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RESUMO 
SIMON, Cátia Aparecida Simon. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Atributos microbiológicos do solo cultivado com soja em sucessão a diferentes 
coberturas vegetais no sistema de semeadura direta.  
Professora Orientadora Doutora: Marivaine da Silva Brasil. 

Os atributos microbiológicos podem ser utilizados para o acompanhamento da 
qualidade de um solo agrícola e indicar o manejo adequado da cultura sob ele. No 
sistema de semeadura direta, a camada produzida pelo material vegetal favorece a 
infiltração de água das chuvas, diminui perda de água por evaporação, favorece o 
aumento da comunidade microbiana e da comunidade de invertebrados do solo, 
podendo ainda, dependendo do tipo de material vegetal aportado, induzir a liberação 
de enzimas específicas no solo, influenciando no processo de ciclagem de 
nutrientes. Assim, estudos relacionados à atividade microbiana e carbono da 
biomassa microbiana quando relacionados à fitomassa vegetal, fornecem evidências 
sobre as mudanças nas propriedades orgânicas do solo, causadas pelo tipo de 
cultivo explorado. Objetivou-se avaliar o efeito residual de plantas de cobertura 
antecessoras ao cultivo da soja nos atributos microbiológicos de um Latossolo 
Vermelho distrófico. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos 
casualizados, com sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram 
formados pelas coberturas vegetais: sorgo, milheto, Urochloa ruziziensis, nabo 
forrageiro, Urochloa brizantha, crambe e uma área de pousio, sendo as coberturas 
semeadas em sucessão a cultura da soja. Para as avaliações foram coletadas 21 
amostras de solo, compostas de 25 subamostras, cada uma retirada 
perpendicularmente a linha de plantio no estádio de florescimento da soja, na 
profundidade de 0,0 – 0,10 m. Foram avaliados o C-BM, a respiração basal do solo 
(C-CO2), quociente metabólico (qCO2), atividade enzimática da fosfatase ácida 
(EFA) e β-glucosidase (EBG), e a fitomassa vegetal (FTM) produzida pelas 
diferentes plantas de cobertura. Todas as variáveis estudadas apresentaram 
diferença significativa, sendo que para o C-BM os solos cultivados com palhada de 
gramíneas propiciaram maiores valores de média, diferindo apenas do solo sob 
palhada do sorgo. Para o C-CO2 o solo sob palhada do crambe e milheto 
proporcionaram maiores valores de média quando comparados às demais plantas 
de coberturas e a área de pousio. O menor valor de qCO2 foi obtido na área de 
pousio (2,74 mg CO2 kg-1 Cmic). A EFA e EBG variaram entre 581,56 a 451,63 e de 
94,58 a 143,25 µg p-nitrofenol g solo-1 h-1, respectivamente. O solo cultivado com U. 
brizantha apresentou maior valor para a EFA e EBG, quando comparada as demais. 
Houve correlação significativa e positiva entre a EBG e o C-BM e a EBG C-CO2 do 
solo. Houve efeito significativo para a correlação de FTM e qCO2, assim como houve 
correlação significativa entre o qCO2 e C-BM, no entanto esta foi negativa. A U. 
ruzizienses é a planta de cobertura mais indicada, porque a sua fitomassa com alto 
valor de relação C/N e baixo valor de EBG sob ela permitem a proteção do solo por 
um período maior, além de que para essa planta a atividade microbiana se mostrou 
favorecida, apresentando maiores valores de EFA, C-BM e menor qCO2. O solo sob 
palhada de sorgo proporcionou menor eficiência microbiana. O solo sob palhada de 
nabo forrageiro e crambe apresentaram maior fitomassa, porém seus resíduos 
vegetais são degradados mais facilmente pela ação microbiana. 

PALAVRAS–CHAVE: Fosfatase ácida. β-glucosidase. Quociente metabólico.
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ABSTRACT 

SIMON, Cátia Aparecida Simon. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
Microbiological attributes of soil cultivated with soybean in succession to different 
vegetation cover in the no - tillage system. 
Author: Cátia Aparecida Simon 
Adviser: Marivaine da Silva Brasil. 
 

Microbiological attributes can be used to monitor the quality of an agricultural soil and 
indicate the appropriate management of the crop under it. In the direct sowing 
system the layer produced by the vegetal material favors the infiltration of rainwater, 
reduces water loss through evaporation, favors the increase of the microbial 
community and the invertebrate community of the soil. In addition, the type of plant 
material deposited on the soil can induce the release of specific enzymes in the soil, 
influencing the nutrient cycling process. Thus studies related to microbial activity, 
microbial biomass carbon when related to plant biomass provide evidence on 
changes in soil organic properties, caused by the type of crop explored. The 
objective of this study was to evaluate the residual effect of cover crops on soil 
cultivated with soybean in microbiological attributes. A randomized block design with 
seven treatments and three replications was used. The treatments were formed by 
the vegetal coverages: sorghum, millet, Urochloa ruziziensis, forage turnip, Urochloa 
brizantha, crambe and a fallow area, the coverages being sown in succession to the 
soybean crop. For the evaluations, 21 soil samples, composed of 25 subsamples, 
were collected perpendicular to the planting line at the soybean flowering stage, at a 
depth of 0.0 - 0.10 m. C-BM, basal respiration (C-CO2), metabolic quotient (qCO2), 
enzymatic activity of acid phosphatase (EFA) and β-glucosidase (EBG) were 
evaluated, and plant biomass (TMF) produced by different Cover plants. All the 
variables studied presented a significant difference, and for C-BM the soils cultivated 
with grass straw provided higher mean values, differing only from soil under sorghum 
straw. For the C-CO2 the soil under straw of the crambe and millet provided higher 
values of average when compared to the other plants of coverings and the area of 
fallow. The lowest value of qCO2 was obtained in the fallow area (2.74 mg CO2 kg-1 
Cmic). EFA and EBG ranged from 581.56 to 451.63 and from 94.58 to 143.25 μg p-
nitrophenol g soil-1 h-1, respectively. Soil cultivated with U. brizantha presented higher 
values for EFA and EBG, when compared to the others. There was a significant 
correlation between EBG and C-BM and C-CO2 of the soil, indicating that the higher 
the EBG activity, the higher the C-BM and the C-CO2. There was a significant effect 
for the correlation of FTM and qCO2, as well as a significant correlation between 
qCO2 and C-BM, but this was negative. U. ruzizienses is the most suitable cover 
plant because its phytomass with a high value of C/N ratio and low EBG value under 
it allow the protection of the soil for a longer period, besides that for this plant the 
microbial activity Was favored, presenting higher values of EFA, C-BM and lower 
qCO2. The soil under straw of sorghum provided lower microbial efficiency. The soil 
under straw of forage turnip and crambe showed bigger phytomass, but their vegetal 
residues are degraded more easily by the microbial action. 

KEY-WORDS: Acid phosphatase. Β-glucosidase. Metabolic quotient.
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1. INTRODUÇÃO  

O uso de sistemas cultivados com diferentes espécies vegetais como 

gramíneas, brássicas e leguminosas podem propiciar a formação de resíduos 

vegetais sobre o solo, maior fixação e reciclagem de nutrientes, podendo aumentar o 

rendimento de grãos de uma determinada cultura cultivada em sucessão, resultando 

assim em benefícios para o sistema de semeadura direta (SILVA et al., 2007).  

A utilização de plantas de cobertura deve ser vista com cuidado, e deve-se 

observar a produção de fitomassa e a capacidade de acumular N, juntamente com a 

relação carbono/nitrogênio permitem estimar o potencial das plantas de cobertura 

em incrementar a oferta de N para as culturas sucessoras, enfatizando assim a 

importância para a escolha de plantas de cobertura (BOER et al., 2007). 

A dinâmica de decomposição de resíduos vegetais é dependente da natureza 

do material, do volume de sua produção, do manejo da cultura de cobertura, da 

fertilidade, dentre outros fatores abióticos do solo e do ambiente, sendo que estes 

fatores isolados ou em conjunto podem influenciar a atividade biológica do solo 

(ALVARENGA et al., 2001). Dessa maneira, a comunidade microbiana pode ser 

influenciada pelo tipo de material vegetal depositado sobre o solo, no qual a 

população de microrganismos é o principal agente das transformações dos ciclos 

biogeoquímicos do carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S), 

funcionando como compartimento reserva de nutrientes e agentes catalizadores de 

mineralização (SOUZA et al., 2010).  

A produção de enzimas extracelulares por micro-organismos e raízes de 

algumas gramíneas como a enzima fosfatase ácida e a β-glucosidase, é essencial 

para o processo de decomposição do material orgânico vegetal, devido a sua ação 

na mineralização de nutrientes, como é o caso da enzima fosfatase ácida, e da 

degradação de celulose para a enzima β-glucosidase, permitindo a estas enzimas a 

atuação como indicadores sensíveis da qualidade do solo (ALLISON et al., 2007). A 

análise da atividade enzimática do solo, bem como a quantificação do carbono da 

biomassa microbiana (C-BM), a respiração basal do solo (C-CO2) e do quociente 

metabólico (qCO2) microbiano, podem ser utilizados para indicar o potencial do solo 

em relação a reações bioquímicas e ainda fornecer dados importantes para o 

entendimento do funcionamento do sistema solo, além de fornecer informações para 

práticas de manejo (ADAMCZYK et al., 2014).  
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Informações sobre as alterações na biomassa microbiana e atividade 

enzimática da mesma em consequência do uso de diferentes plantas de cobertura 

podem fornecer informações importantes para tomada decisão para uso da planta 

que poderá contribuir para uma melhor produtividade da cultura desejada, bem 

como para a qualidade e fertilidade do solo. 

Diante do exposto objetivou-se avaliar o efeito residual de diferentes plantas de 

cobertura do solo cultivado com soja em semeadura direta nos atributos 

microbiológicos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Plantas de cobertura 

As plantas de cobertura são aquelas cultivadas geralmente na entressafra, 

mais especificamente para produção de massa vegetal destinada à cobertura da 

superfície do solo (SALTON; TOMAZI, 2014). A sua utilização é uma estratégia 

capaz de aumentar a sustentabilidade dos agrossistemas, fornecendo benefícios 

para as culturas de interesse econômico, para o solo e o ambiente, sendo uma 

alternativa economicamente viável quando se leva em consideração a diminuição da 

a incidência de plantas daninhas, devido ao menor consumo de produtos químicos 

(GAMA-RODRIGUES et al., 2007).  

O uso de plantas de cobertura proporciona a proteção do solo, gerando 

efeitos diversos como: reduções da erosão do solo, da temperatura e da amplitude 

térmica do solo, das perdas de água por evaporação e manutenção de umidade do 

solo, maior reciclagem e disponibilização de nutrientes para as plantas cultivadas em 

sequência, acúmulo de material orgânico (carbono) ao solo, além de expressivo 

impacto na redução da incidência de plantas daninhas (SALTON; TOMAZI, 2014). 

A produtividade da soja por exemplo pode ser influenciada pela prática do uso 

de plantas de coberturas, um exemplo dessa afirmação foi observado por Veronese 

et. al. (2012) avaliando o efeito de plantas de cobertura e da calagem sobre a 

produtividade da soja, onde os autores afirmaram que independentemente da 

calagem as plantas de cobertura como o milheto e a U. ruziziensis proporcionaram 

maior concentração foliar de fósforo e aumentaram a produtividade da cultura. Tem 

sido relatado que a utilização de plantas de cobertura em sucessão á cultivos de 

soja em sistema de plantio direto, no qual as gramíneas e plantas de cobertura da 
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família das crucíferas merecem destaque devido às suas características 

morfológicas e fisiológicas, uma vez que podem contribuir para aumento da matéria 

orgânica do solo, aumentar a tolerância ao estresse edafoclimático, influenciar na 

propriedade física do solo em decorrência ao seu sistema radicular, aumentar a 

produção de fitomassa sobre o solo e consequentemente o acúmulo e liberação de 

nutrientes pela palhada vegetal (KOLLET et al., 2006; PEREIRA FILHO et al., 2003; 

LIMA; FINAMORE, 2016). 

As plantas da família poaceae como as braquiárias (Urochloa ruziziensis, 

Urochloa brizantha), milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. BR) e sorgo (Pennisetum 

glaucum (L.) R. BR.), são utilizadas com frequência como plantas de cobertura, 

devido ao seu sistema radicular volumoso, formando camada espessa de palhada 

sobre o solo (MAIA et al., 2000). Além do mais, após a dessecação e morte destas 

plantas, inicia-se o processo de decomposição, deixando canais e galerias no 

interior do solo, e consequentemente aumentando a matéria orgânica do solo que 

influencia diretamente o desenvolvimento e cultivo de soja (SALTON; TOMAZI 

2014).  

A utilização do crambe (Crambe abyssinica Hochst) como planta de 

cobertura, é uma opção para produção de biodiesel, e também é excelente 

alternativa para a rotação de culturas, no qual seu cultivo favorece a tolerância a 

pragas e promove boa cobertura de palhada sobre o solo no período de inverno 

(JASPER et al., 2010). O crambe é uma cultura de inverno, apresenta sistema 

radicular profundo e pivotante, favorecendo a formação de galerias nas camadas 

mais profundas do solo, promovendo maior aeração e consequentemente melhorias 

na fauna edáfica, despertando assim grande interesse (PANNO; PRIOR, 2009).  

Outra cultura com grande potencial para cultivo no inverno é o nabo forrageiro 

(Raphanus sativus L.), podendo ser cultivado em rotação de culturas no sistema de 

plantio direto. A espécie desenvolve-se bem em solos pobres, suas raízes 

descompactam o solo e apresentam maior acúmulo de nutrientes principalmente 

nitrogênio e fósforo, tornando o nabo uma importante espécie para fazer parte de 

esquemas de rotação de culturas (OHLAND et al., 2005). 
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2.2 Qualidade do solo 

A qualidade do solo é conceituada por Doran e Parkin (1994) como a 

capacidade do solo em exercer várias funções dentro dos limites do uso da terra e 

do ecossistema, promovendo assim a sustentabilidade da produtividade biológica, 

além de melhorias na qualidade ambiental, e contribuir para a nutrição de vegetais 

pela disponibilização de nutrientes que poderão ser adquiridos posteriormente por 

outros organismos dentro da cadeia trófica.  

A avaliação da qualidade do solo é complexa, uma vez que deve-se levar em 

conta as propriedades intrínsecas, interações com o ecossistema e a forma de 

utilização do mesmo pelo homem (COSTA et al., 2006). 

Segundo Vezzani e Mielniczuk (2001), a avaliação da qualidade do solo é o 

resultado de interações entre minerais, plantas e a biota edáfica, levando-se em 

conta o fluxo de energia e matéria que são controlados pelos compostos orgânicos, 

além do mais os estudos que procuram avaliar a qualidade do solo buscam 

relacionar a diversidade microbiana com a ciclagem de nutrientes a fim de conhecer 

as funções exercidas por essa microbiota e procurar soluções viáveis para o melhor 

manejo da cultura de interesse, dando ênfase para a palhada depositada sobre o 

solo devido ao seu papel importante dentro da qualidade do solo (VEZZANI; 

MIELNICZUK 2001).  

 

2.3 Indicadores microbiológicos 

 Os indicadores microbiológicos podem ser descritos como a fração viva da 

matéria orgânica do solo, como a fauna edáfica e as raízes dos vegetais ambos 

conexos ao funcionamento do solo por meio de inter-relações entre eles e com os 

componentes físicos e químicos do solo (MENDES et al., 2009). O carbono da 

biomassa microbiana do solo, a respiração basal do solo e as atividades enzimáticas 

são parâmetros que podem ser utilizados como indicadores da atividade microbiana 

no solo (CARNEIRO et al., 2008).  

O carbono da biomassa microbiana do solo está associado a taxa de 

respiração basal e a presença de enzimas específicas, desta maneira pode-se dizer 

que esta avaliação envolve todos os componentes vivos do solo (SANTOS; MAIA, 

2013). Porém, somente a avaliação isolada desse parâmetro não reflete 

precisamente as alterações na qualidade do solo, no entanto quando associado a 
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matéria orgânica este se torna um indicador alternativo para comparar a qualidade 

do solo sob diferentes manejos (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007).  

Além do carbono da biomassa microbiana, a respiração basal do solo é 

decorrente da oxidação biológica do material orgânico a CO2 pelos micro-

organismos aeróbios é utilizada para quantificar a atividade microbiana e é 

diretamente relacionada com o conteúdo de matéria orgânica e com a biomassa 

microbiana (ALEF; NANNIPIERI, 1995). Altas taxas de respiração podem indicar 

tanto um distúrbio ecológico como um alto nível de produtividade do ecossistema 

devendo ser analisada em cada contexto (SANTOS; MAIA, 2013).  

 As enzimas nos solos são provenientes de fontes animais, vegetais e 

principalmente de origem microbiana e são essenciais para a ciclagem de nutrientes 

do solo e, portanto, fundamental para disponibilização dos mesmos tanto para 

microbiota e quanto para plantas (SUKLA; VARMA, 2011). Enzimas como a 

fosfatase ácida e a β-glucosidase são chaves para a o processo de mineralização de 

fósforo e degradação da celulose respectivamente. 

As fosfatases são secretadas pelas raízes de plantas e por micro-organismos, 

presentes no solo catalisando a hidrólise de ésteres de fosfatos, liberando fosfato 

solúvel a partir do fósforo orgânico, no qual sua atividade é influenciada pelos 

valores de P, pH, temperatura, conteúdo de matéria orgânica e outros (TABATABAI, 

1994). Resultados obtidos por Carneiro et al. (2008) mostram que altas 

concentrações das enzimas fosfatases ácidas foram encontradas em plantio de 

gramíneas, e que estes valores provavelmente estão associados ao sistema 

radicular fasciculado, concentrando-se nos primeiros 0,10 m de profundidade e 

resultando em maior entrada de carbono no solo, via rizosfera e necromassa, 

atuando na ativação da microbiota do solo. 

A β-glucosidase é uma das enzimas mais comuns encontradas no solo, tem 

papel fundamental na hidrólise de celobiose, pois esta atua na etapa final de 

degradação da celulose, liberando a glicose (MAKOI; NDAKIDEMI, 2008). Sua 

atividade está ligada à liberação de açúcares de baixo peso molecular a partir da 

decomposição da matéria orgânica no solo, os quais são importantes fontes de 

energia metabólica para a microbiota do solo (BANDICK; DICK, 1999), esta enzima 

ainda pode ser liberada tanto por microrganismos como por plantas e células 
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animais, sendo sua atividade é influenciada pela temperatura do solo, pH, qualidade 

e conteúdo de matéria orgânica (TABATABAI, 1994). 

 Os níveis de enzimas em sistemas de solo variam em quantidades 

principalmente devido ao fato de que cada tipo de solo tem diferentes quantidades 

de conteúdo de matéria orgânica, composição, atividade de seus organismos vivos e 

intensidade dos processos biológicos. Na prática, as reações bioquímicas são 

trazidas em grande parte através da contribuição catalítica de enzimas e substratos 

variáveis que servem como fontes de energia para os micro-organismos (MAYOR et 

al., 2016).   

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Campus de Chapadão do Sul, em uma lavoura com cultivo de soja, 

com rotação de milho em sistema de semeadura direta por três anos. Sua altitude é 

de 786m, o clima é classificado por Köppen como tipo Aw, tropical úmido, com 

temperatura média em torno de 29°C, tendo precipitação pluviométrica média anual 

de 1.850 mm, com concentração de chuva no verão e seca no inverno (Figura 1) 

(CUNHA et al., 2013). 

 

 

Figura 1 - Preciptação, temperaturas média mensal (TMÁX) e minima (TMIN) 

observado durante a condução do experimento de acordo com dados fornecidos 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Chapadão do Sul, MS. 
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O solo, em todas as coberturas vegetais foi classificado como Latossolo 

Vermelho distrófico, de textura argilosa (EMBRAPA, 2009). Foi feita a determinação 

da análise granulométrica bem como os atributos químicos como matéria organica 

(MO), pH, fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), acidez potencial 

(H+Al), capacidade de troca cationica (CTC), saturação por bases (V%) (Tabela 1) 

do solo de cada parcela experimental.  

 

Tabela 1 - Composição granulométrica e química do solo da área experimental, 

Chapadão do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul.  

Área 
Argila Silte Areia MO pH V P K Zn Ca Mg H+Al CTC 

% % (CaCl2) % mg/dm3 cmolc/dm3 

Sorgo 41,0 19,0 40,0 2,9 5,1 50,7 14,8 53,0 15,5 2,3 1,16 3,5 7,1 
Milheto 41,0 17,0 42,0 3,2 6,2 79,6 12,4 78,0 5,5 4,8 1,65 1,7 8,3 

U. ruzizienses 38,0 11,0 51,0 2,7 5,6 72,7 20,6 86,0 8,1 3,2 1,63 1,9 6,9 
nabo forrageiro 39,0 19,0 42,0 2,3 5,4 60,3 17,3 53,0 6,7 2,9 1,21 2,8 7,0 

U. brizantha 38,0 20,0 42,0 2,9 5,4 69,0 25,1 71,0 7,4 3,4 1,54 2,3 7,4 
Crambe 42,0 20,0 38,0 3,0 5,8 67,4 21,2 70,0 5,7 3,1 1,47 2,3 7,0 
Pousio 44,0 18,0 38,0 2,6 5,8 74,0 24,4 65,0 7,2 3,9 1,90 2,1 8,1 

MO: matéria organica; pH; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; H+Al: acidez potencial;   
CTC: capacidade de troca cationica; V%: saturação por bases. 

 

As parcelas experimentais foram semeadas em faixas, no qual na vertical 

foram semeadas as plantas de cobertura e na horizontal a cultura da soja com 

cultivo rotacional de milho. As plantas de cobertura foram implantadas em faixas de 

7,4 de largura por 10 m de comprimento e de 10 x 70 m para a cultura da soja. Não 

houve rotação de culturas entre as plantas de cobertura. 

O delineamento experimental foi em blocos casualisados com sete tratamentos 

formados pelas diferentes plantas de coberturas: sorgo (Sorghum bicolor), milheto 

(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), nabo forrageiro (Raphanus sativus L,), urochloas 

(Urochloa brizantha cv. Marandu e Urochloa ruziziensis), crambe (Crambe 

abyssinica Hochst) e pousio, com três repetições.  

  No mês de março de 2015 foram feitas as semeaduras das plantas de 

cobertura, sendo as mesmas roçadas em setembro de 2015, seguido da semeadura 

direta de soja (cultivar  precoce NA5900RR) em novembro de 2015. Os manejos 

adotados para a cultura da soja, como, adubação de plantio e cobertura, controle de 

pragas, doenças e plantas daninhas, foram realizados conforme recomendado e 

requerido pela mesma. Não houve manejo para as plantas de cobertura. 
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Aos 60 dias após o plantio, em maio/2015, foram coletadas amostras da parte 

aérea de cada cobertura vegetal para determinação da massa seca. A coleta foi 

realizada com a ajuda de um quadrado de área igual a 1,0 m2, lançado 

aleatoriamente em cada parcela. A massa total dessa área foi pesada ainda em 

campo e retirada uma amostra para secagem em estufa de ventilação forçada a 

temperatura de 65 oC±5 até atingir massa constante. A partir da massa total retirada 

por parcela determinou-se a massa fresca por hectare e a partir da amostra seca em 

estufa foi calculada a produtividade de massa seca de cada cobertura. 

A amostragem do solo para a determinação dos atributos microbiológicos   foi 

realizada em fevereiro de 2016, no no estádio R2 da soja, na camada de 0,0 a 0,10 

m de profundidade. Em cada parcela foram coletadas cinco sub-amostras em três 

pontos diferentes,  alternadamente entre as duas linhas centrais de plantio da área 

util. Em cada ponto foram retirados cinco amostras de solo equidistante em 0,12 m 

com um furo no centro e dois furos de cada lado até o cenro da entrelinha. Ainda em 

campo o solo foi peneirado em uma peneira de malha de 4,0 mm, seguido de 

armazenamento em câmara fria a 4ºC, até o momento da sua utilização (REIS 

JUNIOR; MENDES, 2007). 

Para o carbono da biomassa microbiana do solo foi utilizado a metodologia de 

fumigação-extração (VANCE et al., 1987), e  para cada amostra foram feitas  três 

repetições, sendo três repetições fumigadas com cloroformio e três repetições não-

fumigadas. As amostras fumigadas foram incubadas no escuro por 24 h, em 

temperatura ambiente, durante o período de incubação as amostras não-fumigadas 

foram mantidas em temperatura ambiente, e ambas seguida de extração com K2SO4 

0,5 mol L-1.  A determinação do carbono da biomassa microbiana procedeu-se com a 

adição de H2SO4
 e H2PO4 concentrados, nas amostras fumigadas e não-fumigadas, 

seguido de titulação com sulfato ferroso amoniacal 0,0333 mol L-1.  

A atividade microbiana foi determinada pela respiração basal do solo, sendo 

determinada pela quantificação do dióxido de carbono (C-CO2) total liberado no 

processo de respiração microbiana a partir de 100 g de solo acondicionados em 

frascos de boca larga durante 11 dias de incubação em temperatura ambiente 

(27°C±5). Após a incubação procedeu-se à titulação do NaOH 0,5 mol L-1 com 

adição de 2 mL de solução de cloreto de bário 30% e fenolftaleína a 1% como 
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indicador e precipitação prévia do carbonato pela adição do cloreto de bário e do 

HCl (ALEF; NANNIPIERI, 1995).  

Para a determinação do qCO2 foi utilizado a metodologia de Anderson e 

Domsch (1993), conforme a equação: qCO2= C-CO2/C-BM; em que, C-CO2 é a taxa 

de respiração basal do solo (mg de C-CO2 kg -1), e C-BM é o carbono da biomassa 

microbiana (mg de CO2 kg -1).  

As atividades enzimáticas foram estimadas através da avaliação da fosfatase 

ácida e da β-glucosidase que foram realizadas de acordo com a metodologia 

descrita por Tabatabai (1994), utilizando a determinação colorimétrica do p-nitrofenol 

após incubação do solo com substrato específico de cada enzima, sendo p-

nitrofenol-fosfato e p-nitrofenol-β-D-glicopiranosideo, respectivamente. 

Todos os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Para a 

comparação de médias utilizou-se o teste Scott Knott a 5% de probabilidade, pelo o 

programa SISVAR (FERREIRA, 2011). Determinou-se a associação entre todos os 

parametros avaliados pelo método das correlações de Person, utilizando-se o 

programa Genes. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise de variância foram identificadas diferenças significativas para todas 

as variáveis estudadas, mostrando que o manejo do solo com diferentes tipos de 

coberturas vegetais exerce influência sobre a comunidade microbiana e sua 

atividade no solo (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Quadro da ANOVA para as variáveis de carbono da biomassa microbiana 

(C-BM), respiração basal do solo (C-CO2), quociente metabólico (qCO2), fosfatase 

ácida (EFA), β-glucosidase (EBG) e fitomassa (FTM) em plantio de soja sob 

sucessão de seis diferentes plantas de coberturas e uma área de pousio. 

Fonte de Variação GL 
QM 

C-BM C-CO2 qCO2 EFA EBG FTM 

Coberturas 6 10580,69** 661,28** 0,43** 7853,27** 913,70** 16890007,55** 

Bloco 2 5545,87 55,35 0,02 1670,59 437,94 6217,00 

Resíduo 12 1714,09 56,47 0,01 716,35 45,16 6247,72 

CV (%)  9,50 5,09 3,94 5,12 5,16 2,60 

**Significativo a 1% de probabilidade. 
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Pode-se observar que o solo sob palhada de sorgo apresentou menor C-BM, 

C-CO2, e enzima β-glucosidase, e os maiores valores para o quociente metabólico, 

fitomassa vegetal, e relação C/N (Tabela 3). Os resultados encontrados para C-BM 

corroboram com os resultados descritos na literatura como encontrado no trabalho 

de Silva et al. (2009) (453,00 g kg-1). Assim como Ferreira et al. (2007) descrevem 

valores de C-BM para as profundidades de 0,0 a 0,5 m e 0,5 a 0,10 m de 609,5 e 

507,2 mg kg-1 de C-CO2 no solo respectivamente e área de Cerrado. 

 Observa-se no estudo de Vasconcelos et al. (1999) mostra que os resíduos 

culturais de cinco genótipos de sorgo, utilizados com plantas de cobertura, afetam 

independentemente do estádio de colheita, o desenvolvimento da soja e da 

biomassa microbiana e este efeito depende do cultivar e do método de incorporação 

do resíduo cultural. 

No entanto pode-se observar que o solo cultivado sob palhada de sorgo para 

Latossolo Vermelho distrófico do Cerrado apresentou valores baixos para pH (5,1); 

saturação de bases (50,7%), potássio (53,0 mg/dm3), e alto valor para zinco (15,5 

mg/dm3) (Tabela 1). Provavelmente os menores valores para os atributos 

microbiológicos podem estar relacionados a fertilidade do solo, como por exemplo o 

elevado teor de zinco no solo, no qual de acordo com Alexandre et al. (2012) teores 

altos de metais pesados no solo acabam inibindo o crescimento das plantas, 

causam alterações nas comunidades vegetais e de micro-organismos. 

Os resultados encontrados neste trabalho indicam que a palhada do sorgo 

permanecerá por maior tempo sobre o solo, devido a sua relação C/N alta e baixa 

atividade enzimática da β-glucosidase (94,58 µg p-nitrofenol g solo-1 h-1). 

Corroborando com Makoi e Ndakidemi (2008), no qual os autores descrevem que 

quando existe a associação do tempo de decomposição com a enzima β-

glucosidase, pode-se inferir que a decomposição da palhada de sorgo é mais lenta, 

devido à pequena atividade da comunidade microbiana excretora da enzima β-

glucosidase, no qual é responsável por catalisar a celulose.  

Os resultados obtidos assemelham-se ao dos autores Torres et al. (2008), 

aonde os autores avaliaram a influência de plantas de cobertura vegetais (milheto, 

U. brizantha, sorgo forrageiro, guandu, Crotalária juncea e aveia preta) sobre a 

temperatura e umidade do solo, em Latossolo Vermelho distrófico, descrevem que a 

palhada de sorgo apresentou   uma relação carbono/nitrogênio (C/N) de 34,6:1 em 
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2001, demonstrando  maior relação de C/N da palhada de sorgo. Desta maneira 

sugere-se que a palhada do sorgo por apresentar uma relação C/N elevada, 

persistirá sob o solo. Esse fato é demonstrado também por Silva et al. (2009) 

estudando a fitomassa e a relação C/N em consórcio de sorgo e milho com espécies 

de cobertura, e os autores descrevem que o sorgo cultivado isoladamente possui 

altos valores para a relação C/N quando comparado aos tratamentos em consórcio 

(sorgo+crotalária, sorgo+guandu, sorgo+nabo, sorgo+girassol, sorgo+tremoço). No 

presente trabalho observou-se que a maior relação C/N do sorgo também foi 

preponderante, evidenciando dessa maneira  que o processo de decomposição da 

matéria organica e a comunidade microbiana do solo são influenciados pela relação 

de C/N. 

No solo sob pousio, antecedendo a cultura da soja, o valor de C-BM 

assemelhou-se aos solos sob as coberturas vegetais de milheto, Urochloa 

ruzizienses, nabo forrageiro, Urochloa brizantha e crambe. Nesse tipo de tratamento 

do solo pode crescer plantas invasoras que possivelmente influenciam a biomassa 

microbiana, como foi enfatizado por Hungria et al. (2009)   a presença de plantas 

invasoras (Conyza bonariensis, Tridax procumbens, Chromolaena maximilianii, 

Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis, Ipomoea grandifolia e Cyperus 

rotundus) no solo sob pousio em sistema de plantio direto influenciou a biomassa 

microbiana do solo, por apresentar diferentes deposições de frações vegetais no 

solo, ocasionando aumento populacional dos micro-organismos .  

 

Tabela 3 - Carbono da biomassa microbiana (C-BM), respiração basal do solo (C-

CO2), quociente metabólico (qCO2), fosfatase ácida (EFA), β-glucosidase (EBG), 

fitomassa vegetal (FTM) e relação carbono/nitrogênio (C/N) em plantio de soja sob 

sucessão de seis diferentes plantas de coberturas e uma área de pousio. 

Tipos de 
coberturas 

C-BM C-CO2 qCO2 EFA EBG FTM C/N 
mg solo 
seco-1 

mg C-CO2 100g 
solo seco-1 

mg CO2 
kg-1 Cmic 

(µg p-nitrofenol g solo-1 
h-1) 

kg 

Sorgo 320,70 b 126,55 c 4,03 a 516,05 b 94,58 c 7304,33 a 34,6 
Milheto 489,32 a 171,79 a 3,54 b 512,20 b 143,18 a 4744,66 b 25,3 

U. ruzizienses 439,69 a 143,89 b 3,36 b 559,05 a 124,69 b 1848,33 e 35,0 
Nabo forrageiro 427,16 a 149,34 b 3,51 b 581,56 a 131,21 b 3108,00 c 11,0 

U. brizantha 413,72 a 146,52 b 3,55 b 572,86 a 143,25 a 1693,66 f 35,0 
Crambe 462,12 a 159,47 a 3,45 b 466,14 c 142,78 a 2581,00 d ----- 
Pousio 497,28 a 135,96 c 2,74 c 451,63 c 131,55 b ----- ----- 

(1) Medias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott Knott a 1% 

de probabilidade. 
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O C-BM do solo sob as plantas de cobertura pode ter sido influenciado pela 

época de amostragem dos solos, no qual houve boa preciptação (Figura 1), esta por 

sua vez promove melhores condições de umidade e temperatura para o 

estabelecimento da comunidade microbiana no solo (SILVA et al., 2010), além do 

mais, outros fatores como fertilidade do solo e qualidade do vegetal podem interferir 

no desenvolvimento de micro-organismos. 

Para o C-CO2 do solo os resultados em ordem decrescente de acordo com os 

tratamentos avaliados foram: milheto = crambe > nabo forrageiro = U. brizantha = U. 

ruzizienses > pousio = sorgo (Tabela 3). Os maiores valores de C-CO2 foram 

encontrados no solo sob as áreas cultivadas com milheto e crambe (171,79 e 159,47 

mg C-CO2 100g solo seco-1, respectivamente) não diferindo entre si, a alta taxa de 

respiração microbiana do solo, dependendo do ambiente, pode ser uma 

característica positiva a partir do momento em que a decomposição dos resíduos de 

matéria orgânica no solo disponibiliza nutrientes para os vegetais (ROSCOE et al., 

2006).  

O solo sob o cultivo de sorgo apresentou maior qCO2 (4,03 mg CO2 kg-1 Cmic) 

quando comparado aos demais tratamentos, no entanto deve-se levar em 

consideração que o solo sob palhada do sorgo apresentou menor C-BM e C-CO2, 

neste caso apresentou uma menor população microbiana do solo (Tabela 3). O 

maior valor de qCO2 pode mostrar que a comunidade microbiana está oxidando 

carbono de suas próprias células para sua manutenção e permanência no solo, 

evidenciando a ocorrência de estresse ocasionado provavelmente por algum fator 

ambiental (CARNEIRO et al., 2009). Apesar da fitomassa se encontrar em maior 

valor para o solo sobre a palhada do sorgo observa-se menor eficiência 

microbiológica, provavelmente devido a algum estresse abiótico, como o alto valor 

de zinco encontrado nesta área.  

A área de pousio apresentou menor índice metabólico (2,74 mg CO2 kg-1 Cmic) 

diferindo de todos os demais tratamentos, podendo ser indicada neste trabalho 

como a área mais estável em relação ao qCO2, devido a menor perda de CO2 por 

unidade de biomassa. Os menores valores deste parâmetro indicam menor perda de 

carbono na forma de CO2 por meio da respiração, tornando a biomassa microbiana 

mais eficiente, este fator pode estar relacionado à deposição de material orgânico 

sob o solo, fornecendo maior fonte de nutrientes para o desenvolvimento da 
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comunidade microbiana, evitando assim a competição por nutrientes com os 

vegetais (ALVEZ et al., 2011; SCHMIDT et al., 2013).  

A prática de pousio não é uma prática adequada, devido a entrada de 

diferentes plantas daninhas no solo, que podem afetar a produção agrícola devido a 

fatores como competição por água, nutrientes, luz, efeitos alelopáticos e, além disto, 

podem ser hospedeiras de pragas, agentes causadores de doenças e nematoides 

(CASTRO et al., 2011). No entanto como encontrado neste trabalho para a área de 

pousio os atributos microbiológicos encontraram-se altos.  

Os valores de fosfatase ácida oscilam entre 581,56 a 451,63 µg p-nitrofenol g 

solo-1 h-1, sendo que os maiores valores foram obtidos com o solo sob palhada de 

nabo forrageiro, Urochloa brizantha e Urochloa ruziziensis sendo iguais entre si 

(Tabela 3). A atividade da fosfatase ácida está relacionada a disponibilidade de 

fósforo no solo, no qual a maior disponibilidade deste elemento diminui a atividade 

desta enzima (GATIBONI et al., 2008), no entanto os teores de fósforo encontrados 

no solo em todas as áreas estudadas estão adequados em termos de fertilidade 

(Tabela 1).   

A maior atividade da fosfatase ácida foi observada nas coberturas pertencentes 

às gramíneas, isto pode ser justificado pela secreção de fosfatases pelas raízes 

destas plantas (MENDES et al., 2012), além do mais de acordo com Lisboa et al. 

(2012) a maior atividade da enzima pode estar relacionada ao aumento do estoque 

de C no solo e principalmente à maior atividade de micorrizas arbusculares, as quais 

são favorecidas pelo sistema de plantio direto. 

 O alto valor de fosfatase ácida para o solo sob o cultivo de nabo forrageiro, 

assemelha-se aos resultados descritos por Kunze et al. (2011), no qual os autores 

avaliando o efeito de plantas de cobertura micorrízicas e não-microrrizicas sobre a 

atividade da fosfatase ácida em diferentes períodos de cultivo, obtiveram maiores 

valores desta enzima em solo com nabo forrageiro, quando comparado ao solo da 

área de pousio.  

Maiores valores encontrados para a enzima β-glucosidase obtidos em ordem 

decrescente foram U. Brizantha = milheto = crambe > pousio = nabo forrageiro = U. 

Ruzizienses > sorgo, sendo que os valores variam entre 94,58 a 143,25 µg p-

nitrofenol g solo-1 h-1 (Tabela 3). Esses resultados corroboram com os de Ferreira et 

al. (2011), no qual em solo sob sistema de plantio direto e diferentes plantas de 
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cobertura indicaram maiores valores da enzima β-glucosidase, quando comparado 

ao sistema convencional, além do mais os autores ainda afirmam que as plantas de 

cobertura têm influência sob a atividade enzimático no solo. 

De acordo com Lisboa et al. (2012) a atividade da enzima β-glucosidase está 

relacionada a quantidade de C mineralizável, estes autores ainda descrevem em 

seus resultados que o sistema de plantio direto propiciou maiores valores para a 

enzima β-glucosidase quando comparado ao sistema convencional. Sendo assim os 

altos valores de β-glucosidase indicam a disponibilidade de quantidades elevadas de 

substâncias degradáveis, como a ß-D-glucose (NUNES et al., 2009; SILVA et al., 

2008).  

Em relação a fitomassa pode-se observar que o nabo forrageiro apresentou um 

valor mediano de fitomassa (3108,00 kg) propiciando acúmulo de material vegetal 

sobre o solo, e devido a sua baixa relação C/N (11:1) propicia maior facilidade na 

decomposição do material vegetal, fornecendo substrato para os micro-organismos 

degradantes da celulose.  

O cultivo de sorgo apresentou maior valor de fitomassa, distinguindo-se dos 

demais tratamentos, enquanto que a U. brizantha apresentou menor valor para a 

fitomassa, provavelmente a menor quantidade de fitomassa para a U. brizantha na 

área foi em decorrência a uma falha na germinação de sementes, diminuindo assim 

o material vegetal aportado sob o solo.  

A utilização do sistema de plantio direto favorece a comunidade microbiana do 

solo, bem como a adoção de plantas de coberturas influência o ecossistema 

microbiano do solo. Avaliando os resultados aqui apresentados, sugere-se o uso 

entre safra da U. ruzizienses como planta de cobertura, uma vez que apresenta 

fitomassa com alto valor de relação C/N e baixo valor de β-glucosidase o permitindo 

a proteção do solo por um período maior, além de que a atividade microbiana se 

mostra favorecida, indicando maior valor de fosfatase acida, C-BM e um equilíbrio 

indicado pelo quociente metabólico.  

A enzima β-glucosidase correlacionou-se positivamente com o C-BM e a C-

CO2 do solo, indicando que quanto maior a população e a respiração basal do solo 

maior será a atividade da enzima β-glucosidase no solo (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Coeficiente de correlação (p<0,05) obtido para carbono da biomassa 

microbiana (C-BM), respiração basal do solo (C-CO2), quociente metabólico (qCO2), 

fosfatase ácida (EFA), β-glucosidase (EBG) e fitomassa vegetal (FTM) em plantio de 

soja sob sucessão de seis diferentes plantas de coberturas e uma área de pousio.  

 C-CO2 C-BM qCO2 EFA EBG FTM 

C-CO2 1,0      

C-BM 0,62 1,0     

qCO2 -0,03 -0,79* 1,0    

EFA -0,01 -0,39 0,43 1,0   

EBG 0,78* 0,79* -0,46 -0,03 1,0  

FTM -0,05 -0,67 0,87* 0,12 -0,61 1,0 

*Significativo a 5% de probabilidade. 

 

Houve correlação positiva também para a fitomassa e o qCO2, indicando que 

quanto maior for a fração vegetal sobre o solo maior será o qCO2, podendo este 

também estar relacionado ao trabalho dos microrganismos na degradação de 

compostos orgânicos (Tabela 4). 

Uma correlação negativa foi obtida entre o qCO2 e o C-BM do solo, mostrando 

que os valores se opõem, sendo que quanto menor o C-BM maior será os valores do 

índice de quociente metabólico (Tabela 3 e 4).  

 

5. CONCLUSÕES 

 As plantas de cobertura interferem nos atributos microbiológicos do solo, 

sendo que a palhada do sorgo proporcionou menor eficiência microbiana.  

 A palhada de Urochloa ruziziensis, foi o melhor tratamento encontrado. 

Houve correlação positiva com a fitomassa vegetal e quociente metabólico, e 

correlação negativa com o quociente metabólico e o carbono da biomassa 

microbiana do solo. 

Para a região de Chapadão do Sul recomenda-se a utilização da Urochloa 

ruziziensis como planta de cobertura de inverno, pois esta propicia maior eficiência 

microbiológica no solo além de ter a relação C/N alta, permanecendo por maior 

tempo sob o solo. 

 



25 
 

 
 
 

6. REFERÊNCIAS 

ADAMCZYK, B.; KILPELÄINEN, P.; KITUNEN, V.; SMOLANDER, A. Potential 

activities of enzymes involved in N, C, P and S cycling in boreal forest soil under 

different tree species. Pedobiologia, v.57, n.2, p.97–102, 2014.  

ALEF, K.; NANNIPIERI, P. Methods in applied soil microbiology and 

brochemistry. London: Academic Press, 1995. 576p. 

ALEXANDRE, J. R.; OLIVEIRA, M. L. F.; SANTOS, T. C.; CANTON, G. C.; 

CONCEIÇÃO, J. M.; EUTROPIO, F. J.; CRUZ, Z. M. A.; DOBBSS, L. B.; RAMOS, A. 

C. Zinco e ferro: de micronutrientes a contaminantes do solo. Natureza on line, v.10, 

n.1, p.23-28, 2012. 

ALLISON, D.D.; GARTNER, T.B.; HOLLAND, K.; WEINTRAUB, M.; SINSABAUGH, 

R.L. Soil Enzymes: Linking Proteomics and Ecological Processes. In: Hurst C.J.; 

CRAWFORD, R.L.; GARLAND, J.L.; LIPSON, D.A.; MILLS A.L.; STETZENBACH 

L.D. (Ed.) Manual of Environmental Microbiology. 3 ed.  ASM Press, 2007. p. 704-

711. 

ALVARENGA, R.C.; LARA CABEZAS, W.A.; CRUZ, J.C. & SANTANA, D. Plantas de 

cobertura de solo para sistema plantio direto. Informativo Agropecuário, v.22, p.25-

36, 2001.  

ALVEZ, T. DOS S.; CAMPOS, A.L.L.; NETO, N.E.; MATSUOKA, M.; LOUREIRO, M. 

F. Biomassa e atividade microbiana de solo sob vegetação nativa e diferentes 

sistemas de manejos. Acta Scientiarum Agronomy, v.33, n.2, p.341-347, 2011. 

ANDERSON, J.P.E.; DOMSH, K.H. The metabolic quocient (qCO2) as a specific 

activity parameter to assess a the effects of environment conditions, such as pH, on 

te microbial biomass of forest soils. Soil Biololy and Biochemisty, v.25, n.3, p.393-

395, 1993.  

ARAÚJO, A. S. F.; MONTEIRO, R. T. R. Indicadores biológicos de qualidade do 

solo. Biociência Journal, v.23, n.3, p.66-75, 2007. 

BANDICK, A.K.; DICK, R.P. Field management effects on soil enzyme activities. Soil 

Biology and Biochemistry, v.31, n.11, p.1471-1479, 1999. 

BOER, C. A.; ASSIS, R. L. DE; SILVA, G. P.; BRAZ, A. J. B. P.; BARROSO, A. L. DE 

L.; CARGNELUTTI FILHO, A.; PIRES, F. R. Ciclagem de nutrientes por plantas de 

cobertura na entressafra em um solo de cerrado. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v.42, n.9, p.1269-1276, 2007. 



26 
 

 
 
 

CARNEIRO, M.A.C.; SIQUEIRA, J.O.; MOREIRA, F.M.S. & SOARES, A.L.L. 

Carbono orgânico, nitrogênio total, biomassa microbiana e atividade microbiana do 

solo em duas cronossequências de reabilitação após mineração de bauxita. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n.2, p. 621-632, 2008. 

CARNEIRO, M. A. C.; SOUZA, E. D. DE; REIS, E. F. DOS; PEREIRA, H. S.; 

AZEVEDO, W. R. DE. Atributos físicos, químicos e biológicos de solo de Cerrado 

sob diferentes sistemas de uso e manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

v.33, n.1, p.147-157, 2009.  

CASTRO, G.S.A; CRUSCIOL, C.A.C; NEGRISOLI, E.; PERIM, L. Sistemas de 

produção de grãos e incidência de plantas daninhas. Planta daninha, v.29, n. spe., 

p.1001-1010, 2011.  

COSTA, E. A.; GOEDERT, W. J.; SOUSA, D. M. G. Qualidade de solo submetido a 

sistemas de cultivo com preparo convencional e plantio direto. Revista em 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.41, n.7, p.1185-1191, 2006.  

CUNHA, F. F.; MAGALHÃES, F.F.; CASTRO, M.A. Métodos para estimativa da 

evapotranspiração de referência para Chapadão do Sul – MS. Engenharia na 

agricultura, v.21, n.2, p.159-172, 2013. 

DORAN, J.W.; PARKIN. T.B. Defining and assessing soil quality. In: DORAN, J.W.; 

COLEMAN, D.C.; BEZDICEK, D.F.; STEWART, B.A., ed. Defining soil quality for a 

26 sustainable environment. Madison: Soil Science Society of America, 1994. p. 3-

21. 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos. 3 ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2009. 

FERREIRA, E. A. B.; RESCK, D. V. S.; GOMES, A. C.; RAMOS M. L. G. Dinâmica 

do carbono da biomassa microbiana em cinco épocas do ano em diferentes 

sistemas de manejo do solo no cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

v.31, n.6, p.1625-1635, 2007. 

FERREIRA, E. P. B.; WENDLAND, A.; DIDONET, A. D. Microbial biomass and 

enzyme activity of a Cerrado Oxisol under agroecological production system. 

Bragantia, v.70, n.1, p.899-907, 2011.  



27 
 

 
 
 

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Revista Ciência 

Agrotecnologia, v.35, n.6, p.1039-1042, 2011.  

GAMA-RODRIGUES, A. C. DA; GAMA-RODRIGUES, E. F. DA; BRITO, E. C. DE. 

Decomposição e liberação de nutrientes de resíduos culturais de plantas de 

cobertura em argissolo vermelho-amarelo na região noroeste Fluminense 

(RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo. v.31, n.6, p.1421-1428, 2007.  

GATIBONI, L. C.; KAMINSKI, J.; RHEINHEIMER, D. DOS S.; BRUNETTO, G. 

Fósforo da biomassa microbiana e atividade de fosfatases ácidas durante a 

diminuição do fósforo disponível no solo. Pesquisa agropecuária brasileira, v.43, 

n.8, p.1085-1091, 2008. 

HUNGRIA, M.; FRANCHINI, J.C.; BRANDÃO-JÚNIOR, O.; KASCHUK, G.; SOUZA, 

R.A. Soil microbial activity and crop sustainability in a long-term experiment with 

three soil-tillage and two crop-rotation systems. Applied Soil Ecology, v.42, n.3, 

p.288–296, 2009.   

JASPER, S. P.; BIAGGIONI, M. A. M.; SILVA, P. R. A. Comparação do custo de 

produção do crambe (Crambe abyssinica Hochst) com outras culturas oleaginosas 

em sistema de plantio direto. Revista Energia na Agricultura, v.25, n.1, p. 141-153, 

2010. 

KOLLET, J. L.; DIOGO, J. M. DA S.; LEITE, G. G. Rendimento forrageiro e 

composição bromatológica de variedades de milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. 

BR.). Revista brasileira de Zootecnia, v.35, n.4, p.1308-1315, 2006.  

KUNZE, A. COSTA, M.D.; EPPING, J.; LOFFAGUEN, J.C.; SCHUH, R.; LOVATO, 

P.E. Phosphatase activity in sandy soil influenced by mycorrhizal and non-

mycorrhizal cover crops. Revista Brasileira de Ciência Solo, v.35, n.3, p.705-711, 

2011.  

LIMA, V. S.; FINAMORE W.L. DE M. A cultura do crambe como alternativa para a 

produção de óleo. Revista Eletrônica da Faculdade de Ciências Exatas e da 

Terra Produção/construção e tecnologia, v. 5, n.8, 2016. 

LISBOA, B.B.; VARGAS, L.K.; SILVEIRA, A.O.; MARTINS, A.F.; SELBACH, P.A. 

Indicadores Microbianos de Qualidade do Solo em Diferentes Sistemas de Manejo. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.36, n.1, p.45-55, 2012. 



28 
 

 
 
 

MAIA, M. C.; PINTO, J. C.; ANDRADE, I. F. Estabelecimento de capim-tanzânia 

usando milheto como cultura acompanhante. Revista Brasileira Zootecnia, Viçosa, 

v.29, n.5, p.1312-1319, 2000. 

MAKOI, J. H. J. R.; NDAKIDEMI. Selected soil enzymes: Examples of their potential 

roles in the ecosystem. African Journal of Biotechnology, v.7, n.3, p. 181–191, 

2008. 

MAYOR, Á. G.; GOIRÁN, S. B.; VALLEJO, V. R.; BAUTISTA, S. Variation in soil 

enzyme activity as a function of vegetation amount, type, and spatial structure in fire-

prone Mediterranean shrublands. Sci Total Environ, v.15, n.573, p.1209-1216, 

2016. 

MENDES, I. C.; HUNGRIA, M.; REIS JUNIOR, F. B. DOS; FERNANDES, M.F.; 

CHAER, G. M.; MERCANTE, F. M.; ZILLI, J.E. Bioindicadores para a avaliação da 

qualidade dos solos tropicais: utopia ou realidade. In: XXXII Congresso Brasileiro 

de Ciência do Solo, 2009, Fortaleza. XXXII Congresso Brasileiro de Ciência do 

Solo: O solo e produção de bioenergia: perspectivas e desafios, 2009. 

MENDES, I. C.; FERNANDES, M.F.; CHAER, G.M.; REIS JUNIOR, F.B. Biological 

functioning of Brazilian Cerrado soils under different vegetation types. Plant Soil, 

v.359, n.1, p. 183-195, 2012.  

NUNES, L.A.P.L; DIAS, L.E.; JUCKSCH, I.; BARROS, N.F.; KASUYA, M.C.M.; 

CORREIA, M.E.F. Impacto do monocultivo de café sobre os indicadores biológicos 

do solo na zona da mata mineira. Ciência Rural, v.39, n.9, p.1-8, 2009.  

OHLAND, R.A.A.; SOUZA, L. C. F. DE; HERNANI, L. C.; MARCHETTI, M. E.; 

GONÇALVES, M. C. Culturas de cobertura do solo e adubação nitrogenada no milho 

em plantio direto. Ciência e Agrotecnologia, v.29, n.3, p.538-544, 2005. 

PANNO. G.; PRIOR. M. Avaliação de substratos para a germinação de crambe 

(Crambe abyssinica). Cultivando o Saber, v.2, n.2, p.151-157, 2009. 

PEREIRA FILHO, I. A.; FERREIRA, A. DA S.; COELHO, A. M.; CASELA, C. R.; 

KARAM, D.; RODRIGUES, J. A. S.; CRUZ,  J. C.; WAQUIL, J. M. Manejo da Cultura 

do Milheto. Embrapa, Sete Lagoas, p.63, 2003. 

REIS JUNIOR, F. B.; MENDES, I. C. Biomassa microbiana do solo. Documentos 

205. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2007, 40p. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayor%20%C3%81G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27060055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goir%C3%A1n%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27060055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vallejo%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27060055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bautista%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27060055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060055


29 
 

 
 
 

ROSCOE, R.; MERCANTE, F. M.; SALTON, J. C. Dinâmica da matéria orgânica 

do solo em sistemas conservacionistas: modelagem matemática e métodos 

auxiliares. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2006. p.17-41. 

SALTON, J. C.; TOMAZI, M. Sistema Radicular de Plantas e Qualidade do Solo. 

Embrapa Agropecuária Oeste, 2014. 6 p. (Embrapa Agropecuária Oeste. 

Comunicado técnico, 198). 

SANTOS, V. M. DOS; MAIA, L. C. Bioindicadores de qualidade do solo. Anais da 

Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, Recife, v.10, p.195-223, 2013. 

SCHMIDT, R.O.; SANA, R.S.; LEAL, F.K.; ANDREAZZA, R.; CAMARGO, F.A.O.; 

MEURER, E.J. Biomassa e atividade microbiana do solo em sistemas de produção 

olerícola orgânica e convencional. Ciência Rural, v.43, n.2, p.270-276, 2013. 

SHUKLA, G.; VARMA, A. Soil Enzymology, Soil Biology. 22 ed. Hardcover: Berlin 

Heidelberg, 2011. 384p.  

SILVA, L. G. DA; MENDES, I. DE C.; REIS JUNIOR, F. B.; FERNANDES, M. F.; 

MELO, J. T. DE; KATO, E. Atributos físicos, químicos e biológicos de um Latossolo 

de cerrado em plantio de espécies florestais.  Pesquisa agropecuária brasileira, 

v.44, n.6, p.613-620, 2009. 

SILVA, A. A. DA; SILVA, P. R. F. DA; SUHRE, E.; ARGENTA, G.; STRIEDER, M. L.; 

RAMBO, L. Sistemas de coberturas de solo no inverno e seus efeitos sobre o 

rendimento de grãos do milho em sucessão. Ciência Rural, v.37, n.4, p.928-935, 

2007. 

SILVA, C.M.M.S.; VIEIRA, R.F.; OLIVEIRA, P.R. Salinidade, sodicidade e 

propriedades microbiológicas de Argissolo cultivado com erva-sal e irrigado com 

rejeito salino. Pesquisa agropecuária brasileira, v.43, n.10, p.1389-1396, 2008.  

SILVA, P.C.G.; FOLONI, J.S.S.; FABRIS, L.B.; TIRITAN, C.S. Fitomassa e relação 

C/N em consórcios de sorgo e milho com espécies de cobertura. Pesquisa 

agropecuaria brasileira, v.44, n.11, p.1504-1512, 2009.  

SILVA, R. R. D.; SILVA, M. L. N.; CARDOSO, E. L.; MOREIRA, F. M. D. S.; CURI, 

N.; ALIVISI, A. M. T. Biomassa e atividade microbiana em solos sob diferentes 

sistemas de manejo na região fisiográfica campos das vertentes - MG. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, v. 34, n.5, p. 1585-1592, 2010. 

SOUZA, E.D.; COSTA, S.E.V.G.A.; ANGHINONI, I.; LIMA, C.V.S.; CARVALHO, 

P.C.F.; MARTINS, A.P. Biomassa microbiana do solo em sistema de integração 



30 
 

 
 
 

lavoura-pecuária em plantio direto, submetido a intensidades de pastejo. Revista 

Brasileira de Ciências do Solo, v.34, n.1, p.79-88, 2010.  

TABATABAI, M. A. Soil enzymes. In: Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical 

and Microbiological Properties. Page AL, Miller EM, Keeney DR (eds). American 

Society of Agronomy, v.1, p. 903-947, 1994. 

TORRES, J. L. R.; PEREIRA, M. G.; FABIAN, A. J. Produção de fitomassa por 

plantas de cobertura e mineralização de seus resíduos em plantio direto. Pesquisa 

agropecuária brasileira, v.43, n.3, p.421-428, 2008.  

VANCE, E.D.; BOOKES, P.C.; JENKINSON, D.S. An extraction method for 

measuring soil microbial biomass C. Soil Biology and Biochemistry, v.9, n.6, p. 

703-707, 1987.  

VASCONCELLOS, C. A.; CAMPOLINA, D. C. A.; SANTOS, F. G.; EXEL PITTA, G. 

V.; MARRIEL, I. E. Resposta da soja e da biomassa de carbono do solo aos 

resíduos de cinco genótipos de sorgo.  Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

v.23, n.1, p.69-77, 1999. 

VERONESE, M.; FRANCISCO, E. A. B.; ZANCANARO, L.; ROSOLEM C. A. Plantas 

de cobertura e calagem na implantação do sistema plantio direto. Pesquisa 

agropecuária brasileira, v.47, n.8, p.1158-1165, 2012. 

VEZZANI, F.M. Qualidade do sistema solo na produção agrícola. Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. 184p. (Tese de Doutorado). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00380717

