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SUMARIO

Estudaram-se os efeitos do cultivo sobre a matéria or

gânica e nutrientes no solo total e em 5 frações granulométri-

cas através de analises químicas e datação pelo carbono C.Fo

ram retiradas amostras dos horizontes A e B de um campo virgem

e de campos cultivados durante 5, 60 e 90 anos os quais nunca

receberam tratamento com fertilizantes.£Estes campos pertencem

ã associação de solos Blaine Lake da província de Saskatchewan,

Canadá e são classificados como Orthic Black ChernozemicT\

No horizonte A observou-se perdas de -411 de carbono

(C), -371 de nitrogênio (N), ,-211 de fósforo total (PT), -291

de enxofre (S) e -341 de enxofre reduzido pelo ácido iodídrico

(S-red-HI) em relação ao solo virgem, após 90 anos de cultivo.

O TMR da matéria orgânica do solo passou de 385 - 110 anos no

solo virgem para 745 - 125 anos no solo cultivado durante 60

anos e para 1100 - 145 anos no solo cultivado durante 90 anos.

No horizonte B não se observaram perdas significativas de maté-

ria orgânica e de nutrientes.. A datação pelo C revelou um TMR

de 2420 - 140 anos para a matéria orgânica do solo virgem e um

TNR de 2560 - 155 anos para a matéria orgânica do solo cultiva-

do durante 60 anos.

No horizonte A a razão C/N permaneceu constante e as

razões C/P-, C/S e N/S decresceram com o cultivo do solo. No

horizonte B nenhuma das razões variou significativamente.

Após 90 anos de cultivo a densidade aparente do hori-

zonte superficial aumentou em 251 e a espessura do horizonte A

* B foi reduzida em 201. Observaram-se perdas de 28,6 t/ha (-351)

de C, 2,72 t/ha (-33Í) de N, 0,5 t/ha (-23l)de ?T, 0,27 t/ha

(-251) de S e 0,17 t/ha (-281) de S-red-HI dos horizontes A + B.

Em ambos os horizontes as frações de silte fina (SiF),

argila grossa (AG) e argila fina (AF) apresentaram os maiores

teores (em peso/peso de fração) de C, N, P., S e S-red-HI. A

fração de silte grossa (SiG) apresentou teores bem menores e

a areia teores ainda mais baixos.

Com o cultivo do solo observou-se um decréscimo nas per

centagens de SiG e SiF e um aumento na peTcentagem de areia do
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horizonte A. No horizonte B a percentages de SiF aumentou após
60 anos de cultivo.

PaTa o solo virgem observou-se que o TMR da matéria
orgânica associada às frações de SiG, SiF, AG e AF do horizonte
A não diferiu significativamente, apresentando em média 450 anos.
Após 60 anos de cultivo o TMR da matéria orgânica associada às
frações de SiF, AG e AF aumentou em média para 920 anos, enquan
to para a SiG não variou significativamente, mantendo em média
365 anos.

No horizonte A, a AF foi a fração que apresentou as mai
ores perdas de C, N, S e S-red-HI, e estas perdas já começaram
a ser significativas após 5 anos de cultivo. Entretanto a contri
buição desta fração para as perdas totais de C, N, S e S-red-
HI foi muito pequena. A SiG apresentou as segundas naiores perdas de
C, N e S-red-HI e a contribuição desta fração paTa as perdas to
tais destes elementos foi razoavelmente elevada. As perdas de P_
só foram significativas nas frações de SiF, AG e AF e estas per
das foTam aproximadamente da mesma magnitude. A AG contribuiu pa_
ra 651 das perdas totais de P*,, a SiF contribuiu 261 e a AF con-
tribui muito pouco. A razão C/N permaneceu constante para todas
as frações enquanto as razões C/S e N/S da SiF decresceram sig-
nificativamente com o cultivo do solo.

No horizonte B o cultivo do solo não causou variações
significativas nos teores (em peso/peso de fração) de C, N, P_,
S e S-red-HI das diferentes frações granulométricas. As únicas
excessões foram: um acréscimo nos teores de C, N, P_, S e S-red-
HI na fração de SiF após 5 anos de cultivo e um decréscimo no
teor de S-red-HI da fração de AF. As concentrações destes ele-
mentos . expressas em peso/peso de solo,também não variaram sig
nificativamente com o cultivo do solo, com excessão de um de-
créscimo nas concentrações de C, N, P» e S-red-HI da fração de
AF. Neste horizonte» a razão C/N das diferentes frações perma-
neceu constante após o cultivo do solo e as Tazões C/S e N/S
foram muito variáveis, impossibilitando de se observar diferen
ças significativas com o cultivo do solo.
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SUÜMARY

The effects of cultivation on the organic matter and
nutrients in the total soil and in five particle size separa -
tes were studied through chemical analyses and radiocarbon da-
ting. Samples were taken from the A and B horizons of an uncul
tivated field and of fields cultivated during 5, 60 and 90
years which had never received treatment with fertilizers.These
fields belong to the Blaine Lake association from the Saskat-
chewan province, Canada and they are classified as Orthic Black
ChernozemicT]

After 90 years of cultivation as much as 411 of the
original carbon (C), 371 of the nitrogen (N), 211 of the total
phosphorus (Pj), 291 of the sulfur (S) and 341 of the sulfur
reduced by the HI (S-)red-HI) had been lost from the A horizon.
The mean residence tine (MRT) of soil organic matter increased
from 385-110 years in the native soil to 745-125 years in the
60 years cultivated soil and to 1100-145 years in the 90 years
cultivated soil. No significant losses of organic matter and
nutrients were observed in the B horizon. The radiocarbon dating
of soil organic matter showed a 1ÍRT of 2420-140 years for the na
tive soil and a MRT of 2560-155 years for the 60 years cultiva-
ted soil.

The C/N ratio remained constant and the C/PT, C/S and
N/S ratios narrowed with soil cultivation in the A horizon. No
significant changes in the C/N, C/PT, C/S and N/S ratios were
observed in the B horizon.

/Vl/
After 90 years of cultivation the bulk density of the

A horizon was increased by 251 and the A + B horizon thickness
was reduced by 201. Significant losses of 28,6 ton/ha (-351) of
C, 2,72 ton/ha (-331) of N, 0,5 ton/ha (-231) of PT, 0,27 ton/ha
(-251) of S and 0,17 ton/ha (-281) of S-red-HI were observed in
the A + B horizons.

In both horizons, the fine silt (FSi), coarse clay (CC)
and fine clay (FC) showed the greastest amounts of C, N, P-,, S
and S-red-HI when expressed on a whole soil basis. The coarse
silt (CSi) showed smaller amounts and the sand (S) the smallest



amounts of these elements.

A decrease in the percentage of the CSi and FSi and an
increase in the percentage of the sand were observed with soil
cultivation in the A horizon. The percentage of the FSi increa
sed after 60 years of cultivation in the B horizon.

For the native soil, the MRT of the organic matter asso
ciated with the CSi, FSi, CC and FC of the A horizon did not
differ significantly, showing a mean value of 43o years. After
60 years of cultivation the MRT of the organic matter associa-
ted with the FSi, CC and FC increased to a mean value of 920
years, whereas for the CSi it remained about 365 years.

In the A horizon, the FC showed the greatest losses of
C, N, S, and S-red-HI, and theses losses started being signifi
cant after 5 years of cultivation. However, the contribution
of this particle size for the total losses of C, N, S and S-red-
HI was very small. The CSi showed the second greatest losses of
C, N and S-red-HI and its contribution to the total soil losses
of these elements was relatively high. Only the FSi, CC and FC
showed significant losses of PT and these were of about the sa
me magnitude. The CC accounted for 651 of the total losses of
P_, the FSi for 261 and the FC contribution was very small. The
C/N ratio remained constant for all size fractions while the
C/S and N/S ratios of the FSi decreased significantly with soil
cultivation.

In the B horizon, the amounts (on the basis of unit
weight of fractions) of C, N, PT, S and S-red-HI of all size
fractions did not change significantly with soil cultivation.
There were two exceptions: an increase in the amounts of C, N,
Pt, S and S-red-HI of the FSi after 5 years of cultivation and
a decrease on the S-red-HI of the FC. The concentration of C,
N, P ,S and S-red-HI when expressed on a whole soil basis, did
not show any significant changes with soil cultivation either.
Only the FC showed a decrease in it's C, N, Pj, S and S-red-HI
concentrations. The C/N ratios of all size fractions remained
constant while the C/S and N/S ratios were quite variable not allo-
wing to obseve any significant changes with soil cultivation.
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1 " I N T R O D U Ç Ã O

O sistema mais comum de cultivo de solos da região
das grandes planícies nos Estados Unidos e das pradarias no
Canadá envolve práticas de semeadura com cereais por dois anos
consecutivos seguindo-se de um ano de pousio.

Em campos onde essa prática de cultivo tem sido exe_
cutada por um período de 50 a 100 anos, observa-se uma conside
rável perda de nutrientes ligados à matéria orgânica (C,N.,S,P).
Essa perda é atribuída a um aumento na atividade dos microor-
ganismos devido a melhores condições de umidade nos anos de
pousio. A ausência de cobertura vegetal responsável pela absor
ção e reciclagem de nutrientes do solo promove consideráveis
perdas por processos de lixiviação, erosão, denitrificação ,
etc.

£ necessário estudar as mudanças não somente naquan
tidade como também na qualidade da matéria orgânica. Esta tem
duas importantes funções no solo; uma delas é a estabilização
física dos agregados e a outra é a reserva de nutrientes para
plantas e microorganismos. Até o momento não está claro como
essas duas funções são afetadas pelas práticas de cultivo a-
tuais. Existem indicações de que a proteção física da matéria
orgânica jovem exercida pela associação com a argila pode ser
importante para o suprimento de nutrientes; enquanto que o
húmus (matéria orgânica mais antiga e condensada) é mais im -
portante para a estabilização da estrutura e capacidade de r£
tenção de água dos solos.

O objetivo desse estudo foi determinar a distribui-
ção de carbono orgânico (C), nitrogênio orgânico (N), fósforo
total (P.x), enxofre orgânico (S) e enxofre reduzido pelo áci-
do iodídrico (S-red-HI), entre as diferentes frações granulo-
métricas de um solo não cultivado e de solos adjacentes culti^
vados em diferentes períodos de tempo, mantendo no entanto ca
racterísticas fisiogrãficas e pedológicas similares* Simulta-
neamente foi feita a datação com C-14 dessas mesmas frações
granulométricas.
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II - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - A Matéria Orgânica do Solo

A matéria orgânica do solo consiste de uma série de
produtos, variando de tecidos vegetais e animais não decompos-
tos até produtos de decomposição efêmeros e também materiais
amorfos, escuros e muito resistentes ã decomposição sem nenhu-
ma semelhança estrutural com os materiais dos quais foram deri
vados, sendo este último material normalmente definido como hu
mus (Russel, 1973). Sob condições normais, o equilíbrio entre
as taxas de decomposição e adição de matéria orgânica depende
dos fatores de formação do solo: clima, organismos vivos, natu
reza do material originário,, topografia, tempo, e influência do
homem. A presença da matéria orgânica no solo é de importância
fundamental pelo seu efeito positivo sobre as características'
físicas e químicas dos solos. Ao mesmo tempo, atua como um re-
servatório de C,N,S e P que .reciclados através da ação dos mi-
croorganismos, poderão ser reutilizados pelas plantas.

Excetuando o nitrogênio mineral, que nos solos apre-
senta-se em quantidades baixas e variáveis, o restante do ni-
trogênio no solo está em formas orgânicas diretamente ligadas
ao carbono. Assim, as transformações dos compostos nitrogena -
dos podem ser estudadas pela reciclagem do carbono desde que
sejam conhecidas as razões C/N e os tipos de ligações envolvi-
das nos materiais (Martel, 1972).

0 enxofre na maioria dos solos, também se apresenta
predominantemente na forma orgânica (Mc Laren e Swift, 1977).
Entretanto, foram reconhecidos dois tipos principais de S orgâ
nico (Freney et ai., 1971):

a) aquele que ê reduzido a H2S pelo ácido iodídrico
(S-red-HI) e que não é diretamente ligado ao car-
bono, apresentando-se principalmente na forma de
ésteres (C-O-S) e,
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b) aquele que não ê reduzido pelo ácido iodídrico e
que é ligado diretamente ao carbono (C-S).

0 fósforo, dependendo das características do solo
pode ter uma contribuição de P orgânico oscilando entre 20e 801
(Black, 1945; Williams e Saunders, 1956; Spratt e Mc Curdy,1966).
Assim, a fase mineral tem maior importância no controle do ní̂
vel de fósforo disponível do que no caso do N e S. Além disso,
o fósforo orgânico até hoje identificado não esta ligado dire-
tamente ao carbono, encontrando-se na forma de grupos éster
(C-O-P).

Assim, tem-se demonstrado que os ciclos de C,N,S e P
são semelhantes mas não estequiométricos, pelo fato dos meca -
nismos que controlam os ciclos de P e S-red-HI serem diferen-
tes daqueles que controlam o ciclo do nitrogênio e do C-S. No
caso do N e C-S, que se encontram estabilizados no solo junta-
mente ao carbono, tendem a ser mineralizados ao mesmo tempo que
o carbono ao qual estão ligados é oxidado a CO2. Portanto, o N
e o C-S serão mineralizados em proporção à sua quantidade na ma
teria orgânica. Os ésteres, entretanto, poderão ou não seguir
o mesmo processo (Mc Gill, 1979; Mc Gill e Cole, 1981).

2.2 - Perdas de Matéria Orgânica Devidas ao Cultivo do Solo

A deteriorização do solo tem sido sempre um problema
ptra a agricultura, pois a manutenção da fertilidade do solo é
essencial para qualquer sistema permanente de cultivo. . A
matéria orgânica é a maior fonte de C,N,S e micronutrientes pa
ra o solo. Desta maneira as perdas de matéria orgânica acarre-
tara também perdas de nutrientes do solo. 0 solo pobre em nutri-
entes irá requerer entãp maior quantidade de fertilizante^ -

Numa tentativa de medir o efeito do cultivo de ce-
reais (com seu necessário pousio de verão) sobre solos vir-
gens de pradárias Shütt (1925) coletou amostras de solos - virgens
e cultivados - e analisou seu teor em carbono (C) e nitrogênio
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(N). Ele observou que após 25 anos de cultivo 251 do N e cerca
da mesma quantidade de C haviam desaparecido de um solo franco,
escuro e friável, contendo uma considerável proporção de areia.
Ele também observou que 301 do N e 171 do C haviam desaparecido
de um solo escuro e argiloso após 22 anos de cultivo. Shutt(1925)
também estudou a influência de certas rotações na fertilidade do
solo e concluiu que o cultivo exclusivo de cereais deve dar lu-
gar a rotações que incluem gramíneas e leguminosas. Desse modo
o teor em N e o húmus do solo seriam mantidos e a estrutura do
solo seria preservada.

Outros pesquisadores também estudaram as perdas da ma_
teria orgânica em solos cultivados por comparação dos teores de
C e N de um solo cultivado com aqueles de um solo similar (com
características fisiográficas e pedológicas similares) que per-
maneceu sob pastagem permanente ou vegetação nativa (Brown et
ai., 1942; Skidmore et ai., 1975; Martel e Deschenes, 1976;Oades
e Turchenek, 1978; Herlihy, 1979; Bettany et ai., 1980). As per
das de C e N são aproximadamente da mesma magnitude (os solos
cultivados para produção de cereais perdem cerca de 1% de seu
C orgânico por ano durante os primeiros 20 a 30 anos de cultivo)
mas as perdas de N dependem grandemente das práticas de cultivo
(Newton et ai., 1945; Haas et ai., 195 7; Black, 19 73; Abd-El-Malek
et ai., 1977).

Em relação ao C e ao N, poucos estudos têm sido fei-
tos sobre as perdas de S devido ao cultivo do solo. Freney et
ai. (1975) trabalharam com solos australianos enquanto Mc Laren
e Swift (1977) o fizeram com solos ingleses. Estes autores con-
cluíram que parecia haver uma pronta conversão de S entre as
formas C-S e S-red-HI e também sugeriram que o S-red-HI tinha
uma natureza mais transitória do que o S diretamente ligado ao
C (C-S). Mc Laren e Swift (1977) também concluíram que o S per-
tencente aos ácidos fúlvicos seria o mais importante na minera-
lização a curto prazo.

Bettany et ai. (1980) trabalhando com solos das pra-
darias canadenses observaram grandes perdas de matéria orgânica
em um solo cultivado durante 65 anos em relação ao mesmo solo
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que permaneceu sob pastagem. Eles observaram perdas bem meno-
res de S (381) comparadas ao C (441) e ao N (491) e também
menores valores para as razões C/N/S chegando à mesma conclu-
são de Mc Laren e Swift (1977) de que o S é mais resistente ã
mineralização durante o processo de cultivo que o C e o N.

Apesar da maior parte da literatura concordar com a
tendência geral de perdas de C,N e S com o cultivo do solo os
dados individuais apresentam uma grande variabilidade. Algu *
mas das razões para tal variabilidade nos dados seriam a de-
pendência das perdas de matéria orgânica com o conteúdo ori-
ginal de matéria orgânica do solo (Broun̂ ét ai., 1942; Newton et ai.,
1945; Haas et ai., 1957; Martel e Deschenes, 1976) e com a
textura (Abd-El-Malek et ai., 1977; Herlihy, 1979; Martel e
Deschenes, 1976). Abd-El-Malek et ai. (1977) observaram uma
grande redução na matéria orgânica de um solo franco argiloso
contendo uma grande quantidade de matéria orgânica. Um solo
arenoso de pequeno teor de matéria orgânica não sofreu nenhu-
ma perda de matéria orgânica durante o mesmo período. Ao se
incorporar estéreo este foi rapidamente decomposto no solo
arenoso mas muito mais vagarosamente no solo franco argiloso,
mostrando a influência da textura nos estágios iniciais de
decomposição da matéria orgânica acumulada sob pastagem.

Vários autores sugeriram que as perdas líquidas de
matéria orgânica diminuíam após um certo tempo de cultivo e
que estas perdas cessavam quando a quantidade de matéria orgâ
nica do solo era tal que representava um equilíbrio para o ti
po de cultivo e a cultura aos quais o.solo estava submetido. Shutt
(1925) sugeriu que as perdas líquidas da matéria orgânica do
solo cessavam após 22 anos de cultivo e Haas et ai. (1957) ob
servaram grandes perdas de N nos primeiros 10 a 20 anos de
cultivo com uma tendência em alguns casos para estabilização nos
anos seguintes, enquanto que noutros este declínio foi quase
que linear. Mais recentemente Martel e Paul (1974a) observaram
que as peTdas líquidas de matéria orgânica cessavam após 60
a 70 anos de cultivo. Paul e Van Veen (1978) notaram grandes
perdas de matéria orgânica no início do cultivo do solo.Estas
perdas diminuíram acentuadamente após 50 anos de cultivo po-
rém não cessaram durante todo o período observado (100 anos).
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Os últimos autores sugeriram que estas perdas continuavam devi.
das aos efeitos de erosão pelo vento e pela água em solos culti.
vados. Ao mesmo tempo vários autores notificaram uma extensão
das perdas de matéria orgânica aos horizontes subsuperficiais
após um tempo prolongado de cultivo (Newton et ai., 1945; Chang,
1950; Hass et ai., 1957; Martel e Deschenes, 1976J. Desse modo
a erosão não poderia ser usada como única razão para estas con
tínuas perdas de matéria orgânica.

2.5. - Fracionamento do Solo como um Meio para se Entender a
Dinâmica de Transformação da Matéria Orgânica

Desde há duas décadas atrás tem-se demonstrado um
interesse cada vez maior em separar o solo em frações de dife-
rentes tamanhos usando somente meios físicos, e determinar a
natureza da matéria orgânica nessas frações.

Há considerável evidência na literatura sugerindo
que uma porção significante da matéria orgânica se encontra in-
timamente associada a constituintes inorgânicos, principalmen-
te com os minerais de argila. Acredita-se que esta interação
com a argila protege os compostos orgânicos mais facilmente de
componíveis de uma rápida quebra pelos microorganismos (Paul e
Van Veen, 1978; Anderson, 1979). Através do uso de alguma for-
ma de agitação, uma certa proporção do material mineral pode
ser separado da matéria orgânica das partículas organo-minerais,
e da mesma forma os agregados das partículas organo-minerais po
dem também ser quebrados. Uma maior separação das diferentes par
tículas pode ser alcançada com o aumento na severidade e no pe-
ríodo de agitação. Edwards e Bremner (1964, 1967} mostraram que
a energia ultrassônica poderia ser usada para dispersaT os solos
em água sem grandes alterações dos compostos organo-minerais.
Mais recentemente, Hinds e Lowe (1980) obtiveram resultados que
indicavam que a dispersão ultrassônica de solos Gley em solução
de eletrõlitos (CaCl2, BaCl2, NaCl) promovia melhor dispersão e
menor alteração dos complexos organo-minerais durante a sonifi-
cação do que a dispersão ultrassônica em água.
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A matéria orgânica do solo nem sempre esta associa-
da predominantemente â fração da argila (fração< 2/tm de
diâmetro), mas em alguns solos está concentrada em partículas
com 1 a 20^i m de diâmetro e ocasionalmente em partículas maio-
res. A natureza dos complexos organo-minerais associado*
as diferentes frações em tamanho do solo tem sido estudada '
(Swift e Posner, 1972; Turchenek e Oades, 1976, 1979; Oades e
Turchenek, 1978; Young e 6. Spycher, 1979; Cameron e Posner,
1979) com respeito â distribuição relativa de C e N. Existe
pouca informação a respeito da natureza, distribuição e formas
de S nessas frações (Anderson et ai., 1981). Os últimos auto -
res demonstraram que a matéria orgânica associada ã fração de
argila fina difere tanto em natureza como em quantidade da ma-
téria orgânica associada âs frações de argila grossa e silte
fina. Deste modo, um melhor conhecimento dos complexos orga-
no-minerais associados às diferentes frações granulometricas '
do solo é essencial para se entender a dinâmica da matéria or-
gânica do solo (Anderson et ai., 1981). Para tais estudos se
requer uma técnica de separação do solo em diferentes frações
granulometricas que promova uma alteração mínima na matéria or
gânica. Essas técnicas geralmente envolvem dispersão ultrassô-
nica dos solos sem prévio tratamento químico, seguida pelo fra-
cionamento em diferentes tamanhos de partículas por meio de
peneiramento, sedimentação e centrifugação (Edwards e Bremner,
1964, 1967; Chichester, 1969; Watson, 1971).

A distribuição de C e N entre as diferentes frações
granulometricas depende do tipo de solo considerado,entretanto
pode-se fazer certas generalizações (Oades e Ladd, 1977): - Em
solos Chernozêmicos as frações desde a silte fina até a argila
grossa contem a maior parte da matéria orgânica. Em outros so-
los, principalmente aqueles que sofreram lixiviação, as frações
de argila (< 2 JUm) são as mais ricas em C e N, embora existam
quantidades significantes de materiais orgânicos em partículas
de até 20^Lm. Os Andosolos e os solos marrom avermelhados apre
sentam um aumento na quantidade de matéria orgânica ã medida
que o tamanho das partículas decresce.

Vários autores observaram que a maior parte do carbo
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no orgânico do solo está associada aos cclóides minerais
(<£ 2yUm) que também são enriquecidos em N (Swift e Posner ,
1972; Mc Keague, 1971; Cameron e Posner, 1979; Chichester ,
1969; Anderson et ai., 1981). 0 N segue a mesma linha de
distribuição entre as diferentes frações granulometricas que
o C mas a razão C/N decresce com o tamanho das partículas do
solo indicando uma maior proporção de N nas partículas de
menor tamanho (Chichester, 1969, Mc Keague, 1971; Young e
Spycher, 1979, Turchenek e Oades, 1979; Anderson et ai.,1981).

A matéria orgânica associada às frações mais '
finas de argila é mais alifática em natureza (menos aromáti-
ca) do que a matéria orgânica associada com as frações de
maior tamanho (Oades e Ladd, 1977; Turchenek e Oades,1979 ;
Travnikova e Titova, 1979; Anderson et ai., 1981). Também se
observou que o N presente nas diferentes frações de argila
e imediatamente mineralizâvel (Chichester, 1969), principal-
mente aquele associado com a fração fina da argila (Cameron
e Posner, 1979). Essas e outras observações anteriores deno-
tam a importância dos colõides minerais finos em proteger as
formas de matéria orgânica mais simples e ricas era nutrien -
tes adiando sua transformação para formas mais aromáticas e
recalcitrantes (Anderson, 1979) fornecendo assim uma fração
de grande importância como uma reserva a médio prazo de nu -
trientes organicamente ligados.

Por outro lado, a matéria orgânica associada às
frações de argila grossa e silte fina tem forma altamente aro
mãtica e recaieitrante. Campbell et ai. (1967) sugeriram que
tais agregados poderiam ser velhos e causariam a estabiliza -
ção dos materiais orgânicos neles presentes. Turchenek e Oades
(1979) analisaram o teor em C das frações menos densas associa -
das â argila grossa e â silte fina e concluíram que estas eram
constituídas de resíduos de células microbianas humificadas.

Anderson et ai.(1981) observaram que a maior parte
do C,N e S total se concentrava nas frações fina e grossa da
argila. As razões C/S e N/S apresentaram valoTes máximos na
fração fina de silte e decresceram consideravelmente nas fra-
ções de menor tamanho apresentando valores mínimos para a ar-
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gila fina indicando assia que proporcionalaente sais S foi en-
contrado nas frações de argila fina e grossa. Taabéa ficou evi_
dente através desses estudos que pelo aenos parte do S presen-
te nas frações de argila era altaaente lãbil e constituía uaa
possível reserva de S devido à sua proteção física. Os autores
acima mencionados também observaram uma grande concentração de
S-red-HI e carbono de carboidratos (carboidrato-C) nas frações
de argila. Isso já era de se esperar pois observações anterio-
res (Bettany et ai., 1979,1980) haviam postulado que estes coa
postos estavam concentrados ea frações da matéria orgânica en-
contradas e» associação com a fração de argila. Seus dados taa
bem demonstraram que a distribuição de S entre as diferentes
frações granuloaétricas diferia aais da distribuição do C do
que o N. Isto se deve ao fato de que o S é encontrado na maté-
ria orgânica em duas formas principais, uma delas ligada dire-
tamente ao C (C-S) e a outra não diretamente ligada ao C
(S-red-HI) enquanto que o N está sempre ligado diretamente ao C
(Mc Gill, 1979).

2.4 - A Datação pelo Radiocarbono

2.4.1 - Fundamentos da Datação pelo Radiocarbono

0 método de datação pelo radiocarbono ( C) teve iní -
cio em 1947, quando Libby tentava detectar os efeitos dos raios
cósmicos sobre a atmosfera da terra. Libby (1952) desenvolveu
a técnica de datação pelo C e Fergusson (1955) contribuiu pa-
ra uma melhor precisão desse método. Libby (1967) observou que
a produção de radiocarbono pelos raios cósmicos na alta atmosfe
ra levou â marcação contínua da biosfera e matéria viva com C.

O bombardeamento da atmosfera pelos raios cósmicos pro
duz neutrons secundários de alta energia que reagem prontamente
com os átomos de nitrogênio do ar dando origem a átomos de C
(Libby, 1952).

• Jn • JJc + JH + 0,626 fcV
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Logo após a sua formação o C ê oxidado a CO- na

atmosfera e misturado pelos ventos aos gases inertes CO, *

C02 , vindo a se distribuir nos diversos reservatórios do
sistema intercambiãvel (águas oceinicas superficiais e profun-
das, biosfera e húmus).

As medidas em radiocarbono são baseadas no decaimen-
to do C em nitrogênio e uma partícula A com energia máxima'
de 0,156 NeV. 0 1 4C tem uma meia-vida de cerca de 5730 1 40
anos (Olson e Karlen, 1963), mas por um acordo internacional,o
seu antigo valor de 5570 - 30 anos ainda continua sendo usado
para as medidas com o radiocarbono.

Libby (1952) pressupôs que havia um equilíbrio entre
a taxa de decaimento e a taxa de assimilaçio dos átomos de car
bono para todos os organismos vivos. Após a morte, a taxa de
assimilação cessaria e somente o decaimento radiativo iria con
tinuar. Deste modo, o equilíbrio entre o ser vivo e o C0_ atmos_
férico seria rompido e se o sistema permanecesse fechado com
respeito a trocas posteriores de carbono, a lei exponencial que
descreve a taxa de desintegração do C (equação 2.1) nos per-
mitiria calcular a idade (t) de uma amostra desconhecida.

Temos então:

At - Ao e (equação 2.1).

onde:

At • taxa de desintegração de uma amostra desconhecida

Ao • taxa de desintegração da amostra no tempo da morte

t * idade da amostra
^ • constante de decaimento do radiocarbono , onde A •

0,693

14t l / 2 " meia-vida do C era anos (5570 anos).

Supondo-se que o carbono da amostra a ser datada t i -
vesse originalmente a mesma atividade em C que o carbono "ma-



.11.

derno", entío medindo-se a atividade em Tadiocarbono da amostra
a ser datada e aquela de uma amostra "moderna" tomada como re-
ferência, seria possível estimar-se a idade da amostra (equa-
ção 2.2).

t (anos) • 18500 log (Ao/A) (equação 2.2).

onde: Ao seria a taxa de desintegração de um padrão moderno.

0 padrão em uso geral para a determinação de idades
em radiocaTbono é o ácido oxálico, fornecido pelo "U.S. National
Bureau of Standards". 0 ácido oxálico foi padronizado com res-
peito ã madeira pré-1900 e encontrou-se que 0,95 da atividade
do ácido oxálico corresponde a atividade da madeira pré-1900
(Broecker e Olson, 1961).

A validez do método de. datação pelo C se apoia em
duas suposições básicas: a) que a concentração de C na amos-
tra a ser datada seja a mesma que a de um m&terial similar (pa
drão moderno) ainda vivo nos dias atuais, e b) que a concen -
tração em C da amostra não tenha sido alterada desde a sua
formação por nenhum outro processo a não ser o decaimento ra-
diativo.

A primeira suposição parte do princípio que o fluxo dos
raios cósmicos tenha permanecido constante por pelo menos 50.000
anos e que tenha havido uniformidade isotõpica através dos di-
ferentes reservatórios do sistema intercambiãvel do carbono
(Libby, 1965). Entretanto, com o aperfeiçoamento do método de
datação foram observados desvios entre a idade verdadeira e a
idade C, indicando que as hipóteses de base i.e., a constân
cia do fluxo dos raios cósmicos e dos reservatórios intercam -
biãveis do carbono não eram corretas (Damon et ai., 1966;Stui-
ver, 1967). Apesar dessas variações seculares serem pequenas '
pode-se fazer correções através da relação que se provou exis-
tir entre as idades verdadeiras e as idades C (Michael e
Ralph, 1972).

Desde o início da Revolução Industrial nos fins do
século XIX a atividade específica em C da atmosfera vem de-
crescendo gradualmente devido ã queima de combustíveis fósseis
que são virtualmente livres de carbono radiativo (Efeito Suess).
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A incorporação de carbono inerte no reservatório dinâmico do
carbono causa um decréscimo na radiatividade específica não
sô do ar como também dos outros reservatórios intercambiãveis
do carbono (Suess, 1955; Revelle et ai., 1957), fazendo com
que as amostras a serem datadas se apresentem mais jovens do
que o são na realidade.

A partir de 1950 se sucederam as explosões termonu-
cleares que causaram um enriquecimento massivo de radiocarbo-

14no na atmosfera. Este enriquecimento em C alcançou um pico
máximo por volta de 1964, com um valor de cerca de 681 acima
do nível normal antes das explosões nucleares (Rafter, 1965 ;
Rafter e O'Brien,1970). Essas variações foram notadas não so-
mente no CO- atmosférico e nas plantas (Godwin e Willis,1960;
Stuiver e Deevey, 1962; Nydal e Lovseth, 1965) como também na
matéria orgânica do solo (Rafter e Stout, 1970).

A segunda suposição usada para a dedução da teoria
da datação pelo C era de que a concentração em C da amos-
tra não havia sofrido alteração desde a sua formação por qual-
quer outro meio que não fosse o decaimento radiativo.Essa su-
posição se mostra falha pois a composição isotópica de uma
amostra pode ser alterada tanto pelo fracionamento isotõpico'

como por contaminação com carbono de outras fontes com dife -
14rentes concentrações em C (Olson e Broecker, 1958;Broecker

e Olson, 1960).

Devido â diferença de massa entre os isótopos de
carbono ( C, C e C) pode-se observar fracionamento iso
tópico em processos físicos, químicos e bioquímicos. Entretan
to, no cálculo das idades pode-se efetuar uma correção para a

14atividade em C da amostra por meio de uma normalização para
13 12uma razão comum C/ C (Broecker e Olson, 1960; Rafter, Jan

sen, et ai., 1972). Isso envolve um ajustamento da atividade*
em C da amostra para um nível equivalente ao da razão C/l2C
de um reservatório hipotético (padrão) tendo uma composição '
uniforme dos dois isótopos estáveis do carbono, C e C.

As amostras a serem datadas podem sofrer contamina-
14ção com carbono de diferente concentração em C tais como car-

bonatos,raízes e matéria orgânica parcialmente decomposta.Os dois
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primeiros não apresentam tanta dificuldade pois são mais fa-
cilmente reconhecíveis e podem ser eliminados por tratamento
ácido ou por métodos mecânicos. Campbell (1965) observou que
um outro exemplo de material contaminante seria o carbono ab-
sorvido pelas raízes das plantas (carbono absorvido como CO-
pelas raízes e carbono absorvido como nutriente).

Marte1 (19 72) estudou os fatores que afetam a data-
ção com o radiocarbono e chegou ãs seguintes conclusões: i) 0
efeito do C produzido por ensaios termonucleares reduziram
em somente 25 anos o tempo médio de residência da matéria or-
gânica total do solo. ii) A precisão das técnicas analíticas,

14
os efeitos da discriminação contra o C, e o uso de diferen-
tes meias vidas para o C não afetaram significativamente as
medidas em radiocarbono da matéria orgânica do solo. Esse au-
tor concluiu então que não seria necessário aplicar nenhuma
correção para as idades em C de seu trabalho.

Em 1962, o ano de 1950 foi aceito como o ano padrão
de referência para a datação com o radiocarbono . Por açor
do internacional ficou estabelecido que noventa e cinco por
cento da atividade do ácido oxãlixo corresponde à atividade da
madeira em 1950, depois das devidas correções para o fraciona
mento isotõpico e para o CO- de origem industrial presente na
atmosfera. As medidas em radiocarbono foram então apresenta -
das como anos "before present" (B.P.) que significa anos an-
tes de 1950.

Alguns autores expressaram seus resultados em ter -
14mos do enriquecimento ou empobrecimento na atividade em C

de suas amostras. Os símbolos usados neste caso($14C, A C ) são
definidos a seguir (Broecker e Olson, 1959, 1961).

ç14C (%.) - atividade - 14C (amostra) - atividade -14C (padrão) x 1000
atividade - 4C (padrão)

(equação 2.3)

14onde o valor $ C (I . ) de uma amostra representa o seu enriqu£
cimento ou empobrecimento em C em relação ao padrão e,

(1)-.Editorial Statement. Hadiocarbpn 4.1962.
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(I.) = S?4C - 2 ̂ 3 C (1 + 2,14C/1000) - 50 (equação 2.4)

onde S13C (I.) • 13C/12C (amostra) - 15C/12C (padrão) x 1000

C/ C (padrão) (equação 2.5)

14 14
A C ( U ) representa o enriquecimento em C de uma amostra
após a correção para o fracionamento isotópico.

Devido ã longa meia-vida do C, o período que pode

ser datado extende-se até cerca de 50.000 anos B.P. Por outro

lado, os erros na contagem e na meia-vida do C dão ãs medi -

das em radiocarbono um desvio padrão de aproximadamente t 100

anos. Isto faz com que a datação com radiocarbono seja pratica

vel somente em amostras de pelo menos 100 anos B.P. (London et

ai., 1969). Mesmo para amostras entre 100 e 50.000 anos B. P.

ainda podem ocorrer erros por contaminação com o CO- do ar,

raízes e produtos químicos orgânicos (Libby, 1965).

14
2.4.2 - Aplicação da Datação pelo C ao Estudo da

Ciência dos Solos

Nos solos, a matéria orgânica é uma mistura de mate-

riais depositados durante milhares de anos de modo que a incor
14 ~~

poração de C da atmosfera continua durante todo o tempo.De£

se modo, o conceito de idade absoluta não é aplicado para

expressar as medidas em radiocarbono da matéria orgânica do so

Io. Os termos usados incluem: a idade média (Perrin, Willis e

Hodge, 1964), o tempo médio de residência - TMR (Paul et ai.,

1964), e a idade equivalente (Jenkinson, 1969). Nas camadas

mais profundas, onde o húmus não participa do ciclo biológico,

a radiatívidade de seu carbono determina a idade absoluta, po-

dendo ser, eventualmente, associada a processos genéticos e

evolutivos do próprio solo (Paul et ai., 1964; Gerasimóv,1970).
A idade da matéria orgânica do solo é mais relaciona
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da ao tipo de solo e aos processos de formação do solo do que ã
zona climática de onde esses são amostrados (Stout,Goh e Rafter,
1981). Martel (1972) coletou dados de vários autores relativos
ao TMR dos solos chernozêmicos e podzólicos de diferentes paí-
ses. Este autor concluiu que os solos chernozênicos têm um maior
TMR do que os solos podzólicos, confirmando a relação entre a
idade e o tipo de solo.

0 cultivo do solo causa um distúrbio no ciclo orgâni-
co natural. Os seus efeitos podem ser: inverter a idade média
dos horizontes superficiais e aumentar a idade média da matéria
orgânica residual devido â decomposição acelerada pelos microor
ganismos da matéria orgânica mais jovem e menos estável que se
torna exposta na superfície do solo.

Os efeitos do cultivo variam com o tipo de- solo.
Campbell et ai. (1967) e Martel (1972) estudaram os efeitos do
cultivo em diferentes tipos de solos chernozêmicos do Canadá.
Ambos os autores observaram um descréscimo na matéria orgânica de-
vido ao cultivo dos solos. Campbell et ai. (1967) observaram '
que para o solo castanho escuro a idade média da matéria orgãni
ca residual era bem maior no solo cultivado do que no solo vir
gem, enquanto que para o solo castanho aconteceu o inverso. Mar̂
tel (1972} observou que para o solo preto o TMR da matéria orgâ
nica permaneceu aproximadamente 275 anos nos primeiros 15 anos
de cultivo, mas aumentou para 710 anos nos próximos 45 anos de
cultivo. Para o solo castanho, durante 20 anos de cultivo o
TMR da matéria orgânica permaneceu aproximadamente 400 anos B.P.,
apesar de apresentar tendências a uma diminuição.

A idade da matéria orgânica do solo ê freqüentemente
uma funçSo direta dos processos pedogenéticos. Martel e Paul
(.1974 a,b) observaram que em uma toposequencia de um solo chernozémi
co cultivado, as idades dos horizontes superficiais decresce-
ram desde o topo até a depressão. 0 decréscimo correspondeu a
um acréscimo na quantidade de matéria orgânica e um decréscimo
na quantidade de carbono hidrolisável . Com algumas excessões
(Wilding et ai., 1967; Runge et ai., 1973} o TMR da matéria
orgânica do solo aumenta com a profundidade do solo (Broecker
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Kulp e Turek, 1956; Jenkinson, 1969; Herrera e Tamers, 1971).
Scharpenseel (1971a) postulou que o TMR da matéria orgânica '
total se assemelha â idade absoluta do solo no horizonte mais

14 -
profundo. A contaminação com o C de origem nuclear nao e o
único fator que influencia o aumento do TMR com a profundida-
de, pois solos amostrados em períodos anteriores aos ensaios
nucleares apresentaram a mesma tendência (.Herrera e Tamers ,
1973). 0 aumento do TMR com a profundidade ê devido a diferen
ças nas taxas de acúmulo e decomposição da matéria orgânica e
denuncia muito menores taxas de reciclagem para a matéria or-
gânica (Paul e Van Veen, 1978).

De acordo com Schapenseel (1971a) a idade em C
das diversas frações da matéria orgânica do solo reflete a e£
tabilidade relativa dessas frações. De modo geral, para os so
los chernozêmicos os ácidos húmicos mostram o maior TMR (Paul
et ai., 1964; Gerasimov e Chichagova, 1971; Scharpenseel,1977)
sendo a fração mais estável. Os ácidos fúlvicos contêm mate -
riais de rápida taxa de reciclagem, sendo freqüentemente a
fração mais jovem (Paul e Van Veen, 1978). Os solos mais pr£
fundos (Scharpenseel, 1977), alguns solos podzólicos (Schar
penseel, 1972) como também solos recentes datados numa sequên
cia cronológica (Goh ei ai., 1976) mostram menores concentra-

is
çoes de C na humina. Esse maior TMR da humina denuncia me-
nor contaminação com materiais recentes.

Scharpenseel (1971a) propôs que os métodos físicos
de separação, baseados no fracionamento do solo em diferentes
tamanhos de partículas eram os mais satisfatórios. Além disso,
o referido autor sugeriu que o húmus pertencente ã fração de
argila (< 2/A.m diâmetro) ou em solos loéssicos, o húmus asso-
ciado às frações de silte e argila (<60ju.m diâmetro) era, pe
dologicamente. a fração mais típica da matéria orgânica do so
Io. A idade em C dessas frações tendia a ser significativa-
mente maior que a idade em C das frações químicas. Scharpen
seel (1971b) estudou o efeito da argila grossa e da silte na
estabilidade da matéria orgânica do solo e observou que estas
tinham maiores TMR do que a fração de areia fina e a fração
de argila fina. Entretanto, trabalhos mais recentes indicaram
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que as frações argila-humus separadas fisicamente dos depósi-
tos loéssicos da Nova Zelândia eram significativamente mais
jovens do que o solo total antes da separação (Goh, Molloy e
Rafter, 1977).
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Ill - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Classificação e Características dos Solos

As amostras de solo usadas nesse estudo foram recolM
das de campos pertencentes à associação de solo Blaine Lake
(Acton e Ellis, 1978) na província de Saskatchewan, Canadá. Os
solos dessa associação são classificados como: Orthic Black
Chernozemic, ou de acordo com a classificação americana, Udic
Argiboroll. São formados a partir de um material lacustre mui-
to uniforme de textura franco siltosa, com um horizonte A. de
aproximadamente 10 cm e um horizonte B de 20 cm de profundida-
de sob o qual se encontra um horizonte C calcárèo.

Quatro campos diferentes foram amostrados, todos em
2

uma area de 1 km . Os campos representavam: uma pradaria virgem;
uma pastagem utilizada por muitos anos para alimentação de gado,
arada 5 anos atrás e cultivada desde então com trigo em anos
alternados; um campo cultivado nos últimos 60 anos e outro cul-
tivado nos últimos 90 anos no mesmo sistema de rotação, isto é,
trigo-pousio-trigo.

A topografia da área era suavemente ondulada (com de
clividades de 0,5 a 2,01).

3.2 - Amostragem e Preparação das Amostras

Fez-se a amostragem de solos representando as quatro
situações enumeradas, em locais fisiograficamente semelhantes e
nunca situados em depressões do terreno. Além disso, procurou-
se qua as espessuras dos horizontes A e B, assim como as textu-
ras dos mesmos, fossem semelhantes entre os quatro diferentes
campos amostrados.

Trabalhou-se com três tipos de amostras:

a) Amostras Simples - foram retiradas três amostras
por local, e três locais por campo, dos horizontes
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A e B, usando-se uma sonda de 10cm de diâmetro
(somente 2 locais foram amostrados no campo
cultivado há 5 anos). No campo virgem amos -
trou-se e analisou-se separadamente a camada
superficial (L-H) do horizonte A. As amostras
foram secadas ao ar no laboratório de um pré-
dio onde nunca se havia realizado experiências

14com C a fim de se evitar contaminações.

Uma vez retiradas as raízes maiores,as
amostras foram destorroadas (rolo de madeira )
e passadas por peneira de 2mm. Após análise
de textura e teores de C,N e PT (Tabelas 1,2,3
e 4 do Apêndice) procedeu-se â mistura, por ho
rizonte, das amostras simples a fim de se obter
amostras compostas por local. Não foram mistu-
radas aquelas amostras simples que apresenta -
raro valores destacantes, em relação ã média,
para os parâmetros analisados.

b) Amostras compostas por local - nessas amostras,
após a homogeneização procedeu-se ao fraciona -
mento em diferentes frações granulometricas.Amos
trás representativas das diversas frações e do
solo total foram analisadas quanto aos teores '
de C,N,PT, S e S-red-HI.

Apôs realizadas as análises procedeu -
-se à combinação, por horizonte, das amostras
compostas por local, para se obter uma amostra
composta, representativa de cada campo.

c) Amostras compostas pot campo - essas quatro amos_
trás, uma para cada campo, foram homogeneizadas'
e submetidas ao fracionamento em diferentes fra
ções granulometricas. Tanto o solo inteiro(< 2ran)
assim como as diferentes frações foram analisa-
dos nos seus teores de C,N,Pj,S e S-red-Hl e
também submetidos ã datação com C.
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3.3 - Fracionamento dos Solos

Nas amostras simples, a distribuição granulométTica
foi determinada pelo "método da pipeta", após destruição da
matéria orgânica com H20_ (St. Arnaud, 1956).

As amostras compostas por local e por campo foram
fracionadas em diferentes tamanhos de partículas após a dis-
persão ultrassônica das mesmas. Antes da sonificação reco -
lheu-se por flotação e sucção as raízes ainda existentes nas
amostras. Utilizou-se uma razão 1:10 de solo para água sonifi
cando 8 minutos a 300 Watts de potência e 25»C com um Braunso
nic 1510. Experimentos iniciais estabeleceram razões, tempo
de exposição e potência mínima requerida para dispersar os
solos. A separação a 50/An foi feita por peneira, a 5yUra por
sedimentação e decantação e a 2 e 0,2 /*m por centrifugaçao.As
frações obtidas foram: areia C>50/#.m), silte grossa (50-5/*m),
silte fina (5-2 /ím), argila grossa 12,-0,2 JAW) e argila fina
(<o,2Itin). Todas as frações foram secadas por congelamento e
depois destorroadas com um almofariz..

3.4 - Análises Químicas

Antes de se proceder às análises químicas as amos-
tras de solo foram peneiradas com malha de 0,149mm (100 mesh).

0 carbono orgânico foi determinado por combustão ia s£
co e titulação do C02 desprendido como descrito por Tiessen
et ai.(1981a). A combustão da amostra foi feita em um forno
a 900*C usando-se MgO, como catalisador. Usou-se oxigênio co
mo gás de arraste, absorvendo-se o CO2 em uma solução O,1N de
NaOH.Seguiu-se então â titulação do ácido carbônico com HC1
0,lN. Com esse método, uma sensibilidade de 0,5mg de C pode
ser facilmente conseguida.

Antes de se dar início ã combustão todas as amos-
tras foram tratadas com ácido clorídrico IN para destruição '
do C inorgânico (na forma de carbonatos) que poderia estar pre
sente nos solos.
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As determinações de N e P totais ford» feitas pela diges
tão do solo com ácido sulfúrico concentrado e perõxido de hi-
drogênio (301) seguida pela análise da amônia e do fósforo num
Auto Analisador Technicon (Thomas et ai., 1967).

0 enxofre total foi determinado por oxidação com hi-
pobrometo de sódio, seguindo-se a redução do sulfato formado a
sulfeto de hidrogênio e finalmente a determinação colorimétri-
ca como azul de metileno (Tabatabai e Bremner, 1970). 0
S-red-HI foi analisado pelo método de Freney et ai. (1969). 0
enxofre inorgânico na forma de sulfato foi extraído com CaCl,
0.01M. e determinado por redução a azul de metileno (Johnson e
Nishita,' 1952).

Todas as análises químicas foram feitas em duplicata
com uma boa concordância entre os resultados. Os coeficientes'
de variação (C.V.,1) foram sempre abaixo de 51.

3.5 - Datação pelo Radiocarbono

As amostras que seguiram para a datação foram as
amostras compostas por campo. Estas amostras receberam trata-
mento especial para evitar qualquer risco de contaminação. A
separação das raízes foi feita por flotação até que não mais
se conseguisse separar nenhuma raiz. Depois disso as amostras
foram secadas e o restante das raízes foi retirado com uma
pinça, checando-se sempre com uma lupa. Retirou-se então
subamostras para o fracionamento em diferentes frações granu-
lométricas. Tanto as amostras do solo total como as diferentes
frações foram tratadas com HC1 diluído (a quente) a fim de se
remover os carbonatos que possivelmente estariam presentes . .
Estas foram então filtradas, lavadas com água e secadas.

Após o tratamento inicial seguiu-se então â obten -
cão do acetileno (Figura A do Apêndice). A amostra de
solo foi queimada .a ' 900 °C em um tubo de' vidro aco
piado a um forno.Após a queima da amostra esta foi transferida
para o forno,onde seguiu-se a combustão da mesma usando-se CuO
como catalisador. 0 CD2 despreendido foi então absorvido em una solução
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de NH.OH e esta foi transferida para um erlenmoyer contendo
SrCl quente. Neíte ponto ocorreu a formação de um precipita-
do branco de SrCO, que foi seco a vácuo e misturado com Mg
(v*l parte de Mg para 1,5 partes de SrCO,). A combustão desta
mistura gerou SrC,- A reação do SrC, com água gerou então o gás
acetileno que após purificação seguiu para contagem em um con-
tador proporcional com sistema de anticoincidencia.

Foram necessários cerca de 3g de C do solo Dará se
obter suficiente acetileno para encher o volume de 1,2 ida câ-
mara de contagem do contador â pressão atmosférica.

0 contador era protegido por um cilindro de aço por
fora do qual havia uma unidade de anticoincidencia que era tam
bem protegida por várias polegadas de aço. 0 "background" era
de aproximadamente 4 c.p.m. 0 procedimento de contagem foi aque-
le de Suess (1954). Cada amostra foi contada por pelo menos 2
períodos de 20 horas a intervalos de uma semana. 0 tempo médio
de residência (t) foi calculado através da equação.

t (anos)= 18500 log (Ao/A) (equação 2.2).

onde Ao, o padrão moderno, era baseado em 951 da atividade do
ácido oxálico NBS, e A era a atividade da amostra desconhecida.
0 tempo médio de residência (TMR) foi dado em anos "before pr£
sent" (B.P.) ou seja, antes de 1950.

Os erros nas medidas dos TMR foram dados, como desvios
padrões (. CT+) os quais incluíram erros de contagem da amostra.

1 A

do ruído de fundo, do padrão, e o erro da meia-vída do C. A
equação usada foi:

6 (anos) a

onde R « Ao/A

G>A * desvio padrão das medidas de A
l?Ao • desvio padrão das medidas de Ao

t l/2 • 5570 anos

\pt l/2 « • 30 anos.
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Efeitos do Cultivo sobre Varias Propriedades do Solo

4.1.1 - Efeitos do Cultivo sobre as Concentrações de

C,N,P.p, S e S-red-HI e sobre o TMR da Matéria

Orgânica do Solo.

HORIZONTE A

Em 5 anos de cultivo as concentrações de C,N,Pj,S e
S-red-HI não diferira» significativamente das do solo virgem (Tabela 4.1).
No entanto,os valores, médios mostram em todos os casos um decrés-
cimo nessas concentrações ao se passar do solo nativo para o
solo cultivado durante 5 anos. A falta de diferenças signifi-
cativas pode ter sido devido ao fato do solo cultivado durante 5
anos ter recebido a contribuição de C,N,P e S contidos na li-
teira do solo virgem. Esta contribuição não foi computada no
solo virgem, jã que a liteira foi separada do solo mineral
por ocasião da amostragem.

Após 60 anos de cultivo do solo observou-se redução
(Tabela 4.1) nas concentrações de C (-321),'N (-261), P^
(-12%), S (-19%) e de S-red-HI (-20%). Estes valores eviden-
ciam o fato de que o cultivo do solo causou perdas de C e nu-
trientes. Tíessen et ai. (1981b) trabalhando com o mesmo so-
lo, determinaram perdas de 32% de C, 34% de N e 12% de P^. Es-
tes mesmos autores observaram que para esses solos as perdas
em Pt deviam ser atribuídas somente à fração orgânica, desde
que a concentração de P inorgânico não variou mesmo após 90
anos de cultivo do solo. Bettany et ai. (1980) observaram per
das de 44% de C, 49% de N, 38% de S e 32% de S-red-HI após 65
anos de cultivo de um solo chernozêmico preto.

Noventa anos de cultivo causaram uma redução ainda
maior nas concentrações de C(-41%), N (-37%), PT (-21%), S
(-29%) e S-red-HI (-34%) (Tabela 4.1). As concentrações de to



Tabela 4.1 - Efeitos do cultivo sobre vários parâmetros do horizonte A de um solo chernozênú
co preto.

c
N

P T
S

S-red-HI

S-red-HI | :

mg/g

»g/g

yg/g

Wg/g

vg/g
S total

Profundidade cm

Densidade g/cm'

Virgem

40,03a

3,65a

764a

401a

228a

57,24a

12,0ab

1,04a

5 anos de cultivo

Al

37,67a

3,50a

728a

392a

218a

S5,74a

13,8b

1,04a

60 anos de

27,28b

2,69b

674b

324b

182b

56,34a

10,lac

1,22b

cultivo

à\

-31,85

-26,30

-11 ,78

-19,20

-20,18

-

-

• 17,0

90 anos de

2 3 , 4 5 b

2,30c

605c

286c

151c

52,96a

9,7c

1,30b

cultivo

Al

-41 ,42

-36,99

-20,81

-28,68

-33,77

-

-19,42

• 2 5 , 0

Obs: 1- Os dados apresentados representam a media de três amostras compostas por local.
2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais hão' são significaticamente diferentes

a St de probabilidade (teste da DMS).
3- L\ indica a variação percentual em relação aos valores do solo virgem.
4- Dos valores de S e S-red-HI apresentados foram subtraídos as concentrações de sulfato iniciais.
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dos esses elementos segues a mesma tendência de diminuição
com o tempo de cultivo, sea nenhuaa indicaçío de estabiliza-
ção (Figura 1). Soaente a concentração de C nío variou signi-
ficativaaente entre 60 e 90 anos de cultivo do solo (Tabela
4.1). Devido i grande variabilidade dos resultados nua aesao
caapo, seria necessário ua número auito maior de aaostras pa-
ra se obter resultados significativos. Tiessea et ai. (1981b)
observaraa para os mesmos solos reduçio nas concentrações de
C,N, e Pr com o tempo, sea nenhuaa tendência ã estabilização
após 60 anos de cultivo. Estes autores atribuíram a causa des_
se declínio constante ãs perdas por erosão associadas a aeno-
res conteúdos de aatéria orgânica do solo (de acordo coa o mo
delo de Voroney et ai. 1981) e a uaa extensão das perdas aos
horizontes subsuperficiais. Nesse caso faz-se necessário a a-
aostragea de todo o perfil se se deseja descrever adequadaaen
te as mudanças nas concentrações da aatéria orgânica e dos nu
trientes das plantas coa o cultivo prolongado do solo.

A datação pelo C foi realizada apenas nas aaos-
tras compostas por campo, devido aos altos custos envoi -
vidos no processo.

As aaostras coapostas por caapo foraa também anali-
sadas quanto aos seus teores em C.N.P , S e S-red-HI. Pode-se
observar (Tabela 11 do Apêndice) que estes valores concordam
com os valores medidos para as amostras compostas por local
(Tabela 4.1) pois também denotam um decréscimo nas concentra-
ções de C,N,P , S e S-red-HI ao longo dos anos de cultivo do
solo. Quanto ao S-red-HI expresso como porcento do S total
não se pode realmente chegar a conclusões definitivas pois os
valores não seguem uma tendência definida ao longo dos anos
de cultivo (Tabela 11 do Apêndice).

Foram determinadas as idades em C do horizonte su
perficial dos solos virgem, cultivado durante 60 anos e culti
vado durante 90 anos. 0 TMR da matéria orgânica do horizonte
A do solo virgem foi 385* 110 anos, indicando uma taxa de re-
ciclagem relativamente rápida, enquanto que para os solos cul_
tivados durante 60 e 90 anos foram 745- 125 anos e 1100* 145
anos respectivamente. Este aumento no TMR da matéria orgânica
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do solo com o tempo de cultivo concorda com os resultados de
vários autores (Campbell et ai. 1967; Martel, 1972; Allison,
1973).

Pode-se concluir então que com o cultivo do solo
houve perdas de matéria orgânica e de nutrientes. Esta perda
foi principalmente de matéria orgânica jovem e menos estável
exposta na superfície do solo. Os maiores TMR da matéria orgâ_
nica residual indicam que esta é uma matéria orgânica mais ve
lha e recalcitrante (estável), sendo portanto de menor valia
para fins agriculturais.

HORIZONTE B

No horizonte subsuperficial (horizonte B) não se ob
servaram variações significativas nas concentrações de C,N, P_,
S e S-red-HI (Tabela 4.2). Entretanto, se os dados forem ana-
lisados em termos de tendências pode-se observar que as con-
centrações de C,N,PT, S e S-red-HI diminuíram após 60
ou 90 anos de cultivo do solo.

Tiessen et ai. (1981b) observaram que o cultivo pro
longado (90 anos) causou uma redução nas concentrações de C e
N do horizonte B de 25 e 311, respectivamente. Newton et ai.
(1945), Haas et ai. (1957) e Martel e Deschenes (1976) também
observaram perdas de C e N no horizonte B, se bem que estas
foram consideravelmente menores do que no horizonte A.

A datação pelo * C foi realizada nas amostras com-
postas por campo. No horizonte B, somente as amostras do solo
virgem e do solo cultivado durante 60 anos foram submetidas ã
datação. Estas amostras também foram analisadas quanto aos
seus teores de C,N,PT, S e S-red-HI (Tabela 11 do Apêndice).
0 TMR da matéria orgânica do solo virgem foi 2420- 140 anos e
do solo cultivado durante 60 anos foi 2560- 155 anos. Obser-
va-se que estes valores não diferem, o que era de se esperar,
desde que também não houve variação significativa nas concen-
trações de C do horizonte B apôs 60 ou mesmo 90 anos de culti
vo. Estes elevados valores pa^a o TMR quando comparados com



Tabela 4.2 - Efeitos do cultivo sobre vários parâmetros do horizonte B de um solo chernozemico
preto.

Virgem 5 anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

Al ò\ At

14,12 a - 13,02a

1,53a - 1,43a

538a - 512a

234a - 237a

136a - 139a

58,42a - 58,10a

28,7a - 22,8b -21,11

1,39a - 1,38a

Obs: 1- Os dados apresentados representam a média de três amostras compostas por local.
2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais.não são significativamente diferentes a 51 de probabilidade

(teste da IMS).
3- A \ indica a variação percentual em relação aos valores do solo virgem.
4- Dos valores de S e de S-res-HI apresentados foram subtraídas as concentrações de sulfato iniciais.

> 5. Os valores de profundidade do horizonte B são considerados deste a superfície do solo até o final do horizonte
B (ou seja, espessura do horizonte A + espessura do horizonte B).

c
N

s
S-red-HI

S-red-HI '•

»g/g

»g/g

Ug/g

yg/g

ug/g

I S total

Profundidade cm

Densidade g/cm»

14,11a

1,63a

S57a

249a

144a

57,64a

28,9a

1,33a

16,52a

1,69a

542a

247a

146a

58,90a

27,8ab

1,39a

N>
OO
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os do horizonte A indicam então muito menores taxas de reci-
clagem para este horizonte e estão de acordo com observações
de vários outros autores (Broecker et ai.,1956; Jenkinson,
1969; Herrera e Tamers, 1971).

4.1.2 - Efeitos do Cultivo sobre a Quantidade de S-red-
HI Expresso corno % do Enxofre Total

Devido à grande variabilidade entre repetições, o
S-red-HI expresso como porcentagem do S total não variou si-
gnificativamente era aitfcos os horizontes. Pode-se no entanto, ob-
servar uma ligeira tendência ao decréscimo desses valores com
o cultivo do solo (Tabelas 4.1 e 4.2). Entretanto, Bettany et
ai. (1980) e Mc Laren e Swift (1977) observaram que o S-red-
HI expresso como % do S total aumentou com o tempo de cultivo
do solo. Os autores acima mencionados concordaram com a con-
clusão de Freney et ai. (1971, 1975) de que o S-red-HI ê de
natureza mais transitória do que o S ligado ao C (C-S) e ê
também de maior importância na mineralização a curto prazo do
S. Os maiores valores de S-red-HI (expresso como % do S to-
tal) nos solos cultivados foram explicados pelo fato de que o
C-S seria convertido a S-red-HI que seria então mineralizadoa
sulfato. Isso tenderia a manter o nível da fTação S-red-HI en
quanto a fração C-S diminuiria.

4.1.3 - Efeitos do Cultivo sobre as Razões C/N,C/PT,C/S
e N/S

No horizonte B as razões C/N, C/P-j, C/S e N/S não
variaram significativamente com o tempo (Tabela 4.3). Obser-
vando também os valores médios não se chega a nenhuma conclu-
são em termos de tendências. Enquanto isso, no horizonte A po
de-se chegar a várias conclusões:

A razão C/N no horizonte A não variou significativa
mente com o tempo de cultivo indicando que a variação nas con
centrações de C e de N foram proporcionais, ou seja, C e N se
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Tabela 4.3 - Efeitos do cultivo sobre as razões C/N, C/P~ , C/S

e N/S dos horizontes A e B de um solo chernozêmico preto.

C/N

C/PT

C/S

N/S

C/N

C/PT

C/S

N/S

Virgem

10,98a

52,36a

100,34a

9,15a

8,71a

25,40a

57,16a

6,55a

5 anos

HORIZONTE

10,74a

51,66a

96,02a

8,94a

HORIZONTE

9,78a

30,51a

66,88a

6,84a

60

A

10

40

84

8

B

9

26

61

6

anos

,15a

,42b

,34b

,32ab

,19a

,26a

,08a

,62a

90 anos

10,20a

38,74b

82,24b

8,C5b

9,14a

25,11a

55,66a

6,03a

Obs: 1- Os dados apresentados representam a média de três amos_

trás compostas por local.

2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não

são significativamente diferentes a 51 de probabilidade

(Teste da DMS).
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perderam a uma mesma velocidade com o cultivo do solo (Tabela
4.3). Martel e Deschenes (1976), observaram uma considerável
redução nas razões C/N com o cultivo do solo. Entretanto, es-
tes autores trabalharam com solos de floresta que apresentavam
altas razões C/N no solo virgem e um horizonte superficial mui_
to rico em matéria orgânica de fácil decomposição.

A razão C/P-no horizonte A diminuiu consideravelmente
com o tempo de cultivo (Tabela 4.3) indicando uma estabilidade
relativa do Pj quando comparado ao C. Esta mesma conclusão po-
deria ser aplicada ao P orgânico, dede que Tiessen et ai. (1981b),
trabalhando com os mesmos solos, observaram que as perdas de P~,
podiam ser atribuídas somente ã fração orgânica, pois que a fr£
ção inorgânica não variou significativamente com o cultivo do
solo. Mc Gill e Cole (1981) concluíram que a relativa estabili-
dade do P orgânico quando comparada ao C e ao N orgânicos, po-
dia ser atribuída a propriedades inerentes do processo de mineraliza
cão biológica-«bioquímca,que libera P orgânico como uma conseqüência
da nineralização do C. Enquanto isso, Barber (1979) achou que po-
dia haver uma biociclagem do P através de raízes de plantas de
grande penetração, causando um enriquecimento relativo de P no horizonte
superficial. Neste ponto vale salientar que a estabilidade do
P varia dependendo do sistema de cultivo e de manejo do solo
(Haas et ai.; 1961; Chater e Mattingly, 1980; BarTow, 1961).

Observando as razões C/S e N/S para o horizonte A (Ta-
bela 4.3) pode-se notar qua ambas seguem uma tendência è dimi-
nuição com o tempo de cultivo do solo. Estes resultados estão
de acordo com o trabalho de Bettany et ai. 11980) que também
observaram menores perdas de S (38%) comparadas com o C (441)
e N (491) e razões C/N/S decrescentes após 65 anos de cultivo
de um solo Chernozênico preto na província de Saskatchewan, con
cluindo que o S é mais resistente à mineralização durante os
processos de cultivo do que o C e o N.

HI4.1.4.- Perdas Totais de C,N,PT,S e S-red-

Quando se exprime as perdas de matéria orgânica e
nutrientes em termos de concentrações (peso/peso) pode-se ter
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uma idéia da estabilidade e da ciclagem da matéria orgânica
do solo. Se esses dados forem expressos em termos de quantidji
de total, ou seja, em toneladas por hectare, obtém-se a quan-
tidade total de matéria orgânica perdida de um solo devido aos
efeitos combinados dos processos de mineralização e de erosão
(se este for o caso).

A avaliação da quantidade total de matéria orgânica
baseada na área (ton/ha) requer que sejam consideradas as ca-
racterísticas de todo o perfil tais como espessura do horizon
te, profundidade total do perfil e densidade aparente. A in-
clusão desses fatores adiciona uma grande variabilidade aos
dados, por isso se faz necessário técnicas de amostragem e se_
leção de locais muito cuidadosas como também um grande número
de amostras de cada campo (Martel e Deschenes, 1976).

As perdas totais tomando como base a área foram cal̂
culadas multiplicando-se os valores médios das concentrações
pelas densidades aparentes médias e pelas espessuras médias
de cada horizonte (dados nas Tabelas 4.1 e 4.2). As quantida-
des de C.N.Py, S e S-red-HI do horizonte A foram então soma-
das ãs respectivas quantidades do horizonte 8. Devido â gran-
de variabilidade nos dados mencionados só foram feitos os cál̂
culos para o solo nativo e para o solo cultivado durante 90
anos (Tabela 4.4).

0 cultivo aumentou significativamente a densidade
aparente dos horizontes superficiais (Tabela 4.1). Era de se
esperar que tal acréscimo fosse paralelo a um decréscimo na es_
pessura do horizonte A. Entretanto os dados obtidos (Tabela
4.1) não mostram esse efeito porque a espessura do horizonte
torna-se muito variável com o cultivo, fazendo cem que a mai£
ria das mudanças na espessura do horizonte A se tornem esta-
tisticamente não significativas (exceto para o solo cultivado duran
te 90 anos). Tal efeito pode ser atribuído ao fato de que o
cultivo induziu mudanças de posição do solo superficial no
campo, havendo então zonas de acúmulo nas depressões e zonas
de perdas nas partes mais altas. Observações no campo concor-
daram com essas explicações.

Concluindo, observa-se que apôs 90 anos de cultivo
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Tabela 4.4 - Conteúdo total (t/ha) e perdas de C, N, Pi., S e
S-red-HI após 90 anos de cultivo do solo.

N P_ S S-red-HI

Virgem Conteúdo t/ha 81,7 8,22

90 anos Conteúdo t/ha 53,1 5,50

perdas t/ha 28,6 2,72

perdas A* -35* -33e,

2,20

1,70

0 ,5

-231

1,06

0,79

0,27

-251

0,61

0,44

0,17

-281

Obs: 1 - Os dados apresentados para cada elemento foram calcula-
dos através das concentração média, espessura média e
densidade aparente média de três amostras compostas por
local de cada horizonte . Os valores obtidos para hori-
zonte A somados aos valores do horizonte B.

2 - Ai indica a variação percentual com o cultivo do solo
tomando como base o campo virgem.
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as concentrações de C,N,Pt,S e S-red-HI diminuíram considera-
velmente, a densidade aparente do horizonte superficial aumen
tou 251 e a espessura do horizonte A+B foi reduzida em 201
(Tabelas 4.1 e 4.2). 0 efeito líquido correspondeu ã penlas de
28,6, 2,72, 0,5, 0,27 e 0,17 ' t/ha de C,N,PT,S e S-red-HI a-
põs 90 anos de cultivo do solo (Tabela 4.4). Vale salientar
novamente que a liteira não foi incluída no cálculo das quan-
tidades totais de C,N,P-,S e S-red-HI do solo virgem. Se as-
sim tivesse sido feito estas perdas seriam ainda maiores. Pa-
ra os mesmos solos, Tiessen et ai. (1981b) observaram perdas
de 45, 4 e 0,7 t/ha de C,N e P̂ . após 90 anos de cultivo (eŝ
tes autores consideraram a contribuição de C,N e P* da litei-
ra no solo yirgera).

Parece então que após o cultivo prolongado as per-
das de matéria orgânica e nutrientes nesse solo foram acresci^
das pela erosão do solo superficial, como ficou evidenciado
pela redução na espessura do horizonte A + B . Alem do mais,
observou-se uma tendência à redução da matéria orgânica do h£
rizonte B.A combinação desses fatores parece responsável pela
continuação das perdas de C,N,P-r,S e S-red-HI depois de mais
de 60 anos de cultivo.

4.2 - Efeitos do Cultivo sobre Várias Propriedades das Dife-
rentes Frações Granulometricas do Solo

4.2.1 - Efeitos do Cultivo sobre a Distribuição Granu-
lométrica do Solo

A variação nas percentagens de areia (A), silte
grossa (SiG), silte fina (SiF), argila grossa (AG) e argila
fina (AF) com o tempo de cultivo do solo encontra-se na figu-
ra 2. Os dados representam valores médios das amostras compos-
tas por local. Estes mesmos valores acompanhados dos respecti-
vos desvios padrões se encontram na Tabela 5 do Apêndice.

Apôs noventa anos de cultivo observou-se um decresci
mo nas percentagens de SiG (-5,24$) e de SiF (-1.421) do hori-
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zonte A, provavelmente causados pelos processos erosivos do
vento. A erosão pelo vento é um fenômeno muito comum na re-
gião e ficou evidenciada pela redução na espessura do hori-
zonte A + B (Tabela 4.2) e por simples observações no campo.
Este decréscimo nas frações de silte foi aproximadamente com
pensado por um acréscimo na fração de areia (+9,211). Enquan
to isso, as percentagens de AG e AF não variaram significati_
vãmente, excetuando-se a AF após 60 anos de cultivo (Tabela
5 do Apêndice).

No horizonte B não se observou nenhuma variação si_
gnificativa, em relação ao solo virgem, nas percentagens das
diferentes frações granulométricas após 5, 60 e 90 anos de
cultivo do solo (a menos de um acréscimo na SiF após 60 anos
de cultivo) (Tabela 5 do Apêndice).

4.2.2 - Efeitos do Cultivo sobre as Concentrações de
C,N,PT,S e S-red-HI e sobre o TMR da Matéria
Orgânica

A variação nas concentrações (expressas em peso/pe
so da fração) de C,N,PT,S e S-red-HI das diferentes frações
do horizonte A com o tempo de cultivo pode ser visualizada
nas Figuras 3, 4, 5, 6 e 7. Os valores médios (acompanhados
dos respectivos desvios padrões) assim como a variação per-
centual em relação aos valores do solo virgem (At) para os
horizontes A e B se encontram nas Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 do
Apêndice.

A datação pelo 1 4C foi feita nas frações de SiG,
SiF, AG e AF do horizonte A das amostras compostas por campo
dos solos virgem e cultivado durante 60 anos (Tabela 4.5). 0
resultado do fracionamento e as concentrações de C.N.P^.S e
S-red-HI nas diversas frações das amostras compostas por cam
po podem ser encontrados nas Tabelas 12, 13, 14, 15, 16 e 17
do Apêndice.
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4.2.2.1 - Efeitos sobre as Concentrações de C
e sobre o TMR da Matéria Orgânica

HORIZONTE A

Pode-se observar (Figura 3) que a fração de SiF foi
a que apresentou maior concentração de C (mg/g fração) concoi:
dando com os resultados de Anderson et ai. (1981), seguindo-
se da AG, da AF e da SiG. A fração de areia apresentou concen
tração de C muito baixa e variável. Uma certa parte das raí-
zes e outros materiais vegetais permaneceu nesta fração apôs
o fracionamento do solo. Como o solo virgem apresenta maior
quantidade de raízes e material vegetal no horizonte superfi-
cial do que os solos cultivados, as perdas nessa fração são
relativamente altas (Tabela 6 do Apêndice).

As concentrações de C de todas as outras frações
granulometricas decresceram com o cultivo do solo (Figura 3).
A fração de AF foi a que apresentou maiores perdas de C
(-43,241) após 90 anos de cultivo e estas perdas jã começaram
a ser significativas apôs 5 anos de cultivo do solo. Seguiram
se então as frações de SiG, AG e SiF com perdas de -39,121,
-33,411 e -22,541 respectivamente, após 90 anos de cultivo
(Tabela 6 do Apêndice).

A datação pelo l4C das frações desde SiG até AF do
horizonte A do solo virgem mostrou que a diferença entre os
TMR destas frações se encontrava dentro dos desvios padrões
(Tabela 4.5). No entanto, observando-se os valores médios, as
frações de SiG e AF foram as que apresentaram os menores TMR,
seguindo-se da SiF e da AG. De acordo com Anderson et ai.(1981)
seria de se esperar que o TMR da AF fosse significativamente
menor que o TMR da SiF e da AG, pois a matéria orgânica asso-
ciada à AF seria bem mais jovem do que a matéria orgânica as-
sociada as outras duas frações. Entretanto, os desvios
padrões envolvidos nos processos de contagem não deixaram per_
ceber claramente esta diferença.

Apôs 60 anos de cultivo houve um grande aumento no
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Tabela 4.5 - Efeitos do cultivo sobre o TMR da matéria orgâ
nica do solo total e das diferentes frações granulométri_
cas do horizonte A.

Virgem 60 anos de cultivo

ancs

Solo total 385 - 110 735 - 125

SiG 345 - 115 385 - 110

SiF 44G - 115 9CG - 120

AG 53G - 115 9G5 - 12G

AF 4GG t U S 965 í 145

Obs: 1 - A datação pelo lhC foi realizada nas amostras com
postas por campo.

2 - Os desvios padrões incluem os erros de contagem
da amostra, do ruído de fundo, do padrão, e o erro
da meia-vida do " C .
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TMR da AF (cerca de 140) em relação ao solo virgem), enquanto
que o TMR da SiG permaneceu aproximadamente constante (Tabela
4.5). A fração de SiF e depois dela a AG também apresentaram'
considerável acréscimo nos seus TMR após 60 anos de cultivo
do solo. Observa-se então que o cultivo do solo causou diferen
tes efeitos na matéria orgânica das diferentes frações granu-
lometricas do solo.

Os dados obtidos comprovam então as teorias (Chiches_
ter, 1969; Cameron e Posner, 1979; Anderson, 1979; Anderson
et ai., 1981) de que a AF exerce uma função protetora sobre a
matéria orgânica a ela associada. Com o cultivo do solo esta
matéria orgânica jovem e lábil fica desprotegida e é rápida -
mente decomposta pelos microorganismos. A matéria orgânica re
sidual ê então uma matéria orgânica velha, mais estável e de
menor valia como fonte de nutrientes.

A fração de SiG também apresentou grandes perdas
de matéria orgânica com o cultivo do solo (Tabela 6 do Apêndi^
ce), no entanto o TMR desta fração não variou com o cultivo
do solo, indicando que a matéria orgânica residual (com um
TMR de 3851 110 anos) é uma matéria orgânica jovem e eficaz
como fonte de nutrientes. Não foi possível explicar o que
ocorreu nessa fração. Também não se encontrou na literatura
nenhum trabalho com o qual se pudessem fazer comparações. São
necessárias mais pesquisas nesta área.

Do mesmo modo que a AF, a SiF e a AG também apresen
taram grande aumento nos seus TMR com o cultivo do solo, indi_
cando que a matéria orgânica residual também apresenta uma
baixa taxa de reciclagem.

HORIZONTE B

Devido â grande variabilidade nos resultados tor-
nou-se muito difícil tecer quaisquer comentários sobre os
efeitos do cultivo nas diferentes frações granulometricas do
horizonte B. A variação nas concentrações de C das diversas
frações foi na grande maioria dos casos não significativa (Ta
bela 6 do Apêndice). Seria necessário então um número muito
maior de amostras para possibilitar qualquer tipo de conclusão.
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4.2.2.2 - Efeitos sobre as Concentrações de N,PT,
S e S-red-HI

HORIZONTE A

Do mesmo modo que para o C, as frações de SiF,AG e AF
foram as que apresentaram maiores concentrações (em mg/g fração)
de N (Figura 4), o que já era de se esperar pois VSTÍOS autores
(Chichester, 1969; Turchenek e Oades, 1979; Anderson et ai.,1981)
observaram que o N segue a mesma linha de distribuição entre as
diferentes frações granulométricas que o C. As maiores perdas '
de N foram observadas na AF e na SiG (-45,121 e-36,55% em rela
ção ao solo virgem, após 90 anos de cultivo), seguindo-se da AG
e SiF (Tabela 7 do Apêndice). Também como para o C, a AF não sõ
foi a fração que apresentou maiores perdas de N, como estas já
começaram a ser significativas após 5 anos de cultivo. Cameron
e Posner (1979) observaram que o N presente nas frações de argi_
Ia é imediatamente mineralizável, particularmente aquele asso -
ciado ã argila mais fina.

Assim como para o C e o N, as frações de SiF, AG e AF
foram as que apresentaram maiores concentrações (em^lg/g fração)
de PT (Figura 5). Entretanto, a AG foi a que apresentou a maior
concentração de Pj entre as três frações. As concentrações de
P_ nas frações de SiG e de areia foram muito mais baixas do que
nas outras frações. Syers et ai. (1968) observaram que a concen
tração de Pj era maior nas frações de argila (AF+AG) e os valo-
res eram aproximadamente três vezes maiores do que para as amos -
trás de solo total. As frações de areia e SiG não apresentaram
variação significativa em suas concentrações de P^ após 90 anos
de cultivo (com excessão de um acréscimo significativo após 5 anos
de cultivo). As perdas de P~ das frações de SiF,AG e AF foram
aproximadamente da mesma magnitude (cerca de -241 após 90 anos
de cultivo), mas para a SiF e AG estas já começaram a ser signi^
ficativas após 5 anos de cultivo (Tabela 8 do Apêndice).Pode-se
observar então que a distribuição de P™ nas diferentes frações
não ê a mesma que a do C.

As frações de SiF, AG e AF foram as que apresentaram1

as maiores concentrações (emUg/g fração) de S e S-red-HI
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(Figuras 6 e 7). Do mesmo modo que para o P~, a fração de AG
foi a que apresentou maiores concentrações de S e S-red-HI en
tre as 3 frações. A fração de AF foi a que apresentou maiores
perdas de S e S-red-HI e estas perdas já começaram a ser si-
gnificativas após 5 anos de cultivo, indicando que do mesmo
modo que para o C e o N , o S e o S-red-HI da AF foram minera-
lizados a curto prazo após o início do cultivo do solo. Ou se
ja, a AF exerce proteção sobre estes nutrientes e com o culti_
vo do solo esta proteção desaparece e tanto o C como o N, o S
e o S-red-HI tornam-se disponíveis. Anderson et ai. (1981) ob
servaram que pelo menos parte do S presente nas frações de ar
gila era altamente lábil e constituía uma possível reserva de
S devido à sua proteção física.

HORIZONTE B

Do mesmo modo que para o horizonte A, as frações de
SiF, AG e AF foram as que apresentaram maiores concentrações
de C,N,PT,S e S-red-HI (Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 do Apêndice).

A grande variabilidade nos resultados impediu de se
observar variações significativas nas concentrações de C,N,PT,
S e S-red-HI das diversas frações granulométricas com o culto,
vo do solo. Entretanto, observou-se que a fração de SiF apre-
sentou um acréscimo nas concentrações desses elementos após 5
anos de cultivo do solo. Este acréscimo poderia ser explicado
como uma eluviação da fração de SiF do horizonte A para o B.
Também se observou que a fração de AF apresentou perdas de S-
red-HI (264 de perdas em relação ao solo virgem após 90 anos
de cultivo) e estas perdas já foram significativas após 5 anos
de cultivo (Tabela 10 do Apêndice).

4.2.3 - Efeitos do Cultivo sobre a Quantidade de S-red-
HI Expresso como % do S Total

Np horizonte A a quantidade de S-red-HI expresso co
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mo porcento do S total não variou significativamente com o
tempo de cultivo em nenhuma das frações granulomêtricas, com
exceção de um decréscimo na AF apôs 5 anos de cultivo (Tabela
4.6). Observar os efeitos do cultivo em termos de tendências
apresentadas pelos valores médios poderia dar margem a conclu
soes errôneas. 0 ideal seria ter um número muito maior de a-
mostras de modo que os desvios padrões da média fossem menores.Deste
modo poder-se-ia chegar a conclusões realmente confiáveis.

Do mesmo modo que para o horizonte A, as quantida-
des de S-red-HI como % S total para as diferentes frações gra
nulométricas do horizonte B também foram muito variáveis im-
possibilitando quaisquer conclusões (Tabela 4^.6).

4.2.4 - Efeitos do Cultivo sobre as Razões C/N,C/SéN/S

HORIZONTE A

Devido ã grande variabilidade nos resultados,não fo-

ram apresentados os valores das razões para a fração de areia.

As razões C/N das diversas frações granulomêtricas
não variaram significativamente com o cultivo do solo, indi-
cando que as perdas de C e de N foram proporcionais ao longo
dos anos (Tabela 4.7). Isto já era de se esperar desde que o
N se encontra estabilizado no solo juntamente com o C e tende
a ser mineralizado ao mesmo tempo que o C ao qual está ligado
é oxidado a C02 (Mc Gill, 1979; Mc Gill e Cole, 1981).

As razoes C/S e N/S da SiF sofreram acréscimos si-
gnificativos com o cultivo do solo (Tabela 4.7), indicando que
o S é menos resistente à mineralização do que o C e o N nessa
fração.

0 S orgânico pode se apresentar ligado diretamente
ao C (C-S) ou na forma de ésteres (S-red-HI) não ligados dire_
tamente ao C (Freney et ai., 1971). Desse modo pode-se esperar
que o S seja ou não mineralizado ao mesmo tempo que o C (Mc
Gill e Cole, 1981). Na fração de SiF percebeu-se que este se
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Tabela 4.6 - Efeitos do cultivo sobre a quantidade de S-red-HI
expresso como t do S total nas diferentes frações granulomê
tricas do solo.

SiG

SiF

AG

AF

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

40,06a

48,9Ga

63,26a

57,75a

23,66a

50,28a

72,93a

73,73a

5 anos

* _ _
HORIZONTE

38,98a

56,55a

63,90a

46,48b

HORIZONTE

29,85a

60,68ab

72,20a

62,06ab

6G anos

A
37,56a

53,84a

66,04a

55,23a

B

26,39a

52,43ab

82,07a

55,04b

90 anos

32,41a

63,36a

63,03a

58,82a

24,19a

70,93b

75,93a

58,04b

Obs: 1-Dados representam os valores médios de três amostras com
postas por local.

2-Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não são
significativamente diferentes a 5* de probabilidade (tes-
te da DNS).
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Tabela 4.7 - Efeitos do cultivo sobre as razões C/N, C/S e N/S

das diferentes frações granulometricas do horizonte A.

SiG

SiF

AG

AF

SiG

SiF

AG

AF

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

13,08a
12,46a

9,70a
8,91a

121,86a
101,90a

75,02a
68,18a

9,26ab
8,19a
7,76a
7,65a

5 anos

12,58a
11,53a
9,26a
9,50a

130,28a
117,63b

75,90a
70,60a

10,36b
10,20ab

8,30a

7,47a

C/N

C/S

N/S

60 anos

13,40a
11,47a

9,98a
9,34a

114,15a
123,67b

79,36a
70,45a

8,50ab
11,11b

7,97a
7,57a

9G anos

12,60a
11,91a

8,80a
9,42a

101,56a
122,72b

65,63a
68,33a

8,05a
10,32ab

7,43a
7,26a

Obs: 1- Os dados representam a média de 3 amostras compostas

por local.

2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não

são significativamente diferentes a 51 de probabilidade,
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Tabela 4.8 - Efeitos do cultivo sobre as razões C/N, C/S e N/S
das diferentes frações granulometricas do horizonte B.

SiG

SiF

AG

AF

SiG

SiF

AG

AF

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

11,16a
11,76a

9,69a
10,70a

54,32a
85,46a
69,01a
59,26a

4,96a
7,28a
7,13ab
5,57a

5 anos

10,82a
10,06a

9,70a
11,70a

69,20b
94,09a
68,10a
64,50a

6,48b
9,44b
7,00ab
5,51a

C/N

C/S

N/S

60 anos

10,98a
11,53a

9,41a
10,80a

59,84ab
90,70a
71,50a
56,51a

5,49ab
7,85a
7,62a
5,21a

90 anos

11,88a
10,61a

9,41a
11,61a

62,06ab
89,31a
56,20a
50,82a

5,22ab
8,45ab
5,95b
4,49a

Obs:1-Os dados representam a média de 3 amostras compostas por
local.

2-Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não são
significativamente diferentes a 5% de probabilidade.



mineraliza mais rapidamente que o C e o N associados ã esta
fração.

HORIZONTE B

Devido ã grande variabilidade nas concentrações de
C,N, e S das diferentes frações granulometricas com o tempo
de cultivo, as razões C/N, C/S e N/S são também muito variá-
veis (Tabela 4.8), ficando impossível tirar conclusões
quanto ao seu comportamento com o tempo de cultivo, nas dife-
rentes frações granulometricas.

4.2.5 - Efeitos do Cultivo sobre as Concentrações (em
peso/peso de solo) de C,N,P^., S e S-red-HI das
Diferentes Frações e Contribuição de cada Fra-
ção para as Perdas Totais

HORIZONTE A

Todas as frações granulometricas apresentaram redu-
ção nos seus teores de C e N apôs 60 ou 90 anos de cultivo do
solo (Tabelas 4.9 e 4.10). As frações de SiG e AG foram as que
mais concorreram para as perdas de C e N do solo (cerca de 681
das perdas totais de C e 641 das perdas de N após 90 anos de
cultivo podem ser atribuídas a estas duas frações). A fração
de SiF também contribuiu bastante para as perdas de C eNdoso
Io (cerca de 16,01 e 15,01 das perdas totais de C e N respecti-
vamente). Apesar das grandes perdas de C e N (expressos em mg/
g fração) na fTação de AF (Tabelas 6 e 7 do Apêndice), esta
fração contribuiu muito pouco para as perdas totais de C e de
N.

Após 90 anos de cultivo as frações de SiG, SiF, AG
e AF apresentaram um decréscimo significativo em seus teores
de Fj (expresso em yUg/g solo) (Tabela 4.11). A fração de AG



Tabela 4.9 - Efeitos do cultivo sobre a concentração de C (mg/g solo) das diferentes frações
granulomêtricas do solo.

A

SiG

SiF
AG

AF
iF

A
SiG

SiF

AG

AF

rF

Virgem

1,79a

11,02a

6,45a

13.80a

3,83a

36,89

0,42a

2.24a

1,60a

6,86ab

2.91a

14.02

S anos

1,

11,
5,

13,

2,

3S.

0,

2.

2.

7,

2.

15,

de cultivo

14ab

82a

77ab

30a

96 bc

00

22a

98a

08a

65a

70ab

63

60 anos de

- - - mg/g

HORIZONTE

l,02ab

6,94b

4,84bc

10.88b

3,4Sab

27,1o

HORIZONTE

0,23a

2,16a

2.00a

6,S3ab

2,74a

13,66

cultivo

solo - - - -

A
CPI
- 7,89

-41,80

-16,50

-29,90

- 3,89

B

-

-

-

-

—

90

0

5

3

8

2

21

0

2

1

6

2

12

anos de

,69b

,84b

,95c

,69c

,50c

,67

,16a

,47a

,81a

,06b

,10b

.60

cultivo

CP\
- 7,23

-34.00

-16,40

-33,60

- 8,74

-

-

-
-

-

Obs. 1- Os dados representan valores médios de 3 amostras compostas por local.
2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não são significativamente diferentes a St de proba-

bilidade (WS).
3- CPI representa a contribuição percentual de cada fração para as perdas totais de C do solo.
4- EF representa o carbono total das frações.



Tabela 4.10 - Efeitos do cultivo sobre a concentração de N (mg/g solo) das diferentes frações
granulométricas do solo.

ViTgem S anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

A
SiG

SiF
AG
AF

SF

A
SiG
SiF
AG
AF
IF

0,21a
0,84a
0,S2a
1,42a
0,43a
3,41

Ó,03a
0,20a
0,13a
0.71a
0,28a
1,36

0,09b
0,94a
0,50a
1.44a
0,32bc
3,29

0,03a
0,28a
0,21b
0,78a
0,23ab
1,53

- - mg/g solo

HORIZONTE A

0,06b

0,51b
0,44ab

1,09b

0,37b

2,47

HORIZONTE B

CPt
-15,96

-35,10

- 8,51
-35,10

- 6,38

-

0,02a
0,19a
0,18ab
0,69a
0,26ab
1.34

0,09b

0,46b

0,33b
0,99b

0,27c
2,14

0,02a
0,21a
0,17ab
0,65a

0,18b

1,24

CPI
- 9,
-29.

-14,
-33,

-12,
-

m

*

4S
92
96
86
60

i

1 - Os dados representam valores médios de 3 amostTas compostas d<
2 - Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não são ..ignificativãmente diferentes a St de proba-

bilidade QMS).
3 - CPt representa a contribuição percentual de cada fração para as perdas totais de N do solo.
4 - O» representa o nitrogênio total das frações.



Tabela 4.11 - Efeitos do cultivo sobre a concentração de Rr (yg/g solo) das diferentes frações

granulometricas do solo.

Virgem 5 anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

A
SiG
SiF
AG
AF
EF

A
SiG
SiF
AG
AF
EF

33.7a

162a

88.8a

325a

79.1a

688

32.1a

131a

35,Ia

219a

83,4a

501

50,7ab

204b

72,0ab

270b

64,6b

660

44.2a

138a

41,8a

218a

67,8a

510

- - ug/g so lo

HORIZONTE A

37.7ab

157ac

65,8b

255bc

87,7c

603

HORIZONTE B

CPI
+ 4,70

- 5,90

-27,10

-82,40

+10,10

-

37,1a
145a

43,4a
200a

73,1a
499

54,4b

137c

53b

236c

71,8d

552

42,2a

130a

38,8a

198a

63,6b

473

CPt
+ 15

-18
-26
-65

- 5

.22
,38
.32
.44
,37

-

-

-

-

-
_

Obs. 1- Os dados representam valores médios de 3 amostras compostas do local.
2- Dados na horizontal acompanhados de letTas iguais não são significativamente diferentes a 51 de probabi-

lidade (IMS).
3- CPI representa a contribuição percentual de cada fração para as perdas totais de P̂ . do solo.
4- EF representa o fósforo total das frações.



Tabela 4.12 - Efeitos do cultivo sobre a concentração de S (ug/g solo) das diferentes frações

granulométricas do solo.

Virgem 5 anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

A
SiG

SiF
AG
AF
EF

A
SiG
SiF
AG
AF
EF

13.6a

91,6a

63,1a

184a

56,0a

408

7.55a

40.9a

18.7a

99.7a

49,9a

217

12,9a

91,2a

49,1b

177a

41,9b

372

9.04a

43,1a

22,2a

113a

41,8a

229

• - - Wg/g solo

HORIZONTE A

12,
60,

39.

7a
,8b

lc

137b

49,

299

,0c

HORIZONTE

CPI
- 0,82

-28.26

-21.99

-43,12

- 6,42

-

B

8,36a

36,1a

22,2a

91,8a

49,5a

208

13.9a

:8,7b

32,0c

133b

36,7b

274

9,75a

42.1a

20.2a

112a

41,2a

225

• 0

-24

-23

-38

-14

CPt
.22

,55

.19

,06

.40

-

-

-

-

-
_

Obs, 1-Os dados representan valores médios de 3 amostras compostas do local.
2-Dados na horizontal acompanhados de letras iguais.não" são significativamente diferentes a 51 de probabi-
lidade (DMS).

3-CPl representa a contribuição percentual de cada fração para as perdas totais de S do solo.
4-EF representa o enxofre total das frações.



Tabela 4.13 - Efeitos do cultivo sobre a concentração de S-red-HI (ug/g solo) das diferentes

frações granulométricas do solo.

Virgem 5 anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

A
SiG

SiF
AG
AF
ZF

A
SiG
SiF
AG
AF
IF

2,08a
36,3a

30,8a

116a

32.5a

218

1,36a

9,65a

9,39a

72,2a

36,4a

129

3,16a

35,5a

27,7ab

112a

19,4b

198

1,50a

12.95a

13,4a

81,6a

25,9b

135

- - yg/g solo -

HORIZONTE A

3,03a

22,6b

21,3b

90,7b

27,0c

165

HOROZINTE B

1,57a

9,51a

11,9a

74,9a

26,9b

125

CPI
+ 1.

-25,

-17,

-47,

-10,

79
85

92
74

38

2.
18,

19,

83,

21.
146

1.
10,

14,
83,

23,

133

89a
2b

7b

6b

6b

38a

Ia

Ia

6a

9b

CPt
+ 1,

-25,

-15,

-45,

-15,
-

-

12
14

42

00

14

Obs. 1- Os dados representam valores médios de 3 amostras compostas do local.
2- Dados na horizontal acompanhados de letras iguais não são significativamente diferentes a 51 de probabi-

lidade (DMS).
3- CPI representa a contribuição percentual de cada fração para as perdas totais de S-red-HI do solo.
4- ZF representa o S-red-HI total das frações.

C/l
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foi a que mais contribuiu para as perdas totais de P_ (cerca

de 651 das perdas totais); seguindo-se as frações de SiF

(cerca de 261) e de SiG (cerca de 181). A fração de AF con-

tribuiu muito pouco para as perdas totais e a fração de areia

sofreu um acréscimo no seu teor em PT após 90 anos de cultivo.

Todas as frações granulométricas (com exceção da

areia) apresentaram perdas significativas em seus teores de

S e S-red-HI (expressos em Mg/g solo) com o cultivo do solo

(Tabelas 4.12 e 4.13). A fração que mais contribuiu para as

perdas totais de S e S-red-HI foi a AG (381 e 45% das perdas

totais de S e S-red-HI, respectivamente) seguindo-sè da SiG

(cerca de 251 das perdas totais de S e de S-red-HI) e da SiF.

A fração de AF foi a que menos contribuiu para as perdas toi

tais de S e de S-red-HI, apesar desta fração ter sido a que

sofreu maior redução em seus teores (expressos em^Wg/g fra-

ção) de S e S-red-HI com o cultivo do solo (Tabelas 9 e 1C

do Apêndice).

HORIZONTE B

No horizonte B o solo total não apresentou variações sig

nificativas em suas concentrações de C,N,PT,S e S-red-HI após

90 anos de cultivo (Tabela 4.2). Os teores destes mesmos ele-

mentos (expressos em peso/peso do solo) nas diferentes frações

granulométricas também não variaram significativamente com o

tempo de cultivo (Tabelas 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13). A

ünica exceção foi a fração de AF que apresentou decréscimos

significativos em seus teores de C,N,P^. e S-red-HI com o cul-

tivo do solo.
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V - CONCLUSÕES

Os resultados permitiram concluir o seguinte:

1) Apôs 90 anos de cultivo foram perdidas 28,6 t/ha

(-351) de C, 2,72 t/ha (-33%) de N, 0,5 t/ha (-231) de PT ,

0,27 t/ha (-25%) de S e 0,17 t/ha (-28%) de S-red-HI do solo.

Estas perdas foram contínuas, sem indicação de estabilização

através dos anos de cultivo. As perdas foram principalmente no

horizonte A, para o horizonte B não se observou variações sig-

nificativas nas concentrações desses elementos. A densidade apa

rente do horizonte superficial aumentou 25% e a espessura do ho

rizonte A + B foi reduzida em 20%.

2) O TMR da matéria orgânica do horizonte A passou de

385 - 110 anos no solo virgem, para 745 - 125 anos no solo cul-

tivado durante 60 anos e para 1100 - 145 anos no solo cultivado

durante 90 anos. No horizonte B o TMR da matéria orgânica do so

Io virgem foi 2420 - 140 anos, enquanto que no solo cultivado

durante 60 anos foi 2560 - 150 anos.

3) No horizonte superficial as percentagens de SiG

e de SiF decresceram significativamente enquanto que a percen-

tagem de areia aumentou apôs 90 anos de cultivo. No horizonte

B só se observou um acréscimo na percentagem de SiF após 60

anos de cultivo.

4) Nos horizontes A e B as frações de SiF, AG e AF

foram as que apresentaram os maiores teores (em peso/ peso da

fração) de C, N, Pj, S e S-red-HI.

5) O TMR da matéria orgânica associada às frações

granulometricas do horizonte A do solo virgem foi, em média ,

de 430 anos. Não houve diferenças significativas entre os TMR

destas frações.

6) Apôs 60 anos de cultivo, o TMR da SiF, AG e AF

aumentou em média para 920 anos. A SiG, apesar de ter apre-
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sentado a segunda maior perda de C, manteve um TMR médio de

365 anos.

7) No horizonte A as maiores perdas de C e N, por

fração, foram observadas na AF e na SiG, mantendo-se uma re-

lação C/N constante para o período de cultivo observado. 0

fósforo foi perdido principalmente das frações de SiF, AG e

AF enquanto que a AF apresentou as maiores perdas de S e S-

red-HI.

8) As frações de SiG e AG foram as que mais con -

tribuiram para as perdas totais (em peso/peso do solo) de C

e de N do horizonte A. A fração de AG contribuiu para 65$ das

perdas de Vj, enquanto que em relação ao S e ao S-red-HI as

frações que mais contribuíram para as perdas foram a AG e a

SiG.

9) No horizonte B o cultivo do solo não causou va

riações significativas nos teores de C, N, Pj, S e S-red-HI

das diversas frações granulométricas. A única excessão foi

um decréscimo no teor de S-red-HI da fração de AF.

10) No horizonte B as concentrações (em peso/peso

de solo) também não variaram significativamente com o culti-

vo do solo. A única excessão foi a fração de AF que apresen-

tou decréscimos significativos em suas concentrações de C, N,

Pj e S-red-HI.
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Tabela 1 - Características do solo virgem.

Horizonte Prof. C ' N Pv C/N A SiG SiF AG • AF

cã - - - -ng/g - - - -
LOCAL 1

L-H 74,7 2 1S,4 6,19 2 1,12 866 2 19 12,0 2 0,3

A 12,2 2 1,6 42,1 2 11,2 3,79 2 0,91 738 2 65 11,0 2 0,4 24,2 2 0,4 30,4 2 0,8 5,8 2 0,1 26,7 2 2,0

B 31,2 - 0,3 13,7 2 1,9 1,42 2 0,08 505 - 6 9,6 2 0,8 22,3 - 1,6 31,6 2 1,4 6,5 2 0,7 31,3 2 0,6

LOCAL 2

L-H 103,7 1 3,8 7,51 - 0,32 944 2 65 13,9 í 0,5

A 12,5 2 1,8 37,6 - 7,i 3,33 2 0,36 754 2 39 11,3 2 0,9 23,6 2 0,8 34,9 ± 1,1 5,9 t 1,0 23,4 í 1,6

B 31,3 í 3,0 13,4 2 3,6 1,39 í 0,35 548 2 52 9,7 2 0,4 23,9 2 4,1 34,4 2 0,5 S,3 2 1,1 29,1 2 3,0

LOCAL 3

L-H 66,0 2 5,4 5,54 2 0,26 877 2 55 11,9 2 0,4

A 11,3 2 1,0 35,2 2 0,9 3,31 2 0,05 758 2 61 10,6 2 0,3 29,1 2 o 32,4 2 1,2 5,672 0,51 21,7 2 0,6

B 24,3 2 1,2 is.l 2 1,4 1,56 2 0,14 536 2 30 9,7 2 0,1 27,7 2 0,8 32,2.2 0,9 S,002 0,10 26,7 2 1,3

Obs. 1- Os dados representai valores médios de três amostras simples.
2- O fracionamento foi realizado pelo método da pipeta, obtendo-se os teores de areia (A), Silte grossa (SiG}, Silte

fina (SiF ) e argila grossa e fina (AG+AF) expressos como \ do solo total (peso da fracão/lOOg de solo).
3- A profundidade do horizonte A inclui os valores de profundidade da camada L-H

Oi



Tabela 2 - Características do solo cultivado durante 5 anos.

Horizonte Prof. C N P T C/N A SiG SiF AG • AF
* *

-mg/g ug/g
LOCAL 1

A 17,7 t 1,5 30,0 1 8,6 2,80 t 0,71 699 í «2 10,7 2 0,4 27,2 1 1,8 29,6 2 1,1 S,7 2 0,5 27,1 1 1,5

B 34,7 2 1,2 16,9 2 2,7 1,56 2 0,15 529 - 24 10,8 2 0,6 26,5 - 2,1 30,5 2 0,8 5,0 2 1,1 29,6 2 1,0
/

LOCAL 2

A 10,0 í 1,7 37,4 í.3,7 3,36 í 0,19 717 í 17 11,1 í 0,5 30,2 2 3,0 29,0 1 1,8 5,2 1 0,3 24,2^0,4

B ' 21,0:2,0 15,8 2 0,6 1,55 2 0,18 532 2 7 10,3 2 0,9 27,8 2 0,5 29,9.2 1,5 5,1 2 0,6 27,4 2 3,5

Obs.- 1-Os dados representam valores médios de três amostras simples
2-0 fracionamento foi realizado pelo método da pipeta, obtendo-se teores de areia (A), silte

grossa (SiG), silte fina (SiF) e argila grossa e fina, (AG+AF), expressos como 1 do solo to-
tal (peso da fração/lOOg de solo).



Tabela 3 - Características do solo cultivado durante 60 anos.

Horizonte Prof. C N P T C / N A SiG SiF AG • AF

- - - «g/g - - -

15,2 Í 0,8 25,9 2 l.S 2.5S 2 0,03 672 2 11 9,3 2 0,6 24,2 2 0,6 33,9 2 0,9 4,8 2 0,3 27,6 2 1,0

28,5 2 2,2 1 2 . 3 - 1 , 9 1,36 2 0,20 513 2 25 9,0 1 0,2 19,6 i 6,2 33,7 i 1,0 6,8 ! 1,2 30,2 í 3,2

LOCAL 2

15,5 - 1.8 26,6 - 1,6 2,59 - 0,03 648 - 11 10,3 2 0,6 21,3 2 2,7 31,6 i 1,9 6,2 2 0,3 29,3 2 0,5A

B 35,2 2 2,8 11,1 1 0,5 1,23 2 0,07. 504 1 28 9,1 t 0,4 14,6 ± 7,6 30,7 2 0,9 7,2 ! l,f 35,9 2 6,9

LOCAL 3

A 12,3 2 0,6 24,0 2 1,7 2,26 i 0,02 608 2 23 10,6 2 0,7 30,2 2 0,8 30,0 2 1,0 6,3 2 0,4 24,6 2 0,6

B 22,3 2 2,5 13,8 2 1,3 1,39 2 0,09 498 2 33 9,9 2 0,6 29,3 2 2,7 30,7 2 0,4 5,7 2 0,1 25 ,3*1 ,0

Obs. 1 - Os dados representam v a l o r e s médios de t r ê s amostras s imp les .
2 - 0 fracionamento fo i r e a l i z a d o pelo método da p i p e t a / o b t e n d o - s e os t e o r e s de a r e i a (A), s i l -

t e grossa (SiG), s i l t e f ina (SiF) e a r g i l a grossa e f ina (AG • AF) expressos como 1 do so lo
total (peso da fração/lOOg de so lo) . '



Tabela 4 - Características do solo cultivado durante 90 anos.

Horizonte Prof. C N V-f C/N A SiG SiF AG • AF

aa mg/g- - - wg/g - - - l - - - - - - - -

LOCAL 1

A 10,0 Í 2,0 24,6 - 0 ,4 2,26 - 0,09 S9S * 16 10,9 S 0 ,3 38,9 *- 0 ,3 27,2 - 1,0 4,67 t 0,35 21,7 ± 1,0

B 26,0 - 1,7 9.67Í 1,28 1,02 * 0,10 462 - 12 9,S í 0,4 33,3 - 2,8 32,1 - 1,8 3,73 t 0,30 25,3 ± 1,3

LOCAL 2 /

A 10,2 - 0,3 21,3 - 1,3 2,07 í 0,10 SS6 - 13 10,3 - 0,2 38,3 ± 1,0 28,3- 1,2 4,90 - 0,26 21,4 í 0,3

B 25,2 - 2,6 9.S7Í 1,19 1.06 - 0,10 435 - 25 9,0 1 0,4 31,2 i 5,2 30,2 * 0,8 4,40 i 1,08 27,2 t 3,2

LOCAL 3

A 8,8 - 1,9 19,4 1 0,2 1,99 - 0,02 578 1 19 9,7 í 0,1 32,1 - 3,4 29,1 - 1,1 4,90 - 0,26 26,7 í 4,3

B 17,3 1 2,6 14,7 i 1,1 1,67 1 0,17 549 - 91 8,8 1 0,4 29,4 1 1,0 28,7 S 1,0 5,0 1 1,5 28,9 í 1,5

Obs. 1- Os dados representara valores médios de três amostras simples.
2- O fracionamento foi realizado pelo método da pipeta, obtendo-se os teares de areia (A), silte

grossa (SiG), silte fina (SiF) e argila grossa e fina (AG + AF) expresso como I do solo total
(peso da fração/lOGg de solo)



Tabela S - Efeitos do cultivo sobre as diferentes frações granulometricas dos horizontes A

e B do solo.

Fração

A (>,50ym)

SiG( 5-50 um)

SiF( 2-5 um)

AG (0,2-2 wm)

AF (< 0,2 um)

Recuperação

Virgem 5 anos de cultivo 60 anos de cultivo 90 anos de cultivo

42,66 - 1,99a
6,86 - 0,86a
17,36 - 1,5 a

5,94 £ 1,03a

96,36 £ 0,91

HORIZONTE A

23,54 £ 3,28a 23,96 £ 0,30a

41.68 - 3,36ab

6,64 - 0,40ab

18,75 £ 0,81a

5,74 £ 1,15a

96,5 9 - 0 ,6 9

22 ,29 - 3 ,84a

40 ,95 * l , 3 9 a b
6,95 - 0 ,90a

18 ,19 £ 1,48a

8,71 - 1 ,11b
97 ,09 - 1,15

32 ,75 - 6 ,42b
37 ,42 - 3 ,81b

5,44 - 0 ,20b
16,52 £ 0 ,92a

6 ,91 - 0 ,86ab
99,04 Í 1 ,29

HORIZONTE B

A ( > S 0 y n O
SiG( 5-50 ym)
SiF( 2-5 jim)
AG ( 0 , 2 - 2 wm)
AF (< 0 , 2 u m )
Recuperação

20,87 * 6 ,64a
3 9 , 9 £ 5 ,21a

4 ,89 £ 0,39a
19,07 £ 2 ,14a
10,47 £ 0 ,86ab
95 ,14 £ 1,27

25 ,44 £ 0 ,63a
36 ,36 £ 1,34a

4,80 £ 0 ,12a
19,42 £ 0 ,46a

9,56 £ 0,32ab
95,60 £ 0 ,20

21,14 - 3 ,68a
38 ,72 £ 1,00a

6,31 £ 0 ,84b
19,50 £ 2 ,65a
10,68 £ 1,12a
96,38 £ 1,25

26,02 - 4 ,S4a
37,47 £ 1,04a

5,42 £ 0 ,70ab
19,31 £ 3 ,58a

9,19 £ 0,36b
97 ,40 £ 0 ,54

Obs. 1- Dados representam valores médios de 3 amostras compostas por local e são expressos
como 1 do solo total (peso da fração/lOOg de solo).

2- Valores na horizontal acompanhados de letras iguais não são significativamente dife
rentes a 51 de probabilidade (DMS).



Tabela 6 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de C (mg/g fração) das diferentes frações

granulométricas dos horizontes A e B.

Fração

A
SiG
SiF

AG
AF

A
SiG

SiF

AG
AF

Virgem

7,89

26,0

93.97

79,4

64,54

1,87

5.67

32.81

36.15

28.21

* 3.59a

* 5.59a
1 7.76a

i 1.95a

* 1.18a

- 0,70a

Í l,27ab

Í 4,22a

- 2,62ab

Í 4,02a

S anos

4,80 -

28,35 Í

89,76 Í

71,04 í

52,33 -

0,89 -

8,20 Í

43,36 *

39,39 í

28,14 í

de cultivo

0,90ab

0,39a

2,04ab

3,72a

6,11b

0,40ab

0,21a

2,90b

0,33a

1,73a

' A*
-
-

-

-

-18,

-

-

•32,

-

60 anos

mg/g fração

HORIZONTE

4,62

16,96

69,73

60,02

92 40,02

HORIZONTE

1.15

5,57

15 32,0

34,06

26,02

A

- 2

'* 2

- 6

- 3

- 5

B

i o
- 0

- 5

- 6

í 5

de cultivo

,12ab

,62b

,69c

,87b

,06c

,72ab

,62b

,68a

,65ab

,89a

•

-34,

-25,

-24,

-37,

-

-

-

• -

7?
80

41

99

90

2.12

15,83

72,79

Ò:,17

36, ::

0,63

6,62

32,99

31,36

22,75

anos de cultivo

- 0,22b

* 3,47b

-14,89bc

- 8,47b

* 4,81c

í 0,33b

- 2,34ab

* 4,15a

- 3,77b

- 2,7 9a

A*
-73,13

-39,12

-22,54

-33,41

-43,24

-66,31

-

-

-

Obs. 1- Dados representam valores médios de 3 amostras compostas por local.
2- Dados na horizontal acompanhados por letras iguais- não são significativamente diferentes a

St de probabilidade (DMS).
Z- A \ indica a variação percentual em relação aos valores do solo virgem.



Tabela 7 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de N (mg/g fração) das diferentes frações

granulometricas dos horizontes A e B.

Fração

A
SiG
SiF
AG
AF

A
SiG

SiF
AG
AF

Virgem

0,89

1,97

7,55

8,21

7,27

0,15

0,52

2.80

3.73

2.71

- 0.17a

í 0.27a

- 0,70ab

í 0,39a

- 0.62a

- 0.02a

í 0.16a

í 0,43a

- 0,28a

- 0,68a

5

0,38

2.26

7,78

7,74

5,59

0,11

0,76

4,40

4,06

2,40

anos

- o.
í o.
í o,
1 0.
1 1.

* ü,

í 0,

í o,
* o.
ío,

de

10b

14a
14a
97a
06b

00b

06a

82b

09a

16a

cultivo

- mg/g

60

fração
HORIZONTE

At
-57

-:23

-26

+57

,30

-

-

-

.11

0

1

6

6

4

HORIZONTE

,67

-

.14
-

-

0

0

2

3

2

A

.27

.26

,22
.02
.29

B

.11

.51

.76

,63

,43

anos

ífl,
ío,
- 1.
- o,
- o.

ío,
ío,
ío,
í o,

de

06b

16b

03bc

33b

45bc

01b

06a

32a

78a

64a

cultivo

At
-69,66

-36.04

-

-26,67

-40,99

-26,67

-

-

-

-

90

0,26

1.25

6,07

5,99

3,90

0,08

0,57

3,13

3,34

2,01

anos

í 0

í 0

i o
í 0
- 0

* 0

i o
.i o
i o
* 0

de cultivo

,06b

,25b

,74c

,63b

,57c

,01c

,24a

,48a

,3*a

,48a

At
-70,

-36,

-19.

-27,

-45,

-46,

-

-

-

-

79

55

60

04
12

67

Obs. 1- Dados representam valoTes médios de 3 amostTas compostas_por local.
2- Dados na horizontal acompanhados por letras -iguais não são significativamente diferentes a

5t de probabilidade (DMS).
3- A \ índice a variação percentual em relação aos valoTes do solo virgem.



Tabela 8 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de Pp. (pg/g fração) das diferentes frações
granulometricas dos horizontes A e 8.

Fração

A '

SiG

SiF

AG
AF

A
SiS
SiF
AG
AF

Virgem

143 Í 11,5a

380 - 22,0a

1291 Í 90.2a

1879 - 184a

1356 - 216a

151 - 18.6a

328 t 27,0a

719 * 48,6a

1158 - 164a

809 - 145a

5

212

490

1122

1442

1148

174

382

870

1118

708

anos

i
4

4

4

4

4

*

*

4

4

18,

28,

76,

de

5b
5b

0b

146b

164ab

20,

18,
32,

20,

14,

0a
5a

Qb

5a

Oa

cultivo

Al
448

428

-13

-23

+ 21

Mg/g

60

fração
HORIZONTE A

,25

,95

,09

.26

-

174

383

943

1408

1016

HORIZONTE B

.00

-

181

375

684

1044

691

anos de

- 42,2ab

- 47,6a

Í 93.2c

- 147b

- 102b

í 54,0a

í 61,4a

* 62,7a

* 181a

- 125a

cultivo

Al

-

-26,96

-25,07

-25,07

-

-

90

164

368

974

1431

1044

162

348

712

1024

691

anos de

- 18,6ab

- 24,6a

- 56,4bc

- 88,9b

* 58,6b

- 4,16a

Í47,8a

-56,5a

-91,9a

-64,7a

cultivo

Al
-

-

-24,55

-23,85

-23,01

-

-

—

Obs, 1* Dados representam valores médios de 3 amostras compostas por local,
2- Dados na horizontal acompanhadas por letras iguais não são significativamente diferentes a

SI de probabilidade (DMS).
3- A \ indica a variação percentual em relação aos valores do solo virgem.

OO

o



Tabela 9 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de S (vg/g fração) das diferentes frações
granulometricas dos horizontes A e B.

Fração

A
Si6

SiF

AG
AF

A
SiG
SiF
AG
AF

Virgem

58,3

215

923

1064

954

37.3

104
383
524

486

í 8,08a

Í 23.2ac

Í 63.2a

- 90,8a

- 109a

* 6,11a

* 16,4a

Í 18,9a

> 32,2a

- 116a

5 anos

54,0 *

218 -

763 t

942 -

742 *

35,7 -

118 t
463 -

583 -

436 -

de

6,

11.

13.

55.

96.

1.

3.

51.
54.

3.

cultivo

00a

0a

0b

Oac
5b

53a

51a
Ob
Oa
51a

At
-
-

-17.

-

-22,

-

+20,

-

• -

60 anos
yg/g fração - •
HORIZONTE A

58,7 *

148 *

33 563 í

7 56 *

22 568 -

HORIZONTE B

39,7 í

93,3 *

89 352 -

474 -

474 í

16
14

27

49

64

2

4
25
35

de cultivo

,1a
,0b

,8c

,7b

,4c

,52a

,16a

,5a
,0a

154a

At
-

-31,

-39,

-28,

-40,

-

-

-
-

-

16

00

95

46

90

42,3

160

589

809

535

37,3

113
370
568
449

anos de cultivo

- 5,69a

* 53,lbc

* 77,3c

* 106bc .

- 54,7c

- 4,16a

- 58,8a

- 4 7,0a

- 115a

- 9,86a

At
-
-

-36,18

-23,97

-43,92

-
-
-
-

Obs. 1-Dados repre.sentam valores médios de 3 amostras compostas por local.
2-Dados na horizontal acompanhados por letras iguais não- s*° significativamente diferentes
a 51 de probabilidade (DMS).

3-A X indica a variação percentual.em relação aos valores do solo virgem.
00



Tabela 10 - Efeitos_do cultivo sobre as concentrações de S-red-HI ( ug/g fração) das diferentes
frações granulometricas dos horizontes A e B.

Fração

A
SiG
SiF
AG
AF

A
Si6
SiF
AG
AF

Virgem

8.97 Í

85.3 -

451 í

670 -

550 -

6.50 *

24,7 Í

193 Í

382 t

351 í

2
6

21

2
60

0

6

25

47

S3

.90a

,11a

,4a
,89a

,2a

,20a

,35a

.Ia
,6a

.4a

5 anos de cultivo

13.1

85.0

432
600
346

t
•

+

•

5,9QÍ

35,5

280

420

271

*

+

+

-

0,
5.

39,

1.
52b

o,
5,
22,

34,

17,

17a
00a

Qa
00b

70a

51a

0b

5a
Ob

ug/g

60

fração -
HORIZONTE A

'à\

-

-

-

-10,45

-37,09

14,7

55.3

305

499
313

HORIZONTE B

•45,08

-

-22,79

anos

i
+

*

+

7,53*-

24,7

186

391

256

*

+

+

9

6

75
45
35

1
4

50

79

58

de cultivo

,58a

,81b

,9b
,0c
,0b

,86a

,16a

,5a

,7a
,8b

- -

-35,

»32;

-25,

-43,

-

-

-27,

•

17

37
52

09

06

90

8,77

49,3

360

507

315

5,43

27,0

262

426
260

anos de cultivo

- 1.

- 14,

72a
2b

* 113ab

t 36,

- 32,

*- 1,
1 13,

t 66,

Í 55.

- 7,

9c
0b

01a

4a

4ab

5a
64b

A

-42

-24
-42

-25

t
-
.00
-

.33

.73

m

-

-

-

.92

Obs, 1- Dados representam valores médios de 3 amostras compostas por local.
2-.- Dados na horizontal acompanhados por letras iguais não são significativamente diferentes

a 51 de probabilidade (OMS).
3- A \ indica a variação percentual em relação aos valores do solo virgem.

IVJ
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Tabela 11 - Efeitos do cultivo sobre vários parâmetros das
amostras compostas por campo.

c
N

S

S-red-HI

S-red-H1

C

N

PT
s
S-red-ttl

S-red-HI

mg/g

mg/g

Pg/g

yg/g

'$/g

' £ total

mg/g

mg/g

Vg/g

yg/g

Wg/g

t S total

Virgem

34,53

2,92

697

370

213

57,57

14,08

1,23

504

202

122

60,40

5 anos

HORIZONTE A

33,92

2,87

674

333

190

57,06

HORIZONTE B

-

-

-

-

-

-

60 anos

26,27

2,23

618

276

167

60,51

14,48

1,38

522

198

128

64,65

90 anos

21,43

1,94

567

262

132

50,38

-

Obs: Os valores C, N e Pw, são as médias de 2 repetições eos.de
S e S-red-HI são médias de 3 repetiçães.Os coeficientes de variação

foram sempre abaixo de 51.
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Tabela 12 - Efeitos do cultivo sobre as diferentes frações,

granulométricas das amostras compostas por campo.

Fração

A ( >50 ym)

SiG( 5-50 ym)

SiF( 2-5 ym)

AG (0,2-2 ym)

AF ( < 0, 2 ym)

Recuperação

A ( >50 um)

SiG ( 5-50 ym)

SiF ( 2-5 ym)

AG (0,2-2 ym)

AF (< 0,2 ym)

Recuperação

Virgem

19,72

48,38

6,21

17,48

6,67

98,46

18,12

45,42

3,86

19,66

11,96

99,01

5 anos

HORIZONTE A

21 ,65

42 ,92

5,34

19 ,19

8,22

97 ,32

HORIZONTE B

_

-

-

-

-

-

60 anos

18,47

43,91

5,29

19,60

9,91

97,18

15,97

44,64

3,66

21,10

11,54

96,91

90

3 0 ,

3 9 ,

4 ,

16 ,

7 ,

98 ,

_

-

-

-

-

-

anos

33

86

49

03

38

09

Obs: Os dados representam a média de 3 repetições. Os coeficien

tes de variação foram sempre abaixo de 51.
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Tabela 13 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de C .
(mg/g fração) das diferentes frações granulométricas das
amostras compostas por campo.

Fração

A

SiG

SiF

AG

AF

A

SiG

SÍF

AG

AF

Virgem

7,07

25,73

97,29

78,52

65,61

1,24

6,22

33,22

37,28

29,32

5 anos

- mg/g fração

HORIZONTE A

3,17

26,20

95,19

79,29

50,33

HORIZONTE B

-

-

-

-

-

60 anos

3,58

16,63

73,70

56,15

41,50

0,36

10,36

32,50

34,30

25,46

90 anos

3,67

18,16

70,11

59,38

39,69

-

-

-

-

-

Obs: Os dados representam a média de 2 repetições. Os coeficien

tes de variação foram sempre abaixo de 51.
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Tabela 14 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de N

(mg/g fração) das diferentes frações granulométricas das

amostras compostas por campo.

Fração

A

SiG

SiF

AG

AF

A

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

0,32

1,76

7,12

7.38

6,95

0.11

0.44

2.65

3,56

2.77

5 anos

- mg/g fração -

HORIZONTE A

0,26

1,78

7,41

7,21

5,84

HORIZONTE B

-

-

-

-

-

60 anos

0,26

1,14

5,44

5,48

4,44

0,08

0,59

2,54

3,31

2.48

90 anos

0,24

1,34

5,63

5,48

4,18

-

-

-

-

-

Obs: Os dados representam a média de 2 repetições. Os coefici-

entes de variação foram sempre abaixo de 5$.
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Tabela IS - Efeitos do cultivo sobre as concentrações Pf &ig/g

fração) das diferentes frações granuloaétricas das amostras

compostas por campo.

Fração

A

SiG

SiF

AG

AF

A

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

142

416

1246

1773

1348

140

349

784

1142

742

5 anos

- - Vg/g fração -

HORIZONTE A

200

457

1051

1472

1154

HORIZONTE B

_

-

-

-

-

60 anos

165

383

883

1446

1048

156

368

672

1027

670

90 anos

180

406

942

1452

1066

_

-

-

-

-

Obs: Os dados representam a média de 2 repetições. Os coeficien

tes de variação foram sempre abaixo de 51.
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Tabela 16 - Efeitos do cultivo sobrea as concentrações de $

(vg/g fraçío) das diferentes frações granuloaetricas das

amostras compostas por campo.

Fração

A

SiG

SiF

AG

AF

A

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

39,4

19S

806

982

793

31,1

67,4

402

523

425

5 anos

yg/g

HORIZONTE A

33,4

161

768

958

752

HORIZONTE B

-

-

-

60 anos

fração •

40,5

136

597

780

542

24,9

96

369

472

391

90 anos

39,8

146

646

752

517

-

-

-

-

Obs: Os dados representam a média de 3 repetições. OS caeficien

tes de variação foram sempre abaixo de 51.
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Tabela 17 - Efeitos do cultivo sobre as concentrações de S-
red-HI (wg/g fração) das diferentes frações granuloaétri
cas das amostras compostas por campo.

Fração

A

SiG

SiF

AG

AF

A

SiG

SiF

AG

AF

Virgem

9,15

87,5

448

654

492

5,1

23,5

210

405

298

5 anos

lig/g

HORIZONTE A

6,9

58

361

584

370

HORIZONTE B

-

-

-

-

60 anos

fração

8,4

43

276

523

319

5,4

28,0

175

351

245

90 anos

7,2

52

295

492

287

-

-

-

-

Obs: Os dados representam a média de 3 repetições. Os coeficien
tes de variação foram sempre abaixo de 51.


