e 3,0 t/ha de biomassa na par-
te aérea da planta, respectivamente). A diferença cumulativa no aporte de 
biomassa de aveia branca provavelmente tenha contribuído para o acrés-
cimo no teor de matéria orgânica, determinando a diferença nas amostras 

-
cial (0-5 cm) foram semelhantes nos diferentes sistemas com triticale.

de 0-5 cm, e diminuição gradual na proporção de matéria orgânica, com o 
aumento da camada profundidade, independente do sistema para triticale. 
Resultados semelhantes nas variações entre o teor de matéria orgânica 

Santos e Lhamby (1992) em sistemas de rotação de culturas para cevada.

-
cale (Santos; Tomm, 1996b). Santos e Roman (1989) encontraram resulta-
dos semelhantes em sistemas de rotação de culturas para trigo. Todavia, 

-
-

res para os valores de P, na camada de 0-5 cm, em relação às camadas de 
5-10 cm e 15-20 cm. 

maiores do que os registrados na camada de 15-20 cm (8,0 mg/kg). Re-

mg/kg para 5,8 mg/kg), em sistemas de rotação de culturas sob sistema 
plantio direto.
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imeiras camadas (0-5 cm, 5-10 cm e 10-15 cm) 

estiveram acima do valor considerado crítico, nesse tipo de solo (Latossolo 

-

0-5 cm (27,4 mg/kg a 36,2 mg/kg) e na de 5-10 cm (16,6 mg/kg a 22,7 mg/

kg) foram mais elevados do que o medido sob preparo convencional de 

Quanto aos teores de K, foram observadas diferenças entre alguns siste-

mas com triticale (Santos; Tomm, 1996b), cujos valores foram mais eleva-

com rolo-facas/soja e ervi-

lhaca/milho; 53 mg/kg) e V (triticale/soja, triticale/soja, aveia preta rolada 

com rolo-facas

maior quantidade de K aplicada na adubação de manutenção. 

-

da: os da camada de 0-5 cm (200 mg/kg) foram 1,9 a 4,0 vezes maiores 

que os da camada de 15-20 cm. Acúmulos similares de K, na camada de 

0-5 cm, em relação à camada de 15-20 cm, em sistemas de rotação de cul-

turas, sob sistema plantio direto, foram observados por Santos e Lhamby 

(1992) (de 167 mg/kg para 55 mg/kg).

superiores ao valor considerado crítico (80 mg/kg) para o crescimento e 

das camadas de 0-5 cm (200 mg/kg a 189 mg/kg), de 5-10 cm (127 mg/kg 

a 102 mg/kg) e de 10-15 cm (89 mg/kg a 61 mg/kg) mantiveram-se iguais 

kg), quando o solo era preparado com arado e grade.
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Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de rotação de 

culturas para trigo e cevada sob sistema plantio direto

Nos anos de 1988 e 1994, em Guarapuava, PR, a fertilidade e a matéria 
orgânica do solo foram avaliadas nos seguintes sistemas de rotação de 
culturas para trigo: 

Não foram observadas diferenças entre os valores de pH do solo, na ava-
liação de 1988, nos quatro sistemas de rotação de culturas avaliados (San-
tos; Tomm, 1999). Resultados similares foram observados por Santos e 
Tomm (1996b), trabalhando em sistemas de rotação de culturas para triti-
cale, durante seis anos, sob sistema plantio direto.

anos de cultivo foram relacionados com a aplicação de 11,7 t/ha de calcá-

primeira aplicação de calcário (Santos; Tomm, 1996a). Por essa razão, es-

(1969), nos EUA, onde o valor de pH na camada 0-5 cm (5,4) foi menor, em 
comparação ao valor de pH na camada 0-20 cm, antes do estabelecimento 

calcário, três anos antes da primeira avaliação. Sidiras e Pavan (1985), 
-

bém observaram valores menores de pH, na camada 0-10 cm (5,4) do que 
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radativa do pH 
do solo com aprofundamento da camada de solo, na camada de 0-5 cm 

-
perimento, em novembro de 1988, Santos e Tomm (1996a), observaram 
ocorrer o inverso com  pH da camada de 0-5 cm (4,80-4,90) para a camada 
de 15-20 cm (5,10-5,20), o que poderia ter sido efeito residual, em profun-
didade da calagem de abril de 1984.

A redução dos teores de Al deve-se ao calcário aplicado em abril de 1989. 
-

das diferenças nos teores de Al entre os sistemas de rotação. Na camada 
c/dm3) mostrou valor de Al do solo 

c/dm3 c/dm3

(0,1 mmolc/dm3 -
co às plantas. Dados semelhantes foram encontrados por Santos e Tomm 
(1996b), trabalhando com cinco sistemas de rotação de culturas para triti-

Comparando-se os teores de Al entre as camadas de um mesmo sistema 
-

lores de Al do solo foram maiores na camada 0 cm a 5 cm em relação à 
camada de 15 cm a 20 cm (de 0,0-0,1 mmolc/dm3 a 1,6-3,5 mmolc/dm3), em 
todos os sistemas estudados. Valores contrários (de 9,3 mmolc/dm3 para 
5,7 mmolc/dm3), na mesma localidade, foram observados por Santos e Si-
queira (1992), avaliando sistemas de rotação de culturas para cevada, sob 

novembro de 1988 (Santos; Tomm, 1996a), os valores de Al do solo foram 
maiores na camada de 0 cm a 5 cm (10,7-8,7  mmolc/dm3) em comparação 
à camada de 15 cm a 20 cm (4,9-6,7 mmolc/dm3). 

-
-
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às aplicações de fertilizantes nitrogenados e à mineralização dos resíduos 
culturais na superfície (Paiva et al., 1996). 

c/dm3 a 146  mmolc/dm3), em 
todas as camadas, é considerado acima do crítico para o crescimento e 

níveis críticos para as espécies que compuseram os sistemas de rotação 
(Recomendações..., 1995).

qual mostrou teor de Ca + Mg (124 mmolc/dm3) menor do que os sistemas 
c/dm3 c/dm3), na camada de 5 cm a 10 cm. Não 

houve diferenças entre os sistemas de rotação, na avaliação realizada 4,5 

Em todos os sistemas de rotação, os teores de Ca + Mg foram maiores na 
camada de 0 cm a 5 cm (136-146 mmolc/dm3) em relação à camada de 15 
cm a 20 cm (87-101 mmolc/dm3). Dados semelhantes foram obtidos por 
Sidiras e Pavan (1985), trabalhando com tipos de manejo de solo e com 
sistemas de rotação de culturas para trigo (74 mmolc/dm3 para 62 mmolc/
dm3), e por Santos e Tomm (1996b), com sistemas de rotação de culturas 
para triticale. Por ocasião da avaliação, em novembro de 1988, Santos e 

Ca + Mg trocáveis na  camada 15 cm a 20 cm (84,8-90,6 mmolc/dm3) em 
comparação à camada de 0 cm a 5 cm (66,9-75,8 mmolc/dm3), provavel-
mente, em função da falta de aplicação de calcário.    

Na avaliação de novembro de 1988, os teores de matéria orgânica, em 
todas as camadas (69,0-71,7 g/kg a 72,3-74,0 g/kg), foram maiores do que 
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na avaliação de maio de 1994 (51-52 g/kg a 57-58 g/kg).  Em maio de 1994, 
não houve diferenças entre os valores dos diferentes sistemas de rotação 
quanto aos teores de matéria orgânica, na mesma camada amostrada. 

-
-

ria orgânica do solo decresceram progressivamente da camada 0 cm a 5 
cm (57 g/kg a 58 g/kg) até a camada 15 cm a 20 cm (51 g/kg a 52 g/kg). 
Tendência semelhante nas variações entre o teor de matéria orgânica na 

Siqueira (1992), por Sá (1993) e por Santos e Tomm (1996b).

inferiores ao valor considerado crítico (9,0 mg/kg) para o crescimento e de-
senvolvimento das culturas. Na camada de 0 cm a 5 cm da monocultura de 
trigo/soja o valor situou-se acima deste teor crítico (12,0 mg/kg).

Todos os sistemas avaliados diferiram quanto aos valores de P, entre de-
terminadas camadas amostradas. Na maioria dos sistemas, os valores de 
P na camada de 0 cm a 5 cm (6,4-12,0 mg/kg) foram superiores ao dobro 

-
dos semelhantes foram observados em outros estudos sob sistema plantio 
direto por Shear e Moschler (1969), por Triplett Jr. e Van Doren Jr. (1969), 
por Santos; Siqueira (1992) e por Sá (1993).

-
riores ao valor considerado crítico para o crescimento e desenvolvimento 

-

teor de K mais elevado na camada de 0 cm a 5 cm, em relação à camada 
de 15 cm a 20 cm. Nesse período de estudo, houve acúmulo de K na ca-
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Em algumas camadas amostradas de solo, nos sistemas de rotação avalia-

a 195 mg/kg) e foram em valores, 2,2 a 2,7 vezes maiores que a concen-
tração observada na camada de 15 cm a 20 cm (de 70 mg/kg a 87 mg/kg). 
Acúmulos similares de K, na camada 0-5 cm, em relação à camada 15-20 
cm, foram relatados por Shear e Moschler (1969), por Triplett Jr. e Van Do-
ren Jr. (1969), por Santos e Siqueira (1992) e por Santos e Tomm (1996b).

Nos anos de 1988 e 1994, em Guarapuava, PR, nos seguintes sistemas de 
rotação de culturas para cevada, foram avaliadas a fertilidade e a matéria 
orgânica do solo: 

Na camada de 0-5 cm não houve diferença para o valor de pH entre os sis-
temas estudados (Santos; Tomm, 1998). Porém, na camada de 5-10 cm, 

-
nomicamente relevantes.

aumento na camada de amostragem de solo (de 5,8 a 5,9, na camada de 
0-5 cm para 5,5-5,6, na camada de 15-20 cm). Na primeira avaliação do 

de 1988, o pH do solo elevou-se gradativamente com o aumento da profun-
didade de amostragem do solo (4,8 para 5,1). Dados semelhantes foram 

cinco anos. A adição de fertilizantes nitrogenados, aliada à manutenção 
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dos resíduos vegetais na superfície, pode gerar acidez, principalmente na 
primeira camada (0-5 cm).

Não houve diferença entre os valores médios de Al nos diferentes sistemas 
-

tidos para os valores de pH do solo. Na primeira avaliação, em novembro 
de 1988 (Santos e Siqueira, 1996), o valor de Al do solo (9,3 mmolc/dm3) na 
camada de 0-5 cm foi mais elevada, em relação ao valor obtido por ocasião 
da segunda leitura, em maio de 1994.

Ao compararem-se os teores de Al entre as camadas de um mesmo sis-

aumentaram da camada 0-5 cm para a camada de 15-20 cm (de 0,0-0,1 
mmolc/dm3 para 0,8-1,3 mmolc/dm3). Na primeira avaliação da fertilidade 

valores de Al do solo diminuíram da camada 0-5 cm (9,3 mmolc/dm3) para 
a camada de 15-20 cm (5,7 mmolc/dm3). Resultado semelhante (de 9,5 
mmolc/dm3 para 6,0 mmolc/dm3), na mesma localidade, foi observada por 
Santos e Lhamby (1992), no Estado do Paraná, avaliando sistemas de ro-

de Al com o aumento da profundidade está relacionado com a redução no 
efeito residual da calagem na superfície, ou indica que, eventualmente, na 

c/dm3) mais elevado 
c/dm3), na camada 5-10 cm. Para os demais 

verdadeiro para as demais camadas amostradas, nos diferentes sistemas 
de rotação, em ambos os períodos estudados. A diferença do teor de Ca 
+ Mg entre os sistemas, pode estar relacionado com as culturas que com-
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Nas comparações dentro de um mesmo sistema de rotação, foram ob-
servadas diferenças de Ca + Mg do solo, entre determinadas camadas 

da camada 0-5 cm (126-130 mmolc/dm3) para a camada 15-20 cm (95-
98 mmolc/dm3

camada 0-20 cm. Dados semelhantes foram obtidos por Sidiras e Pavan 
(1985), trabalhando com tipos de manejo de solo e com sistemas de rota-
ção de culturas para trigo (74 mmolc/dm3 para 62 mmolc/dm3), e por Santos 
e Tomm (1996b), com sistemas de rotação de culturas para triticale. Nesse 

-
mento nos valores de Ca + Mg da camada 0-5 cm (64 mmolc/dm3) para a 
camada 15-20 cm (de 71 mmolc/dm3). Resultados similares foram obtidos 
por Santos e Lhamby (1992).

Na avaliação de novembro de 1988, o teor de matéria orgânica do solo na 

superiores aos encontrados por ocasião da segunda leitura (49 g/kg a 57 g/

teores ligeiramente inferiores (64 g/kg a 66 g/kg) nas diferentes camadas 
amostradas.

Na avaliação de maio de 1994, não houve diferenças entre as médias dos 
diferentes sistemas de rotação para os valores de matéria orgânica. Santos 
e Tomm (1996b), trabalhando com sistemas de rotação de culturas para 
triticale, durante seis anos, sob sistema plantio direto, observaram teor de 
matéria orgânica do solo menor na monocultura desse cereal do que em 
todos os demais sistemas de rotação de culturas de inverno, na camada 
de 10-15 cm.

Foram observadas diferenças nos teores de matéria orgânica entre de-
terminadas camadas amostradas do solo, em três sistemas de rotação. 
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camada de 0-5 cm (55 g/kg a 57 g/kg) para a camada de 15-20 cm (49 g/
kg a 50 g/kg). Resultados semelhantes nas variações entre teor de matéria 

por Santos e Tomm (1996b), em sistemas de rotação de culturas para trigo 
e triticale, sob sistema plantio direto.

foram inferiores ao valor considerado crítico, nesse tipo (Latossolo Bruno 
álico) de solo (9,0 mg/kg), para o crescimento e desenvolvimento das cul-

-

nesse tipo de trabalho. Resultados semelhantes foram obtidos por Santos 
e Tomm (1996b).

de P entre determinadas camadas amostradas. Em todos os sistemas, os 
teores de P na camada de 0-5 cm (6,1-7,1 mg/kg) foram superiores em 
dobro aos teores observados na camada de 15-20 cm (2,6-2,9 mg/kg). Da-

(1992) sob sistema plantio direto. 

-
ram inferiores ao valor considerado crítico (80 mg/kg) para o crescimento e 
desenvolvimento das culturas (Reunião..., 1995).

Em 1994, os teores de K do solo na camada 0-5 cm foi maior no sistema 

mg/kg) e V (48 mg/kg).

Entre a maioria das camadas amostradas, nos sistemas de rotação ava-
-

cações, os sistemas apresentaram teores de K mais elevados na camada 
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cm (de 166 mg/kg a 187 mg/kg) foram 2,2 a 2,4 vezes maiores que a con-
centração observada na camada de 15-20 cm. Acúmulos similares de K, na 
camada 0-5 cm, em comparação à camada 15-20 cm, foram relatados por 
Santos e Lhamby (1992) e por Santos e Tomm (1996b).

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária sob sistema plantio direto, 

em Passo Fundo, RS

No período de 1990 a 1995, em Passo Fundo, RS, a Embrapa Trigo desen-
volveu trabalho, no Cepagro, da FAMV/UPF, com sistemas de produção 
integração lavoura + pecuária com pastagens anuais de inverno, sob sis-

seguintes sistemas:  

preta/soja; 

-
gem de aveia preta + ervilhaca/milho; e 

Considerando-se que inicialmente o pH do solo havia sido corrigido para 

do solo, possivelmente devido à mineralização de matéria orgânica e da 
-

amoniacais, duas vezes por ano e à mineralização de resíduos culturais na 
superfície do solo (Spera, 2009). Nas culturas de inverno e nas pastagens 
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primeiro pastejo, bem como na cultura de milho, no verão. Embora os siste-

de reaplicação de calcário, conforme preconizado por Recomendações... 
(1995). Pelo rendimento médio de grãos de soja (3.240 kg/ha), obtidos em 

acima da média da região (1.762 kg/ha) (Reunião..., 1999b). Segundo Ed-
meades et al. (1981), parte da resposta positiva das culturas à calagem 
pode ocorrer pelo aumento de absorção de N pelas plantas. Nesse perío-

do solo tende a alterar a atividade microbiana, a liberação e a absorção de 
N, que, por sua vez, limita o crescimento de plantas. 

-

-
da 5-10 cm. A partir da camada de 5-10 cm, os valores de pH diminuíram 
gradativamente com o aumento da profundidade do solo (10-20 cm). A al-

dos resíduos vegetais depositados na superfície do solo. Como trata-se de 
trabalhos conduzidos sob sistema plantio direto, em ambos os casos houve 
menor mineralização dos resíduos vegetais.

-
-

portamento do Al está em consonância com os resultados obtidos para 

seis anos e o estabelecimento das espécies sob sistema plantio direto não 

entre os sistemas estudados. Resultados similares foram observados por 
Santos e Tomm (1996a), trabalhando com sistemas de rotação de culturas 

-
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tossolo Bruno álico, no Paraná. Em todos os sistemas de produção foram 

5-10 cm (6,6 mmolc/dm3 e 8,8 mmolc/dm3) para a camada 20-30 cm (22,6 
mmolc/dm3 e 24,3 mmolc/dm3). Dados similares foram observados por San-
tos e Tomm (1999) e por Sidiras e Pavan (1985), também trabalhando com 
sistemas de rotação de culturas para trigo, sob sistema plantio direto, no 
Paraná.

desenvolvimento das culturas tradicionais no solo em estudo (Recomenda-
ções..., 1995). A aplicação de calcário dolomítico, antes da instalação do 

-
-

dos, que são, respectivamente 40 mmolc/dm3 e 10 mmolc/dm3 (Recomen-
dações..., 1995). Em conformidade com o ocorrido com os atributos pH e 
Al trocável do solo, os sistemas de produção estudados não promoveram 

-

20-30 cm, em comparação às camadas superiores, é devido a concentra-
-

lhos sob plantio direto têm ocorrido essas mudanças (Sá, 1993; Santos; 
Tomm, 1996a; Franchini et al., 2000). Santos e Tomm (1996a) obtiveram 
resultados similares. Sidiras e Pavan (1985) observaram maiores valores 

-
da mais profunda (10-20 cm). 

Nas diferentes camadas de amostragem houve diferenças entre os siste-
mas quanto aos valores entre os níveis médios de matéria orgânica do solo. 

-
gem de aveia preta + ervilhaca/milho - 36 g/ha) apresentou nível de matéria 
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preta + ervilhaca/milho - 32 g/ha), na camada 0-5 cm. Como consequência, 

o nível maior de matéria orgânica desse sistema, em relação aos demais. 

e aveia branca/soja – somente produção de grãos - 27 g/ha) mostrou valor 

seria atribuída ao maior volume de raízes de aveia preta remanescente 

orgânica do solo entre determinadas profundidades de sua amostragem, 
na maioria dos sistemas de produção. Em todos os sistemas houve redu-

de matéria orgânica da camada de 0-5 cm  para a camada 15-20 cm foram 

rotação de culturas envolvendo trigo. A manutenção do nível de matéria 

decorre do acúmulo de resíduos vegetais sobre a superfície do solo sob 
plantio direto, resultante da ausência de incorporação física destes em fun-

semelhantes foram registradas por Muzilli (1983). No sistema plantio dire-
to, o acúmulo de matéria orgânica do solo e bases trocáveis nas camadas 

redução da frequência e da dose de calcário a ser aplicada.

crítico (9,0 mg/kg) para crescimento e desenvolvimento de culturas anuais 
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nesse tipo d

ser feita a reposição da quantidade desse elemento que for retirada pelas 
espécies cultivadas, conforme sugerem as indicações técnicas (Reunião..., 
1999a, 1999b). 

Apenas na camada 0-5 cm foram observadas diferenças entre os sistemas 

pastejado por duas e/ou três vezes por ano, durante o período de estudo 

aveia preta + ervilhaca/milho). Consequentemente houve maior remoção 

branca/soja), destinados somente para produção de grãos, considerando-

-
fundidade 0-5 cm foi de 4,2 a 4,6 vezes maiores do que o teor registrado na 
profundidade 20-30 cm. Resultados semelhantes foram obtidos em outros 
estudos em sistema plantio direto (Shear; Moschler, 1969; Triplett Jr.; Van 
Doren Jr., 1969; Sá, 1993; Santos; Tomm, 1999; Santos et al., 2001).

valor considerado crítico (80 mg/kg) para crescimento e desenvolvimento 

-

aveia branca/soja e aveia branca/soja - 193 mg/kg e 43 mg/kg) do que nos 
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aveia preta + ervilhaca/soja e pastagem de aveia preta + ervilhaca/milho - 

grãos. Santos e Tomm (1996a), estudando sistemas de rotação de culturas 
para trigo, não observaram diferenças entre os sistemas avaliados para 
esse elemento. 

camadas de amostragem de solo de todos os sistemas de produção ava-
-

vel na camada 0-5 cm foi de 2,6 a 3,3 vezes maiores que a concentração 

camada 0-5 cm, em relação à camada 15-20 cm, em sistemas de rotação 
de culturas, sob sistema plantio direto, foram observados por Shear e Mos-
chler (1969), Triplett Jr. e Van Doren Jr. (1969), Santos e Tomm (1999) e 
Santos et al. (2001).

  

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária, sob sistema plantio direto, 

em Coxilha, RS

foram constituídos por seis sistemas de produção com integração lavoura 
+ pecuária (Santos et al., 2006a): 
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milho; 

milheto; 

pastagem de milheto; 

Sistema V: trigo/soja, aveia branca/soja e pastagem de aveia preta + ervi-
lhaca/pastagem de milheto; e 

-
lhaca + azevém/pastagem de milheto.

sete anos de cultivo, em comparação ao observado antes da instalação do 

-
-

de produção houve perda gradual do efeito residual da calagem efetuada, 

solo não afetou o rendimento médio de grãos das espécies em cultivo, de 

acima da média da região (2.300 kg/ha). Entre sistemas de produção, hou-
ve diferença para valor de pH do solo somente na camada 5-10 cm, na qual 

vez, todos os sistemas de produção, em todas as camadas, apresentaram 



167

-
senta a condição original de fertilidade do solo. Na camada 0-5 cm, o valor 

enquanto, nas camadas 10-15 cm e 15-20 cm, foram inferiores. Era de se 

nos sistemas de produção, pois estes receberam calagem e adubação. Em 

de pH dos sistemas de produção aumentou da camada 0-5 cm  (de 4,86 

subtropical ocorreu o inverso (5,45 para 5,03, respectivamente). Além dis-

até a camada 15-20 cm. Provavelmente, deve estar ocorrendo acúmulo 
de bases (cálcio + magnésio e potássio) que estão sendo carreadas pelas 

-

-

1,13 mmolc/dm3

Houve diferença no Al trocável entre as camadas amostradas, para alguns 
sistemas de produção. Nas camadas de 5-10 cm (4,23 mmolc/dm3) e 10-15 
cm (4,53 mmolc/dm3

ervilhaca/milho)  apresentou maior valor de Al trocável de solo que o sis-

(2,28 mmolc/dm3 e 0,44 mmolc/dm3 -
resta subtropical apresentou menor valor de Al trocável em comparação ao 
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Al trocável, na camada 15-20 cm. Esses valores de Al estão relacionados 
diretamente aos valores de pH. Na maioria dos sistemas de produção foi 

-
-

e pastagem de aveia preta + ervilhaca + azevém/pastagem de milheto) e 

Al trocável, da camada 0-5 cm para as camadas de 5-10 cm e 10-15 cm, 
primeiro diminuiu e depois aumentou, até a camada 15-20 cm. Como o cal-

-

os sistemas de produção, estão acima do considerado necessário para o 
crescimento e desenvolvimento das culturas tradicionais da região (Ma-

cultivadas tanto no inverno como no verão, de 1995 a 2000. Entretanto, 
esses valores, nas duas primeiras camadas, foram menores que os ob-

0-5 cm: 93 mmolc/dm3 e 5-10 cm: 94 mmolc/dm3. A acidez do solo da área 

-
do pelas espécies vegetais dos sistemas de produção, que são 40 mmolc/
dm3 e 10 mmolc/dm3 (Manual..., 2004). Entre os sistemas de produção não 
houve diferença quanto aos teores de Ca + Mg trocáveis do solo, em todas 

de Ca + Mg trocáveis maiores que os dos sistemas de produção, para a 
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camada 0-5 cm, enquanto, para as camadas 10-15 cm e 15-20 cm, ocorreu 
-

pical (123 mmolc/dm3) mostrasse valores de Ca + Mg trocáveis menores 
que os dos sistemas de produção (69 mmolc/dm3 a 72 mmolc/dm3). Para 
os sistemas de produção, houve diferença entre todas as camadas amos-

+ Mg trocáveis aumentaram, da camada 0-5 cm para a camada 10-15 cm, 

10-15 cm, os teores de Ca + Mg trocáveis voltaram a diminuir, na camada 

estar relacionados ao acúmulo de bases (cálcio + magnésio e potássio), 

-

sistemas de produção, foi igual ou superior ao registrado sete anos an-

5-10 cm: 36 g/kg; 10-15 cm: 33 g/kg; e 15-20 cm: 32 g/kg. Nos sistemas de 
produção, em todas as camadas amostradas, não houve diferença entre 
o nível médio de matéria orgânica. Porém o nível de matéria orgânica da 

-

cm, em todos os sistemas de produção, ocorreu maior nível de matéria 
-

do solo, indicando que esse modo de manejo de solo pode contribuir para o 
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aumento do nível de matéria orgânica de solo e consequentemente, da fer-
tilidade química do solo. Foram observadas diferenças no nível de matéria 
orgânica em todas as camadas amostradas de solo, em todos os sistemas 

-
-

dução, o valor de matéria orgânica, na camada 0-5 cm, foi 1,5 a 2,2 vezes 
maior que o nível registrado na camada 15-20 cm. A manutenção do nível 
de matéria orgânica de solo em valores mais elevados apenas na camada 

superfície do solo sob sistema plantio direto, resultante da ausência de 
incorporação física destes através do revolvimento, que é praticado no pre-

et al., 2003). Deve ser considerado que, nas espécies destinadas à produ-
ção de grãos e nas forrageiras, foi aplicada a dose indicada de nitrogênio 

matéria orgânica, na camada 0-20 cm, em todos os sistemas estudados.  

kg) e 5-10 cm (12,9 mg/kg a 20,5 mg/kg), em todos os sistemas de produ-

ção, foi superior ao valor considerado crítico (9,0 mg/kg) nessa classe de 

-

-

e em todos os sistemas de produção, foi mais elevado que o teor avaliado 

direto provoca alterações nas propriedades químicas de solo, as quais, 

pelas espécies. A rotação de culturas tem importante papel na ciclagem de 
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nutrientes, uma vez que as espécies vegetais diferem entre si no que se 

sistema radicular. Pode ser que a quantidade de adubo fosfatado aplicado 

na adubação de manutenção, de 1995 a 2000, tenha sido maior que a 

necessidade de cada cultura. Em algumas camadas amostradas, houve 

-

camadas estudadas, os sistemas de produção apresentaram maior valor 

camadas amostradas. Provavelmente, a concentração mais elevada do P 

-

ado na camada 15-20 cm.

e K trocável de solo nas camadas 0-5 cm e 5-10 cm, em todos 

considerado crítico (80 mg/kg) para o crescimento e desenvolvimento das 

culturas tradicionais (Manual..., 2004). Além disso, o teor de K em 2001, em 

todas as camadas de solo e em todos os sistemas de produção, manteve-

cujos valores foram 0-5 cm: 158 mg/kg; 5-10 cm: 77 mg/kg; 10-15 cm: 51 mg/

subtropical, não houve diferenças  entre o teor de K trocável. Além disso, 

elevado, principalmente nas duas primeiras camadas. Houve diferenças 
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em teor de K trocável entre todas as camadas amostradas de solo de todos 

cm, foi 3,2 a 5,9 vezes maior que a concentração observada na camada 15-

20 cm. Acúmulo semelhante de K trocável, na camada 0-5 cm, em relação 

subtropical, pode estar relacionado ao acúmulo de bases (Ca + Mg e K), 

de K são depositados na superfície ou na linha de semeadura e, além 

resultados observados indicam que poderá haver redução na quantidade 

de fertilizantes à base de P e de K aplicado no sistema plantio direto.

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária, com culturas de cobertura 

do solo e de duplo propósito, sob sistema plantio direto, em Coxilha, 

RS

No período de 2003 a 2009, houve mudanças nos tratamentos dos siste-
mas de produção com integração lavoura + pecuária, conduzidos em Co-
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Na avaliação de 2008, o pH do solo, em todas as camadas e sistemas de 
produção com integração lavoura-pecuária, apresentou valores menores do 

do solo. Em todos os sistemas de produção com integração lavoura-
pecuária houve perda gradual do efeito residual da calagem efetuada. Em 
todos os sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, houve 

nos sistemas de produção (Manual..., 2004). Resultados comparáveis de 
pH do solo foram encontrados por De Maria et al. (1999) e Franchini et al. 
(2000). 

-
ziu 2.432 kg/ha em 2006, ou seja, acima da média da região (2.300 kg/ha) 
(Reunião..., 2006). Paiva et al. (1996), Santos e Tomm (1996a), Ciotta et al. 

-
-
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go período de cultivo sem aplicação de calcário ou quando alta quantidade 
de fertilizante foi aplicada, conforme já havia relatado Ernani et al. (2001). 

Em 2008, não foram constatadas diferenças de pH entre os sistemas de 
produção com integração lavoura-pecuária, nas camadas de 0 cm a 5 cm 

observou-se maior pH do que os sistemas de produção com integração 
-

com integração lavoura-pecuária manifestaram maior pH, em comparação 

dos sistemas de produção com integração lavoura-pecuária foram maio-
res na camada de 15 cm a 20 cm. E no sistema plantio direto, de 2005 a 

de pH foram encontrados por Santos et al. (2007) que estudaram outros 
sistemas de produção com integração lavoura-pecuária no mesmo tipo de 

pH com aumento da profundidade, ao contrário dos sistemas de produção 
com integração lavoura-pecuária.

15 cm e 15 cm a 20 cm, em todos sistemas de produção com integração 

-

c/dm3 c/dm3) apre-
c/dm3

mmolc/dm3), V (8,79  mmolc/dm3 c/dm3

(10,28 mmolc/dm3), na camada de 0 cm a 5 cm. Nas demais camadas estu-
dadas, não houve diferença entre os sistemas de produção com integração 
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Al, em grande parte, estão relacionados diretamente aos valores de pH. 
Em alguns sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, o teor 
de Al foi maior na camada de 5 cm a 10 cm e reduzindo a partir desta com 
a profundidade. Resultados similares para o teor de Al  foram encontrados 
por Santos et al. (2006b), estudando sistemas de produção com integração 

alguns sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, são maio-

culturas tradicionais da região (Manual..., 2004), que não afetaram desfa-
voravelmente o rendimento de grãos das espécies cultivadas no inverno e 
no verão de 2005 a 2008. Na avaliação de 2008, os valores de Ca e Mg nas 
camadas estudadas foram menores que o observado em 2005, ainda que 

c/dm3) mostrou, na camada de 0 cm a 5 cm, 
c/dm3 c/dm3). 

Nas demais camadas estudadas, não houve diferença entre os sistemas 
de produção com integração lavoura-pecuária quanto aos teores de Ca 
e Mg. Resultados semelhantes de Ca e Mg foram obtidos por Santos et 

relação aos sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, nas 
camadas de 0 cm a 5 cm (99 mmolc/dm3) e de 5 cm a 10 cm (50 mmolc/
dm3 c/dm3) manifestou, na camada de 

c/dm3

mmolc/dm3) e de 10-15 cm (25 mmolc/dm3), maior valor de Mg do que os 
dos sistemas de produção com integração lavoura-pecuária. Era esperado 

Ca e Mg menores que os sistemas de produção com integração lavoura-
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-pecuária, em razão de não ter recebi -

relacionados ao acúmulo de bases, decorrente de erosão do solo agrícola, 

5 cm (32 mmolc/dm3) para a camada de 15 cm a 20 cm (37 mmolc/dm3). 

Resultados semelhantes para Ca trocável foram encontrados por Santos 

et al. (2007), com sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, 

para as mesmas camadas estudadas e tipo de solo (Latossolo Vermelho 

(1999) ou percolação dos referidos elementos químicos, para as camadas 

subsequentes. Nos demais sistemas de produção com integração lavoura-

mesmo foi constatado com os valores de Mg.

de produção com integração lavoura-pecuária, nas camadas de 0 cm a 

5 cm, 5 cm a 10 cm, e 10 cm a 15 cm, foram superiores aos encontrados 

produzidas desde aquele ano em todos os sistemas de produção com 

integração lavoura-pecuária, mesmo naquelas parcelas que haviam sido 

-

e 10 cm a 15 cm, não houve diferenças entre os sistemas de produção com 

-

cia dos referidos sistemas de produção em acumular carbono em níveis 

2002; Sisti et al., 2004). De acordo com Spera (2009), o acúmulo de maté-
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ria orgânica do solo sob sistema plantio direto aumenta o teor de carbono 

-

de Al, em razão da menor atividade iônica do Al. Porém, na camada de 0 

relação a todos os sistemas de produção com integração lavoura-pecuária.  

kg) de todos os sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, 

em relação às camadas 5-10 cm (37 g/kg a 41 g/kg), 10-15 cm (32 g/kg a 

-

manência de resíduos vegetais sobre a superfície do solo. A ausência de 

incorporação física destes resíduos, mediante o revolvimento, diminui a 

espécies destinadas à produção de grãos e nas forrageiras, foram aplica-

das as doses indicadas de nitrogênio, como adubação de manutenção e de 

sistemas estudados.

kg a 48,5 mg/kg), 5 cm a 10 cm (30,0 mg/kg a 36,2 mg/kg) e 10 cm a 15 cm 

(11,5 mg/kg a 29,1 mg/kg), em todos os sistemas de produção com inte-

gração lavoura-pecuária, foi superior ao valor considerado crítico (9,0 mg/

-

nais (Manual..., 2004). Em 2008, teor de P, em três das quatro camadas 

(0 cm a 5 cm, 5 cm a 10 cm e 10 cm a 15 cm) e em todos os sistemas de 

produção com integração lavoura-pecuária, foi mais elevado que o avalia-

do em 2005, permitindo inferir que os sistemas de integração lavoura e pe-
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em razão da adição deste nutriente pela adubação na qual se usam doses 

Em 2008, nas camadas de 0 cm a 5 cm e de 5 cm a 10 cm, não foram 

observadas diferenças no teor de P entre os sistemas de produção com 

-

das de 10 cm a 15 cm (29,1 mg/kg) e de 15 cm a 20 cm (9,7 mg/kg), maior 

com integração lavoura-pecuária mostraram teor de P mais elevado, em 

a 10 cm. A concentração elevada do P nos sistemas de produção com 

está relacionada a pouca disponibilidade natural desse nutriente nos solos 

produção com integração lavoura-pecuária, na camada de 0-5 cm foi 4,3 

et al. (1999) e Santos et al. (2001, 2003, 2006b) encontraram resultados 

-

cações anuais de fertilizantes fosfatados, da liberação de P durante a de-

composição de resíduos vegetais, sendo que a não incorporação destes 

sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, encontravam-se 

deste nutriente para o crescimento e desenvolvimento das culturas 

cm e 15cm a 20 cm e, na maioria dos sistemas de produção com integração 

lavoura-pecuária, permaneceram acima dos valores encontrados em 2005.
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Em 2008, entre os sistemas de produção com integração lavoura-pecuária, 

nas camadas de 0 cm a 5 cm (211 mg/kg a 262 mg/kg), 10 cm a 15 cm 

(101 mg/kg a 147 mg/kg) e 15 cm a 20 cm (81 mg/kg a 116 mg/kg), não 

houve diferenças no teor de K. Santos e Tomm (1996a; 1999), estudando 

rotação de culturas com trigo, também observaram o mesmo. Porém, os 

de produção com integração lavoura-pecuária mostraram, nas camadas de 

0 cm a 5 cm, 5 cm a 10 cm e 10 cm a 15 cm, teores de K mais elevados em 

Houve diferenças de teores de K entre as camadas de todos os sistemas 

a 2,3 vezes maiores que o observado na camada de 15 cm a 20 cm. Acú-

mulos semelhantes de K, nesta camada, foram encontrados por De Maria 

et al. (1999), Santos e Tomm (1999) e Santos et al. (2001, 2003, 2006b). 

Nos sistemas de produção integração lavoura e pecuária, os fertilizantes à 

base de K são depositados na linha de semeadura e, além disso, os resídu-

os vegetais são mantidos na superfície, o que fez com que esse elemento 

foram mais elevados do que em 2005 (97 g/kg a 106 g/kg). Em 2008, o 

-

temas de produção com integração lavoura-pecuária não diferiram entre 

Segundo Lal et al. (1995) e Marcolan e Anghinoni (2006), o uso do solo 

com atividades cuja intensidade de preparo é reduzida, ou mesmo não há 

preparo, favorece a recuperação e o acúmulo de C em valores superiores 

até aos observados em solo de vegetação nativa. Segundo Corazza et al. 
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sistema plantio direto, manterem o nível de C, contribuindo assim para o 

sequestro do C atmosférico, ao contrário do que ocorre com manejos me-

diante preparo convencional, que devido revolvimento frequente do solo, 

tendem a atuar em sentido oposto, promovendo maior decomposição da 
2 (Lal et 

com integração lavoura-pecuária sem revolvimento do solo favorecem o 

aumento dos estoques de C, em comparação ao cerrado nativo e à lavoura 

sob preparo convencional de solo. 

-

cal são estáveis (Jantalia et al., 2006).

Conclusões

Fertilidade e matéria orgânica do solo de 1980 a 1986

de Al trocável, Ca + Mg trocáveis e matéria orgânica do solo em função das 

diversas rotações/sucessões de culturas estudadas.

de verão. 



181

Sistemas de manejo de solo na fertilidade e matéria orgânica do solo 

da cevada

5 cm.

5 cm do solo com sistema plantio direto, em relação ao com preparo con-

vencional de solo.

A não incorporação de calcário no sistema plantio direto não afeta o rendi-

mento de grãos de cevada e de soja. 

Fertilidade e matéria orgânica do solo nos sistemas de rotação de 

culturas com triticale sob sistema plantio direto

de rotação com triticale. Na camada de 0 cm a 5 cm, os teores de matéria 

orgânica são mais elevados nos sistemas de rotação de culturas do que na 

monocultura de triticale. Por outro lado, os teores de matéria orgânica são 

menores sob a monocultura de triticale do que nas rotações de culturas de 

inverno, na camada de 10 cm a 15 cm. 

aos sistemas: triticale/soja e aveia preta rolada com rolo facas/soja; tritica-

le/soja, aveia preta rolada com rolo facas/soja e ervilhaca/milho; e triticale/

soja, triticale/soja, aveia preta rolada com rolo facas/soja e ervilhaca/milho, 

na camada de 15 cm a 20 cm.
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Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de rotação 

de culturas com trigo e cevada, sob sistema plantio direto, em 

Guarapuava, PR

Em todos os sistemas de rotação com trigo, na camada de 0 cm a 5 cm, 
-

das mais profundas, e, consequentemente, os teores de Al são menores na 
camada de 0 c a 5 cm do que nas demais.

-
dados, declinaram gradativamente com o incremento da profundidade das 
camadas.

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária sob sistema plantio direto 

em Passo Fundo, RS

matéria orgânica e nos teores de P e K, principalmente na camada de solo 
de 0 cm a 5 cm.

Em geral, os sistemas de produção componentes da integração lavoura-
pecuária não interferem nos atributos químicos e físicos do solo.

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária sob sistema plantio direto, 

em Coxilha, RS

-
madas, 0 cm a 5 cm e 5 cm a 10 cm, aumentaram, em comparação aos 

estudados, enquanto para os valores de pH e de Al trocável ocorreu o in-
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verso.

progressivamente da camada 0 cm a 5 cm para a camada 15 cm a 20 cm, 
em todos os sistemas de produção, enquanto para os valores de pH e Al 
trocável ocorre o contrário.

-

Fertilidade e matéria orgânica do solo em sistemas de produção de 

grãos com integração lavoura + pecuária, com culturas de cobertura 

e de duplo propósito, sob sistema plantio direto, em Coxilha, RS

pelo menor valor de pH e maior valor de Al.

Na avaliação de 2008, houve aumento nos teores de matéria orgânica, P 
e K, enquanto os valores de pH diminuem quando comparados com os 
valores observados em 2005.

-
damento da camada do solo. Porém, os valores de pH aumentaram com a 
profundidade.

Tecnologias desenvolvidas

-
ração de calcário no sistema plantio direto.
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Subsidiou a programação de ensaios futuros, conjugando sistemas de ma-
nejo de solo e rotação de culturas.

na adubação fosfatada e potássica nas lavouras sob sistema plantio direto.

não interferem nos atributos químicos e físicos do solo.
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