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RESUMO 

No último século a agricultura cresceu e se desenvolveu baseada na expansão de novas áreas 
para o cultivo, levando a perda de grandes áreas de florestas nativas e ecossistemas naturais e 
acarretando a perda de serviços ecossistêmicos. Esse crescimento promoveu aumentos 
significativos na produtividade, permitindo que aagriculturaseja hoje fundamental para o 
desenvolvimento do país. Apesar da grande importância do setor para a economia do país e da 
reconhecida mudança que o mesmo vem sofrendo nos últimos anos, a agricultura ainda utiliza 
meios de produção que promovem grande degaste dos recursos naturais como água e solo, 
além de emissões significativas de gases de efeito estufa. Sendo assim, é necessário mudar o 
paradigma da agricultura com uso de práticas de manejo que favoreçam o equilíbrio dos 
atributos físicos e químicos do solo, como aumento dos teores de carbono, nitrogênio, 
retenção de água, redução da perda de solo por erosão e lixiviação. Diversos estudos indicam 
que o uso de sistemas integrados de produção, como Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF), melhora a qualidade do solo e consequentemente o acúmulo do Carbono Orgânico do 
Solo (COS). Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar os impactos iniciais da 
conversão da terra em diferentes sistemas de cultivo no Cerrado, a saber: ILPF, Lavoura, 
Pecuária e Plantio de Eucalipto. A hipótese geral do estudo é que sistemas integrados tem 
capacidade de aumentar os estoques de COS. Foram feitas análises de fertilidade do solo, 
palinofácies, avaliação dos estoques de carbono e nitrogênio do solo, fracionamento 
densimétrico da matéria orgânica do solo, δ13C e Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio 
Total (NT) das frações da matéria orgânica do solo obtidas. A ILPF e a pecuária foram os 
tratamentos que apresentaram os maiores valores de estoque de C e os maiores percentuais de 
ganho de COS, e também foram os tratamentos que tiveram os maiores incrementos de 
nitrogênio. A ILPF, porém,foi o tratamento que teve incremento de N em todas as três 
camadas avaliadas e o que teve o maior percentual de ganho de carbono (5,5MgC/ha) em três 
anos de experimento. Isso ocorre pois, na ILPF ocorre o consórcio da pastagem com a lavoura 
(composta de milho e soja), a gramínea da pastagem contribui com grande quantidade de 
biomassa de alta C/N, proporcionando um aumento da persistência da cobertura do solo. 
Sistemas de manejo, como ILPF, com menor revolvimento do solo, juntamente com culturas 
que aportem resíduos em quantidade e qualidade diferenciados eem diferentes camadas do 
solo, através de materiais com relação C/N diferentes, proporcionam aumento nos teores da 
matéria orgânica do solo. Os teores de carbono nas duas frações da MOS obtidas, observa-se 
um maior percentual de C na fração pesada do que na fração leve em todos os tratamentos. 
Esses percentuais diminuem conforme se atinge profundidades maiores do perfil de solo, para 
ambas as frações. Tal fato decorre, do aumento do aporte de resíduos vegetais provenientes 
das culturas nas camadas mais superficiais. Nesses três anos de experimento houve um grande 
incremento de carbono na fraçãopesada nos quatro tratamentos, apesar do curto espaço de 
tempo (3anos). Sendo a pecuária o uso com o maior incremento na camada de 0-5cm, a 
lavoura na camada de 5-10cm e o eucalipto na camada de 10-30cm. A ILPF apresentou o 
maior incremento de C na FP, devido a presença das raízes do componente florestal associado 
ao consórcio da braquiária com milho/soja, potencializando desta forma, o potencial de 
acúmulo de C em ambas as frações estudadas. Sendo os maiores valores na camada de 10-
30cm devido a presença das raízes, que contribui com um material de difícil degradação e que 
promove aumento da C/N.A fração leve da matéria orgânica se mostrou um bom indicador 
para avaliação de manejo de solo, tendo em vista que esta respondeu às alterações em curto 
prazo de tempo.Os dados de estoques de carbono apresentados mostram o potencial dos 
sistemas de Integração Lavoura–Pecuária-Floresta de atuar como tecnologia de baixa emissão 
de carbono. 
 

Palavras chave: Agricultura.Carbono no solo.ILPF.Manejo do solo.  



 

ABSTRACT 

In the past century agriculture, has grown and developed based on the expansion of new areas 
for cultivation, leading to loss of large areas of native forests and natural ecosystems and 
causing the loss of environmental services. This growth led to significant increases in 
productivity, turning agriculture into an essential sector for the development of the country. 
Despite the great importance of the sector to the economy and recognized change that it has 
undergone in recent years, agriculture still uses ways of production that promote large impacts 
in natural resources like water and soil, as well as significant greenhouse gas emissions. 
Therefore, it is necessary to change agriculture paradigm with the use of management 
practices that allow physical and chemical soil properties balance, such as carbon increase and 
nitrogen soil content, water retention and decrease in soil loss by erosion and leaching. 
Several studies indicate that the use of integrated production systems, such as Integration 
Crop-Livestock-Forest (ICLF), improve soil quality and therefore the Soil Organic Carbon 
(SOC) accumulation. Thus, it is intended, using geochemical indicators to understand how the 
soil reacts to different types of management (eucalyptus forest, crop, livestock and ICLF) and 
thus assess the production systems sustainability. Several analyzes were made: soil fertility, 
palynofacies, evaluation of carbon and nitrogen stocks, soil organic matter density 
fractionation, δ13C and Total Organic Carbon (TOC) and Total Nitrogen (TN) fractions of soil 
organic matter. ICLF and livestock were the treatments that had the highest stock values of C 
and the largest percentage gain of SOC, and were also the treatments that had the largest 
nitrogen increase. ICLF was the only treatment that had an increase of N in all three evaluated 
layers and which had the highest percentage of carbon gain (5,5MgC / ha) in three years of 
experiment. This was because in ICLF the consortium pasture with crop (corn and soybeans) 
and the grass contributes with large amounts of biomass high C/N, increasing soil cover 
persistence. Management systems, such as ICLF, with low soil inversion and higher plant 
residues in soil, in quantity and quality in different soil layers by materials with different C/N 
ratios, provide an increase in the soil organic matter amounts. The carbon content in both 
fractions of SOM obtained, there is a higher percentage of C in the heavy fraction of that in 
the light fraction in all treatments. These percentages decrease as it reaches deeper soil layers, 
for both fractions. This is due, increased intake of vegetable waste from crops in the upper 
layers. In the three years of the experiment there was a great increase in carbon heavy fraction 
in the four treatment, despite the short time. Livestock was the management with the largest 
increase in the layer 0-5cm, the crop in 5-10cm layer and eucalyptus in 10-30cm layer. The 
higher content of organic carbon associated with the mineral fraction of the soil in the pasture 
and crop in the topsoil, is due to the higher amount of vegetable waste from grass. Eucalyptus 
showed the highest increase of the C in FP, due to the presence of the forestry component of 
the roots associated with Brachiaria consortium with corn / soybean, increasing thus the 
potential C accumulation in both studied fractions. Higher values were found in the 10-30cm 
layer due to the presence of roots, which contributes to a difficult physical degradation and 
promotes increased C / N. Organic matter light fraction proved to be a good indicator for soil 
management assessment, given that it responded to changes in short period. The carbon stock 
data show Crop-Livestock-Forest integration systems potential to act as a low-carbon 
technology. 

 

Keywords: Agriculture. Soil organic matter. ICLF. Soil management. 

 
 
 



 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1-Contribuição relativa atribuída a cada uma das Partes de acordo 
com o Primeiro Relatório do IPCC (1990)................................................... 

22 

Figura 2 -Potencial de sequestro de C em diferentes tipos de 
manejo........................................................................................................... 

36 

Figura 3 -Mapa do Estado de Mato Grosso................................................. 64 
Figura 4 -Foto aérea do experimento.......................................................... 66 

Figura 5 - Representação esquemática da substituição do carbono do solo 
proveniente da vegetação A, pelo carbono oriundo da nova vegetação B.... 

72 

Figura 6 -Teor de carbono nas coletas de 2011 e 2014, nos tratamentos 
Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF e mata nativa..................................... 

79 

Figura 7 -Teor de nitrogênio nas coletas de 2011 e 2014, nos tratamentos 
Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF e mata nativa...................................... 

80 

Figura 8 -Razão CN na mata nativa e nos quatro tratamentos em 2001 e 
2014.............................................................................................................. 

82 

Figura 9 -Estoque de carbono orgânico do solo nos quatros tratamentos e 
mata nativa, em ambas as coletas................................................................ 

84 

Figura 10 -Estoque de nitrogênio do solo nos quatros tratamentos e mata 
nativa, em ambas as coletas.......................................................................... 

85 

Figura 11 -Distribuição do δ13C (‰) da fração pesada nos quatro 
tratamentos avaliados, das coletas de 2011 e 2014 e na mata nativa............ 

87 

Figura 12 -Armazenamento do carbono da fração pesada no carbono 
orgânico total do solo (g/kg)......................................................................... 

89 

Figura 13 -Armazenamento do nitrogênio da fração pesada no nitrogênio 
total do solo (g/kg)....................................................................................... 

91 

Figura 14 -Distribuição da relação CN da fração pesada nos quatros 
tratamentos avaliados em 2011 e 2014 e na mata nativa.............................. 

92 

Figura 15 -Distribuição do δ13C (‰)na fração leve dos quatro 
tratamentos da coleta de 2014 e mata 
nativa................................................................... 

93 

Figura 16 - Armazenamento do carbono da fração leve no carbono 
orgânico total do solo (g/kg)......................................................................... 

94 

Figura 17 -Armazenamento do nitrogênio da fração leve no nitrogênio 
total do solo (g/kg)........................................................................................ 

95 

Figura 18 -Distribuição da razão CN da fração leve nos 
quatrostratamentos avaliados em 2014 e na mata 
nativa.......................................... 

96 

Figura 19 -Contribuição (%) das plantas do tipo C4 na fração pesada da 
matéria orgânica do solo nos quatro tratamentos avaliados em ambas as 
coletas e mata nativa..................................................................................... 

97 

Figura 20 -Contribuição (%) das plantas do tipo C4 na fração leve da 
matéria orgânica do solo nos quatro tratamentos avaliados em 2014 e 
mata 
nativa............................................................................................................ 

99 

Figura 21 -Distribuição dos palinomorfos na camada de 0-5 cm nos 
tratamentos avaliados em 2011 e 2014 e mata nativa................................... 

100 

Figura 22 -Distribuição dos palinomorfos na camada de 5-10 cm nos 102 



 

tratamentos avaliados em 2011 e 2014 e mata nativa................................... 
Figura 23 -Distribuição dos palinomorfos na camada de 10-30 cm nos 
tratamentos avaliados em 2011 e 2014 e mata nativa................................... 

104 

Figura 24 -Emissões acumuladas de N2O no período de novembro de 
2013 a outubro de 
2014......................................................................................... 

125 

Figura 25 -Estoque de carbono orgânico do solo nos quatros tratamentos 
e mata nativa, em ambas as coletas............................................................... 

127 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 – Sistemas Agroflorestais e Sistemas Integrados de Produção Lavoura-Pecuária-
Floresta.....................................................................................................................................36 
 
Quadro 2 - Sistemas Agroflorestais e Sistemas de integração lavoura-Pecuária-Floresta......40 
 
Quadro 3 - Sobre o Conselho Executivo................................................................................45 
 
Quadro 4 - MDL no Brasil......................................................................................................49 
 
Quadro 5 - Conceito de Mineralização e Decomposição.......................................................53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 -Metodologias de projetos no âmbito do MDL para o setor de 
agricultura................................................................................................................... 

47 

Tabela 2 -Propriedades e funções da Matéria Orgânica do Solo............................... 51 
Tabela 3 -Reservatórios de MOS de acordo com seus respectivos 
turnover............... 

59 

Tabela 4 -Fatores que influenciam nas taxas de turnover da 
MOS............................. 

61 

Tabela 5-Cultivares usados nos tratamentos.............................................................. 67 
Tabela 6 -Caracterização dos palinomorfos.............................................................. 73 
Tabela 7 -Resumo das quantidades de nutrientes aplicados em cada tratamento 
avaliado desde outubro de 2011................................................................................. 

76 

Tabela 8 -Fertilidade do solo na camada de 0-10cm para os quatro tratamentos nas 
coletas de 2011 e 2014 e da mata nativa................................................................... 

77 

Tabela 9 -Percentuais de perdas/ganhos nos teores de carbono e nitrogênio em três 
anos de experimento, nos tratamentos: Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF........... 

81 

Tabela 10 -Percentuais de perdas/ganhos nos estoques de carbono e nitrogênio em 
três anos de experimento, nos tratamentos: Eucalipto, Lavoura, Pecuária e 
ILPF............................................................................................................................ 

86 

 
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
AND Autoridade Nacional Designada 

APP Área de Proteção Permanente 

C Carbono 

CCS Captura e Armazenamento de Carbono  

CIMGC Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima  

CO2e  CO2 equivalente 

COAM Carbono Orgânico Associado à fração Mineral 

COP1 Conferência das Partes 

COP Carbono Orgânico Particulado 

COS Carbono Orgânico do Solo 

COT Carbono Orgânico Total 

CQNUMC Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudança do Clima 

DCP Documento de Concepção de Projeto 

EoD Entidade Operacional Designada 

FAO Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

FBN Fixação Biológica de Nitrogênio 

FL Fração Leve 

FLCA Fragmento Ligno-Celulósico Alterado   

FLCT Fragmento Ligno-Celulósico Transparente   

FLL Fração Leve Livre 

FLO Fração Leve Oclusa 

FP Fração Pesada 

GEE Gases de Efeito Estufa 

HCl Ácido Clorídrico 

HF Ácido Fluorídrico 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ILPF Integração Lavoura Pecuária Floresta 

ILP Integração Lavoura Pecuária 

INDC Contribuição Nacionalmente Determinada 

IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 



 

MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

MO Matéria Orgânica 

MOA Matéria Orgânica Amorfa  

MOG Matéria Orgânica Gelificada  

MOOP Matéria Orgânica Opaca  

MOP Matéria Orgânica Particulada 

MOS Matéria Orgânica do Solo 

N Nitrogênio 

NaI Iodeto de Sódio 

NAMAs Ações Nacionais de Mitigação Adequadas 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Europa 

OMM Organização Mundial de Meteorologia 

ONU Organização das Nações Unidas 

PAB Plano de Ação de Bali 

Plano ABC Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

PSA Pagamento por Serviço Ambiental 

RCEs Reduções Certificadas de Emissão 

REDD Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

REDD+ Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal e 

Manutenção do Estoque de Carbono do Solo por Manejo Florestal 

RL Reserva Legal 

RV Relatório de Validação 

SAFs Sistemas Agroflorestais 

SPD Sistema de Plantio Direto 

TFSA Terra Fina Seca ao Ar 

 

 
 
 
 

  



 

SUMÁRIO 

 
RESUMO........................................................................................................................ 5 
ABSTRACT.................................................................................................................... 6 
LISTA DE FIGURAS.................................................................................................... 7 
LISTA DE QUADROS.................................................................................................. 
LISTA DE TABELAS.................................................................................................. 

9 
10 

LISTA DE ABREVIATURAS...................................................................................... 11 
1INTRODUÇÃO.......................................................................................................... 15 
2 OBJETIVOS............................................................................................................... 18 
3FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA............................................................................. 19 
3.1 NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA................ 19 
3.1.1 COP1 e a Proposta Brasileira............................................................................... 22 
3.1.2 Criação do Protocolo de Quioto........................................................................... 23 
3.1.3 Plano de Ação de Bali.....................................................................................................24 
3.1.4 COP15 e Compromisso Voluntário do Brasil...................................................... 27 
3.1.5 COP21, Acordo de Paris e INDC do Brasil.......................................................... 28 
3.2 AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO NO BRASIL.......................................... 33 
3.3 SISTEMAS AGROFLORESTAIS............................................................................ 34 
3.4 INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA FLORESTA............................................ 37 
3.4.1 Política Nacional de ILPF.................................................................................... 40 
3.5 MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO................................................ 41 
3.6 DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO E SUA IMPORTÂNCIA 
COMO INDICADOR DE QUALIDADE DO SOLO..................................................... 

 
50 

3.6.1 Compartimentos da Matéria Orgânica do Solo................................................... 54 
3.6.2 Fatores que Influência os Níveis da Matéria Orgânica do Solo.......................... 55 
3.6.3 Mecanismos de Estabilização da Matéria Orgânica do Solo.............................. 57 
3.6.4 Turnoverda Matéria Orgânica do Solo............................................................... 58 
3.6.5 Métodos de Caracterização da Matéria Orgânica do Solo................................. 61 
4MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................ 64 
4.1 ÁREA DE ESTUDO.................................................................................................. 64 
4.2 HISTÓRICO DA ÁREA DE AMOSTRAGEM......................................................... 65 
4.3 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO ILPF CORTE................................................... 65 
4.4 DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS...................................................................... 66 
4.5 COLETA DAS AMOSTRAS..................................................................................... 68 
4.6 PREPARO DAS AMOSTRAS.................................................................................. 69 
4.7 FLUXOGRAMA DAS ANÁLISES REALIZADAS................................................. 69 
4.8 METODOLOGIA...................................................................................................... 70 
4.8.1 Caracterização do Solo.......................................................................................... 70 
4.8.2 Avaliação dos Estoques de Carbono e Nitrogênio............................................... 70 
4.8.3 Fracionamento físico da matéria orgânica.......................................................... 71 
4.8.3.1 Carbono orgânico total (COT), nitrogênio total e composição isotópica (δ13C).... 71 
4.8.3.2 Cálculo da substituição do carbono da vegetação nativa por carbono de plantas 
C4..................................................................................................................................... 

 
71 

4.8.4 Petrografia da Matéria Orgânica......................................................................... 73 
4.8.5 Análise Estatística.................................................................................................. 74 
4.8.6 Análise de viabilidade do uso de projetos no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo................................................................................................ 

 
74 

5RESULTADOS............................................................................................................ 75 
5.1 FERTILIDADE.......................................................................................................... 75 



 

5.2 TEOR DE CARBONO E NITROGÊNIO.................................................................. 78 
5.3 ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO........................................................ 84 
5.4 RAZÃO ISOTÓPICA (⸹13C), COT, NT E C/N DAS FRAÇÕES LEVE E 
PESADA.......................................................................................................................... 

 
86 

5.5 SUBSTITUIÇÃO DO CARBONO DA FLORESTA PELO CARBONODA 
PASTAGEM................................................................................................................... 

 
96 

5.6 PALINOFÁCIES...................................................................................................... 99 
5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA......................................................................................... 105 
6DISCUSSÃO................................................................................................................ 106 
6.1 TEORES E ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO..................................... 107 
6.2 ∆13C COT E NT   DAS FRAÇÕES LEVE E PESADA.............................................. 113 
6.3 ESTUDO DE CASO.................................................................................................. 122 
6.3.1 Emissão de GEE.................................................................................................... 125 
6.3.2 Estoques de carbono orgânico do solo.................................................................. 126 
6.3.3 Reflorestamento.................................................................................................... 128 
6.3.4 Considerações finais.............................................................................................. 130 
7CONCLUSÃO............................................................................................................. 132 
8REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 134 
9ANEXOS...................................................................................................................... 152 

 
 

 



15 

 

1INTRODUÇÃO  

Até o final do século passado, a agricultura cresceu e se desenvolveu baseada na 

expansão de novas áreas para o cultivo, levando a perda de grandes áreas de florestas nativas 

e ecossistemas naturais (ALEXANDRATOS;BRUINSMA, 2003), acarretando na perda de 

serviços ambientais. 

O uso de insumos agrícolas, principalmente fertilizantes, proporcionou um grande 

aumento na produtividade das culturas. Essa intensificação da produção agrícola, ocorrida 

durante a Revolução Verde na década de 1940, trouxe também efeitos negativos para o meio 

ambiente, como: poluição da água, ar e solo  com agrotóxicos e excesso de nutrientes 

(SMITH et al., 2013c), aumento das forçantes climáticas (REAY et al., 2012), esgotamento 

dos recursos naturais (CORDEL et al., 2009), uso de grandes quantidades de insumos de 

origem fóssil (ERISMAN et al., 2008) e perda de habitats e biodiversidade (FIRBANK et al., 

2011). 

O uso de insumos na agricultura, promoveu aumentos significativos na produtividade, 

permitindo que aagriculturaseja hoje fundamental para o desenvolvimento do país. O setor 

agrícola faturou em 2014, R$ 1,1 trilhão, correspondendo à 23% do PIB total da economia do 

país, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A 

agricultura correspondeu a 21,5% do PIB do país e o setor foi responsável por 46,2% das 

exportações em 2015 (CEPEA, 2015). Um estudo, de 2015, da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento da Europa (OCDE) e da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) diz que o Brasil assumirá a liderança das exportações 

mundiais do setor agrícola em 2024, consolidando assim os avanços que o setor registrou no 

país nos últimos anos.  

No entanto, todo esse crescimento agrícola acarretou em alterações nos estoques de 

carbono orgânico do solo (COS). De acordo com Lal (2006), aproximadamente metade de 

todo o COS em áreas manejadas foi perdido nos últimos 200 anos, sendo esta uma das 

principais causas da degradação e consequente declínio da fertilidade dos solos. Conforme 

descrito por Smith e Gregory (2013b) e Foley et al. (2011), ao mesmo tempo que garantir a 

segurança alimentar, há uma necessidade urgente para diminuir o impacto da produção de 

alimentos no clima (SMITH et al., 2008), e de melhorar a resiliência da produção de 

alimentos para as mudanças ambientais futuras (SMITH et al., 2013a;SMITH 2015).  

Com o contínuo crescimento da população e consequente pressão sobre os recursos 

naturais e da crescente demanda por produtos “ecologicamente corretos”, produzir mais e 
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melhor tornou-se imprescindível. Desta forma, dentro do contexto da agricultura, encontrar 

maneiras de aumentar a produtividade com o mínimo de impacto ao meio ambiente é um dos 

grandes desafios da atualidade. A agricultura está cada vez mais especializada, principalmente 

nos países industrializados, em resposta a pressões políticas e econômicas para atender às 

demandas de um mercado cada vez maior (RUSSELLE et al., 2007; HENDRICKSONet al., 

2008) e mais preocupado com o meio ambiente. 

Apesar da grande importância do setor para a economia do país e da reconhecida 

mudança que o mesmo vem sofrendo nos últimos anos, a agricultura ainda utiliza meios de 

produção que acarretam em grande degaste dos recursos naturais como água e solo, além de 

emissões significativas de gases de efeito estufa (GEE). Segundo Lal (2004), cerca de 3,3 Pg/ 

ano de carbono é emitido para a atmosfera devido ao preparo do solo para a produção de 

alimentos. O uso do monocultivo e de outras práticas não conservacionistas na agricultura têm 

resultado na baixa produtividade das culturas, na degradação do solo, no aumento da pressão 

sobre os recursos naturais e no aumento da emissão de GEE. De acordo com as projeções do 

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), o setor agrícola será muito 

afetado com a mudança global do clima com impactos na sua produtividade, manejo e na 

distribuição espacial das culturas hoje existentes.  

Sendo assim, é necessário mudar o paradigma da agricultura com uso de práticas de 

manejo que favoreçam o equilíbrio dos atributos físicos e químicos do solo, como aumento 

dos teores de C, N, retenção de água, redução da perda de solo por erosão e lixiviação. De 

acordo com Lal (2006), solos degradados podem ser recuperados utilizando técnicas de 

manejo que aumentem o estoque de carbono. Diversos estudos indicam que o uso de sistemas 

integrados de produção (ILPF, ILP) melhoram a qualidade do solo e consequentemente o 

acúmulo do COS (SOUZA et al., 2009; SILVA et al., 2011; SILVA et al., 2014, CARVALHO 

et al., 2010a; LEMAIRE, 2014). 

Desta forma, o uso da integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) tem sido 

considerada uma alternativa que se impõe aos tipos de cultivos convencionais uma vez que 

este promove melhorias na qualidade do solo, uso mais sustentável dos recursos hídricos 

acarretando num aumento de produtividade.O sistema ILPF consiste na implantação de 

diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, leite, agroenergia e outros, na mesma 

área, em plantio consorciado, sequencial ou rotacionado, aproveitando as sinergias existentes 

entre eles (MAPA, 2011). A ILPF, aliada a práticas conservacionistas é uma alternativa 

econômica e sustentável (MAPA, 2011).Também conhecido como sistema agrossilvopastoril, 
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esse sistema contribui para a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

Os sistemas agrossilvopastoris também têm um importante papel na assimilação do CO2 da 

atmosfera devido à incorporação de carbono em biomassa acima e abaixo do solo. Desta 

forma, o uso de manejos agrícolas sustentáveis é de fundamental importância para a mitigação 

de GEE na agricultura e para a conservação dos recursos naturais.  

A adoção de sistemas de manejo mais sustentáveis, como a ILPF, surge como uma 

alternativa em detrimento aos sistemas agrícolas convencionais, com grande potencial de 

promover melhorias na qualidade do solo, principalmente no que diz respeito ao aumento dos 

estoques de carbono, em curto e médio prazos(SILVA et al., 2011, 2014; CARVALHO et al., 

2010a;LOVATO et al., 2004; BAYER et al., 2006; COSTA et al., 2008;ROSSI et al., 2011; 

GAZOLLA et al., 2015; LOSS et al., 2011a, 2011b; FRANZLUEBBERS; STUEDEMANN, 

2008; SALTON, 2005; BATLLE-BAYERet al., 2010; DON et al., 2011, SACRAMENTO et 

al., 2013;PIVA, 2012;TARRÉ et al., 2001; BAYER; MIELNICZUK, 1997; SANTOS et al., 

1995, NICOLOSO, 2005).A matéria orgânica do solo desempenha um papel crucial para a 

manutenção da atividade agrícola. O acúmulo da MOS promove melhorias nas propriedades 

física, biológica e química do solo, possibilitando um aumento na produtividade e redução de 

gastos com irrigação, fertilizantes, condicionadores de solo e outros insumos agrícolas. 

Entender como a MOS se comporta em diferentes tipos de manejo é essencial para o 

direcionamento de políticas públicas, que visem a disseminação de práticas agrícolas que 

aumentem os estoques de COS e reduzam as emissões de GEE. 

O estoque e balanço de carbono em áreas de agricultura, principalmente em sistemas 

de ILPF são pouco estudados e entendidos. O uso de manejos sustentáveis que aumentem a 

adição de resíduos vegetais e a retenção de carbono no solo se constitui em alternativas 

importantes para aumentar a capacidade de mitigação do aquecimento global e aumentar o 

incremento de carbono do solo (AMADOet al., 2001; BAYER et al., 2006). 

Cabe ressaltar que todo o conceito de sustentabilidade neste estudo passa basicamente 

pela fixação da matéria orgânica do solo. Tendo em vista a importância da MOS para a 

manutenção dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, garantindo desta maneira, 

boa produtividade das culturas e consequentemente retorno financeiro para o produtor. 

Desta forma, pretende-se, avaliar a incorporação de MOS e caracterizar a MOS 

emdiferentes tipos de manejo (lavoura, pecuária, floresta de Eucalipto e ILPF) e assim avaliar 

a sustentabilidade desses tipos de manejos. 
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2OBJETIVOS  

 

Objetivo geral  

Avaliar as alterações nos compartimentos da matéria orgânica do solo decorrentes da 

implementação de diferentes tipos de manejo (Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF) em área 

de Cerrado, visando o potencial de acúmulo de carbono de cada um dos manejos e 

consequente uso desses sistemas produtivos em projetos no âmbito do MDL. 

 

Objetivos específicos 

i. Estimar o estoque de carbono orgânico do solo nos diferentes tipos de manejo. 

ii. Caracterizar a matéria orgânica do solo, nas frações leve e pesada através de 

fracionamento densimétrico e caracterizar a matéria orgânica do solo em seus 

diferentes graus de decomposição, através da quantificação dos diferentes 

palinomorfos, nos diferentes tipos de manejo do solo. 

iii. Avaliar a fertilidade do solo nos diferentes tipos de manejo do solo. 

iv. Avaliar a viabilidade do uso da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta para projetos no 

âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), através dos dados de 

estoques de carbono no solo e dados secundários de emissão de gases de efeito estufa. 
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3FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA 

 

A negociação internacional sobre Mudança do Clima ocorre no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (doravante chamada apenas de 

Convenção), tendo como principal palco a Conferência das Partes (COP) que acontece 

anualmente, com a presença de todos os países signatários da Convenção. No entanto, para 

atingir o status de maior acordo multilateral da história, foi preciso um longo caminho para a 

criação e posterior consolidação da Convenção. 

Em 1988, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a 

Organização Mundial de Meteorologia (OMM) estabeleceram o Painel Intergovernamental 

sobre Mudança do Clima (IPCC), com o objetivo de avaliar cientificamente o conhecimento 

em mudança do clima, avaliar os possíveis impactos socioeconômicos e ambientais, e 

formular estratégias realistas para lidar com o problema. Esse foi um dos passos mais 

importantes no reconhecimento do efeito dos gases de efeito estufa no sistema climático. O 

IPCC contava com a participação de importantes cientistas e peritos em assuntos relacionados 

ao problema da mudança do clima. O primeiro relatório de avaliação do IPCC foi publicado 

em 1990 e levou a Assembleia Geral da ONU a criar a Convenção. 

Para a criação da Convenção foi preciso trilhar um intenso processo político-

preparatório, pois havia a necessidade de desenvolver políticas internacionais e instrumentos 

legais relacionados à mudança do clima. Esse processo culminou com a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro, em 1992. A Convenção entrou em vigor em 1994 e o Brasil foi o primeiro país a 

ratificar o acordo. 

Mesmo para a época, e considerando a falta de pleno conhecimento a respeito dos 

processos e impactos da mudança do clima, o texto da Convenção trouxe grandes avanços 

para a discussão sobre meio ambiente. A Convenção (UNFCCC, 1992) reconhece, dentre 

outros que: 

• a mudança do clima da Terra e seus efeitos negativos são uma preocupação comum da 

humanidade; 
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• a maior parcela das emissões globais, históricas e atuais, de gases de efeitoestufa é 

originaria dos países desenvolvidos; 

• as emissões per capita dos países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas 

e a parcela de emissões globais originárias dos países em desenvolvimento crescerá 

para que eles possam satisfazer suas necessidades sociais e de desenvolvimento. 

O objetivo final da Convenção é (UNFCCC, 1992): 

“Alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 

num nível que impeça a interferênciaantrópica perigosa com o sistema do clima.” 

O texto ainda adverte que tal nível deve ser atingido dentro de um período de tempo 

suficiente para permitir aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima; 

garantir que a produção de alimentos não seja ameaçada; e possibilitar que o desenvolvimento 

econômico prossiga de um modo sustentável. 

A Convenção segue o princípio do Multilateralismo, presente na carta de criação da 

ONU, que considera que cada país signatário é uma Parte do acordo (daí o termo 

“Conferência das Partes) e ainda que para se tomar qualquer decisão é preciso atingir o 

consenso e não, a maioria simples de votos. E ainda, que as decisões simples são parte de um 

acordo global que interessa a todas as Partes. Na linguagem da negociação: “nada está 

decidido enquanto tudo não estiver decidido”. 

Para atingir seu objetivo final, a Convenção impôs a um conjunto de países, metas de 

redução de emissões de gases de efeito estufa. Esses países foram listados no Anexo I da 

Convenção e representam os países desenvolvidos (e que representam a maior parte das 

emissões, a concentração dos gases na atmosfera e o aumento da temperatura média do 

planeta). A Convenção não impôs metas iniciais de redução de emissões para países em 

desenvolvimento e países menos desenvolvidos. 

A Convenção ainda traz dois princípios extremamente importantes para a consolidação 

da negociação internacional e o desenvolvimento sustentável, especialmente dos países em 

desenvolvimento. 

Principio da Precaução: a falta de plena certeza científicanão deve ser usada como razão para 

que os países posterguem a adoção de medidas para prever, evitar ou minimizar as causas da 

mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. 
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Princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas: as Partes devem proteger o 

sistema climático para o benefício das gerações presente e futuras da humanidade, com base 

na equidade e de acordo com suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas 

capacidades. Neste sentido, as Partes,países desenvolvidos, devem tomar a liderança no 

combate à mudança do clima e aos impactos adversos dessa mudança. 

A Convenção, através do Princípio das Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas, 

propôs uma série de compromissos comuns a todos as Partes signatárias, como: 

• Elaborar a Comunicação Nacional, contendo o Inventario das emissõesantrópicas de 

gases de efeito estufa por gás e setor da economia; 

• Promover programas de mitigação e adaptação; 

• Desenvolver tecnologias para redução e prevenção de emissões; 

• Proteção de sumidouros de carbono, como florestas e oceanos; 

• Considerar a mudança do clima nas políticas sociais, econômicas e ambientais; 

• Promover a pesquisa cientifica em mudança do clima; 

• Promover ações de educação, treinamento e conscientização. 

Além desses, os países do Anexo I possuem como compromissos diferenciados: promover 

políticas e medidas para a redução de emissões e atingir o ano 2000 retornando com o nível de 

emissões do ano 1990. 

Em 2015 houve a vigésima primeira COP e uma infinidade de decisões e documentos 

foram produzidos nesses 21 anos de negociação. No entanto, para fins desse trabalho, o 

presente texto irá explorar cinco momentos mais marcantes desse processo: 

- COP1 e Proposta Brasileira; 

- Criação do Protocolo de Quioto; 

- Plano de Ação de Bali; 

- COP15 e compromisso voluntário do Brasil e; 

- COP21, Acordo de Paris e iNDC do Brasil. 
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3.1.1COP1 e Proposta Brasileira 

Após a implementação de fato da Convenção, em 1994, a primeira COP foi realizada 

em Berlim, em 1995. Nessa primeira reunião, já foi possível identificar que estava ocorrendo 

um aumento das emissões e a meta inicial de redução das emissões proposta para os países 

desenvolvidos não seria suficiente. A solução proposta então foi de “atividades 

implementadas conjuntamente”, presente do documento chamado de “Mandato de 

Berlim”(UNFCCC, 1995).  

O Brasil apresentou um protocolo em resposta ao Mandato de Berlim, que ficou 

conhecido como “Proposta Brasileira”. Esse documento é extremamente relacionado ao tema 

dessa tese e apresentava dois elementos para subsidiar a discussão em relação ao processo 

futuro de negociação (UNFCCC, 1995): 

1) Proposta de um critério objetivo para estabelecer a responsabilidade individual dos países 

Anexo I em relaçãoàs causas do efeito estufa; 

2) Ideia de um Fundo de Desenvolvimento Limpo. 

A Proposta Brasileira ainda estabelecia um critério objetivo na atribuição da 

diferenciação das responsabilidades (dos países em relação à Mudança do Clima); estabelecia 

um critério científico objetivo que era fundamental para a distribuição do ônus; avaliava a 

contribuição histórica dos países em relação às causas da Mudança do Clima e; ainda era mais 

neutra, por não conter indicadores socioeconômicos ou físicos que pudessem servir para 

propósitos políticos e era mais coerente com o objetivo final da Convenção. 

De acordo com a Proposta Brasileira, a atribuição da responsabilidade de cada país 

deveria ser feita em termos de sua relativa contribuição para o aumento total de temperatura e, 

não apenas às emissões de um determinado ano ou mesmo a contribuição para o aumento da 

concentração dos gases na atmosfera. Essa diferença de parâmetros indica que os Países 

Anexo I possuem uma maior contribuição para o problema, como indicado na figura 1.  
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Figura 1 - Contribuição relativa atribuída a cada uma das Partes de acordo com o Primeiro Relatório do IPCC 
(1990).  
Fonte: Adaptado de IPCC, 1990. 
 
3.1.2Criação do Protocolo de Quioto 

A Proposta Brasileira não foi integralmente aceita pelos países desenvolvidos, mas 

forneceu subsídios para a negociação internacional e foi a precursora da mais conhecida 

decisão da COP até hoje: o Protocolo de Quioto. Essa decisão foi tomada na COP3, na cidade 

japonesa de Quioto. No entanto, diferente do que era preconizado na Proposta Brasileira, para 

o Protocolo de Quioto, não foi usado um critério objetivo de diferenciação dos compromissos 

quantificados de redução de emissões (UNFCCC, 1998).  

O compromisso de redução coletiva de pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, 

estabelecido no art. 3 do Protocolo, foi calculado com base nos compromissos individuais 

quantificados de redução aceitos por cada Parte. No entanto, esse número (5%) é bem menor 

do que a média dos números referentes aos compromissos de redução contidos nas propostas 

apresentadas durante o processo de negociação anterior. Isso mostrou que o compromisso 

modesto expresso no Anexo B do Protocolo mostra que a vontade das Partes em reduzir suas 

emissõesé proporcional à vontade de outras Partes. 

No entanto, apesar de suas metas modestas, o Protocolo de Quioto foi o primeiro acordo 

legalmente vinculante de redução de emissões de gases de efeito estufa e criou três 

importantes mecanismos para os países industrializados alcançarem suas metas individuais de 

limitação ou redução (UNFCCC, 1998): 

• Artigo 17 - Comércio de emissões (somente entre Anexo B) 

• Artigo 6 - Implementação conjunta (somente entre Anexo I) 

• Artigo 12 - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (entre Partes do Anexo I e não-

Anexo I) – esse mecanismo será explorado na seção 1.6 desse texto. 
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Não Anexo I Anexo I 

21% 

79% 
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Não Anexo I Anexo I 
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88% 

Figura	3:	Aumento	da	temperatura	
induzida	pelos	níveis	de	emissão	de	

CO2	

Não Anexo I Anexo I 
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No entanto, apesar de ter sido criado em 1997, para o Protocolo de Quioto entrar em vigor 

era preciso atender a dois pré-requisitos: 

• Ter, pelo menos, 55 países da Convenção ratificando o Protocolo; 

• Englobar os países industrializados (Anexo I) que contabilizavam no total, pelo menos 55% 

das emissões totais de CO2, em 1990.Esse último requisito conferia poder de veto a EUA e 

Rússia, pois se um desses países não ratificasse o acordo, o valor de 55% das emissões não 

seria atingido.  

A possibilidade de ratificação por parte dos EUA gerou uma série de debates internos 

nesse país, com a criação da “ResoluçãoByrd andHagel” no Senado Americano, que 

condicionava a assinatura de qualquer Protocolo ou outro acordo referente à Convenção pelos 

Estados Unidos ao estabelecimento de novos compromissos específicos para limitar ou 

reduzir emissões de GEE por países “chave” em desenvolvimento pelo mesmo período de 

compromisso. 

A posição negativa dos EUA gerou um intenso impasse entre países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, com discussões sobre equidade e a necessidade de um maior 

envolvimento dos países não Anexo I no período pós-2012, além de negociações de propostas 

para períodos subsequentes de compromissos. 

Um intenso período de negociação se seguiu até o anúncio dos EUA de que não 

ratificariam o Protocolo. Com isso, a única saída era garantir a presença da Rússia no acordo e 

isso, finalmente aconteceu em 4 de novembro de 2004. 

A partir da ratificação do Protocolo de Quioto, em 2004, há uma mudança significativa 

no processo de negociação e o mesmo passa a seguir por “dois trilhos”: um trilho da 

Convenção (AWG-LCA – grupo ad hoc para diálogos de longo-prazo para a implementação 

da Convenção) e um trilho do Protocolo de Quioto (AWG-KP – grupo ad hocpara 

estabelecimento do Protocolo de Quioto). Dessa forma, a COP passa a sediar também uma 

nova modalidade de reunião, a COP/MOP, que é a Conferência das Partes servindo como base 

para a reunião do Protocolo de Quioto. 

 

3.1.3Plano de Ação de Bali 

Durante a COP13, realizada em Bali, foi criado o Plano de Ação de Bali (PAB), com o 

objetivo de nortear as negociações até a COP15, quando se esperaria ter um novo acordo 
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legalmente vinculante. O escopo do PAB era composto por cinco áreas majoritárias de 

negociação (UNFCCC, 2008):  

– Visão compartilhada de um objetivo global de longoprazo;  

– Ampliar ação internacional e nacional em mitigação; 

– Ampliar ação em adaptação; 

– Ampliar ação em transferência e desenvolvimento de tecnologia; 

– Ampliar ação na provisão de recursos financeiros e investimento (finanças) 

Os pontos do PAB que mais interessam a este trabalho são mitigação, adaptação e 

transferência de tecnologia, portanto, esses temas serão tratados com maior profundidade, 

como se segue: 

Mitigação: 

Esse tema foi subdividido em 6 áreas: (a) mitigação em países do Anexo I; (b) 

mitigação em países não Anexo I; (c) REDD+ (redução das emissões por desmatamento e 

degradação florestal e manutenção do estoque de carbono do solo por manejo florestal); (d) 

vários; (e) mercado; e (f) medidas econômicas e sociais. 

O PAB propõe aintensificação das medidas de mitigação sob duaspremissas (UNFCCC, 

2008): 

(i) Compromissos ou medidas de mitigação adequados a cada país que possam ser 

mensurados, relatados e verificados, entre os quais os objetivos quantificados de limitação e 

redução de emissões, de todas as Partes países desenvolvidos, assegurando-se a 

comparabilidade dos esforços entre elas e levando-se em conta as diferenças de suas 

circunstâncias nacionais; 

(ii) Medidas de mitigação adequadas a cada país para as Partes países em desenvolvimento, 

no contexto do desenvolvimento sustentável, com o apoio tecnológico, financeiro e de 

capacitação adequados, de maneira que possam ser mensurados, relatados e verificados; 

(iii)Criaçãodepolíticaseincentivospositivoscom relação a questões referentes à redução de 

emissões provenientes do desflorestamento e da degradação florestal nos países em 

desenvolvimento; e o papel da conservação, do manejo sustentável das florestas e do aumento 

dos estoques de carbono das florestas nos países em desenvolvimento - REDD e REDD+; 
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(iv) Abordagens para a cooperação entre os setores e a adoção de medidas específicas para o 

setor, a fim de melhorar a implementação do artigo 4°, parágrafo 1°, alínea (c), da Convenção. 

Países em desenvolvimento não possuem metas de redução de emissão!Mas o PAB 

estabelece que a implementação da Convenção seja ampliada com ações de mitigação 

adequadas ao contexto nacional (NAMAs). As NAMAs sãoações que levem a um desvio 

substancial das emissões dos países em desenvolvimento em relação à trajetória tendencial. 

Essas açõesdevem ser mensuradas, relatadas e verificadas e apoiadas pelos países do Anexo I 

em termos financeiros, de transferência de tecnologia e formação de capacidade. 

Exemplos de NAMAs no Brasil: - Expansão da produção de etanol e biodiesel acima do 

cenário tendencial com NAMA cobrindo custo incremental da expansão adicional; - Redução 

adicional do desmatamento, com foco na Amazônia e no Cerrado; - Programas de captura e 

armazenamento geológico de CO2 (CCS) voltados para grandes fontes estacionárias de CO2 

pela queima de combustíveisfósseis (exemplo: termelétricas, refinarias, produção de petróleo 

e gás natural e siderúrgicas); - Programas de reflorestamento e aumento da produção e uso de 

carvão vegetal na indústriasiderúrgica. São, portanto, distintos das metas quantificadas de 

reduções de emissões dos países desenvolvidos; - Plano ABC. 

A participação do Brasil deveria ser adicional ao grande esforço atual de redução de 

emissõesjá́ empreendido no país, no sentido de alcançar uma desaceleração substancial no 

crescimento de suas emissões. De acordo com a visãobrasileira da época, os 

NAMAsnãodeveriam constituir meio de compensação de emissões por parte do Anexo I por 

se tratar de um arranjo no âmbito da Convenção onde nãohá metas obrigatórias para os países, 

mas um quadro marco que orienta o esforço dos países em desenvolvimento em termos de 

mitigação da mudança do clima. 

Adaptação: 

Para as ações em Adaptação, o PAB inclui, dentreoutrosaconsideraçãode: 

– Cooperação internacional para apoiar a implementação urgente de medidas de adaptação, 

(...), levando-se em conta as necessidades urgentes e imediatas dos países em 

desenvolvimento particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima, em 

especial os países menos desenvolvidos e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, 

e levando-se em conta, ainda, as necessidades dos países da África afetados pela seca, 

desertificação e inundações; 
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– Gerenciamento de risco e estratégias de redução de riscos, inclusive mecanismos de 

compartilhamento e transferência de riscos, tais como os seguros; 

- Estratégias de redução de desastres e formas de lidar com as perdas e danos associados aos 

impactos da mudança do clima nos países em desenvolvimento particularmente vulneráveis 

aos efeitos adversos da mudança do clima; 

– Diversificaçãoeconômica para aumentar a resiliência dos agricultores; 

– Sinergias entre as atividades e os processos como meio de apoio à adaptação, de maneira 

coerente e integrada. 

 

Transferência de tecnologia: 

O PAB considera que a transferência de tecnologia teria por objetivo: a remoção de 

obstáculos e provisão de recursos financeiros para aumentar a escala do desenvolvimento e 

transferência de tecnologias; aceleração da difusão e ampliação da escala (deployment) de 

tecnologias; além da cooperação em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para tecnologias 

atuais, novas e inovadoras 

O G77 e China fizeram uma proposta decriação de um Fundo e Mecanismo no âmbito 

da Convenção para promover transferência de tecnologias; centros ou redes regionais de 

excelência; que envolve considerar critérios de licenciamento compulsório em casos de 

urgência e emergência. 

 

3.1.4COP15 e compromisso voluntário do Brasil 

A Conferência de Copenhagen, em 2009, gerou grande expectativa das Partes, da 

imprensa mundial e da sociedade como um todo. Era esperado um novo acordo legalmente 

vinculante de amplo espectro, que fosse capaz de trazer uma “solução” para o problema. 

Pressionada por todas as partes, a presidência da COP, sentiu que precisava apresentar 

qualquer proposta, sob o risco de se terminar a reunião sem nenhum texto aprovado. Dessa 

maneira, acabou ferindo o princípio básico do multilateralismo (decisões por consenso) e 

assim nasceu o Acordo de Copenhagen.  

Esse Acordo não era o que se esperava antes da COP, mas também não chegava a ser 

um desastre. Um dos riscos da imensa quantidade de informação que a mídia apresentou sobre 
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a Conferência de Copenhagenfoi a diversidade de conclusões e entendimentos sobre os reais 

resultados da COP. A COP15 e a COP/MOP5 decidiram manter os dois Grupos de Trabalho 

ad hoc(AWG-LCA e AWG-KP) e os resultados obtidos até o momento por meio da 

negociação em níveltécnico seriam considerados no processo de negociação que continuaria 

(UNFCCC, 2009). 

O Acordo de Copenhague apresentava problemas legais e de procedimento que 

dificultavam suaoperacionalização.Foi elaborado por 29 Países, e contou com a participação 

direta de vários Chefes de Estado.Foi oficialmente rejeitado em Plenária por várias Partes 

assim que foi apresentado, com base em várias irregularidades de procedimentos, denunciadas 

ao longo da Conferência. A COP não autorizou em nenhum momento a formação do Grupo 

que negociou o Acordo. Ao envolver um número reduzido de países, sem mandato da 

Conferência para constituí-lo, a histórica busca de consenso foi quebrada. Houve também 

incompatibilidade entre elementos do Acordo e Decisões Relevantes da COP. 

O maior problema do Acordo de Copenhagen foi aausência de consenso, quejá seria 

suficiente para tornar o Acordo não operacional. Seu maior desafio legal foi que algumas 

Partes expressaram rejeição ao Acordo, o que resultou no fato da COP apenas tomar nota 

sobre o mesmo.O Acordo não faz parte da arquitetura oficial da Convenção e foi questionado 

de maneira recorrente pelas Partes que manifestaram rejeição. 

No entanto, apesar do resultado final da COP15 não ter sido o esperado, para o Brasil, 

ela foi extremamente importante e, em especial para o Setor da Agricultura. Durante a 

COP15, em discurso do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil apresentou um 

compromisso voluntário de redução de emissões. Isso mostrou um grande protagonismo do 

Brasil na negociação e motivou outros países em desenvolvimento a também apresentarem 

compromissos voluntários. O compromisso brasileiro previa a redução de 36,1% a 38,9% das 

emissões projetadas para o ano de 2020, deixando assim de emitir cerca de 1 bilhão de 

toneladas de CO2 equivalente (tCO2e). Esse constitui o maior esforço de redução de emissões 

do planeta. 

No final de janeiro de 2010, o Brasil submeteu ao Secretariado da Convenção dois 

informes ratificando as ações de mitigação adequadas ao contexto nacional, as quais haviam 

sido propostas em Copenhagen. Também manifestou, com as devidas notas de cautela, a sua 

adesão ao Acordo de Copenhagen. 
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As propostas apresentadas em Copenhagen foram internalizadas por meio da Lei 

12.187/09 que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Em 2010 foram criados 

os Planos Setoriais para o atingimento desse compromisso voluntário e, dentre eles, foi criado 

o Plano ABC, que será visto com mais detalhes na seção 1.2 deste texto. 

3.1.5COP21, Acordo de Paris e iNDC do Brasil 

Após a grande expectativa depositada na COP15, em Copenhagen e o árduo trabalho 

para retomada da confiança no processo multilateral por parte da UNFCCC e seus países 

signatários, especialmente na COP17, de Durban, a COP21, que aconteceu em dezembro de 

2015 em Paris, veio com a missão de finalmente se chegar a um acordo global legalmente 

vinculante que buscasse atenderao objetivo final da Convenção. 

As menores expectativas por parte da imprensa e da sociedade civil facilitou o 

processo e o resultado final da Conferência foi o Acordo de Paris, que foi aberto para 

ratificações em abril de 2016. A seguir, serão destacados os principais pontos deste Acordo 

que possuem relação direta com o tema do presente trabalho. 

As Partes do Acordo refletem o teor inicial da Convenção, “procurando atingir o 

objetivo da Convenção e guiadas por seus princípios, incluindo o princípio de equidade e 

responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes 

circunstâncias nacionais” (UNFCCC, 2016). 

O Acordo ainda reconhece: “a necessidade de uma resposta eficaz e progressiva à 

ameaça urgente da mudança do clima com base no melhor conhecimento científico 

disponível”; “as necessidades específicas e as circunstâncias especiais das Partes países em 

desenvolvimento”; “que Partes poderão ser afetadas não só pela mudança do clima, mas 

também pelas repercussões das medidas adotadas para enfrentá-la”; “a prioridade 

fundamental de salvaguardar a segurança alimentar e erradicar a fome, bem como as 

vulnerabilidades particulares dos sistemas de produção de alimentos aos impactos negativos 

da mudança do clima”; “a importância da conservação e fortalecimento, conforme o caso, de 

sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa previstos na Convenção”; e “que a 

adoção de estilos de vida sustentáveis e padrões sustentáveis de consumo e produção, com as 

Partes países desenvolvidos tomando a iniciativa, desempenha um papel importante no 

combate à mudança do clima”, dentre outros aspectos relevantes. 

O artigo 2º do Acordo traz uma visão de resgate do objetivo principal da Convenção e 

apresenta uma redação extremamente consciente do problema da mudança do Clima, da 
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necessidade de ação de todos os países, tanto em mitigação das emissões quanto em adaptação 

aos efeitos da Mudança do Clima e a vulnerabilidade dos países ao problema (UNFCCC, 2016). 

“Este Acordo, ao reforçar a implementação da Convenção, incluindo seu objetivo, visa 

fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima, no contexto do desenvolvimento 

sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza, incluindo: 

(a) Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis 

pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em 

relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os 

riscos e os impactos da mudança do clima; 

(b) Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e 

promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixa emissão de gases 

de efeito estufa, de uma maneira que não ameace a produção de alimentos; e 

(c) Tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um desenvolvimento 

de baixa emissão de gases de efeito estufa e resiliente à mudança do clima. 

Este Acordo será implementado de modo a refletir equidade e o princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes 

circunstâncias nacionais.” 

O Artigo 3º traz uma novidade em relação à estratégia de ação dos países em relação à 

mitigação das emissões de gases de efeito estufa. As medidas passam a ser adequadas à 

realidade de cada Parte, porém reconhecendo a maior participação das Partes Anexo I ao 

status quo do problema e às dificuldades que serão sentidas pelas Partes Países Menos 

Desenvolvidos no atingimento dessas reduções.  

A título de contribuições nacionalmente determinadas à resposta global à mudança 

do clima, todas as Partes deverão realizar e comunicar esforços ambiciosos 

conforme definido nos Artigos 4º, 7º, 9º, 10º, 11º e 13º, com vistas à consecução do 

objetivo deste Acordo conforme estabelecido no Artigo 2º. Os esforços de todas as 

Partes representarão uma progressão ao longo do tempo, reconhecendo a 

necessidade de apoiar as Partes países em desenvolvimento na implementação 

efetiva deste Acordo(UNFCCC, 2016). 

Dessa maneira, voltamos ao objetivo principal da Convenção, de buscar a limitação do 

aumento da temperatura média do planeta em curto prazo, a partir da redução imediata das 

emissões dos Países Desenvolvidos e no curto-médio-longo prazo para as Partes Países em 
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Desenvolvimento. Os compromissos de redução de emissões por países ou por bloco de 

países (como União Europeia, por exemplo) devem ser avisados à Convenção por meio das 

“Contribuições Nacionalmente Determinadas”. 

Novas maneiras de se atingir os resultados finais são previstas no Acordo, dentre elas 

o pagamento por serviços ambientais, como prevê o Artigo 5º em seu parágrafo 2: 

As Partes são encorajadas a adotar medidas para implementar e apoiar, inclusive por 

meio de pagamentos por resultados, o marco existente conforme estipulado em 

orientações e decisões afins já acordadas sob a Convenção para: abordagens de 

políticas e incentivos positivos para atividades relacionadas a redução de emissões 

por desmatamento e degradação florestal, e o papel da conservação, do manejo 

sustentável de florestas e aumento dos estoques de carbono florestal nos países em 

desenvolvimento; e abordagens de políticas alternativas, tais como abordagens 

conjuntas de mitigação e adaptação para o manejo integral e sustentável de florestas, 

reafirmando ao mesmo tempo a importância de incentivar, conforme o caso, os 

benefícios não relacionados com carbono associados a tais abordagens (UNFCCC, 

2016). 

 

O Brasil foi o primeiro país a ratificar o Acordo de Paris, em 22 de abril de 2016, 

apresentando as suas “Contribuições Nacionalmente Determinadas” para redução das 

emissões, conforme detalhado abaixo. 

Compromisso voluntário do Brasil sob a forma de Pretendida Contribuição 

Nacionalmente Determinada: 

Em 2015, o Brasil apresentou à UNFCCC sua pretendida Contribuição Nacionalmente 

Determinada (intendedNationallyDeterminedContribution – iNDC)1, no contexto das 

negociações de um protocolo, outro instrumento jurídico ou resultado acordado com força 

legal sob a Convenção, aplicável a todas as Partes. 

A entrega desse documento antes da COP21 teve como intenção demonstrar a boa 

vontade do Brasil com as negociações internacionais e na assinatura de um acordo legalmente 

vinculante, em consonância com as diretrizes e princípios da Convenção. O documento inicial 

usou o termo “pretendida” porque na ocasião ainda dependia da ratificação, aceitação ou 

aprovação do acordo de Paris, podendo dessa maneira, sofrer ajustes. 

                                                             
1Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf> 
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Na iNDC, o Brasil propôs ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e 

ações de adaptação aos efeitos da mudança do clima, assim como meios para implementar 

essas ações no país e em outros países em desenvolvimento, por meio de cooperação Sul-Sul, 

com base na solidariedade e prioridades comuns de desenvolvimento sustentável, para 

ampliar iniciativas de cooperação com outros países em desenvolvimento, sendo que a 

cooperação na área de agricultura resiliente e de baixo carbono possui papel de destaque. 

Em relação à mitigação, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, além de uma contribuição 

indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos 

níveis de 2005, em 2030. 

Essa redução de emissões poderá ocorrer em todo o território nacional, para o 

conjunto da economia, incluindo CO2,CH4, N2O, perfluorcarbonos, hidrofluorcarbonos e SF6. 

A métrica adotada foi o Potencial de Aquecimento Global em 100 anos (GWP-100) usando 

valores do IPCC AR5. 

Dentre as ações para mitigação das emissões, destacam-se, dente outras: 

i) aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 

aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a 

oferta de etanol, inclusive por meio do aumento da parcela de biocombustíveisavançados 

(segunda geração), e aumentando a parcela de biodiesel na mistura do diesel; 

ii) no setor florestal e de mudança do uso da terra:  

- fortalecer o cumprimento do Código Florestal, em âmbito federal, estadual e municipal;  

- fortalecer políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, o 

desmatamento ilegal zero até 2030 e a compensação das emissões de gases de efeito de estufa 

provenientes da supressão legal da vegetaçãoaté 2030;  

- restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos;  

- ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por meio de sistemas 

de georeferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com vistas 

a desestimular práticas ilegais e insustentáveis; 

iii) no setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na 

composição da matriz energética em 2030, incluindo:  
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- expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para 

uma participação de 28% a 33% até 2030; 

- expandir o uso doméstico de fontes de energia nãofóssil, aumentando a parcela de energias 

renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% 

até 2030, inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar; 

- alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétricoaté 2030. Além disso, o Brasil também 

pretende: 

iv) no setor agrícola, fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 

ABC) como a principal estratégia para o desenvolvimento sustentável na agricultura, 

inclusive por meio da restauração adicional de 15 milhões de hectares de pastagens 

degradadas até 2030 e pelo incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de 

integraçãolavoura-pecuária-florestas (iLPF) até 2030. 

Esse novo compromisso, adicional ao proposto pelo Brasil na COP15, reforça 

amplamente a consolidação da Agricultura de Baixo Carbono e, em especial da recuperação 

de pastagens degradadas e da integração lavoura-pecuária-floresta, como uma forma real de 

alcançar a intensificação sustentável da produção agrícola. Essas tecnologias contribuem para 

a mitigação das emissões de gases, aumento da produtividade e da renda, aumento dos 

benefícios sociais dos produtores e para a consolidação do desenvolvimento sustentável. 

 

3.2 AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO NO BRASIL  

Tendo em vista o contexto apresentado no item 1.1, o Brasil percebeu que é necessário 

a implementação de boas práticas agrícolas, que visem a redução das emissões de GEE, o 

aumento da incorporação de carbono no solo e que diminuam a pressão sobres as florestas 

nativas. 

Práticas de uso da terra, como agricultura e reflorestamento, possuem grande impacto 

no fluxo de GEE da superfície do solo (PRIEMÉ; CHRISTENSEN, 1997; SMITHet al.,2000; 

HOUGHTON, 2002) e no incremento de carbono no solo. Essas mudanças podem alterar 

substancialmente a dinâmica do carbono do solo (LI et al., 2002) e afetar as trocas de gases de 

efeito estufa entre o solo e a atmosfera (ZHOUet al., 2004).  

O desenvolvimento de sistemas de cultivo mais sustentáveis, sistemas de manejo que 

mantenham e até aumentem os níveis de matéria orgânica do solo precisam ser priorizados e 
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estimulados. Assim, a compreensão da decomposição da matéria orgânica e seus efeitos sobre 

nutrientes e balanços de carbono e estrutura do solo é essencial para o desenvolvimento de 

sistemas sustentáveis. 

O uso de boas práticas agrícolas no Brasil vem aumentando nos últimos anos (Plano 

ABC). Incentivos governamentais como o Plano ABC e a Política Nacional deILPF 

contribuem não só com a implementação e disseminação de boas práticas agrícolas, como 

também ajudam na adequação às leis ambientais vigentes. Uma vez que, com o uso de 

determinados tipos de manejos, é possível recuperar áreas de reserva legal e proteção 

permanente. 

Com a finalidade de reduzir emissões de GEE do setor agrícola, disseminar e financiar 

boas práticas agrícolas, o Governo Federal lançou em 2010 o Plano ABC. 

O Plano ABC é nacional e seu período de vigência é de 2010 a 2020, sendo previstas 

revisões e atualizações em períodos regulares não superiores há dois anos, para readequá-lo às 

demandas da sociedade, às novas tecnologias e incorporar novas ações e metas, caso se faça 

necessário. Sendo composto por sete programas, seis deles referentes às tecnologias de 

mitigação, e ainda um último programa com ações de adaptação às mudanças climáticas: 

• Programa 1: Recuperação de Pastagens Degradadas; 

• Programa 2: Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs); 

• Programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD); 

• Programa 4: Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN); 

• Programa 5: Florestas Plantadas; 

• Programa 6: Tratamento de Dejetos Animais; 

• Programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas. 

 

3.3 SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

Com a assinatura do Protocolo de Quioto, sistemas agroflorestais (SAFs) ganharam 

mais atenção como uma estratégia para sequestrar C tanto em países desenvolvidos, quanto 

em desenvolvimento. As estimativas disponíveis do potencial de armazenamento de C nesses 

sistemas são de 0,29-15,21 Mg C/ ha/ano, acima do solo, e de 30-300 Mg C/ha.ano até 1 m de 

profundidade no solo (NAIRet al., 2010) 
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SAFs são sistemas agrícolas que usam árvores (espécies frutíferas e/ou madeireiras) e 

cultivos agrícolas anuais numa mesma área manejada. Esse tipo de manejo resulta na 

integração das interações econômicas e ecológicas entre os diversos componentes do sistema 

(LUNDGREN, 1982; NAIR et al., 1993; YOUNG, 1997). 

Esses sistemas oferecem sinergias atraentes entre adaptação e mitigação, uma vez que 

eles melhoram a resiliência dos agricultores e do cultivo através da utilização mais eficiente 

da água, melhora do microclima, controle de pragas e doenças, aumento da produtividade 

agrícola e diversificação da produção e aumento da renda, enquanto que ao mesmo tempo 

sequestram carbono (LASCOet al., 2014). 

O uso desse tipo de manejo pode ser uma ferramenta para diminuir o desmatamento e 

criar um sumidouro de carbono. Estudo realizado por Dixon(1995), estimou que para cada 

hectare (ha) de produção agroflorestal sustentável, até 5ha de desmatamento poderiam ser 

evitadas. Um outro exemplo do potencial deste tipo de manejo é que mesmo quando ocorre o 

desmatamento para a implementação de alguma prática agrícola, os sistemas agroflorestais 

podem propiciar menores reduções dos estoques de COS. Como foi observador por Sánchez 

(2000), que afirmou que a conversão de florestas tropicais em diferentes tipos de sistemas 

agroflorestais resulta em uma menor perda de carbono em comparação com a sua conversão 

para plantações. 

Sistemas agroflorestais também fornecem uma alternativa sustentável para mudança 

de sistemas de monocultura para sistemas mais complexos, devido ao seu potencial para 

ajudar a restaurar solos degradados ou marginais(DIXON et al, 1993;DIXON, 1995; YOUNG, 

1997). Sistemas agroflorestais melhoraram a qualidade do solo, por meio de insumos 

orgânicos de resíduos de culturas e liteiras de árvores, resultando na manutenção ou aumento 

da matéria orgânica do solo (MOS) (YOUNG, 1997). Níveis mais altos de MOS melhoraram 

a produtividade das culturas e também estabilizam o carbono no solo. 

Estudos têm mostrado que a inclusão de árvores nas paisagens agrícolas em geral, 

melhoram a produtividade de sistemas, proporcionando oportunidades para criar sumidouros 

de carbono (WINJUM et al., 1992;DIXON et al., 1993;KRANKINA; DIXON, 1994; DIXON, 

1995). Árvores em sistemas agroflorestais têm outra função importante, além de produzir 

madeira, frutas e/ou forragens, elas também podem ser usadas para fornecer outros serviços, 

por exemplo, servem como cobertura, quebra - ventos, apoio para a apicultura, bem como 
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proporcionam um maior conforto térmico para os animais, dentre outros usos na propriedade 

(RIBASKI, 1994).  

O uso de SAFs é uma alternativa sustentável e de baixo custo para os agricultores se 

adequarem às leis ambientais. A expansão agrícola, especialmente a monocultura e pecuária 

intensiva, foram responsáveis, por boa parte, do desmatamento e degradação do solo. O uso 

deste tipo de manejo é uma importante ferramenta para recuperação de áreas degradadas, área 

de proteção permanente e reserva legal. 

Como um sistema de produção, sistemas agroflorestais tem inúmeros benefícios que 

podem contribuir para a resiliência dos agricultores, à luz das mudanças climáticas, além de 

promover melhorias nas propriedades físicas, químicas e microbiológicas do solo; ser uma 

importante ferramenta para adequação às leis ambientais, redução de custos e maior 

agregação aos produtos gerados nas propriedades. O uso sustentável dos recursos naturais 

combinados com menor dependência de insumos externos, caracteriza este sistema de 

produção, e resulta em maior segurança alimentar e ganho financeiro, tanto para os 

agricultores quanto para os consumidores.  

Sistemas agroflorestais e sistemas integrados, como a ILPF, têm o potencial de 

sequestro de carbono atmosférico nas árvores e no solo, mantendo a produtividade sustentável 

(Figura 2). O potencial para sequestrar carbono em sistemas agroflorestais e sistemas 

integrados, em regiões tropicais é promissor, mas há pouca informação disponível na 

literatura. 

 

Figura 2 - Potencial de sequestro de C em diferentes tipos de manejo.  
Fonte: Adaptado de IPCC, 2000. 
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QUADRO 1-Sistemas Agroflorestais e Sistemas Integrados de Produção Lavoura-Pecuária-
Floresta 

 

3.4 INTEGRAÇÃO LAVOURA – PECUÁRIA –FLORESTA (ILPF) 

 

O sistema ILPF consiste na implementação de diferentes sistemas de produção de 

grãos, fibras, carne, leite, bioenergia e outros na mesma área, em consórcio, plantio sequencial 

ou rotacionado, buscando efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, 

contemplando a adequação ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica 

(BALBINOet al., 2011; MACEDO, 2009; NAIR, 1991). A principal premissa da ILPF é a de 

ser um sistema de produção agrícola sustentável ao longo do tempo (PORFÍRIO-DA-SILVA, 

2007; KLUTHCOUSKIet al.,2003, MARTHA JUNIORet al.,2007). A ILPF, também é 

conhecido como o sistema agrossilvopastoril, combinado com práticas de conservação é uma 

alternativa econômica e sustentável (MAPA, 2011) e pode trazer benefícios econômicos, 

ambientais e sociais importantes para os agricultores.  

Os benefícios de sistemas integrados, como aILPF, incluem o aumento da fertilidade 

do solo, devido ao acúmulo de matéria orgânica (SALTONet al., 2010), melhoria da ciclagem 

de nutrientes (FLORESet al., 2008; CARVALHO et al., 2010) e melhoria na agregação do 

solo (SALTON et al. 2008). A rotação de culturas, como acontece em sistemas de ILPF, 

também pode ajudar a diminuir pragas, doenças e ervas daninhas, reduzindo assim os custos 

de produção, aumentando os resultados econômicos e ambientais (LAZZAROTTO et al., 

2009; MARTHA JÚNIORet al., 2011), e reduzindo o risco ambiental pelo uso de insumos 

agroquímicos, uma vez que este tipo de manejo requer menos uso (VILELAet al., 2003). 

SAFs X ILPF 

Os termos SAF e ILPF podem ter diferentes significados, dependendo da escola que for 

seguida. Para a Escola de Agronomia Americana SAF e ILPF são manejos diferentes, já para a 

Escola Européia eles são iguais. 

Os termos SAFs e ILPF usados nesta tese possuem significados diferentes, seguindo a Escola 

Americana. De uma maneira geral, todo sistema de ILPF é um tipo de SAF, mas nem todo SAF é 

uma ILPF. 

Sistemas agroflorestais são mais amplos permitindo diferentes combinações entre os 

componentes agrícolas e florestais, o componente animal neste tipo de manejo é de pequeno 

porte (porcos, aves, coelhos). Já sistemas de ILPF são um pouco mais restritos, permitindo no 

componente pecuária apenas a criação de bovinos (bois e búfalos), caprinos e ovinos. 
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Além disso, esses sistemas possibilitam a recuperação de áreas degradadas por meio 

da intensificação do uso da terra, potencializando os efeitos complementares e/ou sinergéticos 

existentes entre as diversas espécies vegetais e a criação de animais, proporcionando, de 

forma sustentável uma maior produção por área (SCHROEDER,1993; KLUTHCOUSKIet al., 

2003; KLUTHCOUSKI et al., 2006; PORFIRIO-DA-SILVA, 2007; TRECENTI; OLIVEIRA; 

HASS, 2008; LAZZAROTTOet. al., 2009). 

Um exemplo das melhorias promovidas por sistemas integrados em detrimento de 

monocultivos tradicionais, é o trabalho feito por Carvalho et al. (2010), em Santa Carmem-

MT, em que foi observado que após quatro anos de conversão de lavoura anual para o sistema 

ILP, em duas áreas com diferentes condições de fertilidade, ocorreu um acúmulo médio de 

1,03 e 1,35Mg ha-1 de C no solo, enquanto que áreas com pastagem e lavoura anual em 

plantio direto (sucessão soja-milho) tiveram decréscimo médio de aproximadamente 1,5Mg 

ha-1 de C em 13 anos. 

O uso de manejos agrícolas tradicionais, como monocultivo, plantio convencional, 

dentre outros, afetam negativamente as propriedades químicas e físicas do solo através de 

erosão, diminuição de estoques de carbono, o esgotamento das reservas de água, e uma 

redução dos nutrientes do solo disponíveis, especialmente de nitrogênio e fósforo (AGUIAR 

et al., 2010; MAIA et al., 2007; SILVA et al., 2011). Desta forma, sistemas como o ILPF, 

representam uma estratégia eficiente para fornecer cobertura do solo e melhorar os níveis de 

matéria orgânica do solo (BREMAN; KESSLER, 1997) através da manutenção e incremento 

de resíduos orgânicos fornecidos por árvores, culturas e animais (ALTIERI, 2004). Segundo 

Breman e Kessler (1997), o uso de árvores junto às culturas, melhoraram a fertilidade do solo 

e beneficiam culturas e pastagens através de sua capacidade de enraizamento em 

profundidade, fixação de nitrogênio em alguns casos (uso de leguminosas) e retenção do solo. 

De acordo com Castro et al. (2008), a adoção de sistemas agroflorestais, 

comoagrosilvipastoris (ILPF) e sistemas silvipastoris (IFP), com culturas anuais, florestas e 

pastagens, reduzem os efeitos negativos causados pelas altas temperaturas do clima tropical 

sobre os animais e melhora a utilização dos recursos naturais, com o consequente aumento de 

produtividade e redução do custo de produção. Assim, a sua utilização torna a agricultura uma 

atividade mais sustentável, com rentabilidade maior sobre a venda de produtos e derivados, 

agregando valor à propriedade, além de paisagismo, permitindo o ecoturismo dentro das 

propriedades.  
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O sistema ILPF promove não só uma produção mais sustentável, como também um 

estilo de vida mais saudável. Pois, no que diz respeito à segurança hídrica, o sistema trabalha 

para a proteção de nascentes, através da manutenção e/ou recuperação da mata ciliar, e a 

redução da necessidade de irrigação e da perda de solo por lixiviação. Ele também diversifica 

a produção, aumenta a produtividade da terra, melhora a renda e a qualidade de vida dos 

agricultores (COUTINHO et al., 2013; ARAÚJO FILHO et al., 2006). 

No trabalho de Souza Neto (2013) que avaliou o potencial de estoque de carbono em 

sistemas ILPF, verificou o aumento no estoque de carbono, em que a presença da espécie 

florestal (eucalipto) neste sistema foi determinante para que a taxa de acúmulo de carbono, 

atingissem 3 Mg/ha/ano. 

Outros sistemas integrados como, Lavoura-Pecuária (ILP), também acumulam 

carbono no solo e reduzem as emissões de GEE, promovendo a melhora da qualidade do solo 

quando comparados com sistemas exclusivos (SALTON et al.,2014). Estudos mostraram que 

a ILP aumenta os estoques de matéria orgânica no solo, esse incremento é promovido pelo uso 

da Brachiara na pastagem (SALTON, 2005; JANTALIAet al., 2006). Pastagens bem 

manejadas são reconhecidas por promoverem significativos aumentos nos estoques de COS 

(FISHERet al., 1994; TARRÉet al., 2001; REZENDE et al., 1999; SALTON, 2005; 

JANTALIA et al., 2006; KLUTHCOUSKIet al., 2006; BAYER et al., 2000; BAYERet al., 

2002). Estudos realizados por Fisher et al. (1994) e Tarré et al. (2001), mostraram que após 10 

anos de retirada a vegetação nativa de Cerrado e da instalação de pastagem comBraquiára, o 

estoque de MOS foi recuperado e tendeu a aumentar, devido a decomposição de seus 

resíduos.  

De acordo com Franzluebbers et al. (2011), sistemas integrados, através do melhor uso 

das interações ecológicas entre os componentes, tornam os ecossistemas agrícolas mais 

eficientes na ciclagem de nutrientes, dependem mais de recursos naturais renováveis, e 

melhoram o funcionamento inerente dos solos, ao conseguir retornos econômicos aceitáveis 

ou melhorados para o agricultor. 

Os agricultores desempenham um papel importante na manutenção das características 

físicas, químicas e biológicas do solo. A utilização de práticas agrícolas sustentáveis, como 

sistemas agroflorestais, ILPF, policulturas e agricultura orgânica, favorece a manutenção da 

qualidade do solo, uma vez que estas práticas aumentam o acúmulo de matéria orgânica do 
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solo, mantém a umidade do solo, diminui as perdas de solo por erosão e lixiviação, e também 

assegura água limpa e de boa qualidade (IFAD, 2016). 

A adoção de manejos mais sustentáveis, como, SAFs e ILPF, além de desempenharem 

um papel importante no aumento dos estoques de carbono no curto e médio prazo através da 

assimilação de CO2 da atmosfera, e a consequente incorporação de carbono na biomassa 

acima e abaixo do solo, permitem maior diversificação da produção. Outra vantagem destes 

sistemas é a possibilidade de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), que promovem uma fonte de renda complementar para o 

agricultor, além de melhorias nas condições ambientais. 

QUADRO 2 - Sistemas Agroflorestais e Sistemas de integração lavoura-Pecuária-

Floresta 

Fonte: IFAD, 2016 
 

	

3.4.1 PolíticaNacional deILPF 

 

A Lei nº 12.805 de 29 de abril de 2013, que institui a Política Nacional de ILPF, prevê 

a recuperação de áreas degradadas e a redução dos desmatamentos por meio dos sistemas de 

integração Lavoura-Pecuária-Floresta.  A política pretende ampliar as linhas de crédito para 

produtores rurais que adotarem os sistemas ILPF e dar apoio técnico para que possam 

desenvolver esse tipo de manejo. A lei tem como objetivos: 

“I - melhorar, de forma sustentável, a produtividade, a qualidade dos produtos e a renda das 

atividades agropecuárias, por meio da aplicação de sistemas integrados de exploração de 

• Minimiza a dependência de insumos químicos externos, aumenta a reciclagem de 
biomassa, e otimiza a disponibilidade de nutrientes 

• Reduz os efeitos negativos sobre o meio ambiente e libera quantidades menores de 
substâncias tóxicas ou nocivas para a atmosfera, solo, águas superficiais ou subterrâneas 

• Minimiza a emissão de gases de efeito estufa, e trabalha para mitigar as alterações 
climáticas, por exemplo, através do aumento da capacidade dos sistemas de estocar 
carbono 

• Valoriza e conserva a diversidade biológica e genética de plantas e animais, tanto na 
natureza e quanto nas propriedades rurais 

• Elimina a fome, garante a segurança alimentar de uma maneira culturalmente 
apropriada, capacita, especialmente as mulheres e os pequenos agricultores, e garante a 
cada ser humano o direito à alimentação adequada 
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lavoura, pecuária e floresta em áreas já desmatadas, como alternativa aos monocultivos 

tradicionais; 

II - mitigar o desmatamento provocado pela conversão de áreas de vegetação nativa em áreas 

de pastagens ou de lavouras, contribuindo, assim, para a manutenção das áreas de preservação 

permanente e de reserva legal; 

III - estimular atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assim como 

atividades de transferência de tecnologias voltadas para o desenvolvimento de sistemas de 

produção que integrem, entre si, ecológica e economicamente, a pecuária, a agricultura e a 

floresta; 

IV - estimular e promover a educação ambiental, por meio de ensino de diferentes disciplinas, 

em todos os níveis escolares, assim como para os diversos agentes das cadeias produtivas do 

agronegócio, tais como fornecedores de insumos e matérias-primas, produtores rurais, agentes 

financeiros, e para a sociedade em geral; 

V - promover a recuperação de áreas de pastagens degradadas, por meio de sistemas 

produtivos sustentáveis, principalmente da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta - ILPF; 

VI - apoiar a adoção de práticas e de sistemas agropecuários conservacionistas que promovam 

a melhoria e a manutenção dos teores de matéria orgânica no solo e a redução da emissão de 

gases de efeito estufa; 

VII - diversificar a renda do produtor rural e fomentar novos modelos de uso da terra, 

conjugando a sustentabilidade do agronegócio com a preservação ambiental; 

VIII - difundir e estimular práticas alternativas ao uso de queimadas na agropecuária, com 

vistas a mitigar seus impactos negativos nas propriedades químicas, físicas e biológicas do 

solo e, com isso, reduzir seus danos sobre a flora e a fauna e a emissão de gases de efeito 

estufa; 

IX - fomentar a diversificação de sistemas de produção com inserção de recursos florestais, 

visando à exploração comercial de produtos madeireiros e não madeireiros por meio da 

atividade florestal, a reconstituição de corredores de vegetação para a fauna e a proteção de 

matas ciliares e de reservas florestais, ampliando a capacidade de geração de renda do 

produtor; 

X - estimular e difundir sistemas agrosilvipastoris aliados às práticas conservacionistas e ao 

bem-estar animal.” 
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Esta lei demonstra bem a importância que o governo está dando para este tipo de 

manejo e de como é importante os estudos sobre os reais benefícios desta tecnologia para o 

acúmulo de carbono no solo. 

3.5MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)  

O combate à fome, pobreza, concentração de renda e degradação ambiental são 

grandes desafios hoje. A mudança do clima e uma população global crescente estão colocando 

uma pressão adicional sobre os recursos naturais e os limites do planeta. A pegada ecológica 

da população do mundo mais do que duplicou desde 1996 e os serviços providos pela 

natureza estão sendo consumidos 50% mais rápido do que a Terra pode renová-los (KHORet 

al., 2012).  

A agricultura tem sido essencial para aumentar o bem-estar humano e o crescimento 

econômico nacional. A sua importância é, em parte devido à sua multi-funcionalidade como 

provedor de subsistência e fonte de renda e emprego para a sociedade, e de provedor de 

serviços ambientais, como água, biodiversidade, beleza cênica, dentre outros. A contribuição 

da agricultura para o desenvolvimento sustentável, através da manutenção de serviços 

ambientais (por exemplo, abastecimento de água e saneamento, polinização, sumidouro de 

carbono, regulação de pragas e doenças) e transformação das economias locais (IAASTD, 

2009), ilustra a importância do setor agrícola. 

O uso de ILPF e SAFs pelos produtores, aumentam a sua resiliência econômica e 

social e, simultaneamente, proporcionam muitos serviços ambientais, que incluem a 

conservação da biodiversidade, a proteção dos mananciais, o aumento na produtividade do 

solo e a manutenção e regeneração da vegetação nativa. Enquanto alguns serviços são locais 

ou regionais, assim como a redução da vulnerabilidade à erosão e ao deslizamento de terras, 

outros serviços, como a remoção natural e o armazenamento de carbono são globais, pois 

contribuem para a manutenção do equilíbrio climático no mundo todo (FOX, 2007).O valor 

desses serviços é demonstrado através dos custos sociais relativos à sua ausência ou à sua sub-

provisão. Para que esse valor seja ‘capturado’ ou materializado, deve haver pagamentos aos 

que proporcionam esses serviçospara a sociedade (FOX, 2007; GUEDES; SEEHUSEN,2011). 

A adoção de sistemas de manejo mais sustentáveis, como a ILPF, surge como uma 

excelente alternativa em detrimento aos sistemas agrícolas convencionais, com grande 

potencial de promover melhorias na qualidade do solo, principalmente no que diz respeito ao 

aumento dos estoques de carbono, em curto e médio prazos. Outra vantagem da ILPF é que 



43 

 

esta pode, eventualmente, através de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) prover uma fonte de renda complementar para o produtor, além das melhorias 

das condições ambientais. 

Sistemas integrados envolvem diversas e complexas inter-relações entre mitigação e 

adaptação. De acordo com Lasco et al. (2014), sistemas agroflorestais e árvores nas 

propriedades rurais fornecem serviços essenciais, tais como (1) a conservação da água; (2) 

melhoria das condições micro-climáticas; (3) aumento de produtividade do solo, ciclagem de 

nutrientes e conservação; e (4) controle de pragas e doenças. Estes serviços são essenciais 

para garantir a produção e melhorar a capacidade dos agricultores para lidar com os impactos 

das alterações climáticas. 

A produção integrada, como silvipastoris (Integração Pecuária-Floresta: IPF) e  

silviagrícola (Integração Lavoura-Floresta: ILF) têm o maior potencial para a conservação e 

sequestro de carbono por causa da estreita interação entre culturas, pastagem, árvores e o solo 

(NAIR, 1998). Portanto, sistemas agroflorestais têm uma relação direta de curto prazona 

capacidade de armazenamento de carbono em árvores e solos, e têm o potencial para 

compensar as emissões de gases com efeito de estufa imediatas associadas ao desmatamento e 

agricultura itinerante (DIXON, 1995; NAIR; NAIR, 2003). 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é um dos mecanismos de 

flexibilização do Protocolo de Quioto que tem como objetivo auxiliar os países desenvolvidos 

a cumprirem suas metas de redução de emissão de GEE e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável dos países em desenvolvimento (país anfitrião). Esse mecanismo é feito através da 

implementação de projetos de redução de GEE em países em desenvolvimento com o uso de 

tecnologias mais limpas e eficientes, onde as reduções de GEE provenientes do projeto serão 

convertidas em reduções certificadas de emissão (RCEs), os chamados “créditos de carbono” 

e vendidas diretamente para os países desenvolvidos que utilizarão essa redução de emissão 

para abater em suas metas de redução de GEE prevista no Protocolo de Quioto. 

O processo para obtenção dos requisitados créditos de carbono é longo, passando por 

auditorias realizadas pelo governo brasileiro, Convenção Quadro das Nações Unidas para 

Mudança do Clima (CQNUMC), e entidades privadas. O ciclo do MDL é composto por 7 

etapas: elaboração do projeto; validação, aprovação, registro, monitoramento, 

verificação/certificação e emissão das RCEs. 
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Após a elaboração do projeto, chamado de Documento de Concepção do Projeto 

(DCP), os proponentes do projeto submetem o DCP à uma auditoria externa, chamada de 

Entidade Operacional Designada (EoD). Esse processo é chamado de validação do projeto, 

cujo objetivo é avaliar o projeto e observar se o mesmo atende às legislações ambientais e 

trabalhistas do país sede e aos critérios determinados pelo Conselho Executivo do MDL, em 

Bonn na Alemanha, sede da CQNUMC. Após a avaliação da EoD, a mesma emite um 

relatório de validação (RV) com o parecer da EoD sobre o DCP. 

Após a validação do projeto, a EoD encaminha o mesmo para a aprovação do DCP pela 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), que é a Autoridade 

Nacional Designada (AND) no Brasil. A AND é a entidade responsável pela aprovação do 

DCP no país em que o projeto será implementado. Nesta etapa, os trâmites para aprovação 

dos DCPs poderão variar de país para país, visto que pode haver diferenças nas leis 

ambientais e trabalhistas, além de outras possíveis diferenças. A AND brasileira foi a primeira 

do mundo, sendo composta por 11 ministérios (MCTI, MMA, MME, MRE, MAPA, MDIC, 

Casa Civil, MC, MT, MPOG e MF). A CIMGC se reuni a cada dois meses para avaliar os 

projetos submetidos, como resultados dessa reunião os projetos podem ser aprovados, 

aprovados com ressalvas (quando são necessárias pequenas correções que não comprometem 

o projeto), revistos (quando grandes correções são necessárias) e precisam ser submetidos 

para avaliação da CIMGC novamente ou podem ser reprovados. Uma vez aprovados pela 

CIMGC, o presidente da Comissão (ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação) assina uma carta de aprovação em português e inglês. Na carta de aprovação tem 

como objetivo: 

• confirmação de que a Parte representada ratificou o Protocolo de Quioto; 

• confirmação de que a Parte representada participa voluntariamente do MDL;  

• confirmação da Parte anfitriã de que a atividade de projeto contribui para o 

desenvolvimento sustentável do país. 

Com a carta de aprovação da AND, a EoD encaminha toda a documentação necessária 

(DCP, RV, carta de aprovação) para a obtenção do registro do projeto junto ao Conselho 

Executivo. Esta etapa é a aceitação formal pelo Conselho Executivo de um projeto validado 

como atividade de projeto MDL. Sendo formada pelas seguintes etapas:  

� Verificação da integralidade pelo Secretariado, ou seja, avaliação de toda a 
documentação necessária para a obtenção do registro do projeto; 
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� Aprovação pelo Secretariado, a documentação estando correta o projeto é 
encaminhado pelo Conselho Executivo; 

� Aprovação pelo Conselho Executivo.  

QUADRO 3 - Sobre o Conselho Executivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:www.cdm.unfccc.int. 

 

 

 

O Conselho Executivo do MDL (CDM EB- sigla em inglês) supervisiona o 

mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto sob a autoridade 

e orientação da Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes do 

Protocolo de Quioto (CMP). O Conselho Executivo do MDL é inteiramente 

responsável perante o CMP. O Conselho Executivo do MDL será o ponto final 

de contato para os participantes do projeto de MDL para o registro de projetos e 

emissão de RCEs. 

As partes deram ao Conselho Executivo do MDL um número de atribuições e 

competências específicas.O papel do Conselho Executivo do MDL é: 

� Desenvolver procedimentos para o MDL; 

� Aprovar novas metodologias; 

� Credenciar Entidades Operacionais Designadas; 

� Registrar projetos (de acordo com os procedimentos específicos); 

� Emitir a Redução Certificada de Emissão (RCE) créditos obtidos por meio 

de projetos de MDL em conformidade com os procedimentos específicos; 

� Tornar pública informação sobre propostas de projetos de MDL que 

necessitem de financiamento e investidores que procuram oportunidades; 

� Manter um banco de dados público de atividades de projeto de MDL, 

contendo informações sobre os documentos de concepção do projeto 

registrado, comentários recebidos, relatórios de verificação, as decisões do 

Conselho Executivo do MDL e informações sobre todas as RCEs 

emitidas; 

� Desenvolver e manter o registro do MDL. 
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Uma vez aprovado e registrado, o projeto passa para a fase de monitoramento. O 

monitoramento é de responsabilidade do participante do projeto e tem como finalidade 

monitorar as emissões reais de acordo com a metodologia aprovada, usada no projeto, e é 

realizada de acordo com a periodicidade decidida pelo participante do projeto. Como produto 

final desta fase tem-se o relatório de monitoramento. 

Uma vez finalizado o monitoramento, o relatório elaborado deve ser auditado, assim 

como o DCP, por uma EOD. Cabe à EOD verificar se as reduções de emissões ocorreram de 

fato, no montante reclamado no relatório e de acordo com o plano de monitoramento definido 

no DCP aprovado e registrado. Nesta fase do ciclo, ocorre a verificação e certificação das 

reduções de emissões requeridas pelos proponentes de projeto.  

A verificação é a revisão feitapela EOD, das reduções monitoradas das emissões GEE 

que ocorreram como resultado de uma atividade de projeto do MDL registrada durante o 

período de verificação.A certificaçãoé a garantia por escrito da EOD de que, durante o 

período determinado, a atividade de projeto atingiu as reduções de emissões verificadas. 

Na última etapa do ciclo ocorre a emissão das RCEs, em que a EOD submete relatório de 

verificação, com pedido de emissão para o Conselho Executivo do MDL. Nesta fase ocorrem 

as seguintes etapas: 

� Verificação da integralidade pelo Secretariado 

� Aprovação pelo Secretariado 

� Aprovação pelo Conselho Executivo 

Após toda a conferência e análise da documentação enviada ao Conselho Executivo, o 

mesmo emite as reduções certificadas de emissão.Os créditos provenientes de projetos no 

âmbito do MDL, são comercializados dentro do mercado regulado pelas Nações Unidas, 

dentro dos acordos estabelecidos no Protocolo de Quioto.  

A agricultura é capaz de produzir pelo menos duas formas de bens/serviços públicos 

globais. Um desses serviços é a remoção de CO2 da atmosfera através da fotossíntese e o 

subsequente armazenamento do carbono na vegetação e solo, através do plantio de árvores 

(projetos de reflorestamento). Um outro serviço potencial é o uso de alternativas energéticas, 
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como o uso de resíduos vegetais e biogás para produção de energia reduzindo ou evitando 

emissões da queima de combustíveis fosseis (IFAD, 2007). 

O uso de práticas de manejo, como ILPF, que reduzem a emissão de GEE são passíveis de 

projetos no âmbito do MDL. Para a execução desses projetos é necessário o uso de 

metodologia, que comprove a redução de emissão de GEE em comparação ao cenário sem o 

uso desta tecnologia, aprovada pelo Conselho Executivo do MDL, sediado em Bonn. 

Qualquer pessoa ou instituição pode submeter uma metodologia ao Conselho Executivo. 

Para o setor agrícola não são muitas as metodologias, quando comparadas a outros setores 

como o setor da indústria, por exemplo, que possui mais de 40 metodologias aprovadas. O 

setor de agricultura possui dez metodologias aprovadas (Tabela 1), sendo que algumas 

metodologias dos setores: geração de energia e reflorestamento e florestamento também 

podem ser aplicadas para práticas agrícolas. O uso de resíduos de biomassa pode ser usado 

para geração de energia e a recuperação de APP e RL podem ser feitas com reflorestamento de 

espécies nativas, por exemplo. 

Tabela 1 - Metodologias de projetos no âmbito do MDL para o setor de agricultura 

(continua) 

Setor 
Destruição 

de GEE 
Não emissão 

de GEE 

Troca de 
combustível 
por resíduo 

vegetal 

Nome 

Agricultura 

AM0073     
Reduções de emissões de GEE por 
meio de coleta de chorume e 
tratamento em uma planta central 

ACM0010     
Reduções de emissões de GEE 
provenientes de sistemas de manejo 
de dejetos 

AMS-III.D     
Recuperação de metano em sistemas 
de manejo de dejetos animais 

AMS-III.R     
Recuperação de metano em 
atividades agrícolas em pequenas 
propriedades/agricultor familiar 

  AMS-III.A   

Compensação de fertilizantes 
nitrogenados sintéticos pela 
aplicação de inoculante em rotações 
leguminosas-gramíneas em solos 
ácidos em terras agrícolas já 
existentes 
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  AMS-III.AU   
Redução das emissões de metano 
pela prática da gestão de ajuste de 
água no cultivo de arroz 

 

Tabela 1 - Metodologias de projetos no âmbito do MDL para o setor de agricultura 

(conclusão) 

Setor 
Destruição 

de GEE 

Não 
emissão de 

GEE 

Troca de 
combustível 
por resíduo 

vegetal 

Nome 

 
 
 
 
 
 

 
Agricultura 

  AMS.III.BE   

Redução das emissões de metano e óxido 
nitroso provenientes da queima a céu 
aberto da pré colheita da cana de açúcar 
através do seu uso para cobertura de solo 

  
AMS.III-
BF 

  

Redução de emissões de N2O a partir do 
uso de sementes de uso eficiente de 
nitrogênio (NUE) que requerem menor 
aplicação de fertilizantes 

  
AMS.III-
BK 

  

Suplementação alimentar estratégica no 
setor de laticínios dos pequenos 
agricultores para aumentar a 
produtividade 

  

    AMS-III.R 
Recuperação de metano em atividades 
agrícolas em pequenas 
propriedades/agricultor familiar 

Fonte: Adaptado de CDM MethodologyBooklet, 2014. 

Dentre as metodologias apresentadas acima, é possível observar que não existe hoje 

metodologia para áreas com ILPF. Ao longo deste trabalho será apresentado o potencial da 

ILPF para redução de emissão de GEE e aumento dos estoques de carbono no solo, atributos 

esses essenciais para elaboração de projetos no âmbito do MDL. 

O uso de instrumentos que promovam renda adicional ao produtor, como MDL, pode 

ser um importante agente estimulador para a incorporação de práticas agrícolas que emitam 

menos GEE, promovam melhorias na qualidade do solo e água, preservem áreas de proteção 

ambiental. Uma vez que, o produtor terá uma contrapartida financeira ao implementá-las, 

além de agregar um valor maior à sua produção. 
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QUADRO 4 - MDL no Brasil 

Fonte: Adaptado de: http://www.sadia.com.br/imprensa/25 

De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), até 30 

de novembro de 2014 os projetos de MDL do setor de agricultura possuíam 16% do total de 

projetos de MDL aprovados no Brasil até esta data, com 59 projetos. No Brasil a maior parte 

dos projetos de MDL no setor agrícola são de manejo de dejetos provenientes da suinocultura, 

uma outra parte considerável são provenientes do uso dos resíduos vegetais gerados nas 

propriedades para geração de energia. 

Em relação ao número de CREs emitidas até 30 de novembro de 2014, dados do 

MCTI, o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo, com 97 milhões de CREs. Esse valor 

corresponde a 6% de tudo que foi emitido no mundo, perdendo para China, que possuía 59%, 

Índia, com 13% e Coréia do Sul com 8%. O valor das CREs varia de acordo com o mercado 

internacional. Considerando que uma CREs equivale à 1 tonelada CO2 equivalente (CO2e) e 

de acordo com dados do Ecosystem Marketplace, Bloomberg New Energy Finance, o volume 

de CREs comercializadas no mundo em 2010, foi de 1.945 Mt de CO2e e tiveram um valor de 

mercado de 17.229 milhões de dólares. Esses dados mostram como projetos no âmbito do 

MDL, podem ser lucrativos. 

Pioneirismo do Brasil: Programa Suinocultura Sustentável Sadia (Programa 3S) 

A empresa Sadia foi a primeira empresa do setor agrícola no mundo a obter créditos de carbono, 
provenientes de projetos MDL. É um grande projeto com a participação de mais de 3,5 mil 
produtos, espalhados pelo Brasil. O projeto tem como objetivo diminuir a emissão de metano 
durante o processo de fermentação de desejos da suinocultura. Com a implementação do projeto, 
as lagoas que captam os dejetos são cobertas e com o uso de biogestores, o metano produzido é 
queimado. O sistema ainda permite a preparação de biofertilizante e de biogás que pode ser 
utilizado como fonte de energia. A expectativa deste projeto é que sejam geradas a cada ano, 600 
mil toneladas de CO2 equivalente. 

“O Programa 3S é um dos 50 casos citados no relatório “Criando Valores para Todos – Estratégias 
para Fazer Negócios com os Pobres”, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), publicado em 2008. O relatório destaca ações do setor privado em todo o mundo 
destinadas a reduzir a pobreza, melhorar as condições de vida dos mais pobres e contribuir para o 
desenvolvimento econômico mundial.” 
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Uma publicação feita por Fox et al. (2007), mostra bem o potencial do MDL em áreas 

agrícolas e os benefícios que o uso deste mecanismo pode promover tanto na esfera ambiental 

quanto na social. 

“O IPCC prognostica um valor médio de 120 toneladas métricas de carbono por hectare de 

estoque de biomassa na superfície da terra em floresta tropical, o que representa 440 tCO2e. O 

lucro potencial da remoção de CO2 pelos agricultores familiares no sistema agroflorestal de 

um acumulado de 25 anos, que resulta em 70 toneladas de carbono por hectare com um preço 

de U$$3,50 / tCO2e, é de U$$ 35.95 (ou, aproximadamente 10 tCO2e) por hectare, por ano. O 

montante que chega às mãos dos agricultores familiares dependerá dos custos de transação. 

Nos centros pioneiros do Proambiente esses custos poderão ser zero, posto que se pretende 

que o poder público e/ou empresas privadas assumam os custos de monitoramento e 

certificação.” 

São muitas as experiências de projetos no âmbito do MDL que obtiveram sucesso. A 

incorporação de potenciais vendas de carbono e pagamentos por serviços ambientais como 

contrapartida para adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis pelos produtores em 

detrimento à prática conservacionistas, é uma importante ferramenta de persuasão para a 

tomada de decisão dos produtores. 

3.6 DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO E SUA IMPORTÂNCIA COMO 

INDICADOR DA QUALIDADE DO SOLO 

A MOS tem um papel fundamental na fertilidade do solo, sendo fonte de muitos 

nutrientes. Em escala local, sua dinâmica governa os processos de mineralização e 

imobilização do P, S e N, que podem estar disponíveis como nutrientes para as plantas ou 

potenciais poluentes dos corpos hídricos. Devido às suas propriedades eletrostáticas e 

quelantes, a MOS retém metais, que podem ser disponibilizados como micronutrientes ou 

micropoluentes (BALDOCK; NELSON, 1999). Por conta de suas interações de superfície e 

estrutura molecular, a MOS pode atuar como sumidouro ou fonte de poluentes orgânicos, 

como moléculas xenobióticas (BALDOCK; NELSON, 1999). Além disso, como 

consequência de suas propriedades de superfície, a MOS contribui para a agregação do solo e 

resistência a degradação física ou erosão (TIESSEN, et al. 1992). Portanto, todas essas 

funções são influenciadas pela dinâmica da MOS e seu entendimento é de fundamental 

importância para garantir a sustentabilidade do setor agrícola. 
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A MOS é composta por resíduos animais e vegetais em diferentes estágios de 

decomposição, de substâncias sintetizadas microbiologicamente e/ou quimicamente a partir 

dos produtos de degradação, e da parte viva e morta da biota solo e seus produtos de 

decomposição (SCHNITZER; KHAN 1972). É constituída, em sua grande maioria, por MO 

morta, composta por matéria macrorgânica, que são resíduos em diferentes estágios de 

decomposição, e em sua maior parte por húmus. O húmus é divido em: substâncias não-

húmicas (lipídeos, ácidos orgânicos, carboidratos e proteínas) e substâncias húmicas (ácidos 

húmicos, fúlvicos e humina)(BALDOCK; NELSON, 1999). A parte viva da MOS é composta 

principalmente por microrganismos (fungos e bactérias) seguida de macrorganismos 

(macrofauna, mesofauna e microfauna) e raízes. 

A fração orgânica do solo, em geral, é responsável por uma pequena, mas variável 

porção do total da massa do solo. Apesar da sua pequena contribuição para o total da massa 

mineral do solo, a fração orgânica do solo pode exercer uma forte influência nas propriedades 

do solo (Tabela 2) e no funcionamento do ecossistema (BALDOCK; NELSON, 1999).  

Tabela 2 - Propriedades e funções da Matéria Orgânica do Solo  
(continua) 

Propriedades	 Função	

Biológicas   

-	Reservatório	de	energia	
A  MO provê energia metabólica necessária para os 

processos biológicos do solo. 

-	Fonte	de	macronutrientes	
A mineralização da MOS pode afetar significativamente o 

tamanho dos reservatórios de macronutrientes (N, P e S) 

e outros micronutrientes disponíveis para as plantas.  

-	Resiliência	do	ecossistema	

A manutenção de teores significativos de MO e nutrientes 

associados pode aumentar a capacidade de um 

ecossistema se recuperar após algum tipo de 

perturbação. 

-	Estimulação	e	inibição	de	atividade	
enzimática	 e	 crescimento	 vegetal	 e	

microbiano	

A atividade das enzimas encontradas no solo e o 

crescimento de plantas e microrganismos podem ser 

estimulados ou inibidos pela presença de matérias 

húmicos no solo. 

Físicas   

-	Estabilização	da	estrutura	do	solo	

Através da formação de ligações com a superfície de 

partículas minerais do solo, a MO é capaz de unir 

partículas individuais e agregados em agregados solúveis 

em água. 
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-	Retenção	de	água	

A MO pode afetar diretamente a retenção de água devido 

à sua habilidade de absorver até 20 vezes a sua massa em 

água e indiretamente através do impacto na estrutura e 

geometria do poro. 

 
 
 
 
 

Tabela 2 - Propriedades e funções da Matéria Orgânica do Solo  
(conclusão) 

Propriedades	 Função	

Física   

-	Baixa	solubilidade	
Garante que o acúmulo de material orgânico adicionado ao 

solo será retido e não lixiviado do perfil do solo. 

-	Cor	
A cor preta dada pela presença da MO afeta as propriedades 

térmicas do solo, pois retém mais calor. 

Químicas   

-	Capacidade	de	troca	catiônica	
A presença de muitos sítios ligantes da MO aumenta a 

retenção de cátions. 

-	 Capacidade	de	 tamponamento	
e	efeito	de	pH	

Em solos levemente ácidos à alcalinos, a MO pode agir como 

um tampão e prover a manutenção do pH em níveis 

aceitáveis. 

-	Quelação	de	metais	

Complexos estáveis formados com metais e elementos traço 

aumentam a dissolução de minerais do solo, reduz a perda de 

micronutrientes, reduz o potencial de toxicidade dos metais e 

aumenta a disponibilidade de fósforo. 

-	Interação	com	xenobióticos	
A MO pode alterar a biodegradabilidade, atividade e 

persistência de pesticidas no solo. 

Fonte: Adaptado de Baldock; Nelson, 1999. 

A matéria orgânica do solo tem grande importância para a manutenção da qualidade 

do solo, por ser uma fonte de nutrientes, complexação de elementos tóxicos e de 

micronutrientes, fonte de carbono e energia aos microrganismos heterotróficos, retenção de 

água, dentre outras funções, constituindo-se assim, num componente fundamental para o 

sucesso produtivo(LEFROEY et al. 1994; BALDOCK; NELSON,1999). 

A quantidade de MO em um determinado tipo de solo é função do balanço das taxas 

de entrada de material vegetal e animal que se dá através da deposição de resíduos aéreos e 

subterrâneos e da consequente saída deste material orgânico, por meio da decomposição 

emineralização da MO, além da perda de solo por erosão. 
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QUADRO 5 - Conceito de Mineralização e Decomposição 

 

 

 

 

 

Fonte: BALDOCK; NELSON, 1999. 

 

Em condições de vegetação natural, os teores de matéria orgânica do solo encontram-

se estáveis (ADDISCOT, 1992; OADES et al., 1989). Com o uso de práticas agrícolas 

inadequadas, como: métodos de preparo com intenso revolvimento do solo, monoculturas e 

sistemas de cultura com baixa adição de resíduos vegetais, essa estabilidade é quebrada, sendo 

observada, normalmente, uma redução acentuada nos estoques de matéria orgânica do solo, 

até atingir um novo equilíbrio. Durante esse processo, é estabelecido um processo de 

degradação química, física e biológica do solo, acarretando na queda de produtividade das 

culturas, aumento da emissão de GEE, diminuição do estoque de matéria orgânica do solo e 

aumento da perda de solo e nutrientes, levando a exaustão dos recursos naturais(AMADO et 

al., 2001; BAYERet al.,2006). A taxa de declínio de carbono orgânico varia, principalmente, 

de acordo com o tipo de manejo, tipo de solo, qualidade do material vegetal que é incorporado 

ao solo e condições climáticas (PILLIN et al., 2002; BALDOCK; NELSON, 1999; LALet 

al.,1997).  

A matéria orgânica do solo é um bom indicador de qualidade do solo, pois sofre 

grande influência das mudanças de manejo do solo além de afetar as propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo. O solo é um grande sumidouro de carbono, acumulando entre 

1500-2400 Pg de C (IPCC, 2013). Os solos estocam até três vezes mais carbono do que na 

biomassa terrestre e quatro vezes mais do que na atmosfera (IPCC, 2013). A atividade 

agrícola juntamente com o setor de mudança de uso da terra, têm contribuído com 24% das 

emissões globais de GEE (IPCC, 2014). Assim, o entendimento da dinâmica da MOS em 

diferentes sistemas de manejo é importante, pois pequenas alterações globais nos conteúdos 

de MOS podem refletir em grande efeito sobre a concentração de CO2 atmosférico.  

A manutenção da qualidade do solo é fundamental para a sustentabilidade da 

agricultura (DORAN; ZEISS, 2000;WANG; GONG, 1998), servindo como indicador para o 

Diferença entre Decomposição e Mineralização 

A decomposição é um processo biológico, em que a fauna do solo (micro e macrorganismos) é 
responsável pela quebra dos resíduos vegetais adicionados ao solo, transformando-os em 
fragmentos ou compostos de menor tamanho, porém não menos complexos do que o material 
de origem. A mineralização é um processo biológico em que substâncias orgânicas são 
convertidas em substâncias inorgânicas. Neste processo, ocorre a liberação dos nutrientes, 
antes imobilizados no material de origem, que ficam disponíveis para as plantas. 
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manejo de terras (HERRICK, 2000), do solo e de culturas (HUSSAINet al., 1999). A matéria 

orgânica é considerada um importante e robusto indicador para avaliar a qualidade do solo e 

consequentemente a sustentabilidade de sistemas agrícolas. Pois a mesma, está diretamente 

relacionada com as funções e processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem no solo 

(SHUKLAet al., 2006; LAL, 1997; PULLEMANet al., 2000; REEVES, 1997; 

FRANZLUEBBERS, 2002), além de ser eficiente no monitoramento de mudanças na 

qualidade do solo ao longo do tempo (SHUKLA et al., 2006).  

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a qualidade do solo é 

definida como a capacidade do solo de funcionar dentro dos limites de ecossistemas naturais e 

sob manejo, de sustentar a produtividade animal e vegetal, manter ou aumentar a qualidade do 

ar e da água. Assim, a matéria orgânica do solo possui um importante papel na qualidade do 

solo. Desta forma, o tipo de manejo na agricultura pode afetar a quantidade e a qualidade da 

matéria orgânica do solo (USDA – NRCS, 2013). No entanto, pouco se sabe sobre o potencial 

de mitigação de GEE de determinados tipos de manejo, como ILPF, principalmente no que 

diz respeito à qualidade do material orgânico que é acumulado. 

Sendo assim, o potencial de aumento do conteúdo de carbono tanto em solos 

manejados quanto não manejados é imenso (LAL, 2008), o manejo sustentável pode trazer 

grandes benefícios para o solo e consequentemente para a produção agrícola. 

3.6.1Compartimentos da matéria orgânica 

 

Segundo Bayer et al. (2000), com o revolvimento do solo, a perda da MOS pode ser 

até duas vezes maior quando comparada a um sistema de manejo sem revolvimento. Porém, 

as diferentes frações que compõem a matéria orgânica e que possuem distintos graus de 

labilidade não são alteradas na mesma magnitude. 

A MOS pode ser dividida em uma fração lábil (ativa, disponível) e uma fração estável 

(passiva, humificada). O tamanho desses compartimentos está diretamente relacionado com a 

deposição do material orgânico e sua taxa de decomposição/mineralização. Nesta tese a MOS 

foi separada em dois compartimentos: matéria orgânica leve e matéria orgânica pesada, sendo 

a fração leve um material mais lábil de fácil degradação e que responde a mudanças em curto 

prazo e a fração pesada, um compartimento composto por material mais recalcitrante ligado à 

fração mineral do solo, denso portanto mais difícil de ser degradado. 
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De acordo com Theng et al. (1989), a fração lábil é composta por substâncias de baixo 

peso molecular, por resíduos de plantas e de animais (fração leve) e seus produtos primários 

de decomposição e pela biomassa microbiana, além de serem facilmente oxidáveis. Este 

compartimento é controlado principalmente pela adição de resíduos vegetais, tipo de solo e 

pelas condições climáticas que afetam a atividade dos organismos decompositores (THENGet 

al., 1989). Estes compostos decompõem em semanas a meses e servem de fonte de nutrientes 

às plantas e de energia e carbono aos microrganismos do solo (DUXBURYet al. 1989), sendo 

este o compartimento de menor tempo de ciclagem da MOS, ou seja, de menor tempo de 

permanência no solo. Esta fração responde rapidamente às mudanças no uso e manejo do 

solo, podendo ser usada como indicador de qualidade de solo (JANZEN et al., 1992; 

CHRISTENSEN, 1992; CHAN, 1992; FREIXO et al., 2002; LEITE et al., 2003; 

PINHEIROet al., 2004; LIMA et al., 2008). Quando uma área de vegetação nativa é 

degradada, ocorre um declínio da fração leve. As perdas de carbono da fração leve 

ocasionadas pela conversão de floresta nativa em solo cultivado, pode ser entre 2 a 11 vezes 

maiores que na fração estável (DALAL; MAYER, 1986). 

A fração estável (fração pesada) está presente em maior quantidade na MOS, estando 

associada aos minerais do solo, que devido à sua composição química e formas de proteção, 

constitui-se na fração mais estável (não lábil), sendo desta forma, menos suscetível às práticas 

de manejo (PILLONet al., 2002). É composta por substâncias húmicas (ácidos húmicos, 

ácidos fúlvicos e humina) e outras macromoléculas orgânicas resistentes ao ataque 

microbiano. Neste compartimento, a matéria orgânica está protegida quimicamente, devido à 

associação às superfícies minerais e fisicamente uma vez que estas, se encontram no interior 

de agregados, em poros menos acessíveis aos microrganismos (LADDet al., 1993; 

CHRISTENSEN, 1996, SOLLINS et al., 1996). Toda essa “proteção” confere a fração estável 

da MOS maior resistência à decomposição e consequentemente maior tempo de estocagem no 

solo. Representam 2/3 do carbono do solo e possuem maior tempo de permanência no solo 

(THENGet al. 1989; STEVENSON, 1994). Pela sua ciclagem mais lenta no solo, atuam como 

reservatório de nutrientes e na estabilização de agregados (TISDALL; OADES, 1982; 

STEVENSON, 1994). O tempo de ciclagem dos nutrientes neste compartimento vai ser 

controlado pelo grau de proteção, intra e inter-microagregados, e do grau de interação do 

nutriente com a MO. 
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3.6.2Fatores que determinam os níveis de MOS 

 

 A quantidade e tipo de matéria orgânica contido em um determinado tipo de solo é 

função do balanço entre a entrada de resíduo vegetal no solo e a taxa de mineralização desse 

resíduo, além do tipo de vegetação. De acordo com Baldocke Nelson (1999), tanto fatores 

bióticos quanto abióticos (Clima, Materiais parentais minerais do solo e Produtos de 

pedogênese, Biota, Topografia, Práticas de uso da Terra) influenciam diretamente nos níveis 

de carbono orgânico no solo. 

 A escolha do tipo de manejo também influencia nos níveis de MOS, podendo 

aumentar consideravelmente os estoques de carbono como também diminuir o estoque de 

MOS com a emissão de CO2 para atmosfera. 

Clima 

O clima impacta no conteúdo de MOS primariamente através dos efeitos da temperatura, 

umidade e radiação solar. Solos de ambientes de clima tropical, tendem a ter tempos de 

ciclagem da MO mais rápido, uma vez que, elevadas temperaturas e alta umidade favorecem 

os processos de decomposição e mineralização da MOS (BALDOCK; NELSON, 1999). Além 

de afetar as taxas de mineralização, Bird et al. (1996) mostraram a influência da temperatura 

na decomposição, através de assinaturas de 14C no MOS, levando a um gradiente latitudinal 

do tempo de residência do MOS. 

Materiais parentais minerais do solo e Produtos de pedogênese 

O material de origem do solo tem grande influência sobre os conteúdos de MOS, pois 

dependendo do tipo de matriz mineral (presença de determinados minerais) o material 

orgânico pode se ligar à esses minerais ficando mais estáveis e menos propensos à 

decomposição (BALDOCK; NELSON, 1999). 

A granulometria do solo também influencia os conteúdos de MOS, quanto mais arenoso for o 

solo menor o conteúdo de MO, pois esse material fica desprotegido fisicamente e mais 

susceptível à decomposição (BALDOCK; NELSON, 1999; DUGAIT et al., 2012). 

Biota 

A biota do solo é composta pela flora acima e abaixo (sistema radicular) do solo e fauna 

(micro e macrorganismos). O tipo de vegetação vai influenciar tanto na quantidade quanto na 

qualidade do MOS, e vai se concentrar nas camadas superficiais do solo. A fauna do solo 
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afetará as taxas de mineralização da MOS, em que materiais menos estáveis e desprotegidos 

serão decompostos primeiro. A decomposição desse material orgânico resulta em mudanças 

na estrutura original desses materiais e na síntese de compostos mais complexos (BALDOCK; 

NELSON, 1999). 

 

Topografia 

Segundo Baldocke Nelson (1999), a topografia exerce um importante controle sobre os 

conteúdos de COS através da modificação do clima e na textura do solo, além de impactar na 

redistribuição de água na paisagem. O acúmulo de água no solo torna o ambiente anóxico, 

protegendo o material orgânico da ação dos organismos decompositores. 

Práticas de uso da terra 

O tipo de manejo usado num sistema agrícola pode tornar o solo uma fonte de emissão de 

CO2, através da perda de MO pela decomposição/mineralização ou um dreno de CO2 da 

atmosfera através do acúmulo de MO no solo.Práticas agrícolas com revolvimento do solo 

acarreta na quebra dos agregados do solo com consequente exposição da MO, antes protegida 

fisicamente no interior dos agregados, à decomposição/mineralização (BALDOCK; 

NELSON, 1999). 

O tipo de vegetação também influencia diretamente nos teores de MOS, ou seja, cultura com 

altas taxas de adição de resíduos vegetais no solo favorecerá o acúmulo de MOS. A qualidade 

do material vegetal adicionado ao solo também influencia no conteúdo de MOS, pois quanto 

mais resistente for esse material, mais difícil será a sua decomposição pela fauna do solo, 

acarretando num maior acúmulo de MOS (BALDOCK; NELSON, 1999). 

3.6.3Mecanismos de estabilização da MOS  

 

De acordo com Sollins et al. (1996), a estabilização da matéria orgânica do solo pode 

ser definida como o decréscimo do potencial de perda da MOS por respiração microbiana, 

erosão ou lixiviação, e outros processos físicos e químicos.  

Vários fatores bióticos e abióticos exercem controle sobre o tempo de permanência do 

carbono no solo, além de sua estrutura química, tornando a MOS mais ou menos estável. 

Fatores abióticos como, textura e estrutura do solo influenciam os processos de 
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decomposição, podendo tornar a MOS mais ou menos susceptível a degradação 

(CHRISTENSEN, 1996; FELLER; BEARE, 1997, SOLLINS et al., 1996).  

Para Sollins et al. (1996), a estabilidade da MOS é vista como resultando de três conjuntos de 

características:  

- Recalcitrância: compreende, características de nível molecular das substâncias orgânicas, 

incluindo a composição elementar, a presença de grupos funcionais, e conformação molecular, 

que influenciam a sua degradação por microrganismos e enzimas. Os microrganismos 

degradam seletivamente compostos menos recalcitrantes, aumentando a recalcitrância média 

do resíduo remanescente. 

- Interações: refere-se às interações inter-moleculares entre substâncias orgânicas e 

inorgânicas ou outras substâncias que alteram a taxa de degradação dos compostos orgânicos 

ou síntese de novos compostos orgânicos.  

- Acessibilidade: refere-se a localização das substâncias orgânicas com respeito a 

microrganismos e enzimas. A matriz mineral do solo tem grande influência sobre a quantidade 

e a qualidade da MO existente no solo.  

A acessibilidade e interação do material orgânico do solo, andam juntos, um exemplo 

disso é o processo de adsorção da MO à fração mineral do solo, em especial as argilas. A 

adsorção da MO às superfícies minerais protege a MO da decomposição microbiana 

(interação), e a consequência deste processo pode ser a formação de microagregados, os quais 

protegem parte da MO em poros inacessíveis aos microrganismos (acessibilidade) (LADDet 

al., 1993). De acordo com Dungait et al. (2012), o “turnover” da MOS é dirigido muito mais 

pela acessibilidade da matéria orgânica à ação da biomassa microbiana do solo, do que a 

natureza recalcitrante da MOS. Nesse estudo foi observado que o material orgânico presente 

no interior de microagregados do solo, com idades de algumas centenas de anos, quando 

desprovidos dessa proteção física, são degradados entre alguns a algumas dezenas de anos. 

A sorção entre MOS e minerais de argila e colóides amorfos de alumínio e ferro 

desempenham um papel importante na preservação da MOS, devido às suas grandes áreas de 

superfície e sítios ligantes (KIEM; KOGEL, 2002;SIX et al., 2002), possibilitando fortes 

ligações entre eles. Tais associações organominerais rendem proteção à MOS, porque a 

afinidade de adsorção ao mineral, garante sua inacessibilidade à ação da biomassa microbiana 

do solo. Complexos organominerais são possivelmente o principal mecanismo pelo qual MOS 

é armazenada por milênios (DUGAIT et al., 2012). 
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3.6.4Turnover da matéria orgânica do solo 
 

Como dito anteriormente a MOS possui diferentes compartimentos e estes apresentam 

estabilidade e tempos de permanência no solo diferentes. Esse tempo de permanência ou 

turnover é determinado principalmente, pela sua composição química e/ou pela forma de 

como esse material está no solo (protegido em agregados de solo, adsorvidos em minerais, 

solúveis em água, etc.), que vai determinar a sua disponibilidade aos organismos 

decompositores. As taxas de turnover dos diferentes compartimentos da matéria orgânica do 

solo são afetadas também pela natureza química e física da própria MOS (LEFROY et 

al.,1994), além do tipo de manejo. 

De acordo com as técnicas de datação de 14C, a fração de carbono orgânico estável 

(não lábil) pode ter um turnover de vários milhares de anos (CAMPBELLet al., 1967) 

enquanto que a fração lábil (ativa) tem um turnover inferior a algumas décadas (HSIEH, 

1992). A distribuição de carbono orgânico e nitrogênio orgânico entre esses reservatórios é 

influenciada por fatores de manejo do solo, como a rotação de culturas (JANZEN, 1987), 

plantio direto (DALAL; MAYER, 1987;SANTRUCKOVA et al., 1993) e aplicação de 

fertilizantes (CHRISTENSEN, 1988). De acordo com Dugait et al. (2012), o tamanho do 

estoque de carbono no solo muda com o tempo, como resultado de mudanças ambientais e seu 

aumento contribui para o melhoramento da qualidade do solo.  

Cada compartimento ou fração da MOS tem um turnoverdiferente, que segundo 

Dugait et al. (2012) é governado principalmente pela proteção da MOS no interior de 

microagregados do solo, além de sofrer influência de sua composição elementar. Alguns 

modelos, são usados para determinar o turnover da MOS em seus diferentes compartimentos, 

em diferentes ecossistemas como pastagens, florestas, savanas e sistemas agrícolas 

(JENKINSON; RATNER, 1977; PARTON et al., 1987; PARTON et al.,1984). Esses modelos 

permitem avaliar o impacto do uso da terra e mudança do uso da terra (“LULUCF” sigla em 

inglês) sobre o armazenamento de carbono no solo. A tabela 3 apresenta um resumo dos 

principais modelos usados para avaliar os estoques e turnover da MOS.  

Tabela 3 - Reservatórios da MOS de acordo com seus respectivos turnover 

Tipo de 
resíduo 

Modelo Century 
(Compartimentos) 

Modelo RothC 
(Compartimentos) 

Tempo de 
permanência 

(anos) 

C/N Componentes 

Liteira Metabólico DPM 0,1-0,5 10-25 Açúcares simples, 
Aminoácidos, Amido 
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 Estrutural  2,4 100-200 Amido, Polissacarídeos 

MOS Ativo BIO                       
DPM 

1-2 15-30 Biomassa viva, MOP 

 Lento RPM 15-100 10-25 Tecidos lignificados  
Ceras, Polifenóis 

 Passivo HUM                     
IOM 

500-5000 7-10 Substâncias húmicas 
Argilas: complexos 
organomineraisBiochar 

DPM: material vegetal decomposto; BIO: biomassa microbiana; RPM: material vegetal resistente; HUM: 
matéria orgânica humificada; IOM: matéria orgânica inerte; MOP: matéria orgânica particulada. 
Fonte: Adaptado de DUGAIT et al., 2012. 
 

O turnover do carbono em solos é controlado também por regimes de água e 

temperatura, mas é modificado por fatores como o tamanho e as propriedades físico-químicas 

das adições de carbono da serrapilheira ou pelas raízes (OADES, 1988). Para a maioria dos 

solos agrícolas a taxa de turnover é geralmente entre 20 e 40 anos e raramente ultrapassam os 

160 anos, exceto em solos cultivados regularmente por mais de várias décadas (JENKINSON; 

RAYNER,1977; CAMPBELL,1978). As altas taxas de turnover em solos cultivados por 

muito tempo ocorrem devido a perda do carbono mais disponível com a deterioração da 

estrutura do solo (OADES, 1988). 

De acordo com Oades (1988), há uma série de fatores espaciais importantes relacionados 

com as adições de carbono ao solo que influenciarão o tempo de retenção de carbono no solo. 

Estes podem ser listados como:  

� O tamanho e as propriedades físico-químicas da serapilheira e raízes 

(SCHLESINGER, 1977);  

� Se o carbono, é adicionado à superfície do solo como detrito, ou distribuído por todo o 

solo em sistemas de raízes;  

� Distribuição da matéria orgânica no interior da matriz do solo, ou seja, dentro dos 

agregados;  

� Distribuição de carbono a nível molecular, ou seja, a sua interação com superfícies de 

argila. 

Segundo Oades(1988), vários fatores (Tabela 4) podem retardar ou acelerar o fluxo de 

carbono assimilado em plantas através do solo antes do carbono ser totalmente oxidado e 

devolvido para a atmosfera como CO2.  
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Tabela 4 - Fatores que influenciam nas taxas de turnover da MOS. 

Fatores de retardamento1 Fatores de aceleração2 
Adição de material abaixo do solo 
(raízes) 

Adição de serapilheira 

Material pobre em nutrientes  Adição de material rico em 
nutrientes 

Adição de material rico em ceras 
e lignina 

Adição de material rico em 
carboidratos 

Alagamento – anaerobiose Aeração em sistemas altamente 
porosos (mas não áridos) 

Baixas temperaturas Altas temperaturas 

Textura de argila Acidez 

Agregação  

Superfícies de carga variável  

Status de base alta  

1Os fatores de retardamento favorecem a retenção de carbono em solos levando a longos turnover. 2Os fatores de aceleração 
permitem a rápida mineralização do que foi assimilado. 
Fonte: Adaptado de OADES, 1988. 
 

Alguns modelos (PARTONet al., 1993, 1994; JENKISON; RAYNER, 1977), indicam 

que uma grande parte do carbono vegetal decai rapidamente (80% em um ano), uma outra 

parte decai mais lentamente, num período de 10 a centenas de anos, e uma outra parte do COS 

é extremamente recalcitrante e persiste por milhares de anos. A MOS tende a migrar para 

profundidades maiores do solo conforme vai decaindo, por isso uma parte considerável do 

carbono antigo é maior em altas profundidades que nas camadas superficiais do solo 

(BALESDENT; MARIOTTI, 1996). 

3.6.5 Métodos de caracterização da MOS 

 

A grande parte dos estudos sobre matéria orgânica em solos agrícolas abordam o 

incremento ou perda dos estoques de carbono no solo, em função de determinados tipos de 

manejo, como: ILPF, monoculturas, plantio direto, plantio convencional, dentre outros. Tendo 

em vista as discussões sobre a necessidade de se emitir menos GEE e aumentar a 

produtividade agrícola, o uso de manejos que aumente os estoques de carbono no solo é 

essencial. No entanto, pouco se sabe sobre a qualidade e composição da matéria orgânica que 

esses tipos de manejos estudados estocam. 
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Desta forma, este trabalho visa não apenas avaliar o estoque de carbono no solo, mas 

também caracterizar a matéria orgânica do solo no que diz respeito à sua composição e grau 

de degradação. Para isso, algumas análises químicas são necessárias. Lembrando que são 

muitas as ferramentas que permitem esse tipo de avaliação, aqui são citadas as mais relevantes 

para a concretização deste trabalho. 

Análise isotópica: A concentração de δ 13C na MOS pode ser usada não só para identificar as 

fontes de carbono no solo, como também o estado de alteração nas frações húmicas quando 

ecossistemas naturais são convertidos para agricultura. O uso desta ferramenta permitirá 

avaliar e quantificar quanto que cada cultura contribui para a formação dos estoques de COS. 

Razão C/N: A reciclagem dos nutrientes inicia-se pela decomposição da biomassa de raízes e 

parte aérea. A liberação dos nutrientes a partir dos resíduos vegetais, depende da relação C/N. 

Materiais com alta relação C/N, como a palha de milho (C/N=64), sofrem decomposição mais 

lenta, produzindo coberturas mais permanentes no solo, ao passo que materiais com baixa 

relação C/N, como a palha de soja (C/N=15), decompõem-se mais rapidamente, liberando 

nutrientes, mas, produzindo coberturas menos estáveis e pouco persistentes no solo. Além da 

relação C/N, a liberação de nutrientes dos resíduos orgânicos, depende, também, da sua 

função na planta e de fatores climáticos (temperatura e umidade) que controlam a taxa de 

decomposição (SILVA; RESCK, 1997). 

Fracionamento físico: Tendo em vista, que as substâncias húmicas são compostas por um 

amplo grupo de substâncias, a separação desses diferentes grupos pode ser feita de acordo 

com a as caraterísticas físico-químicas de cada grupo e objetivo do trabalho a ser realizado. O 

fracionamento físico da MOS tem se mostrado promissor na distinção de compartimentos de 

carbono do solo sujeitos à influência dos variados sistemas de manejo e na identificação de 

mecanismos que conferem proteção física à matéria orgânica (COLLINSet al., 1997), além de 

caracterizar as relações entre a matéria orgânica e a agregação do solo (FELLER et al., 1997; 

FREIXO et al., 2002). Neste trabalho a MOS será separada através do fracionamento 

densimétrico, em que são obtidas a fração leve e fração pesada.  

 
a) Método densimétrico – através da diferença de densidade esse método, separa os 

restos vegetais (que podem estar parcialmente decomposto) e os materiais resistentes à 

decomposição e de baixa densidade dos outros constituintes (complexo organo-

minerais). A separação é feita usando um líquido de densidade compreendida entre 1,6 

a 2,0 (GUERRA; SANTOS, 2008;SOHI et al., 2001;MENDONÇA; MATOS,2005). 
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b) Método granulométrico – permite separar as frações da MOS de acordo com seu 

tamanho e suas respectivas interações com a fração mineral do solo. Com esse 

método, são obtidas frações orgânicas com pouco ou elevado grau de transformação 

físico-química, em estados de humificação bem diferenciados, relacionando-se os 

diferentes compartimentos orgânicos e inorgânicos do solo (GUERRA; SANTOS, 

2008). 

Palinofácies: A matéria orgânica do solo é constituída por vários tipos de componentes 

orgânicos que podem ser discriminados por técnicas de microscopia. Desta forma, através da 

análise de palinofácies é possível identificar os componentes palinológicos da MOS e suas 

proporções relativas. Essa identificação é feita através de microscopia em luz transmitida e 

luz refletida e fornece informações sobre o grau de maturação e a origem do material 

orgânico. Com essa análise será possível determinar a qualidade da matéria orgânica do solo, 

atributo este, imprescindível para o bom rendimento agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

Localizada no Estado de Mato Grosso, a cidade de Sinop está a 500 Km ao n

capital Cuiabá (Figura 3). Colonizada na década de setenta, a cidade possui aproximadamente 

130 mil habitantes, segundo dados do censo do IBGE de 2014

é derivada da agricultura, principalmente cultivo de soja (com algodão ou m

pastagem, além da extração de recursos madeireiros. 

Figura 3 - Mapa do Estado de Mato Grosso
Fonte: IBGE 
 

A cidade de Sinop, 

(tropical com estação seca de inverno)

máxima e a mínima abaixo de 20ºC). O regime de chuvas concentra

meses de novembro a abril, com precipitação anual média de 2.500 mm. O município 

situado numa área de transição e

vegetação original de Floresta Semidecidual com dossel emergente (

relevo da área estudada é plano e o solo é classificado como Latossolo Vermelho

distrófico. 
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Localizada no Estado de Mato Grosso, a cidade de Sinop está a 500 Km ao n

). Colonizada na década de setenta, a cidade possui aproximadamente 

o dados do censo do IBGE de 2014. A base da economia da cidade 

é derivada da agricultura, principalmente cultivo de soja (com algodão ou m

, além da extração de recursos madeireiros.  

Mapa do Estado de Mato Grosso. 

 de acordo com a classificação de Köppen, possui clima do tipo

com estação seca de inverno) e temperatura do ar média anual de 25ºC (entre 40ºC a 

máxima e a mínima abaixo de 20ºC). O regime de chuvas concentra

meses de novembro a abril, com precipitação anual média de 2.500 mm. O município 

situado numa área de transição edafoclimática entre os biomas Cerrado e Amazônia, com 

de Floresta Semidecidual com dossel emergente (ARAUJO

relevo da área estudada é plano e o solo é classificado como Latossolo Vermelho
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Localizada no Estado de Mato Grosso, a cidade de Sinop está a 500 Km ao norte da 

). Colonizada na década de setenta, a cidade possui aproximadamente 

. A base da economia da cidade 

é derivada da agricultura, principalmente cultivo de soja (com algodão ou milho na safrinha) e 

 

possui clima do tipoAw 

temperatura do ar média anual de 25ºC (entre 40ºC a 

máxima e a mínima abaixo de 20ºC). O regime de chuvas concentra-se no verão entre os 

meses de novembro a abril, com precipitação anual média de 2.500 mm. O município está 

dafoclimática entre os biomas Cerrado e Amazônia, com 

ARAUJO et al., 2009). O 

relevo da área estudada é plano e o solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo 
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4.2HISTÓRICO DA ÁREA DE AMOSTRAGEM 

 

A área de amostragem está localizada na fazenda experimental da Embrapa 

Agrossilvipastoril, localizada no município de SINOP, latitude 11º51’S, longitude 55º35’W e 

altitude média de 384 m. Na área experimental predomina o Latossolo Vermelho-Amarelo em 

relevo plano. A área total da fazenda experimental é de 580 ha. 

A área do experimento começou a ser desmatada em 1984, para cultivo de mandioca 

(Manihotesculenta). No início da década de 1990, a área passou a ter plantio de arroz (Oryza 

sativa), posteriormente passou a ser cultivado soja (Glycinemax). Entre 2002 e 2007, a área 

foi cultivada com soja e milho safrinha (Zeamays). Todos esses cultivos foram feitos com 

revolvimento do solo, chamado de sistema convencional. Nas safras de 2007/2008 e 

2008/2009, foi feito cultivo em sucessão de soja e algodão (Gossypiumhirsutum). Na safra de 

2010/2011, a área permaneceu em pousio, até a implementação do experimento(DIEL et al. 

2014). 

 

4.3DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO ILPF CORTE 

 

O experimento foi implementado na safra de 2011, é composto por 10 tratamentos 

com diferentes formas de manejo: sistemas solteiros (floresta de eucalipto, lavoura, pecuária) 

e sistemas integrados com três componentes (ILPF) e dois componentes (ILP, ILF, IPF) 

(Figura 4), cada tratamento tem uma área de 2 ha, com exceção dos tratamentos, lavoura e 

floresta exclusivos que possuem área de 1 ha.  
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Figura 4 - Foto aérea do experimento. 
Foto: Gabriel Faria. 
 

4.4DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS  

Neste estudo, os tratamentos analisados foram os solteiros: Floresta de Eucalipto, 

Lavoura e Pecuária e o tratamento integrado ILPF, suas descrições seguem abaixo. 

� Tratamento Floresta de Eucaplito - Eucalipto: os eucaliptos foram plantados com 

um espaçamento 3,5 x 3,0 m, com uma densidade de 952 plantas/ha.  

� Tratamento lavoura -  Lavoura: com cultivo exclusivo de soja no verão, com 

espaçamento de 45 cm entre linhas e densidade de 330.000 plantas/ha, com 

milho na segunda safra, com espaçamento de 45 cm entre linhas e densidade 

60.000 plantas/ha, consorciado com braquiária.  

� Tratamento pecuária - Pecuária: foi cultivado com pastagem Urochloabrizantha 

‘Marandu’, com um espaçamento de 45 cm entre linhas e densidade 4kg/ha de 

sementes puras e viáveis. 

� Tratamento de ILPF - ILPF: para este tratamento, os três componentes foram 

organizados da seguinte forma:  

- O componente florestal foi cultivado com eucalipto em faixas (renques) de linhas triplas, no 

espaçamento 3,5 x 3,0 entre plantas e na orientação leste-oeste com uma distância de 30 

metros entre renques.  
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- O componente da lavoura, neste tratamento, foi usado cultivos anuais de soja entre os 

renques de eucalipto, em plantio direto, com soja no verão e cultivo de milho consorciado 

com braquiária na segunda safra, com colheita do milho e estabelecimento da pastagem no 

inverno. 

 O ciclo de cada tratamento foi de quatro anos e seguiu o delineamento de blocos 

casualizados com quatro repetições para cada tratamento.  O componente lavoura, quando 

presente nos tratamentos, foi conduzido em sistema plantio direto(Tabela 5). Nos tratamentos 

com lavoura foram cultivados soja e milho, nos tratamentos com pecuária, durante o período 

de estudo, o componente animal (gado de corte) não foi inserido. 

Tabela 5 -Espécies usadas nos tratamentos 

Tratamento Espécie usada Nome vulgar 

Floresta de Eucalipto Eucalyptusurograndis Eucalipto 

Lavoura Glycinemax 

Zeamays 

Urochloabrizantha 

(Brachiariabrizantha) 

cvMarandú 

Soja                                             
Milho                                          

 

Braquiária 

Pecuária Urochloabrizantha 

(Brachiariabrizantha) 

cvMarandú 

Braquiária 

ILPF Eucalyptusurograndis 

Urochloabrizantha 

(Brachiariabrizantha) 

cvMarandú 

Glycinemax 

Zeamays 

Eucalipto  

                Braquiária 

 

Soja                                 
Milho 

 

 

Até a data da coleta não houve pastejo de animais, ou seja, ausência do componente 

animal no experimento, tanto no tratamento Pecuária, quanto no tratamento ILPF, sendo 

realizada apenas a fenação das plantas forrageiras em todos os anos. Todas as plantas de 

espécies florestais usadas, tanto no tratamento Floresta de Eucalipto como na ILPF, foram 

plantadas na mesma época (novembro de 2011) e as mudas tinham idades e tamanhos 
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semelhantes (20 a 30 cm). Durante os quatro anos de experimento, foram feitos nos eucaliptos 

apenas a poda dos galhos. 

Além da fazenda experimental, foi usada – como área de referência - uma área de 

floresta de transição Amazônia-Cerrado situada próxima à área experimental. 

 

4.5 COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO 

Foram feitas coletas nos tratamentos solteiros (lavoura, plantio de eucalipto e 

pecuária) e no ILPF da área experimental, nas safras 2011/2012 e 2014/2015. A da mata 

nativa foi amostrada apenasna safra 2014/2015. 

Na coleta de 2011/2012, para os tratamentos solteiros e ILPF, foram coletadas 20 

subamostras de solo nas seguintes profundidades: 0-5 cm; 5-10 cm e 10-30 cmpara cada uma 

das quatro repetições. Cada subamostra de mesmo intervalo (profundidade) foi unida para 

formar uma amostra composta.  

Já na coleta de 2014/2015foram coletadas 20 amostras simples para formar uma 

amostra composta, nas mesmas profundidades da coleta anterior, para as quatros repetições de 

todos os tratamentos.  

Para avaliar os efeitos dos componentes lavoura/pastagem e floresta de eucalipto na 

ILPF, a coleta da safra 2014/2015 foi realizada da seguinte maneira:  foram coletadas 

amostras separadas no renque e no entre renque do Eucalipto, as amostras foram coletadas, 

nas mesmas profundidades dos tratamentos solteiros.   

Essas amostras compostas coletadas dentro dos renques de eucalipto e no entre 

renques foram processadas separadamente.  Para comparação com os demais tratamentos foi 

calculada a média ponderada das amostras (Média ILPF = (Amostra do componente florestal 

x 0,25 + Amostra na área agricultável x 0,75)) para obtenção do dado no tratamento ILPF. 

Os valores fixos usados no cálculo da média ponderada foram escolhidos com base na 

ocupação de cada componente dentro do tratamento. Ou seja, a contribuição do eucalipto foi 

multiplicada por 0,25, pois este ocupa 25% da área da ILPF, enquanto que a área agricultável 

(lavoura e pastagem) foi multiplicada por 0,75, pois esta ocupa 75% da área do tratamento. 

Na área de floresta nativa foram coletadas de 4 subamostras nos seguintes intervalos: 

0-5 cm; 5-10; 10-30 cm, cada amostra de mesmo intervalo foi unida para formar uma amostra 
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composta. Assim como na área experimental, foram feitas quatros repetições para as amostras 

coletadas na floresta nativa. Esse tratamento foi usado apenas como referencial, não sendo 

usado seus atributos nas análises estatísticas. 

 

4.6 PREPARO DAS AMOSTRAS 

Após a coleta em todos os tratamentos, as amostras foram dispostas em bancada onde 

foram secas ao ar e peneiradas em malha de 2mm, caracterizando a chamada terra fina seca ao 

ar (TFSA). 

 

4.7 FLUXOGRAMA DAS ANÁLISES REALIZADAS 

 As análises realizadas neste estudo estão esquematizadas no fluxograma abaixo e 

serão descritas no item a seguir. 
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4.8 METODOLOGIA 

4.8.1 Caracterização do solo 

 

Nas coletas de 2011 e 2014foram feitas análises químicas e físicas de rotina nas 

seguintes profundidades: 0-5 cm e 5-10 cm. A metodologia usada para essas análisesconsta 

em Embrapa (1997) e foram feitas na Embrapa Solos. Os resultados foram apresentados para 

o intervalo de 0 – 10 cm, para tal, foi feita a média simples dos valores obtidos para as 

profundidades. 

4.8.2  Avaliação dos estoques de carbono e nitrogênio 

 

Os cálculos dos estoques de C e N, foram feitos com os dados de densidade, 

respectivos teores de C e N e espessura da camada de solo, para todas as profundidades 

coletadas (0-5 cm; 5-10 cm; 10-30 cm). 

Estoque = D* T *C 

Onde: 

D = densidade do solo na camada amostrada (g.cm3) 

T =  teor de C e N (%) na camada amostrada 

C = camada (cm) de solo amostrada 

No entanto, quando se trabalha em áreas manejadas é importante corrigir os estoques, 

para eliminar a influência da compactação do solo causada pelo tráfego de máquinas no 

campo. Desta forma, a determinação dos estoques corrigidos de carbono e nitrogênio do solo 

foram feitos de acordo com Sisti et al. (2004), conforme fórmula abaixo. 

 

Onde: 
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Cs =  estoque total de C e N (Mg/ha) no solo a uma profundidade equivalente para a mesma 

massa de solo de uma área de referência 

CTi = soma do total do conteúdo de C e N (Mg/ha) da camada 1 (superfície) a camada      n – 1 

(penúltima) do perfil amostrado 

MTn = massa da camada mais profunda do perfil amostrado 

MTi = soma da massa do solo do perfil amostrado 

MSi = soma da massa do solo do perfil da área de referência  

CTn = concentração de C e N na última camada amostrada 

4.8.3 Fracionamento densimétricoda matéria orgânica 

 

O fracionamento densimétrico da matéria orgânica foi realizada segundo Mendonça e 

Matos (2005), adaptado de Sohiet al. (2001). Foram pesadas cerca de 6 gramas de TFSA e 

acondicionados em tubos Falcon® de 50 ml. Após a pesagem foi adicionado, até completar o 

volume de 50 ml, uma solução supersaturada de iodeto de sódio (NaI), numa densidade de 1,8 

g cm-3. Após a adição de NaI, o tubo foi agitado manualmente, a fim de dispersar o solo na 

solução, depois as amostras foram centrifugadas a 1.300G por 15 minutos. Em seguida, todo o 

sobrenadante foi filtrado num filtro de fibra de vidro, previamente pesado, com auxílio de 

uma bomba de vácuo.  

O material retido no filtro foi descrito como fração leve livre e o material depositado 

no fundo do tubo de fração pesada. Após a filtragem os filtros e os sedimentos depositados no 

fundo do tubo Falcon®, foram lavados com água destilada, três vezes, para retirar qualquer 

resíduo da solução e secos em estufa a 40ºC. Depois de secos e pesados, ambas as frações 

(leve e pesada) foram maceradas em gral de ágata. 

4.8.3.1 Carbono orgânico total (COT), nitrogênio total e composição isotópica(δ13C) 

 

As frações obtidas na análise de fracionamento densimétrico, foram maceradas, em 

graal de ágata, encapsuladas (cápsulas de estanho) e analisadas em espectrômetro de massa 

acoplado ao CHN.  

Para a análise da fração pesada foram pesadas 40 mg de amostra e para a fração leve 5 

mg. Essa análise foi feita na Embrapa Agrobiologia em Seropédica-RJ. 
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4.8.3.2 Cálculo da substituição do carbono da vegetação nativa por carbono de plantas C4 

 

Essa análise tem como objetivo avaliar a incorporação do carbono proveniente da 

“nova vegetação” (cultivo) no solo e a consequente troca do carbono originário da vegetação 

anterior ao experimento (vegetação nativa), pelo carbono oriundo das pastagens (plantas com 

metabolismo C4). O estudo se concentra nos tratamentos (lavoura, pecuária e ILPF) que 

possuem plantas com ciclo metabólico diferentes da mata nativa (plantas C3), ou seja, plantas 

C4. De acordo com Balesdent e Mariotti (1996), o δ13C da MOS assemelha-se ao δ13C da 

vegetação que lhe deu origem (Figura 5). Desta forma, é possível avaliar quanto da MOS foi 

substituída por MO oriundo das pastagens. A figura abaixo ilustra essa dinâmica da MO em 

solos agrícolas. 

Para o cálculoda fração (F) da vegetação recém introduzida (C4) em relação a original 

(C3), foi utilizada a metodologia de Balesdent e Mariotti (1996), segundo a equação: 

 

Em que F(%): 

δ13CSolo - Past= δ13C do tratamento 

δ13CSolo – Ref= δ13C da área de referência (mata nativa) 

δBrachiara = δ13C do padrão do sinal isotópico da Braquiária 

δSolo - Ref= δ13C da área de referência (mata nativa) 

 O valor usado para δBrachiara foi o mesmo usado por Tarré et al. (2001), em que o valor 

para a camada de 0-5 cm foi de – 10,66 ‰ e para as camadas de 5-10 e 10-30 cm de -12,50‰. 
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Figura 5 - Representação esquemática da substituição do carbono do solo proveniente da vegetação A, pelo 
carbono oriundo da nova vegetação B.  
Fonte: BALESDENT; MARIOTTI, 1996. 
 
 

4.8.4Petrografia da matéria orgânica 

 

A palinofácies foi analisada seguindo metodologia proposta por Durand e Nicaise 

(1980). Nessa análise é feito um forte ataque ácido para eliminação de toda a matriz mineral 

do solo, preservando toda a parte orgânica para posterior análise em microscópio.  

Foram pesados cerca de 1 g de TFSA, com ataque ácido começando com a adição de 

10 ml de HCl, concentrado para remover o carbonato.Depois foram adicionados 10ml de HF 

concentrado para remover todos os silicatos presentes na amostra. Inicialmente esse ataque foi 

a frio, posteriormente as amostras ficaram por 16 horas na placa aquecedora, sendo 

constantemente agitadas, de modo que toda a amostra ficasse em contato com a solução ácida. 

Depois disso, um terceiro ataque ácido foi feito com 30 ml de HCl concentrado, para 

eliminação de possíveis resíduos de fluorsilicatos, que podem ser formados durante o ataque 

com HF. No entanto, essa primeira rodada de ataque ácido não foi suficiente para remoção de 

toda a matriz mineral do solo, sendo necessário um novo ataque com HF concentrado a 

quente, por muitos dias, até a completa digestão da matriz mineral presente na amostra, sendo 

posteriormente atacada novamente com mais 10 ml de HF a quente. Após esses ataques, as 

amostras foram lavadas três vezes com água destilada. 

Para montagem das lâminas, uma pequena alíquota do material lavado foi distribuída 

homogeneamente numa lâmina e seco em estufa. A identificação do material orgânico 

(palinomorfos), foi realizada segundo Sebag et al. (2006). Os palinomorfos escolhidos foram: 

fragmento lingo-celulósico transparente (FLCT), fragmento ligno-celulósico alterado (FLCA), 
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matéria orgânica amorfa (MOA), matéria orgânica gelificada (MOG) e matéria orgânica 

opaca (MOOP). A tabela 6 descreve esses palinomorfos. 

Tabela 6 - Caracterização dos palinomorfos 
FLCT Material mais preservado, possuem estruturas do material de 

origem. Os FLCA, possuem um estágio de degradação mais 

avançado quando comparados com o FLCT, possui coloração 

avermelhada. 

FLCA 

MOA Possuem características provenientes de sua degradação ou 

maturação térmica.  
MOG 

MOOP 

Fonte: Adaptado de SEGAB et al., 2006. 

Uma análise semi-quantitativa dos palinomorfos foi realizada, a fim de verificara 

ocorrência (valores percentuais) de cada palinomorfo. Para cada lâmina foi contabilizado o 

mínimo de 40 palinomorfos, ao final de cada quantificação, os diferentes palinomorfos foram 

separados de acordo com sua ocorrência relativa. 

4.8.5Análise estatística 
 

 Os resultados obtidos de teor de carbono e nitrogênio, assim como seus estoques, 

foram submetidos à análise de normalidade, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e a 

homogeneidade das variâncias pelo Teste de Barttlet. Posteriormente, os resultados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), considerando delineamento inteiramente 

casualizado, em que as mudanças de teor e estoque de C e N, nas três camadas 

(separadamente), foram analisadas considerando como fatores principais os Tratamentos, o 

Ano de amostragem e sua Interação. Essas análises foram realizadas com o programa 

estatístico Minitab 17. 

4.8.6 Análise de viabilidade do uso de projetos no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento limpo (MDL) 
 

 O estudo de viabilidade de projetos no âmbito do MDL para sistemas integrados de 

produção (ILPF), foi feito baseado nos dados de estoque de carbono gerados neste trabalho e 

em dados secundários de emissão de GEE. Esses dados secundários, foram gerados pela 
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Embrapa, nos mesmos tratamentos desta tese, sob a coordenação do pesquisador Renato 

Rodrigues (Embrapa Solos) e fazem partem dos projetos SALTUS e FLUXUS. 

 Este estudo partiu da premissa de que, o fato do produtor que faz uso da ILPF estar 

aumentando os estoques de carbono e reduzindo emissões de GEE (atributo essencial para 

execução de projetos no âmbito do MDL), possibilita a incorporação deste tipo de manejo 

dentro do MDL.   

 Para este estudo, buscou – se basear a ILPF no tripé: redução de GEE, aumento dos 

estoques de carbono e possibilidade de usar o componente florestal do sistema para 

reflorestamento de áreas degradadas. Sendo assim, foi compilado os dados de redução de 

GEE com os de estoque de carbono e de estudos de caso sobre reflorestamento de áreas 

degradadas.
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5 RESULTADOS 

 

5.1 FERTILIDADE 

 

O solo da área experimental é do tipo Latossolo, cobrindo cerca de 46% do bioma 

Cerrado. Esse tipo de solo, devido à intensa atividade bioclimática durante longo período de 

tempo permitiu que se desenvolvesse um manto de intemperismo profundo.Como 

consequência, os elementos facilmente removidos como Ca e Mg, grandes responsáveis pela 

fertilidade do solo, são lixiviados do sistema, resultando em solo de baixa fertilidade natural 

(CORREIA et al., 2004). São solos extremamente ácidos, com baixa reserva de cátions 

essenciais às plantas, com elevada saturação de alumínio ou manganês e elevada capacidade 

de adsorção de P (NOVAIS; BARROS, 1997; MENDES et al., 2012). No entanto, mesmo 

com todos esses fatores limitantes e a baixa fertilidade natural deste solo, com o uso adequado 

de corretivos e fertilizantes, aliadas à época propícia de plantio de cultivares adaptados, é 

possível obter boas produções agrícolas (CORREIA et al., 2004). 

Similarmente, o solo amostrado sob vegetação original nesse trabalho não difere das 

características químicas generalizadas acima. A acidez elevada (pH<4,9) e a saturação de 

bases muito baixa (7,4-20,5%) imprimem restrições nutricionais às culturas comerciais e 

devem ser suprimidas com a correção e a adubação do solo, de acordo com a cultura 

implantada. A acidez potencial (alta) chama atenção e denota a importância para necessidade 

de neutralização do Al trocável do solo (SOUZA; LOBATO; REIN, 2004). A reserva de Ca, 

Mg e K são consideradas baixas, já que ocupam juntos menos de 20% do complexo sortivo do 

solo. 

Com o estabelecimento do experimento, em 2011, porém, diversas atividades foram 

realizadas para o efetivo estabelecimento das culturas e sistemas de produção. O Anexo I 

apresenta todas as operações e insumos utilizados em cada tratamento do experimento e a 

Tabela 7 apresenta o resumo dos insumos usados na correção da acidez e das deficiências 

nutricionais do solo, desde a implantação dos sistemas até o momento das amostragens e a 

Tabela 8 apresenta os resultados da fertilidade do solo na camada de 0-10cm, nos quatro 

tratamentos avaliados em 2011 e 2014 e mata nativa. 
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Tabela 7 - Resumo das quantidades de nutrientes aplicados em cada tratamento 
avaliado desde outubro de 2011 até abril de 2015 

Tratamentos N P2O5 K2O CaO MgO 

kg ha-1 

Eucalipto 108 172 148 0,00 0,00 

Lavoura 450 706 506 4.560 3.292 

Pecuária 16 120 64 0,00 0,00 

ILPF 451 872 604 4.560 3.292 

 

Com os dados da tabela 7, pode-se observar que a lavoura e ILPF foram os 

tratamentos que mais receberam insumos, sendo a ILPF o que apresentou os maiores valores. 

A pecuária foi o tratamento que menos recebeu insumos seguida do eucalipto. 
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Tabela 8 - Fertilidade do solo na camada de 0-10cm para os quatro tratamentos, nas coletas de 2011 e 2014 e da mata nativa 

Coleta de 2011 

Tratamentos pH H2O Al(cmol/dm3) Ca(cmol/dm3) Mg(cmol/dm3) 
Na    

(cmol/dm3) K(mg/dm3) Acidez total P(mg/dm3) 
Valor S 

(cmol/dm3) 
Valor T 

(cmolc/dm3) Valor V(%) C(%) N(%) 

Eucalipto 5,41 ± 0,04 0,11 ± 0,01 1,89 ± 0,29 0,90 ± 0,00 3,74 ± 1,44 53,14 ± 12,19 5,30 ± 0,06 10,09 ± 0,45 2,94 ± 0,33 8,24 ± 0,26 34,93 ± 3,11 2,56 ± 0,03 0,17 ± 0,00 

Lavoura 5,39 ± 0,04 0,10 ± 0,00 1,82 ± 0,21 0,65 ± 0,02 2,30 ± 0,00 52,81± 3,09 4,89 ± 0,10 9,17 ± 0,24 2,62 ± 0,13 7,51 ± 0,03 34,41 ± 1,70 2,69 ± 0,21 0,17 ± 0,00 

Pecuária 5,35 ± 0,05 0,13 ± 0,00 4,80 ± 0,17 1,17 ± 0,07 6,61 ± 4,31 68,25 ± 21,45 5,30 ± 0,02 9,45 ± 1,54 6,17 ± 0,16 11,47 ± 0,14 46,68 ± 0,87 2,66 ± 0,14 0,17 ± 0,01 

ILPF 5,40 ± 0,03 0,13 ± 0,00 1,13 ± 0,40 0,93 ± 0,18 2,30 ± 0,00 45,18 ± 3,58 5,26 ± 0,19 10,69 ± 1,04 2,18 ± 0,23 7,54 ± 0,15 27,64 ± 2,74 2,58 ± 0,13 0,0,17 ± 0,01 

Coleta de 2014 

Tratamentos pH H2O 
Al    

(cmol/dm3) 
Ca   

(cmol/dm3) 
Mg  

(cmol/dm3) 
Na    

(cmol/dm3) K (mg/dm3) Acidez total P (mg/dm3) 
Valor S 

(cmol/dm3) 
Valor T 

(cmolc/dm3) Valor V (%) C (%) N (%) 

Eucalipto 5,24 ± 0,04 0,15 ± 0,00 2,16 ± 0,09 0,76 ± 0,14 1,44 ± 0,29 50,70 ± 15,60 6,35 ± 0,33 7,64 ± 2,09 3,06 ± 0,26 9,41 ± 0,59 32,48 ± 0,84 2,69 ± 0,22 0,15 ± 0,01 

Lavoura 5,08 ± 0,08 0,06 ± 0,06 2,88 ± 0,65 1,28 ± 0,45 5,18 ± 4,03 108,71 ± 31,69 5,67 ± 0,11 94,47 ± 73,09 4,46 ± 1,21 10,12 ± 1,10 43,16 ± 7,30 2,75 ± 0,38 0,18 ± 0,03 

Pecuária 5,52 ± 0,15 0,03 ± 0,03 2,13 ± 0,13 1,54 ± 0,46 4,22 ± 1,92 68,90 ± 26,00 5,75 ± 0,14 9,47 ± 0,79 3,87 ± 0,67 9,62 ± 0,53 39,91 ± 4,76 2,89 ± 0,17 0,18 ± 0,01 

ILPF 5,25 ± 0,03 0,05 ± 0,03 3,09 ± 0,34 1,52 ± 0,55 3,81 ± 1,27 128,38 ± 30,55 6,16 ± 0,16 94,54 ± 76,53 5,40 ± 0,00 10,85 ± 0,55 42,77 ± 4,39 2,87 ± 0,32 0,0,19 ± 0,02 

Mata Nativa 

 pH H2O 
Al    

(cmol/dm3) 
Ca   

(cmol/dm3) 
Mg  

(cmol/dm3) 
Na    

(cmol/dm3) K (mg/dm3) Acidez total P (mg/dm3) 
Valor S 

(cmol/dm3) 
Valor T 

(cmolc/dm3) Valor V (%) C (%) N (%) 

 4,71 ± 0,14 1,05 ± 0,10 0,84± 0,50 0,71 ± 0,19 2,3 ± 0,00 24,94 ± 5,85 6,08 ± 1,34 2,60 ± 0,77 1,57 ± 0,67 11,16 ± 0,67 13,94 ± 6,52 3,14 ± 0,70 0,22 ± 0,04 

Valor S: Soma das bases; Valor T: Valor S+ Acidez potencial; Valor V: Saturação de bases 

Os valores são apresentados com o erro em relação a média. 

 

7
7
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O manejo da fertilidade nos diferentes tratamentos se refletiu na melhoria da 

fertilidade do solo da camada superficial, sendo a magnitude desse incremento dependente da 

quantidade de insumo aplicado.  Nesse sentido os teores de K e P dos tratamentos Lavoura e 

ILPF alcançaram níveis 65% (potássio) e 66% e 51% (fósforo), respectivamente, superiores 

ao Eucalipto e a Pecuária, decorrente principalmente do total de insumos aplicados nessas 

áreas, como é mostrado na tabela 7. 

Utilizando as tabelas de interpretação de fertilidade do solo da Comissão de 

Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (CFSMG, 1989) e de Souza, Lobato e Rein 

(2004), conclui-se que o total aplicado de K e P elevou os teores de K para os níveis médio e 

alto desses nutrientes. O mesmo nível foi alcançado para os teores de Ca e Mg dos sistemas. 

Os teores de P no ano de 2011 apresentam valores em níveis de médio a alto. Porém, no ano 

de 2014, sob os usos Lavoura e ILPF os teores aumentaram em razão das doses aplicadas e 

possivelmente pelo momento da amostragem (coleta realizada depois da aplicação). Por outro 

lado, foi observada redução (32%) dos teores de P sob eucalipto, denotando a baixa aplicação 

desse insumo e a capacidade natural de fixação de P dosLatossolos. Segundo Souza et al. 

(2004), latossolos de textura argilosa tem pouca disponibilidade de P, sendo necessário 

adubação fosfatada para sucesso da produção. A sorção de P, que inclui tanto adsorção na 

superfície de minerais quanto sua precipitação como fosfatos de baixa solubilidade, é comum 

em solos ácidos, relativamente ricos em óxidos de Fe e de Al, como é o caso geral dos 

Latossolos (MOTTA et al., 2002). 

 

5.2 TEORES DE CARBONO E NITROGÊNIO 

 

Durante o período de 2011 até final de 2014, ocorreram mudanças nos teores de C e N. 

Nas figuras 6 e 7, são apresentados os teores de carbono e nitrogênio, para todos os 

tratamentos em ambas as coletas e mata nativa, respectivamente. 
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Figura 6 - Teor de carbono orgânico total do solo nas coletas de 2011 e 2014, nos tratamentos Eucalipto, 
Lavoura, Pecuária e ILPF e mata nativa. 

Os valores são apresentados com o erro em relação à média. 

De acordo com a figura 6, observa-se em todos os tratamentos, em ambas as coletas, 

maiores teores de C nas camadas mais superficiais do solo, e esses valores vão diminuindo 

com o acréscimo da profundidade. Assim, como acontece na área de referência, mata nativa.  

 Os valores de carbono obtidos na coleta de 2011 e 2014 entre os tratamentos avaliados 

são muito próximos e de acordo com a análise estatística não foram significativos. A lavoura, 

na camada de 0-5cm da coleta de 2011, teve os maiores valore de C (2,9%), seguida da 

pecuária (2,8%), ILPF (2,7%) e por último o eucalipto (2,5%). Para a camada de 5-10cm, o 

eucalipto e pecuária apresentaram os mais altos teores de 2,5%, seguido da lavoura e ILPF 

ambos com 2,4%. Na camada subsequente, o eucalipto, lavoura e pecuária tiveram os mais 

altos valores (1,7%) e a ILPF (1,6%). 

 Já na coleta de 2014, a ILPF apresentou os mais altos valores de carbono (3,2%) para 

a camada de 0-5cm, seguido da lavoura (3,1%), pecuária (3,0%) e eucalipto (2,9%). Na 

camada seguinte, a pecuária apresentou os maiores valores (2,7%), a ILPF veio logo atrás 

(2,5%), seguido do eucalipto (2,4%) e lavoura (2,3%). Para a camada de 10-30cm, a ILPF 

apresentou os maiores valores (1,8%), seguido do eucalipto (1,7%) e da lavoura e pecuária 

(1,7%). 
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 Na camada de 0-5 cm, a mata nativa apresentou o maior valor de C (3,8%). Já na 

camada seguinte, o valor encontrado foi de 2,4%, sendo este valor inferior aos resultados 

encontrados nos quatro tratamentos da coleta de 2011 e inferior aos valores encontrados para 

os tratamentos eucalipto, ILPF e pecuária. Desses tratamentos com valores de carbono 

superiores aos encontrados na mata nativa da coleta de 2014,  a pecuária foi o tratamento que 

teve o maior valor (2,7%). Para a última camada avaliada, a mata nativa apresentou um teor 

de carbono de 1,9%, nenhum dos tratamentos avaliados em ambas as coletas tiveram valores 

maiores, no entanto, a ILPF da coleta de 2014 foi o tratamento que teve o valor mais próximo 

ao encontrado na mata nativa (1,8%). 

 

 

Figura 7 - Teor de nitrogênio total do solo nas coletas de 2011 e 2014, nos tratamentos Eucalipto, Lavoura, 
Pecuária e ILPF e mata nativa. 

Assim como o C, os teores de N diminuem em função do aumento da profundidade do 

perfil de solo, esse comportamento também foi observado na floresta nativa (Figura 7). 

Na coleta de 2011, na camada mais superficial a ILPF e lavoura apresentaram os 

maiores valores de N (0,19%), seguido do eucalipto (0,17%) e pecuária (0,16%). Na camada 

seguinte, o eucalipto apresentou o maior valor (0,17%), seguido da lavoura e ILPF (0,16%) e 

pecuária (0,12%). Na camada de 10-30cm, a pecuária teve o maior valor (0,11%) e os outros 

três tratamentos apresentaram o mesmo valor (0,10%). 
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Na coleta de 2014, na camada de 0-5cm, a ILPF e lavoura apresentaram os valores 

mais altos (0,21%), seguido da pecuária (0,19%) e eucalipto (0,17%). Na camada 

subsequente, a ILPF e pecuária apresentaram os valores mais altos (0,17%), seguido da 

lavoura (0,15%) e eucalipto (0,14%). Na última camada amostrada, a ILPF teve um teor de N 

igual a 0,11% enquanto os tratamentos tiveram 0,10% de N. 

Os valores de N da mata nativa foram maiores que os valores encontrados nos 

tratamentos, em ambas as coletas. A camada de 0-5 cm apresentou 0,27% de N, na camada 

seguinte o valor encontrado foi de 0,18% e para a camada de 10-30cm 0,14%. 

Mais importantes do que os valores absolutos que cada tratamento promove de 

aumento nos teores de C e N, é o seu potencial de incremento em função do tempo de 

implementação. Com base nesta prerrogativa, a tabela 9 apresenta os percentuais de 

ganho/perda dos teores de C e N, em três anos de experimento.  

Tabela 9 - Percentuais de perdas/ganhos nos teores de carbono e nitrogênio do solo em 
três anos de experimento, nos tratamentos: Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF 

Perda/Ganhos  

Carbono (%) 

Profundidade Eucalipto Lavoura Pecuária ILPF 

0-5 11,8 7,4 8,1 15,1 

5--10 -2,7 -4,8 7,3 3,8 

10--30 0,1 -0,7 -1,2 11,1 

Nitrogênio (%) 

0-5 -1,7 9,3 14,9 11,7 

5--10 -18,6 -5,1 31,3 5,4 

10--30 -3,81 -2,37 -6,68 15,10 

(+) ganho de C e N; (-) perda de C e N 

 

Nesses três anos de experimento observa-se um aumento dos teores de C, em todos os 

tratamentos na camada de 0–5cm, sendo a ILPF o tratamento com o maior incremento de 

carbono de 15%, seguida do eucalipto, pecuária e lavoura. 

Na camada seguinte, 5–10cm, o tratamento de eucalipto e lavoura, perderam carbono, 

sendo a lavoura o tratamento que mais perdeu (4,8%). No entanto, nos tratamentos pecuária e 
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ILPF, houve um aumento dos teores de carbono, sendo a pecuária o tratamento que 

apresentou os maiores valores (7,3%). 

Na camada de 10-30cm, nos tratamentos lavoura e pecuária, os teores de carbono 

foram reduzidos. Enquanto que nos tratamentos, ILPF e eucalipto, houve um aumento dos 

teores de carbono, sendo a ILPF com o maior incremento (11%). 

Em relação aos teores de nitrogênio, para a camada mais superficial (0-5cm), observa-

se aumento dos teores com exceção do eucalipto, onde houve uma queda de 1,7%. A pecuária 

apresentou os maiores valores de incremento dos teores de nitrogênio de 15%, seguida da 

ILPF com um aumento de 11,7%. 

Para a camada de 5-10cm, houve uma redução dos teores de nitrogênio de 18,6% e 

5,1%  nos tratamentos eucalipto e lavoura respectivamente. Enquanto que a pecuária 

promoveu um incremento de 33,3% nos teores de nitrogênio, seguida da ILPF com um 

aumento de 5,4%. 

Na camada de 10-30cm, todos os tratamentos apresentaram queda nos teores de 

nitrogênio, com exceção da ILPF que teve um incremento de 15%. 

A figura 8 mostra a distribuição dos valores da C/N para todos os tratamentos e mata 

nativa, em 2011 e 2014. 

 

Figura 8 - Relação CN da matéria orgânica do solo na mata nativa e nos quatro tratamentos em 2001 e 2014. 
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Quando observamos a distribuição dos valores da razão CN, ao longo do perfil do 

solo, de uma forma geral, a razão CN aumenta na medida em que se atinge profundidades 

maiores no perfil do solo. Esse padrão se repete para todos os quatros tratamentos em ambas 

as coletas, com exceção da mata nativa, da pecuária na coleta de 2011, e do eucalipto e 

pecuária na coleta de 2014.  

Na coleta de 2011, a pecuária apresentou os valores mais altos da C/N (17,6) para a 

camada mais superficial, seguida da lavoura com 15; eucalipto com 15 e ILPF com 14,5. Na 

camada de 5-10cm, a pecuária teve o maior valor (21,8), seguida da lavoura com 17,7; ILPF 

com 15,6 e eucalipto com o menor valor de 15,2. Na última camada, os valores da razão C/N 

foram maiores na lavoura (17), sendo seguida pela ILPF (16,7), eucalipto (16,7) e por último 

a pecuária com 16,6. Nesta camada, houve uma diminuição da razão CN da pecuária em 

relação a camada de cima, passou de 21,8 para 16,6. Esta foi a única redução, em 

profundidade, da C/N nos tratamentos avaliados em 2011.  

Para a camada de 0-5 cm, o eucalipto, da coleta de 2014, apresentou os maiores 

valores (17,3), sendo seguida pela pecuária com 16,2, ILPF com 15,1 e a lavoura com o 

menor valor de 14,8. Na camada seguinte, o eucalipto teve os maiores valores da relação C/N 

(17,6), seguida lavoura (15,7), pecuária (16,1) e ILPF (15,4). Observa-se nesta camada de 5-

10cm, que houve uma diminuição da relação CN, na pecuária, em que na camada 

imediatamente acima o valor encontrado foi de 16,2 passando para 16,1. Na camada de 10-

30cm, a relação CN da pecuária volta a subir, apresentando o maior valor (17,5), seguida do 

eucalipto (17,3), lavoura (17,2) e o menor valor encontrado na ILPF com 16,0. 

Nesses três anos de experimento, observa-se um aumento da C/N, na camada de 0-

5cm, para o eucalipto (14,9 para 17,3) e ILPF (14,5 para 15,1). No entanto, na lavoura os 

valores caíram de 15,1 para 14,8 e na pecuária passou de 17,6 para 16,2. Para a camada de 5-

10cm, os tratamentos eucalipto e lavoura, apresentaram aumento da C/N, com o eucalipto 

com o maior aumento de 13,3%. Já os tratamentos, pecuária e ILPF, para esta mesma camada, 

apresentaram queda na C/N, com a pecuária com os maiores valores (35%). Na camada de 10-

30cm, todos os tratamentos, com exceção da ILPF, apresentaram aumento nos valores da 

relação C/N, com a pecuária com o maior incremento de 5,3%. A ILPF apresentou uma queda 

de 4,7% nos valores da relação C/N. 
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5.3 ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO 

 

As figuras 9 e 10 apresentam os valores dos estoques de carbono e nitrogênio, 

respectivamente. Para melhor destacar as diferenças encontradas entre os tratamentos, a tabela 

9, mostra essas diferenças em valores percentuais. 

 

Figura 9 - Estoque de carbono orgânico do solo de 0-30 cm, nos quatros tratamentos e mata nativa, em ambas as 
coletas. 

 

Na coleta de 2011 a ILPF foi o tratamento com os menores valores de estoque de C 

(64,6Mg/ha), enquanto que a lavoura apresentou os maiores (68,3Mg/ha), seguida da pecuária 

(68,2 Mg/ha) e eucalipto (66,7Mg/ha). Os tratamentos que possuem o componente florestal 

(Floresta de Eucalipto e ILPF) possuem os menores valores. 

 Para a coleta em 2014, a pecuária apresentou os maiores valores (71,0Mg/ha), seguida 

da ILPF (70,1Mg/ha), lavoura (68,7Mg/ha) e eucalipto (66,5Mg/ha). Todos os tratamentos 

apresentaram aumento nos estoques nesses três anos de experimento, com exceção do 

eucalipto que apresentou menores valores quando comparado com os dados da coleta de 2011. 

 Comparando os quatro tratamentos da coleta de 2011, não se observa grandes 

variações do estoque de carbono. No entanto, essas diferenças ficam um pouco maiores 

quando fazemos essa mesma comparação entre os tratamentos na coleta de 2014. De acordo 

com a análise estatística os resultados de estoque de C e N não foram significativos. 
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 A mata nativa apresentou valores de estoque de carbono na camada 0-30 cm de 75 

Mg/ha, esse valor é bem próximo dos resultados obtidos com três anos de pastagem (71 

Mg/ha). 

 

Figura 10 - Estoque de nitrogênio total do solo no intervalo de 0-30 cm, nos quatros tratamentos e mata nativa, 
em ambas as coletas. 

Os estoques de nitrogênio, não apresentaram grandes variações quando comparamos 

os tratamentos dentro do mesmo ano para ambas as coletas e entre as coletas.  

Na coleta de 2011, o tratamento com o menor valor de estoque de nitrogênio foi a 

ILPF (4,0Mg/ha), seguido do eucalipto (4,1Mg/ha). Já a pecuária apresentou o maior valor 

(4,2Mg/ha) seguida da lavoura com 4,2Mg/ha. 

Na coleta de 2014, o eucalipto foi o tratamento com os menores valores de estoque de 

N (3,8Mg/ha), seguido da lavoura (4,2Mg/ha). A ILPF apresentou maior estoque com 

4,5Mg/ha, seguido da pecuária com 4,2Mg/ha. 

Em três anos de experimento, o eucalipto teve queda nos estoques de N, assim como a 

pecuária e a lavoura, sendo a ILPF o único tratamento que apresentou incremento nos 

estoques de N. 

A mata nativa apresentou para esta mesma camada, um estoque de nitrogênio de 

5,4Mg/ha, este valor é superior aos valores encontrados nos tratamentos avaliados. O 
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tratamento que teve o estoque de nitrogênio mais próximo ao da floresta nativa foi a ILPF, 

que apresentou um estoque de 4,5Mg/ha em 2014. 

Analisando em valores percentuais de ganho/perda, pode-se observar melhor, as 

pequenas diferenças entre os estoques nos quatro tratamentos avaliados, durante esses três 

anos de experimento. A tabela 10, mostra os percentuais de ganhos/perdas nos estoques de C e 

N. 

Tabela 10 - Perdas/Ganhos percentuais nos estoques de C e N do solo nos quatros 
sistemas avaliados em três anos de experimento 

Perda/Ganhos nos estoques de Carbono (%) 

  Eucalipto Lavoura Pecuária ILPF 

0 - 30 cm -0,3 0,6 3,9 7,8 

Perda/Ganhos nos estoques de Nitrogênio (%) 

Profundidade Eucalipto Lavoura Pecuária ILPF 

0 - 30 cm -8,3 -0,7 -0,6 10,4 

(-) Perdas nos estoques; (+) Ganho nos estoques 

Em relação aos estoques de C, observa-se aumento em três tratamentos, sendo a ILPF 

o sistema com o maior incremento nos estoques de carbono (7,8%), seguindo da pastagem 

com 3,9% e lavoura com 0,6%. O tratamento eucalipto foi o único que apresentou redução no 

estoque de carbono do solo, de 0,3%. 

Quanto aos estoques de nitrogênio, o único tratamento onde ocorreu incremento nos 

estoques foi a ILPF, com um aumento de 10,4%. Nos outros três tratamentos, houve ligeira 

queda nos estoques de N, com o Eucalipto com as maiores perdas (8,3%), seguido da lavoura 

com 0,7% e da pecuária com 0,6%. 

 

5.4δ13C, COT, NT E C/N DAS FRAÇÕES LEVE E PESADA DA MATÉRIA 
ORGÂNICA DO SOLO 

 

 Com as duas frações obtidas no fracionamento densimétrico, foi avaliado a 

abundância natural de δ13C, quantidade de carbono orgânico do solo nas FL e FP e C/N das 

duas frações para a coleta de 2014 e mata nativa, e δ13C, COT, NT e C/N da fração pesada da 
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coleta de 2011. A figura 11, mostra a distribuição do δ13C da fração pesada da mata nativa e 

das coletas de 2011 e 2014. 

 

Figura 11 - Distribuição do δ13C (‰) da fração pesada no perfil do solo nos quatro tratamentos avaliados, das 
coletas de 2011 e 2014 e na mata nativa. 

Os valores de δ13C da fração pesada ficam mais negativos, para os quatro tratamentos 

em ambas as coletas, conforme o aumento da profundidade do perfil de solo, com exceção dos 

tratamentos pecuária e ILPF da coleta de 2014 e mata nativa. Os valores de δ13C da mata 

nativa, são os mais negativos e apresentaram pequenas alterações, com os valores mais 

negativos (-27‰) na camada de 0-5 cm e 10-30 cm e o menos negativos na camada de 5-10 

cm (-26 ‰). 

Na coleta de 2011 todos os tratamentos apresentaram o mesmo padrão, com valores 

mais negativos na medida em que se atinge profundidades maiores no perfil de solo. Para a 

camada de 0-5cm, a ILPF apresentou os valores mais negativos (-23,5‰), seguido do 

eucalipto com -23‰, lavoura com -23‰ e a pecuária com o valor menos negativo -22,5. Na 

camada de 5-10cm, a ILPF também apresentou o valor mais negativo (-24‰), seguido do 

eucalipto, lavoura e pecuária, com os valores de -24,1, -23,9 e -23,4 respectivamente. Na 

camada seguinte, o tratamento com o valor mais negativo foi o eucalipto com -25,0, seguido 

da ILPF, lavoura e pecuária com -24‰. 

Já na coleta de 2014, o padrão de valores mais negativos com o aumento da 

profundidade não foi seguido entre o intervalo de 10-30cm. Na camada mais superficial o 

eucalipto teve os valores mais negativos (-24‰), seguido da lavoura e ILPF (-23‰)e pecuária 
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com -21‰. Na camada seguinte, o eucalipto também apresentou o valor mais negativo (-

25‰), seguido da ILPF (-23‰), pecuária e lavoura (-24‰). Ao passar para camada seguinte, 

10-30cm, aquele padrão de valores mais negativos com aumento da profundidade é quebrado, 

em que na pecuária o δ13C passa de -24,6 ‰para -25,5 ‰e na ILPF passa de -24,9 ‰para -

24,7‰. Já nos tratamentos eucalipto e lavoura este padrão se mantém, o eucalipto com os 

valores mais negativos (-25,7‰) e a lavoura com -24,7‰. 

Durante os três anos de experimento é possível observar uma leve mudança no sinal 

isotópico da fração pesada dos tratamentos. O tratamento com plantio de eucalipto foi o 

tratamento com os valores mais negativos para as três camadas. Os tratamentos – eucalipto, 

lavoura e ILPF – apresentaram valores mais negativos do que a pecuária para a camada de 0-5 

cm, passando de -23,5 para – 23,3‰. Para a camada seguinte, 5-10 cm, todos os quatro 

tratamentos apresentaram queda dos valores de δ3C, em que a pecuária foi o tratamento com a 

maior diminuição dos valores de δ13C, passando de -23,4 para -24,6‰, e a lavoura com a 

menor diminuição, indo de -23,9 para -24,2‰. Na camada de 10-30 cm, a pecuária teve um 

aumento do sinal isotópico, ficando ligeiramente menos negativo, indo de -24,6 para -24,5‰.  

Os valores da contribuição do carbono da fração pesada no carbono orgânico total do 

solo, dos quatro tratamentos (coleta de 2011 e 2014) e mata nativa, são apresentados na figura 

12. Esses dados representam quanto do COS está armazenado na fração pesada. 
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Figura 12 - Armazenamento do carbono da fração pesada (CFP) no carbono orgânico total do solo (g/kg). 

De acordo com a figura 12, pode-se observar que na coleta de 2011 o carbono 

armazenado na fração pesada diminui com o aumento da profundidade do perfil de solo para 

todos os tratamentos, com exceção da pecuária. Na última camada avaliada, para este 

tratamento, houve um aumento do carbono em comparação com a camada de 5-10 cm. Na 

camada mais superficial, a ILPF apresentou os maiores valores (11,6 g/kg), seguido da 

lavoura, eucalipto e pecuária com, 9,0 g/kg, 8,5 g/kg e 8,3g/kg, respectivamente. Na camada 
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subsequente, todos os tratamentos apresentaram o mesmo valor de 8,0 g/kg. Na camada de 

10-30 cm, a pecuária apresentou os maiores valores com 8,4g/kg, seguido da ILPF e lavoura 

com 7,2 e 6,6 g/kg. Nesta última camada avaliada, o eucalipto apresentou os menos valores de 

5,3 g/kg. 

Na coleta de 2014, o mesmo padrão de diminuição do carbono na fração pesada com o 

aumento da profundidade do solo também é observado, com exceção da ILPF, em que entre as 

camadas de 5-10 e 10-30 cm, houve um aumento do carbono. Na camada de 0-5 cm, a 

pecuária e lavoura apresentaram os maiores valores (24 g/kg), seguido do eucalipto com 23 

g/kg e ILPF com 19 g/kg. Para a camada de 5-10 cm, a lavoura obteve os maiores valores (22 

g/kg), seguido da pecuária com 20 g/kg, eucalipto com 18 g/kg e ILPF com os menores 

valores (17 g/kg). Na camada de 10-30 cm, a ILPF apresentou os maiores valores (23 g/kg), 

seguido da pecuária com 17 g/kg e eucalipto e lavoura com 16 g/kg. 

A mata nativa apresentou os maiores de carbono na fração pesada quando comparado 

com os quatro tratamentos coletados em 2011 e 2014, com exceção da camada de 5-10 cm. 

Nesta camada a pecuária e lavoura da coleta de 2014 apresentaram valores maiores que da 

mata nativa. 

Em três anos é possível observar aumento dos teores de COS em todos os tratamentos 

avaliados para as três camadas analisadas. Na camada de 0-5 cm, a pecuária proporcionou os 

maiores aumentos (189%) do COS armazenado na fração pesada, seguido da lavoura, 

pecuária e ILPF, com 167, 163 e 61%, respectivamente. Para a camada de 5-10 cm, a lavoura 

apresentou os maiores aumentos (183%), seguido da pecuária (1578%), eucalipto (131%) e 

ILPF (110%). Na última camada, o eucalipto apresentou os maiores aumentos (210%), 

seguido do ILPF (171%), lavoura (145%) e pecuária (106%). 

 Assim como foi observado para o carbono, a quantidade de nitrogênio da fração 

pesada diminui com a profundidade do perfil do solo. Esses dados são apresentados na figura 

13. 
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Figura 13 - Armazenamento do nitrogênio da fração pesada (NFP) no nitrogênio total do solo (g/kg), nas três 
camadas dos quatro tratamentos avaliados e mata nativa. 

 Com base na figura 13, é possível observar que a quantidade de N da fração pesada 

diminui com a profundidade do solo, com exceção da pecuária em 2011 e da ILPF e mata 

nativa em 2014. 

 Na coleta de 2011, na camada mais superficial a ILPF e lavoura apresentaram os 

maiores valores 0,67 g/kg, seguida do eucalipto e pecuária, com 0,65 e 0,61 g/kg. Na camada 

seguinte, a ILPF também apresentou os maiores valores (0,63 g/kg). Na última camada 

avaliada o eucalipto apresentou os menos res valores (0,4 g/kg) e a pecuária o maior valor 

(0,63 g/kg). 

Na coleta de 2014, na camada de 0-5 cm, a pecuária e lavoura apresentaram os 

maiores valores (1,7 g/kg) e a ILPF o menor valor com 1,3 g/kg. Na camada de 5-10 cm, a 

lavoura também apresentou os maiores valores (1,6 g/kg), e a ILPF o menor (1,1 g/kg). Na 

última camada a ILPF apresentou o maior valor (1,3 g/kg) e o eucalipto e lavoura os menores 

(1,1 g/kg). 

A mata nativa apresentou nas camadas de 0-5 e 10-30 cm, os maiores valore com 1,8 

g/kg nas duas camadas. Já na camada de 5-10 cm, apresentou o valor de 1,4 g/kg, valor este 

menor do que os valores encontrados nos tratamentos pecuária e lavoura. 

Os tratamentos pecuária, coleto em 2011, e ILPF e mata nativa, coletos em 2014, 

apresentaram aumento dos teores de nitrogênio entre as camadas de 5-10 e 10-30 cm. 

Os valores da relação CN para a fração pesada em ambas as coletas são apresentados 

na figura 14. 
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Figura 14 - Distribuição da relação CN da fração pesada para os quatro tratamentos avaliados em ambas as 
coletas e na mata nativa. 

A relação C/N da fração pesada em ambas as coletas varia muito pouco entre os 

tratamentos e camadas, com os valores variando entre 13 e 15. 

Na coleta de 2011, não houve muita diferença da relação C/N entre os tratamentos 

eucalipto, lavoura e pecuária nas três camadas avaliadas. Nesses tratamentos a relação C/N 

variou entre 13 e 14. A ILPF apresentou na camada de 0-5 cm, os maiores valores (18). 

Na coleta de 2014, observa-se um ligeiro aumento da relação C/N com o aumento da 

profundidade do perfil de solo, nos tratamentos eucalipto, lavoura e ILPF.  

A razão C/N da fração pesada da mata nativa teve para a camada de 0-5cm e 5-10 cm, 

14 e 12, para a 10-30 cm. 

Nesses três anos de experimento ocorre um aumento da relação C/N na ILPF nas três 

camadas avaliadas. 

 A fração leve, por se tratar de um material mais lábil, apresentou diferenças mais 

perceptíveis entre os tratamentos. A figura 15, mostra os valores de δ13C para a fração leve, da 

mata nativa e dos quatros tratamentos da coleta de 2014. 
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Figura 15 - Distribuição do δ13C (‰) na fração leve da mata nativa e dos quatro tratamentos da coleta de 2014. 

 A distribuição dos valores de δ13C não apresentou um padrão ao longo do perfil, para 

os quatro tratamentos. A pecuária apresentou os valores mais positivos e o eucalipto os 

valores mais negativos para as três camadas, corroborando com a rota metabólica das plantas 

que deram origem aos resíduos depositados. 

Para a camada de 0-5 cm, os valores de δ13C, o eucalipto apresentou os valores mais 

negativos (-26‰) seguido da ILPF (-23‰), sendo a pecuária o tratamento com o valor mais 

positivo (-19‰), seguido da lavoura (-21‰). Na camada de 5-10 cm, os tratamentos com os 

valores mais negativos foram: eucalipto (-26‰), ILPF e lavoura (-24‰)e pecuária (-21‰). 

Na última camada, o eucalipto também apresentou os valores mais negativos (-26‰), seguido 

da ILPF (-25‰) e lavoura (-22‰), e a pecuária com -20.  

Já os valores de δ13C da mata nativa, se tornam menos negativos na medida em que se 

atinge camadas mais profundas. A camada de 0-5 cm e 5-10 cm, apresentaram os valores mais 

negativos (-28‰)e a camada de 10-30 cm o valor menos negativo (-27‰). 

Quando analisamos a contribuição do COS na fração leve, observamos alterações mais 

acentuadas entre os tratamentos e as camadas, como mostra a figura 16. 
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Figura 16 - Armazenamento do carbono da fração leve (CFL) no carbono orgânico total do solo (g/kg) nos quatro 
tratamentos avaliados e mata nativa coletados em 2014. 

De acordo com a figura 16, podemos observar que a contribuição de carbono orgânico do solo 

na fração leve é maior nas camadas mais superficiais e esses valores diminuem na medida que 

se atinge profundidades maiores no perfil de solo. 

 Na camada de 0-5 cm, o eucalipto, lavoura e pecuária apresentaram os maiores valores 

(7,5g/kg) e a ILPF o menor (6g/kg). Na camada subsequente, a ILPF teve os maiores valores 

94g/kg), seguida do eucalipto (3,5g/kg) e lavoura e pecuária com 3g/kg. Na camada de 10-30 

cm, a pecuária teve os maiores valores (3,5g/kg), seguido da lavoura e ILPF (2g/kg) e 

eucalipto com 1,5g/kg. 

 A mata nativa apresentou os maiores valores na camada de 0-5 cm (9,22). Na camada 

de 5-10 cm, apresentou valores inferiores (2g/kg) aos encontrados nos quatro tratamentos 

estudados. Na camada de 10-30 cm, apresentou o valor inferior ao encontrado nos tratamentos 

ILPF, pecuária e lavoura. 

 A figura 17 mostra a contribuição do nitrogênio da fração leve (NFL) no nitrogênio 
total do solo (g/kg). 
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Figura 17 - Armazenamento do nitrogênio da fração leve (NFL) no nitrogênio total do solo (g/kg) nos quatro 
tratamentos avaliados e mata nativa, coletados em 2014. 

 

Os valores de nitrogênio da fração leve diminuem com o aumento da profundidade do perfil 

de solo em todos os tratamentos e mata nativa. 

 A lavoura apresentou os maiores valores de nitrogênio na camada de 0-5 cm (0,4 

g/kg), seguida do eucalipto, pecuária ambos com 0,3 g/kg e ILPF com menor valor (0,2 g/kg). 

Na camada seguinte, a ILPF apresentou o maior valor (0,2 g/kg), seguida do eucalipto, 

lavoura e pecuária, todos com 0,1 g/kg. Na última camada avaliada, a pecuária teve o maior 

valor (0,15 g/kg), seguida da ILPF com 0,1 g/kg, o eucalipto e lavoura apresentaram os 

memores valores (0,05 g/kg). 

A figura 18 mostra os valores da relação C/N da fração leve para os quatros 

tratamentos avaliados em 2014 e na mata nativa. 
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Figura 18 - Relação C/N da fração leve nos quatro tratamentos avaliados em 2014 e mata nativa. 

 

Ao observar o gráfico 18, constatamos que a relação C/N aumenta em profundidade 

para todos os tratamentos eucalipto, lavoura e ILPF além da mata nativa, com exceção da 

pecuária. 

 Para a camada de 0-5cm, a pecuária apresentou o maior valor 31, seguido da ILPF 

(22), eucalipto (21), e lavoura (19).Na camada seguinte, o eucalipto e pecuária apresentaram 

os maiores valores (29), seguido da lavoura com 25 e ILPF com 23. Na camada de 10-30 cm, 

a lavoura apresentou os maiores valores (39), seguido do eucalipto (35), ILPF (30) e pecuária 

com o menor valor (23). 

 A mata nativa apresentou os seguintes valores da camada mais superficial para a 

camada mais profunda de: 19, 20 e 23. 

 

5.5SUBSTITUIÇÃO DO CARBONO DA FLORESTA PELO CARBONO DA 
PASTAGEM 

 

 Além dos resultados de δ13C, COT e NT das frações leve e pesada, foi avaliado 

também o percentual de substituição do sinal isotópico nessas duas frações, ou seja, foi 

quantificada quanto que cada planta (tipo C3 e C4) contribuem para a MOS. Os percentuais de 

troca do COS da vegetação de origem por plantas C4 nas duas frações são mostradosnas 

figuras 19 e 20. 
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Figura 19 - Contribuição (%) das plantas do tipo C4 na fração pesada da matéria orgânica do solo, nos 
tratamentos lavoura, pecuária e ILPF em ambas as coletas. 
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Ao avaliar a figura 19, pode-se observar que na fração pesada a maior contribuição de 

plantas C4 ocorre na camada mais superficial do solo independente do tipo de manejo e ano da 

coleta. 

 Na coleta de 2011, a pecuária teve os maiores valores para plantasC4 nas camadas de 

0-5 e 5-10cm, seguida da lavoura e ILPF. Na última camada, a lavoura teve os maiores 

valores, seguida da pecuária e ILPF.Já na coleta de 2014, a pecuária teve os maiores valores 

na camada mais superficial, seguida da ILPF e lavoura. Na camada seguinte, a lavoura teve os 

maiores valores, seguida da pecuária e ILPF. Na camada de 10-30cm, a pecuária teve os 

maiores valores, sendo seguida pela ILPF e lavoura.  

A pecuária da coleta de 2011, foi o único tratamento que apresentou uma diminuição 

da contribuição de planta C4 com o aumento da profundidade do perfil de solo. Entre a 

camada de 5-10 cm e 10-30cm, observa-se um aumento da contribuição de planta C4. 

 Ao avaliar as alterações na composição da fração pesada nesses três anos de 

experimento, observa-se que em quase todos os tratamentos houve uma diminuição da 

contribuição de plantas C4. Com exceção da camada de 0-5cm da ILPF, em que ocorreu um 

aumento de 5% da contribuição de planta de C4 e da camada de 10-30cm da pecuária que 

houve um aumento de 3%. Na camada de 0-5cm, o tratamento com as maiores perdas foi a 

pecuária (9%) seguida da lavoura (5%), na camada subsequente a pecuária apresentou as 

maiores reduções (40%), seguida da ILPF (35%) e lavoura (13%). Na última camada a 

lavoura teve a maior perda seguida da ILPF, com 7% e 4%, respectivamente. 

 A figura 20 mostra as contribuições de planta do tipo C4 na fração leve da matéria 

orgânica do solo, nos tratamentos lavoura, pecuária e ILPF, coletados em 2014. 
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Figura 20 - Contribuições (%) de resíduos provenientes de plantas do tipo C4 e C3 na fração leve da matéria 
orgânica do solo, nos tratamentos lavoura, pecuária e ILPF, coletados em 2014. 

 

A contribuição de plantas do tipo C4 na fração leve, assim como na fração pesada, é 

maior na camada de 0-5cm. Os tratamentos lavoura e ILPF apresentaram redução desta 

contribuição conforme se atinge profundidades maiores do solo. No entanto, entre as camadas 

de 5-10 e 10-30cm, a pecuária foi o único tratamento que apresentou aumento da contribuição 

de plantas do tipo C4. A pecuária teve os maiores valores nas três camadas avaliadas, seguida 

da lavoura e ILPF. 

Como pode ser observado nas figuras 19 e 20, a fração leve possui percentuais 

maiores de resíduos de plantas C4 do que a fração pesada.  

 

5.6PALINOFÁCIES 

 

 A análise dos diferentes constituintes (palinomorfos) da MOS são interessantes, pois 

com esses resultados juntamente com a C/N e δ13C, pode-se ter ideia do grau de 

decomposição da MOS. Os resultados da quantificação dos palinomorfos são apresentados 

nos gráficos a seguir. 

 De acordo com as figuras 21, 22 e 23pode-se observar que, em todos os tratamentos, 

em ambas as coletas e mata nativa, na camada mais superficial ocorre uma tendência de maior 

percentual de restos vegetais, composto por fragmentos ligno-celulósicos em diferentes 

estágios de degradação (FLCT e FLCD). A matéria orgânica amorfa foi o palinomorfo que 

apresentou os menores valores de abundância em quase todos os tratamentos e profundidades, 
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em ambas as coletas. Todos os palinomorfos avaliados, com exceção da MOA, estão presentes 

em todos os tratamentos e camadas em ambas as coletas.  

 

Figura 21 - Distribuição dos palinomorfos na camada de 0-5 cm, nos quatro tratamentos avaliados e na mata 
nativa em ambas as coletas.  
Legenda: (MOA) matéria orgânica amorfa; (FLCT) fragmento ligno-celulósico transparente; (FLCD) fragmento 
ligno-celulósico degradado; (MOOP) matéria orgânica opaca; (MOG) matéria orgânica gelificada 
 

 O tratamento eucalipto da coleta de 2011, na camada de 0-5cm, teve uma distribuição 

quase uniforme entre os palinomorfos (FLCT, FLCD, MOOP e MOG), exceto a MOA que 

teve o menor percentual, representando 3% do total de palinomorfos quantificados. Já em 

2014 este tratamento apresentou para a mesma camada, a MOA como o palinomorfo menos 

abundante (7%) e o FLCT o mais abundante (40%), seguido do MOG com 22% (Figura 19). 
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 O tratamento lavoura da coleta de 2011teve a MOA, como o palinomorfo menos 

abundante e FLCD o mais abundante com 31%, seguido do MOGcom 27%. A lavoura, da 

coleta de 2014, na camada mais superficial, a MOA também esteve ausente e a MOG foi a 

mais abundante (43%) seguida da MOOP (30%) (Figura 19). 

Na coleta de 2011, o tratamento pecuária, na camada mais superficial, o MOA foi o 

menos abundante (9%) e a MOOP o mais abundante com 30% seguido do MOG com 22%.Já 

em 2014, a MOA foi a menos abundante em todas as três camadas. Na camada mais 

superficial o MOG e o FLCD os mais abundantes com 32 e 26%, respectivamente (Figura 

19). 

O ILPF na coleta de 2011, a MOA foi o palinomorfo mais abundante com 25,5%, 

seguida da FLCD (23,5%), FLCT (21,5%), MOOP (17,5%) e MOG com o menor valor de 

11,7%. Em 2014, a MOOP foi o palinomorfo mais abundante com 37%, seguido do FLCD 

(25,3%), MOG (19%), FLCT (14,6%) e MOA com o menor valor de 3,65%. 

Na mata nativa o FLCT foi o palinomorfo mais abundante com 31,7%, seguido do 

MOG (20,6%), MOA (19%), FLCD (17,5%) e MOOP com 11%. 

Com base nesses resultados, observa-se que em três anos de experimento no 

tratamento de eucalipto, para a camada de 0-5cm, teve um aumento de 174% na MOA, 58% 

no FLCT, enquanto que nos palinomorfos: FLCD, MOOP e GE houve redução de 9,5, 63 e 

5,4%, respectivamente. Na lavoura, houve redução da MOA (100%), FLCT (78,5%) e FLCD 

(31,3%), enquanto que a MOOP e MOG houve aumento de 102 e 63%, respectivamente.Já na 

pecuária para a primeira camada houve grande redução da MOA (80%) e MOOP (37%), 

enquanto que houve aumento no FLCT, FLCD e MOG de 8, 37 e 43%, respectivamente.Na 

camada mais superficial da ILPF, houve redução na MOA (85%) e FLCT (32%), e aumento 

de 8% para FLCD, 109% para MOOP e 63% para MOG. 
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Figura 22 - Distribuição dos palinomorfos na camada de 5-10 cm, nos quatros tratamentos avaliados e na mata 
nativa em ambas as coletas.   
Legenda: (MOA) matéria orgânica amorfa; (FLCT) fragmento ligno-celulósico transparente; (FLCD) fragmento 
ligno-celulósico degradado; (MOOP) matéria orgânica opaca; (MOG) matéria orgânica gelificada. 
 

No tratamento eucalipto da coleta de 2011, para a camada de 5-10cm, camada o FLCT 

foi o menos abundante (9%) e MOG o mais abundante (30%), seguido do MOOP (26%). Já 

em 2014, o FLCD, MOOP eMOG foram os palinomorfos os mais abundantes com valores 

muito próximos e os palinomorfos MOA e FLCT foram os menos abundantes e apresentaram 

valores muito próximos também (Figura 22).  

Na lavoura da coleta de 2011, a MOA foi o menos abundante (5%) e a MOG o mais 

abundante com 30%, seguido dos FLCD e MOOP com 27%. Na coleta de 2014, aMOA foi a 
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menos abundante (3%) e a FLCT e MOOG as mais abundantes com 29 e 27%, 

respectivamente. 

Na coleta de 2011, a pecuária teve o FLCT como o palinomorfo menos abundante 

(9%) e MOOG mais abundante (29%), seguido do MOOP (27%).Em 2014, o FLCD e MOG 

foram os palinomorfosmais abundantes com 33% e 26%, respectivamente. 

A ILPF da coleta de 2011, teve como palinomorfos mais abundantes a MOOP, MOG e 

MOA com 29, 27 e 21%, respectivamente e os palinomorfos FLCT e FLCD os menos 

abundantes com 6 e 17%. Em 2014, a ILPF a MOG e FLCD foram os palinomorfos mais 

abundantes com 36 e 30%, respectivamente. Os palinomorfos FLCT e MOOP foram os 

menos abundantes com 20 e 12%, respectivamente. 

Na mata nativa os fragmentos ligno-celulósicos foram os mais abundantes, 

representando mais de 75% do total (FLCT – 47% e FLCD – 28%), seguido do MOA e 

MOOP (9%) e MOG com 7%. 

Em três anos de experimento é possível observar alterações na participação dos 

diferentes palinomorfos avaliados. No tratamento de eucalipto, a MOA, FLCD e MOOP 

houve aumento de 100, 12 e 27%, respectivamente, enquanto que os palinomorfos: FLCT e 

MOG houve redução de 21 e 43%, respectivamente. Já na lavoura houve redução da MOA 

(45%), FLCD (12%), MOOP (34%) e MOG (9%), somente o palinomorfo FLCT houve 

aumento (150%). Na pecuária apenas o FLCT e FLCD apresentaram aumento de 34 e 51%, 

respectivamente, enquanto que nos palinomorfos, MOA, MOOP e MOG houve redução de 

79, 4 e 10%, respectivamente. Na ILPF houve aumento para FLCT (231%), FLCD (75%) e 

MOG (34%), enquanto houve redução na MOA (100%) e MOOP (58%). 
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Figura 23 - Distribuição dos palinomorfos na camada de 10-30 cm, nos quatros tratamentos avaliados e na mata 
nativa em ambas as coletas.   
Legenda: (MOA) matéria orgânica amorfa; (FLCT) fragmento ligno-celulósico transparente; (FLCD) fragmento 
ligno-celulósico degradado; (MOOP) matéria orgânica opaca; (MOG) matéria orgânica gelificada . 

 

De acordo com a figura 23, pode-se observar que tratamento eucalipto na coleta de 

2011, teve como palinomorfos mais abundantes a MOGe FLCD com 34 e 29%, 

respectivamente e a MOA o palinomorfo menos abundante (4%), os palinomorfos FLCT e 

MOOP tiveram valores bem próximos (16 e 15%, respectivamente).Já na coleta de 2014 a 

MOA esteve ausente e FLCT foi o mais abundante (37%). 

Na lavoura da coleta de 2011,a MOAtambém foi o menos abundante (4%), enquanto 

que a MOOP foi o mais abundante (33%), seguido do FLCT com 27%. Já na coleta de 2014,o 

FLCD foi o menos abundante (6%) e o FLCT o mais abundante (37%) seguido do MOOP 

(21%). 
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Na pecuária da coleta de 2011, a MOA foi o menos abundante (8%) enquanto que o 

MOOP foi o mais abundante com 37% seguido do FLCT com 20%. Na coleta de 2014 foram 

observados os mesmos padrões, aMOOP também foi a mais abundante (31%) seguida da 

FLCT com 26%, a MOA esteve ausente. 

A ILPF da coleta de 2011, teve a MOA como o palinomorfo menos abundante (11%) 

seguida do FLCT com 14%. O palinomorfo mais abundante foi o FLCD com 34%, seguido do 

MOG com 22%. Na coleta de 2014 o mesmo padrão foi observado, o palinomorfo mais 

abundante foi o FLCD (31%), seguido do MOOP com 28% e MOG com 24%. A MOA esteve 

ausente. 

Na mata nativa os palinomorfos FLCT, FLCD e MOG tiveram os mesmos percentuais 

de abundância (27%), a MOA e MOOP tiveram os menores valores com 13% e 5%, 

respectivamente. 

Em três anos de experimento é possível observar que na última camada amostrada, 

houve mudança nas contribuições de cada palinomorfo avaliado nos quatro tratamentos. No 

tratamento de eucalipto houve redução da MOA, FLCD e MOG de 100, 52 e 35%, 

respectivamente, enquanto que houve aumento da presença de FLCT (128%) e MOOP 

(70%).Na lavoura, o FLCD e MOOP tiveram reduções 66 e 37%, respectivamente, enquanto 

que houve aumento na MOA (290%), FLCT (33%), e MOG (15%).Na pecuária, houve 

diminuição dos seguintes palinomorfos: MOA (31%), FLCD (31%) e MOOP (17%), houve 

aumento dos palinomorfos: FLCT (31%) e GE (46%).Na ILPF houve redução de 100% na 

MOA e 8% no FLCD, já nos palinomorfos: FLCT, MOOP e MOG houve aumento de 19%, 

55% e 10%, respectivamente. 

5.7ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados de teores e estoques de carbono e nitrogênio não diferiram 

significativamente para tratamento, ano de coleta e interação entre ano e tratamento. A 

exceção foi o teor de carbono para a camada de 0-5 cm, que apresentou diferença significativa 

entre os anos independente dos tratamentos. Embora o teor de nitrogênio não tenha dado 

significativo, para a camada 0-5 cm, a 5% de probabilidade, esse efeito pode ser detectado a 

9% de probabilidade,com diferença detectada entre os tratamentos lavoura e ILPF. 

No entanto, é possível observar, nesses três anos de experimento, que a ILPF foi o 

tratamento que mais incrementou os estoques de C e N.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Áreas agrícolas podem ser grandes sumidouros de carbono e possuem grande 

potencial para absorver grandes quantidades de C se forem introduzidas árvores em conjunto 

com culturas e/ou animais (ALBRECHT; KANDJII, 2003), como é o caso dos sistemas 

integrados de produção lavoura-pecuária-floresta. Assim, a importância de sistemas 

integrados, como o ILPF, está recebendo reconhecimento mais amplo, não só em termos de 

sustentabilidade agrícola, mas também em questões relacionadas com a dinâmica das 

emissões de GEE e do potencial de acúmulo de carbono deste tipo de manejo. 

 O reservatório de COS, compreende cerca de 2.500 Gt e é um dos maiores 

reservatórios de C, sendo maior do que o compartimento atmosférico (760 Gt) (LAL, 2004). 

Este valor nos estoques de C terrestre, pode ser aumentado significativamente caso os 

sistemas agrícolas sejam bem manejados. Desta forma, área agrícolas têm o potencial para 

remover e armazenar entre 42-90Pg de COS nos próximos 50-100 anos 

(ALBRECHT;KANDJII, 2003).  

Desde a modernização da agricultura no século 19, os estoques de carbono do solo têm 

gradualmente diminuindopor causa de vários fatores, como desmatamento, cultivo intensivo, 

remoção de biomassa, erosão do solo e práticas agrícolas insustentáveis. O declínio dos 

estoques de COS resulta em diminuição da produtividade, degradação de propriedades físicas 

e químicas do solo, dentre outros impactos. A conversão de solos agrícolas degradados em 

sistemas agroflorestais pode contribuir para o aumento da produtividade do solo (JOSÉ E 

BARDHAN, 2012). 

Segundo Sachez (1976), quando o solo passa a ser cultivado, as taxas de acúmulo ou 

perdas da MOS variam de acordo com o tipo de solo, os sistemas de culturas, sistema de 

preparo do solo e o clima, que irão acelerar ou retardar os processos de decomposição dos 

resíduos e de síntese ou mesmo de estabilização  da MOS. Desta forma, as taxas de ganhos ou 

perdas de CO são definidas, portanto como a relação entre adições de carbono por resíduos 

animais ou/e vegetais e perdas de carbono por mineralização da MOS (BAYER; 

MIELNICZUK, 1997). 

Os estoques de carbono podem ser aumentados com a adoção de práticas de manejo 

específicas (FELLER et al., 2006; LAL, 2010). Vários estudos têm demonstrado que esse 

armazenamento está associado ao regime climático (GUO; GILLOFORD, 2002), ao manejo 
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do solo (RESCKet al., 2000; SIXet al., 2002a; SISTIet al., 2004; BERNOUX et al., 2006; 

BAYERet al. 2006), à quantidade e qualidade dos resíduos adicionados ao solo (SIX et al. 

2002), à mineralogia e tipo de solo (WEST; SIX, 2007).  

 

6.1 TEORES E ESTOQUES DE CARBONO E NITROGÊNIO 

 

Nesses três anos de experimento, houve aumento dos teores de carbono na camada 

mais superficial do solo (0-5 cm) em todos os tratamentos. Isso ocorre devido ao maior aporte 

de resíduos vegetais nessa camada, quando comparamos com as camadas mais profundas. 

Para essa camada, a ILPF apresentou o maior incremento de C, provavelmente devido ao 

consórcio da lavoura e pecuária com o componente florestal. Os resultados de palinofácies 

também corroboram essa prerrogativa, tendo em vista a grande presença de fragmentos ligno-

celulósicos nas camadas mais superficiais, sendo estes materiais em diferentes graus de 

decomposição (FLCT e FLCD). Essa maior disponibilidade de carbono orgânico e nutrientes, 

principalmente na camada mais superficial do solo (0-5 cm), é responsável pela maior 

biomassa e atividade microbiana promovida por estes tipos de manejo. 

Diversos trabalhos (LOVATOet al., 2004; BAYERet al., 2006; COSTA et al., 2008; 

LOSS, 2011; ROSSI et al., 2011; GAZOLLA et al., 2015; LOSS et al., 2011a; 

FRANZLUEBBERS; STUEDEMANN, 2008; SALTON, 2005; BATLLE-BAYER et al., 

2010; DON et al., 2011, SACRAMENTO et al., 2013, PIVA, 2012, TARRÉetal., 2001; 

BAYER;MIELNICZUK, 1997; SANTOS et al., 1995, NICOLOSO, 2005) reportam o 

aumento dos teores de COT nas camadas mais superficiais do solo, especialmente quando se 

trabalha com sistemas integrados, sejam eles, lavoura-pecuária (ILP) ou ILPF. Esses 

resultados mostram a importância e forte influência do tipo de manejo na deposição de 

resíduos vegetais provenientes das culturas agrícolas para o acúmulo de COS. 

A diminuição dos teores de COT em profundidade ocorre não só pela diminuição do 

aporte de resíduos vegetais, como também pela menor atividade dos organismos 

decompositores nas camadas mais profundas, acarretando numa menor taxa de 

decomposição/mineralização da MOS(GAZOLLA et al., 2015; FREITAS et al., 2000; 

FREIXO et al., 2002; D`ANDREA et al., 2004). Segundo Urquiaga, et al. (2010), os resíduos 

da parte aérea das culturas têm maior influência no conteúdo de matéria orgânica depositada 

nos primeiros centímetros do perfil do solo. A acumulação de C do solo em profundidade está 
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muito mais dependente da dinâmica das raízes, que levam ou depositam resíduos ricos em C 

no perfil do solo, onde a atividade biológica é menos intensa. 

Em valores absolutos, áreas sob pecuária apresentaram os maiores valores de C. De 

acordo com Salton (2005 e 2008), Silva et al. (2004b), Souza et al. (2008), Corazza(1999), 

culturas com sistema radicular abundante e permanente, que podem atingir grandes 

profundidades do solo, como o da braquiária, contribuem para o aumento da MOS em 

profundidade.  

Os resultados mostram o grande potencial da ILPF em acumular carbono no solo, pois 

este foi o tipo de manejo que mais acumulou carbono em três anos de experimento. Gazolla et 

al. (2015), atribuiu o aumento em profundidade do COT em sistemas de integração lavoura-

pecuária (ILP), ao consórcio do milho com a braquiária. Segundo o autor, além de propiciar a 

deposição de resíduos vegetais de degradação mais lenta, devido à alta C/N da cultura tanto 

do milho quanto da braquiária, favorece maiores aportes de matéria orgânica pelo sistema 

radicular de ambas as culturas. Segundo o autor, a braquiária merece maior destaque, pois 

possui sistema radicular bem desenvolvido e distribuído ao longo do perfil do solo.  

Piva (2012), verificou que o sistema ILPF teve uma maior contribuição no aumento 

dos teores de COS comparado com ILP, lavoura exclusiva e campo nativo não somente na 

camada superficial, mas também em profundidade. Esse efeito foi atribuído à deposição dos 

resíduos das culturas que ficam sobre o solo e pelo maior aporte de resíduos na camada 

subsuperficial promovidos pelas raízes das pastagens e das árvores. 

Além disso, no tratamento de eucalipto exclusivo, na camada de 0-5 cm, teve o 

segundo maior incremento em três anos de exprimento, perdendo apenas para a ILPF. Esse 

dado juntamente com os valores de incremento do ILPF em todas as três camadas, mostram a 

importância do componente florestal para acumular CO no solo. Uma possível causa para o 

tratamento do eucalipto não ter obtido maiores taxas de incremento foi que para o plantio das 

mudas houve revolvimento do solo até 50 cm. Isso pode ter ocasionado aumento da taxa de 

decomposição/mineralização com consequente perda de carbono. 

A diminuição nos teores de nitrogênio com a profundidade, ocorre pelo mesmo motivo 

do C, diminuição da entrada de resíduos no solo. O tratamento com eucalipto apresentou 

redução nos teores de N nas três camadas avaliadas, provavelmente devido ao revolvimento 

do solo. 
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Na lavoura houve redução dos teores de N nas duas últimas camadas. Segundo Alves 

et al. (2003), em plantios de soja pode haver redução de N devido ao fato de durante a 

colheita desse grão ocorrer perda de nitrogênio no sistema. 

De acordo com Santos (2007), a C/N pode indicar atividade biológica mais ou menos 

intensa, além do grau de humificação e estabilidade da MO do solo. Os valores da relação CN 

sofrem forte influência das culturas. A maior relação C/N dos resíduos vegetais acarreta em 

degradação mais lenta e favorece o acúmulo de COT e N nos agregados do solo (LOSSet al. 

2011). De acordo com Bayer et al. (1999), sistemas de manejo sem revolvimento do solo e 

com elevado aporte de resíduos vegetais ao solo, como o sistema plantio direto e sistemas 

integrados, favorecem o acúmulo de MOS. 

O aumento da relação CN, em três anos de experimento, no eucalipto ocorre em 

função da deposiçãode resíduos vegetais mais lignificados(mais recalcitrante)(CASTRO, 

2008). Teixeira et al. (2010) observaram maiores valores de relação C/N em plantios de 

Eucalipto, segundo os autores, a qualidade dos resíduos influenciou a incorporação de MO, 

sugerindo menor mineralização. 

Sistemas de manejo que promovam adição de resíduos vegetais com alta relação CN, 

são importantes para o aumento dos teores de carbono no solo. No entanto, é necessário que 

haja também a incorporação de material orgânico de fácil degradação, para suprir as 

demandas nutricionais das culturas. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, a 

ILPF tem um grande potencial para aumentar os estoques de C e N, não só porque promove 

grande aporte de material vegetal ao solo, mas também porque esse material é de origem 

diversificada (plantas C3 e C4), com materiais de diferentes labilidades. 

Outros fatores são também responsáveis pelo aumento do COS, além da adição de 

quantidades diferenciadas de C (plantas C3 e C4) via resíduo das culturas, como a sua relação 

C/N (COSTAet al., 2008) e os teores de nitrogênio, sendo o N um fator limitante para o 

crescimento e desenvolvimento das culturas (URQUIARAet al., 2010). Culturas com elevada 

razão CN, promovem aumento do COS com um material de difícil degradação, conferindo 

uma maior estabilidade a esses estoques, uma vez que esse material não será degradado 

facilmente (TIAN et al., 1997). 

Existem poucos dados sobre o potencial de acúmulo de C e N do ILPF na literatura, 

sendo a integração lavoura pecuária (ILP) e integração floresta pecuária (IFP) mais usados e 

com mais resultados disponíveis na literatura.  
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Quanto aos valores de estoque, o tratamento com os menores valores absolutos foi o 

eucalipto, seguido dalavoura e ILPF, sendo a pecuária o tratamento com os maiores valores 

absolutos. 

Os menores valores de estoque do eucalipto ocorreram provavelmente, devido ao 

revolvimento do solo (até 50 cm) para o plantio das mudas.Esse revolvimento pode ter 

ocasionando aumento da taxa de decomposição/mineralização com consequente perda de C. 

Talvez esse revolvimento tenha contribuído para que a ILPF não atingisse valores absolutos 

de estoques maiores. 

A pecuária obteve os maiores valores absolutos de estoque de carbono. O grande 

potencial de acúmulo de carbono promovido por pastagem, bem manejada, é amplamente 

difundido na literatura (GAZOLLAet al., 2015; PIVA, 2012; URQUIAGAet al., 2010; LOSS, 

2011;ROSSIet al., 2011; BAYERet al., 2006; a et al., LAL, 2002: FUJISAKA et al. 1998, 

SALTON et al. 2014). Por possuírem sistema radicular abundante e de rápido crescimento, as 

gramíneas são capazes de agrupar fisicamente as partículas de solo e, em conjunto com a 

liberação de exsudatos, estimulam a cimentação dessas partículas e, por conseguinte, o 

acúmulo de COS (SALTONet al., 2008). Além do sistema radicular abundante, volumoso e 

constantemente em renovação e da grande quantidade de biomassa produzida (SILVA et al., 

2004b; SOUZA et al., 2008). Alguns estudos observaram acúmulos de 1,92 Mg ha-1 ano-1 

(CORAZZA, 1999) até 2,53 Mg ha-1 ano-1 no primeiro metro de profundidade do solo em 

pastagens cultivadas em Latossolo no Cerrado (SILVA et al., 2004b). 

Esse potencial pode ser ainda mais maximizado com o plantio feito direto na palha, 

sendo conhecido como sistema de plantio direto (SPD) (URQUIAGA et al., 2010;BODDEY 

et al., 2001; BODDEYet al., 2000; CALEGARIet al., 2000) como foi o caso deste 

experimento, em que o componente lavoura foi cultivado em SPD para todos os tratamentos 

que continham este componente agrícola.  

Para exemplificar o uso do SPD para acúmulo do COS, estudos de longo prazo 

conduzidos no Brasil, localizados na região tropical e subtropical, observaram que foi 

possível aumentar de forma significativa o estoque de COS sob SPD quando comparados com 

cultivos sob preparo convencional. Isso ocorre devido ao fato da rotação de culturas incluir 

leguminosas de alta eficiência para fixação biológica de nitrogênio (FBN) (AMADOet al., 

1999, 2001; SISTI, 2001) e da permanente cobertura de resíduos vegetais, oriundos das 

culturas, no solo. 
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Sistemas de produção de milho que contemplam a presença de leguminosas 

promovem grandes adições de resíduos vegetais ao solo. Experimentos de longa duração, 

conduzidos nas condições de clima subtropical da região sul do Brasil, têm evidenciado a 

importância de sistemas de cultura com inclusão de leguminosas no elevado aporte de 

resíduos contendo C e N (TESTA, 1989; BURLE et al., 1997; BAYERet al., 2000). Outros 

estudos têm indicado resultados semelhantes, inclusive indicando que o uso de práticas 

agrícolas mais conservacionistas, como sistemas integrados, pode elevar os teores de carbono 

no solo (BATLLE-BAYER et al., 2010; DONet al., 2011). 

Muitos trabalhos reportam que para aumentar o acúmulo de MOS em áreas de culturas 

agrícolas é necessário cultivar gramíneas junto com a cultura. A inclusão de gramíneas em 

sistemas integrados promove um maior aporte de resíduos vegetais ao solo, aumentando os 

estoques de COS, em comparação aos demais sistemas de manejo como de culturas em SPD 

(GAZOLLA et al. 2015) e de monoculturas sob preparo convencional. De acordo com Salton, 

(2005),Nicolosoet al. (2008) e Carvalho (2010a) a ILP tem capacidade de acumular C maior 

quando comparado a sistemas naturais e exclusivamente de lavoura. 

Loss (2011) e Rossi et al. (2011), ao avaliarem áreas de ILP no estado de Goiás 

também verificaram que a introdução de braquiária no cultivo da soja, proporcionou aumento 

do COS. Loss et al. (2011a) ao avaliar o consórcio da pastagem com a lavoura, observou que 

a pastagem acumula mais biomassa vegetal do que as culturas agrícolas, cuja fitomassa é, 

muitas vezes insuficiente para a manutenção da cobertura do solo.  

Segundo Franzluebbers e Stuedemann (2008) na ILP, as pastagens possibilitam um 

incremento nos teores de carbono em função do alto desenvolvimento vegetal, tanto na parte 

aérea como nas raízes. Desta forma, o C oriundo do efeito combinado dos resíduos vegetais 

das culturas agrícolas e forrageiras na ILP supera o acúmulo de C derivado apenas de resíduos 

de gramíneas em pastagens e culturas agrícolas exclusivos.  

O mesmo foi observado por Loss (2011a), que ao avaliar os teores de COT em áreas 

com diferentes sistemas de manejo, constatou que o consórcio da braquiária junto ao milho 

safrinha propicia a deposição de resíduos culturais de degradação mais lenta e, portanto, 

favorece o acúmulo de COS devido a sua maior relação C/N. 

Sistemas silvipastoris (IFP) (componente florestal + pecuária) são relatados como 

altamente eficientes no aumento da produtividade de plantas e animais (JOSE E BARDHAN, 

2012).Howlett et al. (2010), ao avaliarem os estoques em área com IFP e área agrícolas com 
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pastagem convencional, observou que o plantio de árvores em áreas agrícolas tradicionais 

promove o acúmulo de carbonoa longo prazo. 

A utilização destes sistemas (IFP), em detrimento de pastagens exclusivas, pode 

promover incremento no estoque de COS e redução dos impactos negativos decorrentes da 

emissão GEE, sendo mais eficientes que os tradicionais monocultivos florestais e agrícolas e 

as pastagens exclusivas (TSUKAMOTO FILHO et al., 2004; SHARROW; ISMAIL, 2004). 

Segundo Urquiara et al. (2010), para um aumento significativo do estoque de C do 

solo é necessário estabelecer um sistema de manejo que, por um lado, diminua a degradação 

da matéria orgânica do solo e que, por outro, garanta o incremento de N no sistema solo-

planta. De acordo com Cantarella (2007), a rapidez na disponibilização do N proveniente dos 

restos vegetais de cultivos de cobertura, depende de vários fatores, dos quais os mais 

importantes são a quantidade de N acumulada na matéria seca e a relação C/N da palhada 

proveniente das culturas.  

Esse relato é corroborado pelos resultados obtidos neste trabalho, em que a ILPF e a 

pecuária, que foram os tratamentos com os maiores valores de estoque de C e com os maiores 

percentuais de ganho de COS, foram os tratamentos que tiveram os maiores incrementos de 

nitrogênio. Sendo a ILPF o único tratamento que teve incremento de N em todas as três 

camadas avaliadas e o que teve o maior percentual de ganho de carbono (7,83%) em três anos 

de experimento. Além disso, na ILPF ocorre o consórcio da pastagem com a lavoura 

(composta de milho e soja), a gramínea da pastagem contribui com grande quantidade de 

biomassa de alta C/N, proporcionando um aumento da persistência da cobertura do solo, no 

entanto, esse material mais resistente à degradação promove uma diminuição na 

disponibilidade de N para as culturas (ANDREOLA et al., 2000; PERIN et al., 2004, 

NICOLOSO et al. 2008). Por outro lado, a soja, como toda leguminosa, apresenta altos teores 

de N em sua biomassa e uma relação C/N menor, produzindo uma palhada de decomposição 

mais rápida, disponibilizando N para as lavouras subsequentes (ALVARENGA et al., 2001, 

ALVESet al., 2002).  

Somado a isso, o componente florestal (eucalipto) da ILPF é um importante 

sumidouro de carbono devido a sua capacidadede acumular grandes quantidades de carbono 

na biomassa lenhosa, e por proporcionar a formação deliteira mais resistente à decomposição 

(SHARROW; ISMAIL, 2004). O incremento de COS das plantações de eucalipto ocorre pelo 

constante aporte de serapilheira e sistema radicular (BARRETO et al., 2008). 



114 

 

 Um exemplo disso, é o trabalho feito por Piva (2012), em que se observou que o ILPF 

promoveu maiores valores dos estoques de carbono quando comprados com a ILP, lavoura 

exclusiva e campo nativo, não só na camada superficial, mas também em maior profundidade 

(até 1m). Esse efeito foi atribuído à deposição dos resíduos das culturas que ficam sobre o 

solo e pelo maior aporte de resíduos na camada subsuperficial promovidos pelas raízes das 

pastagens e das árvores. 

Num estudo realizado por Sacramento et al. (2013), na região semiárida do Brasil, 

mostrou que sistemas de ILPF promovem grande aumento nos estoques de C e N do solo, 

quando comprados com sistemas silvipastoris, ambos implementados há 13 anos, deperdendo 

apenas para a vegetação nativa da região. 

De acordo com Lal (2002), a maior concentração de C na ILPF deve-se ao fato de que, 

o conjunto da pastagem com a floresta, possuem uma elevada capacidade em acumular 

carbono abaixo da superfície do solo, nas suas raízes, material este mais resistente à 

degradação. 

Sistemas de manejo com menor revolvimento do solo, juntamente com culturas que 

aportem resíduos em quantidade e qualidade diferenciados, através de materiais com relação 

C/N diferentes, aumentam os teores de MOS (LALet al., 2003; BAYER et al., 2006). 

Sistemas integrados possuem grande potencial para aumentar os estoques de C na 

biosfera terrestre(JOSE E BARDHAN, 2012).  Nesse sentido, Drinkwater et al. (1998) e Amado 

et al. (2001) sugerem que o uso de leguminosas, combinado com maior diversidade de 

espécies em sucessão ou rotação de culturas, como é o caso da ILPF, aumenta de forma 

significativa a retenção de C e N no solo, com implicações importantes para o balanço destes 

elementos em escala regional e global e para a produção sustentável e a qualidade ambiental. 

 

6.2 COT, NT E δ13C DAS FRAÇÕES LEVE E PESADA 

A quantificação da progressiva incorporação de novas fontes de C nas diferentes 

frações da MOS, é uma robusta ferramenta para elucidar os diferentes caminhos da 

transformação e estabilização do COS (BALESDENT; MARIOTTI, 1996) em diferentes 

tipos de manejo. Quanto mais lábil for a fração da MOS, mais sensível às mudanças ocorridas 

em curto prazo, ela será. Neste trabalho, a MOS foi dividida, através de diferenças 
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densimétricas, em duas frações, fração leve2 (FL) e fração pesada (FP). A fração leve é 

composta por resíduos vegetais em diferentes estágios de decomposição (debris vegetais) 

enquanto que a fração pesada é o material orgânico associado à fração mineral do solo.  

Nos trabalhos citados abaixo, alguns autores trabalham com frações da MOS 

diferentes das frações apresentadas na tese. Esses trabalhos foram usados para comparação e 

discussão tendo em vista os poucos trabalhos envolvendo essas duas frações e por serem 

frações similares O que diferencia essas frações é o método usado para o fracionamento. 

Desta forma, a FL, FLL (fração leve livre), FLO (fração leve oclusa), MOP (matéria orgânica 

particulada) ou COP (carbono orgânico particulado) são as frações mais lábeis da MOS, 

enquanto que a FP e COAM (carbono orgânico associado a minerais) representam a fração 

mais recalcitrante. De acordo com Six et al. (2002), tanto a MOP como a FL são mistura de 

compostos similares, ou seja, representam frações quimicamente e estruturalmente 

relacionadas aos resíduos vegetais, mas que não podem ser usados como sinônimos por 

possuírem diferente composição química e estrutural. 

A fração lábil da MOS apresenta maior taxa de reciclagem dos constituintes orgânicos, 

sendo que as alterações em seus estoques promovidas pelo manejo do solo são percebidas 

geralmente em curto prazo (BAYER et al., 2002; FELLER; BEARE, 1997), sendo sensível às 

práticas de manejo (BAYER et al., 2002) e dependente das adições de C e N via resíduos 

vegetais (PILLON, 2000; BAYERet al., 2001a). Esta fração, mediante a ação decompositora 

dos microrganismos, libera nutrientes na solução do solo aumentando a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas. 

Já a dinâmica da matéria orgânica ligada à fração mineral do solo é dependente da 

quantidade de material orgânico que é transferido da matéria orgânica particulada (MOP) e da 

proteção coloidal exercida pelas superfícies minerais e físicas pela proteção dentro dos 

agregados de solo (BALDOCK; SKJEMSTAD, 2000; CHRISTENSEN, 1996). Quanto maior 

o tempo de residência do COP no interior dos agregados, maior a probabilidade de que este C 

e N presentes na fração particulada venha a ser incorporado à fração associada a minerais 

(JASTROW, 1996). A matéria orgânica associada a fração mineral, representa a matéria 

orgânica em um avançado grau de humificação (BAYER et al., 2004), normalmente é menos 

sensível às alterações de manejo, principalmente em curto prazo (BAYER et al., 2001; 

CONCEIÇÃOet al., 2005). Em curtos períodos de tempo, a COAM não apresenta alterações 

                                                             
2Neste trabalho a fração leve obtida, compreende as frações leve e leve oclusa, segundo Sohi et al. (2011). Para 
maioresinformações vide material e métodos. 
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dos seus estoques sobre diferentes sistemas de manejo, por possuir uma ciclagem bem mais 

lenta que a fração particulada da MOS (BAYERet al., 2004) devido ao seu avançado estágio 

de humificação e estabilidade conferida pela interação com a fração mineral do solo e 

localização no interior de microagregados e maior recalcitrância química devido a sua 

composição (BAYER, 1996). Esta é a fração mais estável da MOS, composta principalmente 

por substâncias húmicas, exercendo papel significativo na estabilização dos microagregados 

(CAMBARDELLA; ELLIOTT, 1992). 

Ao se avaliar os teores de C nas duas frações da MOS obtidas, observa-se um maior 

percentual de C na FP do que na FL em todos os tratamentos, corroborando com outros 

autores e natureza desses materiais. Esses percentuais diminuem conforme se atinge 

profundidades maiores do perfil de solo, para ambas as frações. Tal fato decorre, do aumento 

do aporte de resíduos vegetais provenientes das culturas nas camadas mais superficiais. Na 

literatura muitos trabalhos associam a entrada de resíduos ao aumento dos teores de carbono 

na fração mais lábil da MOS.  

Bayer et al. (2001a, 2004) e Diekow (2003), observaram grande redução dos estoques 

de COP com o aprofundamento no perfil do solo, variando de 6 até 34 % de participação da 

COP nos estoques de MOS na camada 0 – 2,5 cm do solo e variando de 3 a 16 % na camada 

2,5 – 7,5 cm de profundidade, o que demonstra a dependência desta fração da constante 

adição de resíduos vegetais. 

Segundo Loss et al. (2011b) e Rossi et al. (2011), sistemas de manejo e culturas que 

proporcionam maior aporte de C e resíduos na superfície do solo, aumentam os teores de 

carbono orgânico particulado (COP), visto que grande parte deste compartimento é formado 

por partículas derivadas de resíduos de plantas.  

Quando comparamos os valoresde carbono da fração leveentre os quatro tratamentos, 

observamos que na camada mais superficial (0-5cm) o eucalipto, lavoura e pecuária 

apresentaramos maiores valores. Lima et al. (2008), num experimento de avaliação dos teores 

de C em diferentes frações da MOS, em áreas sob diferentes usos, observaram que o 

tratamento de eucalipto, em umas das áreas de estudo, apresentou maiores estoques de C na 

FLL nos primeiros 10 cm em relação ao solo sob pastagem degradada. Frazão et al. (2010) ao 

avaliar diferentes frações da MOS em diferentes tipos de manejo, observou que a área sob 

cerrado nativo apresentou as maiores quantidades de FLL na camada de 0-5cm, quando 

comparada a áreas de pastagem e cultivo de soja sob plantio convencional e SPD. Esses 
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resultados mostram a maior eficiência do componente florestal em depositar resíduos no solo. 

Em áreas naturais (floresta) o aporte de serrapilheira (fragmentos de folhas, galhos e raízes) é 

restrito à camada superficial do solo, e os estoques de C e N da FLL representam a capacidade 

da vegetação em manter o estoque total de C e N da MOS (CHRISTENSEN, 1992; ROVIRA; 

VALLEJO, 2002; RANGEL; SILVA, 2007). Wu et al. (2004), também observaram maiores 

concentrações de C na MOP em áreas com cultivo de eucalipto, sendo consequência da maior 

deposição de resíduo vegetal do eucalipto. Além do elevado teor de C na FL do eucalipto, na 

camada de 0-5cm, o eucalipto também foi o tratamento com o maior percentual de material 

ligno-celuósico (FLCT e FLCD). 

A pecuária e a lavoura apresentaram altos teores de C na fração leve na camada de 0-5 

cm. Diversos trabalhos apontam o plantio da braquiária como sendo altamente eficiente em 

acumular carbono em diferentes frações da MOS e que esse efeito pode ser ainda maior 

quando a braquiária é consorciada com milho e/ou soja.  

De acordo com Gazolla et al. (2015), os maiores conteúdos de COP em ILP é 

decorrente da utilização da braquiária junto ao cultivo do milho safrinha, devido a maior 

adição e manutenção dos resíduos vegetais na superfície do solo. Resultados semelhantes 

foram relatados por Loss (2011ª, 2001b) e Rossi et al. (2012), em que ao avaliarem áreas com 

ILP em Latossolo Vermelho no estado de Goiás, constataram maiores valores de COP em 

áreas de ILP em relação à área de lavoura com SPD.  

Da mesma forma Carmo et al. (2012) ao avaliarem as frações da matéria orgânica sob 

SPD com gramíneas, verificaram que com a introdução de forrageiras no consórcio com o 

milho houve aumento do COP em relação ao cultivo de milho em SPD sem ILP. Segundo 

Gazolla et al. (2015), os teores de COP são dependentes da adição de resíduos vegetais ao 

solo, ou seja, o sistema de uso do solo com ILP está propiciando maior adição de resíduos na 

superfície do solo via palhada e, em profundidade, via sistema radicular. 

Rossi et al. (2012), ao avaliarem os estoques de carbono em diferentes frações na 

MOS em diferentes tipos de manejo, verificaram que as áreas sob pastagem na entressafra da 

soja apresentaram os maiores teores de C na fração COP, quando comparado com áreas sob 

cultivo de soja com sorgo na entressafra e área nativa de Cerrado. Segundo o autor isso 

ocorreu devido ao maior aporte de biomassa nesse sistema. 

Outro estudo (BATISTAet al., 2013),ao avaliarem diferentes sistemas de manejo 

(pasto/milho; milho+braquiária/algodão; algodão/soja e área nativa de Cerradão), observaram 
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que o manejo pasto/milho proporcionou os maiores estoques de C na fração MOP na camada 

superficial do solo. No entanto, Salton et al. (2014) ao comprar os teores de C da FLL da ILP 

com pastagem, observou os maiores teores em área com pastagem permanente. O autor atribui 

essa diferença à constante entrada de material proveniente das raízes. 

Martins et al. (2009) ao avaliarem os teores de carbono orgânico nas frações 

granulométricas e substâncias húmicas em áreas com diferentes sistemas de manejo: cobertura 

vegetal de floresta primária/mata nativa; sistema agrossilvopastoril com dez anos; pastagem 

extensiva com sete anos e sistema agroflorestal com seis anos, observaram que os teores de 

carbono da MOP foram superiores aos teores de carbono da fração mineral em todos os 

tratamentos, com especial destaque para os sistemas pastagem e ILPF, nestes sistemas a 

utilização de braquiáriapode ter contribuído com maior aporte de material vegetal. 

A fração mais lábil da MOS, seja ela FLL, FL, COP ou FLL, é composta basicamente 

por resíduos vegetais parcialmente decompostos, sendo por sua vez, fortemente influenciada 

pela quantidade e qualidade do resíduo vegetal depositado no solo (SIX et al., 2002a). De 

acordo com Leite et al. (2008), FLL é importante, pois, embora seu estoque seja bem menor 

que outras frações mais estáveis da MOS, ela constitui compartimento com rápida ciclagem e 

que pode favorecer a biota do solo. 

Os diferentes tipos de resíduos aportados pelas culturas, ao solo, apresentam 

coeficientes de humificação próprios. BalesdenteBalabane (1996), estimaram que a taxa de 

conversão do C provenientes das raízes em COS é maior do que a taxa de conversão do C dos 

resíduos da parte aérea em COS. A própria localização das raízes, bem como a sua 

constituição mais rica em C estrutural, favorece esta estocagem em COS e não em material 

mineralizado disponível para as culturas. 

A razão C/N da FL está diretamente relacionada com a relação CN dos resíduos 

vegetais das culturas (BEUTLER, 2012). A relação C/N da FL é maior que da FP, isso ocorre 

devido à diferença do grau de decomposição da MOS. A relação C/N maior reflete a 

dominância de constituintes dos resíduos vegetais (e.g. lignina), como é o caso da FL. Já a 

relação C:N menor refletem a dominância de material mais decomposto e humificado 

(BAISDENet al., 2002) e típicas de organo-minerais (GREGORICHet al., 2006), como é o 

caso da FP que é a fração da MOS associada aos argilo-minerais do solo. Os valores da C/N 

da mata nativa retratam bem essa temática, em que possui valores bem menores que dos 

tratamentos e que diminui em profundidade na fração pesada. Já na fração leve os valores da 
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relação C/N são bem maiores, de acordo com Bustamante et al. (2006) os ecossistemas 

nativos no Cerrado são limitados em N, fazendo com que a C/N da serapilheira seja alta, 

contribuindo para baixas taxas de decomposição e mineralização da MOS. 

Ao se comparar os valores de carbono na fração pesada, observa-se que nesses três 

anos de experimento houve um grande incremento de carbono nessa fração nos quatro 

tratamentos, apesar do curto espaço de tempo (3anos). Sendo a pecuária o uso com o maior 

incremento na camada de 0-5cm, a lavoura na camada de 5-10cm e o eucalipto na camada de 

10-30cm. 

O maior conteúdo de carbono orgânico associado à fração mineral do solo (COAM) da 

ILP em relação a pastagem e lavoura na camada superficial do solo, se dá devido ao maior 

aporte de resíduos vegetais oriundos da gramínea (GAZOLLA et al., 2015).  

O eucalipto apresentou o maior incremento de C na FP, devido a presença das raízes 

do componente florestal associado ao consórcio da braquiária com milho/soja, 

potencializando desta forma, o potencial de acúmulo de C em ambas as frações estudadas. 

Sendo os maiores valores na camada de 10-30cm devido a presença das raízes, que contribui 

com um material de difícil degradação e que promove aumento da C/N. 

As gramíneas por apresentarem uma maior relação CN e lignina/N, favorece o 

aumento dos teores de C ligados a argila e silte, formando complexos organo-minerais 

(SILVA; MENDONÇA, 2007). Loss (2011b) menciona que a utilização de braquiária na ILP, 

pode acarretar, juntamente com os óxidos da fração argila (Fe e Al), melhores condições para 

a formação de microagregados, acarretando em maiores teores de COAM protegido no 

interior destes. 

Vários trabalhos têm demonstrado que a maior proporção da MOS está associada às 

frações mais finas do solo (FREIXO et al., 2002; MANDO et al., 2005) e que a formação de 

complexos argilo-orgânicos auxilia na preservação da MOS. 

Silva et al. (2011), observou que a troca de SPD por ILP após 8 anos de implantação 

resultou em maiores estoques de C nas substâncias húmicas. De acordo com estes autores a 

ILP ampliou o potencial de retenção de carbono nas frações mais recalcitrantes da MOS. 

Grinhut et al. (2007), consideram o incremento de C nas frações mais recalcitrantes positivo, 

pois o potencial para sequestrar C do solo depende de sua capacidade de acumular C nas 

substâncias húmicas e do C protegido fisicamente pelos agregados de solo. 
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A adição de C às frações mais recalcitrantes da MOS, principalmente no sistema ILP, 

pode ser atribuída à maior produção de resíduos vegetais com maior relação C:N e lignina:N, 

as quais possuem decomposição mais lenta e favorecem o aumento de frações mais 

recalcitrantes no solo (SILVA; MENDONÇA, 2007). Outro fator seria a contribuição das 

raízes à estabilização da MOS (RASSEet al., 2005), uma vez que elas contribuem com 

material de difícil degradação contribuindo para aumento dos teores de COS. De acordo com 

Silva e Mendonça, (2007) e Rasse et al. (2005), o C originário das raízes tem um tempo 

médio de residência 2,4 vezes maior que o C derivado da parte aérea, e a contribuição das 

raízes para a MOS é cerca de 30% maior que a da parte aérea. De acordo com Roscoe et al. 

(2006), áreas de pastagens submetidas a boas práticas de manejo, permitem a estocagem de C 

nas frações lábeis e recalcitrantes no solo por período superior ao observado sob a vegetação 

nativa. 

Bayer et al. (2004) estudaram quatro rotações em SPD, encontrando resultados 

semelhantes, que demonstraram que o estoque de COAM não foi afetado pelos sistemas de 

manejo nas diferentes camadas de solo. Segundo os autores essa fração apresenta um 

avançado estágio de humificação e é altamente estável devido a sua interação com a fração 

mineral e localização no interior de microagregados estáveis. Nicoloso (2005) em estudo em 

áreas de ILP observou que para se observar grandes variações nos estoques de COAM é 

necessário que ocorra uma grande variação nas práticas de manejo e/ou cobertura vegetal, o 

que pode não ocorrer em curtos períodos de avaliação. 

A substituição de ambientes de floresta por pastagens, assim como a conversão de 

áreas de pastagens em florestas secundárias, leva a importantes mudanças nos atributos físicos 

e químicos dos solos, podendo alterar os estoques e a qualidade da matéria orgânica do solo 

(MOS), especialmente o grau de oxidação e a sua labilidade (SILVAet al., 1999). Áreas 

agrícolas guardam na MOS todo o histórico das vegetações que já ocuparam a área no 

passado. Em sua grande maioria, essas áreas originalmente eram compostas por plantas C3. 

Desta forma, e devido ao fato de existir essa diferença na composição vegetal das culturas 

agrícolas com áreas de mata nativa, é possível avaliar e mensurar a contribuição de plantas C3 

e C4 na formação dos estoques da MOS. Isso só é possível graças a conservação do δ13C 

durante processos de decomposição e humificação (BALESDENTet al., 1988; CERRI et al., 

1985, TARRÉ et al., 2001). 

A MOS dos ecossistemas naturais é derivada de uma única fonte: da vegetação nativa. 

Já em sistemas agrícolas, a MOS é uma mistura do material da vegetação anterior (vegetação 
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nativa) e das culturas agrícolas. Com a determinação do 13C da MOS, é possível distinguir e 

quantificar essas duas fontes de MOS em sistemas agrícolas (CERRI et al., 

1990;BALESDENT et al., 1987; SKJEMSTADet al., 1994; DALALet al., 2005a;ALVESet 

al., 2008; GUARESCHI et al., 2012). A análise da variação na abundância natural de δ13C 

serve como ferramenta para reconstruir o histórico de cultivo das áreas agrícolas, bem como 

evidenciar o quanto os resíduos vegetais das culturas semeadas nas áreas estão contribuindo 

para a formação da MOS em determinado ambiente (SIQUEIRA NETO et al., 2010; 

GUARESCHIet al., 2012). 

Estudos realizados por Martim et al. (1990), mostram que os valores de13C ficam 

menosnegativos em profundidade, isso ocorre devido ao processo de decomposição e 

humificação da matéria orgânica, onde os organismos decompositores preferem um material 

mais rico em 12C, assim o material resultante é sempre mais enriquecido com δ13C do que o 

material de origem. Alguns trabalhos têm relatado este padrão, com aumento de δ13C em 

profundidade correspondendo a um aumento da idade da MOS (VITORELLOetal., 1989; 

JANTALIAet al., 2007). 

 O mesmo ocorre com os resultados obtidos, em que o δ13C da fração pesada, em todos 

os tratamentos, torna-se mais negativos em profundidade. Uma outra possível justificativa é a 

diminuição do aporte de resíduos vegetais das culturas, tendo nessas profundidades maior 

contribuição da vegetação nativa para os reservatórios de COS. Sendo o eucalipto o 

tratamento com os valores mais negativos, isso ocorre em função do tipo de resíduo vegetal 

que é incorporado ao solo (planta C3) e a pecuária os valores menos negativos também em 

função da grande predominância do tipo de vegetação (planta C4). Outros trabalhos também 

observaram a diminuição do δ13C em profundidade (DALAL et al., 2013; LOSSet al., 2014). 

Dalal et al. (2013) observaram num experimento de 23 anos que a contribuição de 

plantas C4 diminui em profundidade, não diferindo significativamente nos tratamentos 

avaliados (área nativa, pasto e lavoura). Loss et al. (2014), atribuiu a redução dos valores de 

δ13C a partir de 50 cm, em área de lavoura sob SPD e ILP, a incorporação de carbono novo até 

um metro de profundidade após 17 anos de cultivo. 

Na fração leve ocorre uma maior influência das culturas e não dos processos de 

decomposição, como ocorre na fração pesada. Sendo assim, os tratamentos com componente 

florestal exclusivo (eucalipto e mata nativa) tiveram valores de δ13C mais negativos, devido 

àforte influência da planta C3. Desta forma o tratamento eucalipto teve valores mais negativos 
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que a ILPF, pois na ILPF ocorre uma “diluição” devido a presença de plantas C4, assim como 

na lavoura (presença do milho e braquiária). O tratamento pecuária teve os valores mais 

positivos em função da presença dominante da braquiária. Beutler (2012) encontrou 

resultados parecidos, em que os valores encontrados da FL estão mais relacionados com a 

origem do carbono mais recente. 

Por ser uma fração muito lábil, a contribuição das plantas C4 nesta fração é maior que 

na FP, isso ocorreu em todos os três tratamentos com mistura de plantas C3 e C4. A 

contribuição do sinal isotópico da planta C4 diminui com o aumento da profundidade, tendo 

em vista a diminuição da deposição de resíduos provenientes da cultura com o aumento da 

profundidade do perfil do solo. Os dados obtidos por Ferreira (2013) corroboram esses 

resultados. Neste estudo foi observado que a porcentagem de substituição do C da matéria 

orgânica do cerrado pelo C derivado da braquiária foi mais acentuada na MOP (35,6%) do 

que no carbono total do solo (18%). 

Os tratamentos lavoura e ILPF apresentaram menores contribuições de C4, por causa 

da ocorrência de plantas C3 e C4, sendo que na ILPF a diluição por plantas C3 é ainda maior, 

tendo em vista a participação do eucalipto. 

Dortzbach et al. (2015) ao analisarem áreas de floresta e pastagem, com diferentes 

idades de uso, observaram que área de floresta pouco alterada, cuja principal característica é 

de não ter sido convertida em outro uso, apresentou os menores valores de δ13C, sendo 

verificada variação de -28,3 ‰ (0-10 cm) a -26,2 ‰ (60-80 cm), demonstrando o predomínio 

de plantas C3 no estoque de carbono. Esses valores estão próximos aos valores obtidos para a 

fração leve do tratamento de eucalipto, tendo em vista que área de estudo foi convertida em 

área agrícola há pelo menos 30 anos.  

Ferreira (2013), ao estudar áreas manejadas há 31 anos, observou que as alterações no 

armazenamento de C no solo devido à substituição da vegetação nativa de cerrado por cultivo 

anual foram restritas aos primeiros 60 cm de profundidade (FERREIRA, 2013). 

Tarré et al. (2001) ao comparar áreas de floresta e pastagem, observou forte influência 

da mudança na cobertura vegetal predominante C3 para gramínea C4, sendo os valores de δ13C 

da área de pastagem maiores em comparação à área de floresta. O incremento foi mais 

pronunciado na camada superficial, mas também detectável nas camadas mais profundas. 

Neste mesmo estudo,o tratamento com pastagem exclusiva superior a 50 anos, apresentou na 

camada superficial, uma contribuição de C4 de 48%, sendo que esta contribuição vai 
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aumentando com a profundidade: para 60% na camada de 10-20 cm e 84% em 1metro. Ainda 

neste estudo, foi observado que após 9 anos de pastagem 45% do carbono do solo original da 

Mata Atlântica tinha sido substituído pelo carbono da braquiária na superfície do solo (0-5 

cm). No entanto, nesse mesmo estudo, na camada de 20-30 cm a substituição foi de apenas 

15%, e nenhuma substituição significativa foi encontrada abaixo de 40 cm. 

Em áreas sob Cerrado e Floresta amazônica, Nardoto (2005), também observou 

resultados de enriquecimento de δ13C do solo em profundidade. Araújo et al. (2001), também 

observaram incrementos de C4 de 70%, em áreas com pastagem há vinte anos. Áreas de 

pastagem após 12 anos de cultivos apresentaram uma contribuição de C4 em torno de 30% 

(WILCKE; LILIENFEIN, 2005).   

6.3ESTUDO DE CASO -INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA E 
SUAS INTERFACES COM O MDL: ESTUDO DO POTENCIAL DO ILPF NO 
ÂMBITO DO MDL 

 

Produzir mais e melhor, com o mínimo de impacto possível ao meio ambiente é um 

dos grandes desafios da atualidade. Com uma população crescente e que busca cada vez mais, 

por produtos que: valorizem a mão de obra do campo, respeitem as leis ambientais e 

trabalhistas e usem de forma racional os recursos naturais, torna-se cada vez mais necessário a 

implementação de tecnologias de produção agrícola que atendam à essas demandas da 

sociedade.  

Tendo em vista esse cenário, a ILPF mostra-se promissor (FRANZLUEBBERSet al., 

2014). Cabe ressaltar que o uso desse sistema está em expansão no Brasil e apresenta grande 

potencial de utilização sem necessidade de abertura de novas áreas (BALBINO et al., 2011). 

O Plano ABC prevê a implantação dessa tecnologia em 4 milhões de hectares até 2020 e o 

iNDC, de mais 5 milhões de hectares até 2030. 

A agricultura é um dos maiores contribuintes para o nosso PIB e é um setor que pode 

facilmente se valer do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e gerar uma fonte de 

receita adicional para o produtor. Projetos no âmbito do MDL podem ser um bom instrumento 

para a mobilização de recursos financeiros, a fim de garantir a mitigação de emissões de gases 

de efeito estufa, e ao mesmo tempo, reduzir a pobreza e promover a adaptação aos impactos 

da mudança do clima no setor agrícola (DINAR et al., 2012; SILVA; ARAKAKI, 2012; FAO, 

2016). 
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No entanto, até agora, as únicas práticas relacionadas com o setor de agricultura, 

elegíveis para créditos no âmbito do MDL são projetos relacionados com energia, tais como a 

produção de biogás a partir de dejetos da suinocultura; troca de combustíveis fósseis por 

resíduos oriundos da atividade agrícola, como uso de casca de arroz para geração de energia; 

e uso de inoculantes em cultivos de arroz que reduzem o uso de fertilizantes nitrogenados 

sintéticos. Já os manejos relacionados à mudança de uso da terra, a única prática elegível no 

âmbito do MDL, são projetos de florestamento e reflorestamento. 

Hoje há uma pequena participação de projetos de agricultura no mercado dentro do 

MDL, quando comparados com os outros setores. Atualmente, organizações multilaterais, 

como o Banco Mundial e a FAO, organizações ambientais, consultorias e iniciativas privadas 

estão pressionando por uma maior abertura do MDL para atividades relacionadas à agricultura 

diretamente e a para a implementação de novas abordagens de mercado de carbono para a 

agricultura (SCHROEDER,1993). 

O MDL tem atraído, com sucesso, investimentos para projetos (RAHMAN et al., 

2010), embora tenha sido mais eficaz em algumas atividades de mitigação agrícolas do que 

em outros (LARSON et al., 2011). Projetos de mitigação agrícolas, são aqueles que 

convertem resíduos orgânicos em energia e evitam as emissões de metano. Esses têm sido 

bem-sucedidos no âmbito do MDL, mas projetos de uso da terra, como reflorestamento e 

florestamento, não apresentam os mesmos resultados. O MDL tem uma extensa base de 

projetos agrícolas com um conjunto de padrões estabelecidos e metodologias rigorosas e 

revistos por especialistas para garantir que as reduções sejam mensuráveis, monitoráveis e 

verificáveis (MRV) (UNFCCC,2010). 

O MDL compreende apenas numa pequena parte do potencial de mitigação do setor 

agrícola dos países em desenvolvimento. Por exemplo, Larson et al. (2011) calculou que os 

1.022 projetos agrícolas e florestais de uso do solo estudados totalizaram pouco mais de 3% 

do potencial de mitigação identificadas no AR4 (SMITHet al., 2007).  

No caso do MDL, grande parte da diferença de mitigação provavelmente decorre da 

ausência de metodologias para projetos de uso da terra. Atividades de mitigação para estes 

projetos incluem a restauração de terras degradadas, melhor gestão das culturas e pastagens, 

manejos que propiciam o aumento dos estoques de carbono e o uso adequado de fertilizantes. 

Um estudo feito pelo IPCC (SMITH et al., 2007) sugere que essas atividades têm um maior 

potencial de mitigação para o setor agrícola a nível mundial. 
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Tendo em vista esse cenário buscou-se neste estudo de caso levantar o potencial de 

mitigação da ILPF no âmbito do MDL. 

Para este estudo, buscou-se basear a ILPF no tripé: redução de GEE, aumento dos 

estoques de carbono e possibilidade de usar o componente florestal do sistema para 

reflorestamento de áreas degradadas. Sendo assim, foi compilado os dados de redução de 

GEE (dados secundários - NOGUEIRA et al., 2016), de estoque de carbono (presente estudo) 

e de revisão da literatura sobre reflorestamento de áreas degradadas, visando créditos de 

carbono. 

O sistema de ILPF vem sendo preconizado como capaz de mitigar as emissões de 

gases de efeito estufa, uma vez que este tipo de manejo promove aumento dos estoques de 

carbono (SALTON et al., 2014) e emitem menos GEE (NOGUEIRAet al., 2016; SALTONet 

al., 2014). Esses sistemas auxiliam na conservação do meio ambiente, além de proporcionar 

ao produtor maior estabilidade econômica, segurança alimentar e, consequentemente, bem-

estar social nas propriedades em que estão inseridos (ARCO-VERDE, 2008). Sendo usado, 

desta forma, em políticas públicas que visam o aumento da produção agrícola sustentável, 

como o Plano ABC. 

Além de todas as questões ambientais e financeiras que envolvem os processos 

agrícolas, determinados tipos de manejo, como a ILPF, que podem promover uma renda 

adicional para o produtor, são importantes não apenas pela questão financeira direta, mas 

também porque atua como um importante agente impulsionador para a tomada de decisão por 

parte dos produtores rurais. 

Neste sentido, a possibilidade do uso de projetos no âmbito do MDL em sistemas de 

ILPF, pode ser um argumento favorável para ajudar a viabilizar a implementação e 

disseminação desta tecnologia, que hoje é alvo de políticas públicas que visam a sua 

disseminação.   

Vale lembrar que, não existe hoje, metodologias para sistemas de ILPF aprovadas pelo 

Conselho Executivo do MDL. A ideia deste estudo de caso é levantar a possibilidade de uso 

desta tecnologia em projetos de MDL, partindo do princípio que a ILPF emite menos GEE e 

contribui para o aumento dos estoques de carbono no solo do que os monocultivo 

convencionais amplamente utilizados na agricultura hoje. 
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6.3.1Emissão de GEE 

Nesta tese foi feito um levantamento do potencial do sistema ILPF para a 

implementação de projetos no âmbito do MDL. Para tal, foi usado um experimento de 

quantificação de emissão de óxido nitroso (N2O) nos mesmos tratamentos desta tese (ILPF, 

lavoura, floresta de eucalipto e pecuária). Os dados usados foram oriundos de Nogueira et al. 

(2016) (Figura 24), cujo objetivo foi avaliar o potencial de mitigação de emissão de óxido 

nitroso de um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e compreender os 

principais processos que regulam as emissões. 

De acordo com Nogueira et al. (2016), “o sistema ILPF mostrou alto potencial de 

mitigação das emissões de N2O em relação ao sistema lavoura exclusiva e estatisticamente 

iguais às da Pastagem (sem a presença do gado) e ligeiramente inferior às do monocultivo de 

Eucalipto. Podendo ser considerado como uma excelente opção tecnológica para o Brasil 

atingir seu compromisso voluntário de redução de emissões, assumido junto à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Emissões acumuladas de óxido nitroso no período de novembro de 2013 a outubro de 2014.  
Fonte: NOGUEIRA et al., 2016. 

 

Os dados de emissão deste estudo foram apresentados em emissões acumuladas de 

N2O. Dentro do “universo” do MDL, trabalha-se sempre com CO2eq. Desta forma, para se ter 

uma ideia do potencial do ILPF para viabilizar projetos no âmbito do MDL é preciso 

converter esses dados de emissão para CO2eq. 

De acordo com o IPCC, o potencial de aquecimento global do óxido nitroso é 310 

vezes maior que o potencial de do CO2, ou seja, cada quilo de N2O emitido representa 310 Kg 

de CO2.  
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A partir do momento que o produtor opta por utilizar uma metodologia que emite 

menos GEE, a diferença entre as emissões é a chamada adicionalidade do projeto. Essa 

diferença são os chamados “créditos de carbono”, que podem ser comercializados em bolsas 

de valores. 

Sendo assim, num cenário hipotético e colocado de uma forma bem resumida, em que 

um produtor rural, típico da região norte do Mato Grosso, produza soja e decida trocar o 

monocultivo por ILPF em sua propriedade. Para avaliarmos o potencial de mitigação deste 

tipo de manejo, de acordo com os dados de Nogueira et al. (2016), o cultivo de soja emitiria 

cerca de 434,41kg CO2eq (310*1,401) por hectare/ano, esse valor representa a linha de base 

do cultivo. Com o uso da ILPF a emissão do cultivo passaria ser de 113,77 kgCO2eq /ha/ano 

(310*0,367), uma queda de 73% das emissões de CO2e. Desta forma, a redução da emissão 

anual desta propriedade hipotética seria de 320,64 kgCO2e/ha.   

Baseando-se no preço da tonelada de CO2e de U$$ 3,50 (FOXet al., 2007), o produtor 

teria uma renda extra anual de U$$ 1,12/ha. Lembrando que, neste breve levantamento, não 

foram contabilizados os custos do ciclo do MDL (pagamento de EoD e taxas de registro), nem 

de uma possível consultoria para elaboração do DCP. Além disso, o valor da tonelada de CO2 

citado possui grande variação, tendo em vista que esse valor já chegou a €14 (CASTILHO, 

2007- UNEP). 

Outros estudos com sistemas integrados de produção, também apontam que esse tipo 

de manejo é eficiente em acumular carbono e reduzir emissões de GEE e afirmam ainda que, 

estratégias para aumentar ainda mais o sequestro de carbono no solo e reduzir as emissões de 

GEE devem ser desenvolvidas, pois este é um sistema que fornece muitos serviços ambientais 

e benefícios econômicos em regiões tropicais e subtropicais brasileiras (SALTON et al.,2014; 

PIVA, 2012;DIECKOWet al., 2015;BAYER et al., 2014). 

6.3.2 Estoques de carbono no solo 

 Conforme mostrado na presente tese, a ILPF contribuiu com o aumento dos estoques de 

carbono no solo. A figura 25 mostra os estoques de carbono para os quatro tratamentos 

avaliados. 
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Figura 25 - Estoques de carbono nos tratamentos: Eucalipto, Lavoura, Pecuária e ILPF, coletados em 2011 e 
2014, e Mata Nativa 

 Conforme dito na seção 3.3 desta tese e com os dados apresentados na figura 25, a ILPF 

foi o sistema com o maior incremento nos estoques de carbono (7,83%), seguindo da 

pastagem com 3,94% e lavoura com 0,65% em três anos de experimento. 

 Seguindo o exemplo e a lógica dos cálculos de emissão de GEE acima, para avaliar o 

potencial da ILPF no incremento dos estoques de carbono em detrimento de um monocultivo 

de soja foi feita a seguinte conta: 

� Incremento de carbono da lavoura em três anos: 68,76 – 68,31 = 0,45 Mg/ha 

� Incremento de carbono do ILPF em três anos: 70,14 – 64,64 = 5,50 Mg/ha 

� Adicionalidade = 5,50 - 0,45 = 5,05 Mg/ha 

 

 Considerando que o incremento dos estoques de carbono seria de 5,05Mg/ha em três 

anos, o aumento anual seria de 1,68Mg/ha. Usando o mesmo valor da tonelada de CO2e de U$ 

3,50, a renda extra anual para o produtor seria de U$ 5,89 (3,50*1,68) por hectare. 

 Sendo assim, somando-se os valores das reduções de emissões de GEE com os de 

estoque de carbono, temos o seguinte acumulado de CO2e: 

� CO2e proveniente das reduções de emissões: 320,64 Kg/ha.ano 

� CO2e proveniente do acúmulo de matéria orgânica do solo: 1,68Mg/ha.ano 

� Total de CO2e gerado pelo sistema de ILPF: 1,68 + 0,32= 2,0Mg/ha.ano 
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6.3.3 Reflorestamento 

 Neste subitem, será abordado a importância e potencial do componente florestal da 

ILPF, para mitigação GEE, sumidouro de CO2, restauração de áreas degradadas e uso do 

plantio de florestas no âmbito de projetos do MDL. 

 Como colocado nos itens anteriores, a ILPF é uma alternativasustentável, do que a 

monocultura tradicional, propiciando a geração de serviços ambientais, entre os quais o 

sequestro de carbono, que pode ser quantificado no mercado em nível internacional. No 

contexto das negociações do Protocolo de Quioto, da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, as únicas atividades de projeto elegíveis envolvendo o setor 

florestal, voltadas para a contabilidade de carbono através da remoção de CO2 da atmosfera, 

são florestamento e reflorestamento (KRUG, 2008). 

 O projeto FLORAM foi o primeiro projeto a envolver atividades de reflorestamento e 

florestamento em larga escala no Brasil, feito pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 

USP. Esse projeto teve como objetivo reflorestar, com espécies adaptadas de crescimento 

rápido e grande fitomassa, 14 milhões de hectares num prazo de 20 a 30 anos (AB`SABERet 

al., 1990). Depois desta iniciativa, outro projeto de grande escala, é o Plano ABC que tem 

como um de seus objetivos, implementar florestas plantadas em três milhões de hectares até 

2020. 

 De acordo com FAO (2016), a silvicultura quando bem manejada, promove muitas 

vantagens que propiciam o desenvolvimento social e econômico. O plantio de florestas sejam 

elas nativas ou exóticas, são importantes sumidouros de carbono, uma vez que, estas retiram o 

CO2 da atmosfera e estocam o carbono (biomassa acima e abaixo do solo).  

 De acordo com Ab`Sáber et al. (1990), a industrialização adequada dos produtos de 

origem florestal se apresenta como uma sólida coluna de sustentação para um 

desenvolvimento social e econômico de extrema importância, pelo seu caráter fortemente 

indutor de atividades regionais. Em que as atividades ligadas ao reflorestamento e aos 

processos de beneficiamento e industrialização dos produtos e subprodutos florestais se 

constituem numa poderosa alavanca indutora de desenvolvimento social e econômico 

(AB’SÁBERet al., 1990). Segundo Fearnside (2000), o benefício do carbono de plantações 

depende do que é feito com a madeira colhida. O uso do carvão vegetal, que substitui o carvão 

mineral na indústria de ferro e aço no Brasil, por exemplo, promovem grande redução de 
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GEE, através da substituição de óleo fóssil. 

 No documento “FAO's tropical forestry - Actionplan”, o uso de florestas plantadas 

ligadas ao setor de mudança de uso da terra é muito relevante. Uma vez que, a silvicultura e 

agricultura possuem uma interface muito grande, pois a floresta propicia a conservação da 

base de recursos para a agricultura, através do manejo de bacias hidrográficas e controle da 

desertificação. Além disso, a integração da silvicultura em sistemas agrícolas, como a ILPF, 

promove melhorias nas propriedades físicas e químicas do solo e ganhos financeiros devido 

ao aumento da produtividade. 

 A floresta sempre forneceu suporte aos sistemas agrícolas tradicionais e a segurança 

alimentar das populações rurais. Com o advento da agricultura moderna e sua ênfase em 

commodities, essas ligações foram rompidas. Consequentemente, os sistemas agrícolas que 

possuem sinergias com o componente florestal devem ser reforçados e usados como uma 

segunda frente na produção de alimentos (FAO, 2016). 

 Desta forma, sistemas integrados como ILPF, oferecem a possibilidade de armazenar 

carbono na biomassa da vegetação através da silvicultura em áreas já desmatadas em lugar de 

cortar florestas com alta biomassa, contribuindo assim para a diminuição do desmatamento 

(FEARNSIDE, 2000). 

 Segundo Silva e Arakaki (2012), a possibilidade de recebimento desse ativo pode 

auxiliar nos custos de implantação do projeto, assim como se tornar um capital de giro, e, por 

meio dessa diversificação, complementaria a renda das propriedades que o adotam.  

 De acordo com Krug (2008), o potencial do plantio de florestas depende do tipo de 

reflorestamento/florestamento almejado, pois no caso de plantações com nativas, a taxa de 

crescimento anual é menor do que no caso de plantações com exóticas (do tipo Pinus ou 

Eucalyptus). 

 O uso do componente florestal dentro da ILPF pode ser feito com espécies exóticas de 

rápido crescimento como o Pinus e Eucalipto, por exemplo, ou por plantas nativas da área, 

com potencial para fruticultura. Neste último caso, o uso do componente florestal pode ser 

usado para recuperação de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, além de 

ser mais uma fonte produtiva dentro da propriedade. 
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6.3.4Considerações finais 

 O ciclo do projeto no âmbito do MDL é demorado e oneroso, principalmente se for feito 

em pequenas áreas. Uma forma de reduzir os custos de transação do MDL e aumentar as 

receitas provenientes do mesmo é trabalhar de forma cooperada.  

 Um ponto importante a ser levantado é que, ao se contabilizar todos os possíveis 

rendimentos provenientes da venda dos créditos de carbono, os valores financeiros 

repassados, mesmo quando baixos, não são desprezíveis, uma vez que estes advêm de um 

ativo anteriormente não internalizado. De modo geral, pode-se concluir que a comercialização 

de créditos de carbono tende a agregar receitas, aumentando a viabilidade de projetos 

relacionados ao setor agrícola e florestal. 

 De acordo com Silva e Arakaki (2012), a comercialização do carbono sequestrado 

torna-se potencializada num sistema produtivo de integração lavoura-pecuária-floresta. Isso 

ocorre uma vez que se maximiza a capacidade produtiva de um ativo que antes era 

inutilizado, não desconsiderando outros possíveis benefícios secundários, como a geração de 

energia e a produção de biofertilizantes, que ocorrem com o uso de biodigestores na 

suinocultura, por exemplo. 

 Em relação ao potencial de uso do MDL florestal e tendo em vista o grande número de 

áreas degradadas, o uso de projetos florestais de MDL, em áreas com ILPF, poderia gerar 

divisas aos produtores locais, assim como estimular o reflorestamento dessas áreas (SILVA; 

ARAKAKI, 2012). 

 O mercado de carbono e o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta serão 

considerados mais próximos de um instrumental de desenvolvimento quanto maiores forem as 

alternativas de aferir renda por meio da mesma atividade produtiva. Assim, partindo do 

pressuposto que a valoração dos serviços ambientais de sequestro de carbono e redução de 

emissão de GEE, e sua consequente comercialização, possibilitam a geração de renda pela 

conservação e/ou utilização mais adequada da área produtiva (SILVA; ARAKAKI, 2012). 

Em alguns projetos as receitas provenientes do MDL não são o principal ganho para o 

produtor. Um estudo feito por Simão e Amodeo (2011), mostrou que a venda dos créditos foi 

o menor benefício, pois com a instalação do biodigestor, foi possível gerar energia com a 

queima do metano e reduzir os custos da propriedade, além dos ganhos ambientais e de 

qualidade de vida (redução de insetos, mau cheiro, dentre outras). Vale ressaltar que no 
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Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, os pagamentos são baseados em resultados de 

mitigação, e co-benefícios (redução da erosão, melhoria da qualidade dos corpos hídricos, 

paisagem, fertilidade do solo, etc..) não são recompensados financeiramente. 

 De acordo com o AR4 (SMITH et al., 2007), o sequestro de carbono do solo é o 

mecanismo responsável pela maior parte do potencial de mitigação, com uma contribuição 

estimada de 89% do potencial técnico. No entanto, apesar do potencial técnico significativo 

para a mitigação na agricultura, há evidências de que pouco progresso foi alcançado na 

implementação de medidas de mitigação em escala global e principalmente em como 

monitorar, reportar e verificar essas alterações. 

 Tendo em vista o exposto acima, a ILPF tem grande potencial de mitigação, além de 

promover diversos serviços ambientais (redução de GEE, sequestro de C, melhoria na 

fertilidade do solo, mananciais, diversificação da produção, aumento de produtividade, dentre 

outros). No entanto, sua viabilidade no âmbito do MDL ainda precisa percorrer um grande 

caminho. O quesito mais importante para que isso ocorra é a criação de uma metodologia que 

consiga contabilizar as reduções de emissões e o aumento dos estoques de carbono, para que 

assim, seus resultados sejam monitoráveis, reportáveis e verificáveis. 
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7 CONCLUSÃO 

 

i. Em decorrência do regime de adubação nos sistemas avaliados, pode-se observar 

grandes alterações na fertilidade do solo, especialmente nos sistemas lavoura e ILPF, 

sistemas estes que receberam as maiores doses de fertilizantes. O P e K foram 

elementos que mais variaram no solo. 

ii. Embora o N tenha sido aplicado em grandes doses nos sistemas lavoura e ILPF, os 

incrementos nos teores e estoques de N não diferiram dos demais sistemas avaliados. 

A área sob pastagem (maior valor absoluto de C) e ILPF (maior taxa de incremento), 

que apresentaram regimes muito distintos de entrada de N, foram os que mais se 

destacaram no incremento dos estoques. 

iii. Todos os tratamentos avaliados apresentaram aumento dos teores de carbono nas 

camadas superficiais e estes valores diminuíram com o aumento da profundidade do 

perfil de solo, comprovando que áreas agrícolas quando bem manejadas através de 

práticas de manejo conservacionistas podem proporcionar o aumento dos estoques de 

carbono. Esse aumento se deve à adição de resíduos vegetais provenientes das culturas 

nas camadas mais superficiais. Os resultados de palinofácies também corroboram essa 

prerrogativa, tendo em vista a grande presença de fragmentos ligno-celulósicos nas 

camadas mais superficiais, sendo estes materiais em diferentes graus de 

decomposição. 

iv. Os estoques de matéria orgânica do solo promovidos pela pecuária (71 MgC/ha) e 

ILPF (70 MgC/ha) obtidos em 2014 são bem próximos aos valores encontrados na 

mata nativa (75 MgC/ha). Apesar do tratamento Pecuária ter apresentado os maiores 

valores absolutos de estoque de carbono, o tratamento com Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta apresentou o maior incremento nesses estoques em três anos de 

experimento (5,5 MgC/ha), provavelmente devido ao consórcio da lavoura e pecuária 

com o componente florestal. Além de ter sido o único tratamento que teve incremento 

de nitrogênio em todas as três camadas avaliadas e o que teve o maior percentual de 

ganho de carbono (8%) nesses três anos. Além do fator limitante do nitrogênio no 

tratamento integrado, ocorre o consórcio da pastagem com a lavoura (composta de 

milho e soja), a gramínea da pastagem contribui com grande quantidade de biomassa 

de alta C/N, proporcionando um aumento da persistência da cobertura do solo 

contribuindo para o acúmulo de carbono orgânico do solo. 
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v. A fração leve da matéria orgânica se mostrou um bom indicador para avaliação de 

manejo de solo, tendo em vista que esta respondeu às alterações em curto prazo de 

tempo. 

vi. Os dados de estoques de carbono apresentados juntamente com os dados de emissão 

de gases de efeito estufa, mostram o potencial dos sistemas de Integração Lavoura –

Pecuária – Floresta em projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Sendo esta tecnologia uma alternativa mais sustentável, do que a monocultura 

tradicional, propiciando a geração de serviços ambientais, entre os quais, o sequestro 

de carbono e redução das emissões de gases de efeito estufa, que pode ser quantificado 

no mercado em nível internacional. No entanto, sua viabilidade no âmbito do MDL 

ainda precisa percorrer um grande caminho. O quesito mais importante para que isso 

ocorra é a criação de uma metodologia que consiga contabilizar as reduções de 

emissões e o aumento dos estoques de carbono, para que assim, seus resultados 

possam ser monitorados, verificados e reportados. A metodologia usada nesta tese é 

um primeiro passo, no entanto, mais estudos são necessários para refinar e validar a 

metodologia. 
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9 ANEXO  
 
HISTÓRICO DA ADUBAÇÃO 

(continua) 

Safra: 2011/2012 

Data Atividade Subatividade Cultura Insumo Coeficiente Tratamento/Repeticão 

19/10/2011 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Soja 00-20-20 400,00kg/ha 

L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

27/10/2011 Subsulcagem Florestal Eucalipto 
Superfosfato 

Simples 
350,00Kg/ha 

F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

12/11/2011 Plantio Manual (mudas) Eucalipto 00-20-20 200,00kg/ha 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

12/11/2011 Plantio Manual (mudas) Eucalipto Adubo fosfatado 350,00kg/ha 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

30/11/2011 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 

Pecuária de 

corte 
04-30-16 400,00kg/ha P (1,2,3,4) 

13/12/2011 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 96,40kg/ha 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

10/01/2012 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 96,40kg/ha 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

20/01/2012 
Controle de 

plantas daninhas 
Roçagem manual Eucalipto 20-00-20 96,40 kg/ha 

F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

09/02/2012 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Milho 04-30-16 375,00kg/ha 

L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

16/03/2012 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 20,00kg/ha F (2,3) 

16/03/2012 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 26,00kg/ha F (1,4) 

19/03/2012 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 20,00kg/ha F (2,3) 

19/03/2012 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 26,00kg/ha F (1,4) 

Safra: 2012/2013 

19/10/2012 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Soja 00-20-20 350,00kg/ha 

L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

07/01/2013 Adubacão Cobertura Eucalipto 20/05/2020 0,12kg/árvore 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

19/02/2013 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Milho 08-28-16 300,00kg/ha 

L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

15/03/2013 Adubação Cobertura Eucalipto 20-00-20 0,12kg/árvore 
F (1,2,3,4), ILPF 

(1,2,3,4) 

19/03/2013 Abudação Cobertura Milho uréia 130,00kg/ha L (1,2,3,4) 

03/04/2013 Adubação Cobertura Milho uréia 210,00kg/ha 
L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

Safra: 2013/2014 

01/10/2013 Correção de solo Aplicação de CaCO3 Soja 
CaCO3 

dolomítico 
15000,00kg/ha 

L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

18/10/2013 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Soja 00-20-20 200,00kg/ha L (1,2); ILPF (1,2) 

18/10/2013 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Soja 00-20-20 400,00kg/ha L (3,4); ILPF (3,4) 

11/02/2014 Adubação Cobertura Milho 04-30-16 450,00kg/ha 
L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 

28/03/2014 Adubação Cobertura Milho uréia 300,00kg/ha 
L (1,2,3,4); ILPF 

(1,2,3,4) 
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HISTÓRICO DA ADUBAÇÃO 
(conclusão) 

Safra: 2014/2015 

Data Atividade Subatividade Cultura Insumo Coeficiente Tratamento/Repeticão 

30/10/2014 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Soja 00-20-20 200,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

28/02/2015 Adubação Cobertura Milho 04-30-16 350,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

25/03/2015 Adubação Cobertura Milho uréia 222,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

02/04/2015 Adubação Cobertura 
Pecuária de 

corte 
20-00-20 250,00kg/ha P (1,2,3,4) 

Safra: 2015/2016 

15/10/2015 Correção de solo Aplicação de CaCO3 Soja 
CaCO3 

dolomítico 
15000,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

08/12/2015 Adubação Cobertura 
Pecuária de 

corte 
Adubo fosfatado 200,00kg/ha P (1,2,3,4) 

20/02/2016 Plantio 
Mecanizado(semeadura 

em linhas) 
Milho 04-30-16 350,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

16/03/2016 Adubação Cobertura Milho Super triplo 230,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

18/03/2016 Adubação Cobertura Milho uréia 155,00kg/ha L (1,2,3,4); ILPF (1,2,3,4) 

 

 

 

 


