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RESUMO 

 

O Estado de Santa Catarina é o maior produtor nacional de cebola (Allium cepa), 

cultivada predominantemente em unidades de agricultura familiar e sob sistema de preparo 

convencional (SPC) do solo. O uso de mecanização intensiva e a constante mobilização do 

solo neste sistema favorecem os processos erosivos e prejudicam a qualidade edáfica e 

ambiental. Como alternativa ao SPC têm-se o sistema plantio direto de hortaliças (SPDH) 

agroecológico onde a mobilização do solo é restrita à linha de plantio e plantas de cobertura 

são utilizadas para produção de biomassa, que protege o solo contra fatores erosivos e 

favorece a melhoria de sua qualidade. Neste sentido, o teor de matéria orgânica do solo 

(MOS), expresso pelo conteúdo de carbono orgânico total (COT), e a sua qualidade, expressa 

pelo conteúdo de carbono das substâncias húmicas (SHs), são considerados indicadores úteis 

na avaliação da qualidade edáfica e na detecção de impactos ambientais, uma vez que têm 

importante influência sobre propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o teor de MOS e o teor das SHs contidos em agregados de um 

Cambissolo Húmico cultivado com cebola em SPDH (cinco anos) e SPC (± 37 anos), 

comparado a uma área de mata, em Ituporanga, SC. Os tratamentos em SPDH constituíram-se 

na utilização de plantas de cobertura, solteiras e consorciadas: T1-vegetação espontânea; T2-

aveia; T3-centeio; T4-nabo forrageiro; T5-nabo forrageiro+centeio; T6-nabo forrageiro+aveia. 

As amostras de solo foram coletadas nas camadas 0-5, 5-10 e 10-20 cm e após obtenção dos 

agregados (8,00 mm ≤ Ø ≥ 2,0 mm) foram determinados o COT e o carbono das SHs, 

subdividido em humina (C-HUM), ácido húmico (C-FAH) e ácido fúlvico (C-FAF). Os 

maiores teores de COT e de SHs foram verificados na área de mata, nas três camadas 

avaliadas. O SPDH em comparação ao SPC favoreceu a proteção da MOS (maiores teores de 

COT em 0-5 cm) e o processo de humificação (maiores teores de C-HUM para 0-5 e 5-10 

cm), e dentre as espécies de plantas de cobertura, o centeio solteiro e em consórcio com o 

nabo favoreceu de forma mais efetiva o processo de humificação da MOS, com predomínio de 

carbono nas frações mais estáveis (C-HUM e C-FAH). O SPDH adotado no cultivo de cebola 

apresenta potencial para conservar e incrementar os teores de matéria orgânica em agregados 

e, consequentemente, pode reduzir os danos causados pelo SPC e contribuir para a melhoria 

da qualidade edáfica e ambiental. 
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