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Biomassa microbiana e respiração basal do solo de sistemas 
integrados no Cerrado piauiense

Alcilane Arnaldo Silva1; Henrique Antunes de Souza2; Ramilos Rodrigues de Brito3; 
Kaleby da Silva Sousa4; Angélica Gomes da Rocha4; Suzane Pereira Carvalho5

1Doutoranda em Agronomia/Agricultura Tropical/UFPI, alcilanearnaldo@gmail.com; 2Pesquisador da 
Embrapa Meio-Norte, henrique.souza@embrapa.br; 3 Pesquisador PNPD/Capes /UFPI; 4Graduando (a) em 
Engenharia Agronômica/UFPI; 5Graduanda em Gestão Ambiental/IFPI, estagiária da Embrapa Meio-Norte.

A sustentabilidade da agricultura está diretamente ligada à atividade dos microrganismos 
no solo, portanto, determinar a biomassa microbiana é uma maneira rápida e prática 
de verificar a sua qualidade, pois são indicadores muito sensíveis de mudanças no 
meio. A dinâmica microbiológica do solo pode ser medida pela liberação de CO2, 
principal indicador da atividade biológica, possibilitando relacioná-la à conservação 
do solo de áreas agrícolas. O objetivo deste estudo foi avaliar a biomassa e a 
atividade dos microrganismos em diferentes componentes de produção agrícola no 
Cerrado piauiense. O estudo foi desenvolvido na Serra do Quilombo, localizada em 
Bom Jesus, PI (9°16’19,470”S 44°44’57,131”W), em 2019, cuja implantação ocorreu 
na safra 2016/2017.  Foram considerados os seguintes componentes do sistema 
silviagrícola como tratamentos, em delinamento inteiramente casualizado: renque de 
eucalipto (Euc); entrerrenque com soja, anteriormente cultivada com a mesma cultura 
(So); e entrerrenque com milho, anteriormente cultivado com a mesma cultura (Mi); 
e área de mata natica – cerrado (testemunha). Coletaram-se amostras de solo com 
dez repetições (cada repetição formada por oito amostras simples) na camada 0-10 
cm para determinação do carbono (C) e do nitrogênio (N) da biomassa microbiana; 
da respiração basal do solo (RBS); e do quociente metabólico (qCO2). Os resultados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey (5%). Os componentes não influenciaram de forma significativa 
as concentrações de N da biomassa microbiana, porém houve diferenças quanto a 
C da biomassa microbiana, RBS e qCO2. O carbono da biomassa apresentou maior 
concentração quanto à área de mata nativa (203 g kg-1) em relação aos demais 
manejos. As RBS na área de mata nativa (55,2 µg CO2 g-1 dia-1) e no eucalipto (51,7 
µg CO2 g-1 dia-1) foram superiores à área de soja (43,7 µg CO2 g-1 dia-1). Entretanto 
em relação ao qCO2, o menor valor verificado para a área de mata nativa, que não 
diferiu das áreas de soja e de milho, foi inferior à área de eucalipto. Apesar de o 
ambiente de cultivo agrícola ser, consideravelmente, perturbado em relação ao solo 
do componente mata nativa, isso não afetou as concentrações desses indicadores 
biológicos (qCO2) devido ao manejo utilizado, que pode ser justificado pelo plantio 
direto, sem mobilização de solo. A área de mata nativa apresentou maior C da 
biomassa microbiana, porém não diferiu quanto ao quociente metabólico das áreas 
de milho e de soja em sistema silviagrícola.
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