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SUMÁRIO 
 
 
 
KROLOW, DANIELA DA ROCHA VITÓRIA. MS. Universidade Federal de 

Pelotas, março de 2005. Estabilidade da matéria orgânica à oxidação 
com permanganato de potássio em solos do sul do rio grande do sul1. 
Professor Orientador Drª Flavia Fontana Fernandes e Co-orientador Dr. 
Clênio Nailto Pillon. 

 
 

O presente trabalho objetivou caracterizar a MO de horizontes A e B de solos 
pertencentes às principais unidades de mapeamento da região Sul do RS 
quanto à susceptibilidade a perdas. Amostraram-se diferentes camadas do 
perfil de oito solos (0-2,5; 2,5-7,5; 7,5-17,5 e 10 cm do topo do horizonte B) sob 
campo nativo e flora de sucessão secundária. Os teores de carbono orgânico 
total (COT) foram determinados por oxidação via seca usando-se analisador de 
C modelo Shimadzu. Determinou-se o carbono remanescente na amostra ou 
C-não lábil (CNL), após ataque do C-Lábil (CL) com KmnO4 333 mM. Os 
estoques de COT para cada camada de solo, corrigidos por uma massa-
equivalente de solo, foram comparados entre si, avaliando sua distribuição no 
perfil e dentro de cada uma das camadas. Observou-se que o método de 
análise de CNL por oxidação seqüencial com KmnO4 333 mM apresenta 
potencial para diferenciar frações dos solos segundo sua labilidade. Verificou-
se que os teores de carbono orgânico Total (COT) foram inversamente 
proporcionais à profundidade dos solos estudados, embora ocorresse uma 
diferenciação clara entre unidades de mapeamento. As concentrações de 
carbono lábil (CL) e carbono não lábil (CNL) na camada arável (0-17,5 cm) 
variaram entre os solos, o que propiciou relações variáveis no seu estoque. A 
proporção de CNL foi diretamente proporcional à profundidade, com exceção 
do solo PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO DISTRÓFICO SOLÓDICO (SGd), 
que acumulou CNL na superfície (0-2,5 cm). Concluiu-se ainda que o emprego 
da concentração de argila na camada visando estimar COT, CNL, ou CL não 
pode ser feito de forma generalizada, uma vez que outros fatores 
condicionantes da dinâmica do C podem estar atuando. 
 
                                            
1 Dissertação apresentada à Universidade Federal de Pelotas, sob a orientação da Profª. Drª 

Flavia Fontana Fernandes, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia, Área de Concentração: Solos, para obtenção do título de Mestre em Ciências. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 
 
 
KROLOW, DANIELA DA ROCHA VITÓRIA, MS., Pelotas Federal  University, 

March of 2005. Soil organic matter stability to potassium permanganate 
oxidation of soils from Southern Rio Grande do Sul2. Adviser Drª Flavia 
Fontana Fernandes and Co-adviser Dr. Clênio Nailto Pillon.   

 
 
In this work it was aimed to characterize soil units of Southern Rio Grande do 
Sul State - Brazil on susceptibility to carbon losses. Different layers of eight 
soils under native pasture and secondary vegetation were sampled (0 - 2,5; 2,5 
- 7,5; 7,5 - 17,5 and the top 10 cm of B horizon). Total Organic Carbon (TOC) 
was evaluated using dry oxidation with a Shimadzu Analyzer and Non-Labile C 
(NLC) was obtained as the remaining carbon after sample SOM oxidation with 
333mM KmnO4. Comparisons of TOC stocks in each layer were corrected 
based on Soil Bulk Density, as equivalent soil mass. It was observed that this 
method is potentially good on fractionating soil organic matter by its lability. It 
was verified an inverse relation among TOC stocks and soil depth, by the way 
differences between soil units. There were differences between Labile Carbon 
(LC) and Non-Labile Carbon (NLC) in arable layer (0-17,5 cm) leading to 
variable stock relations. NLC was proportionally more important in deeper 
layers, with exception on PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO DISTRÓFICO 
SOLÓDICO (SGd), as it accumulated NLC in soil surface (0 – 2,5 cm). It was 
yet concluded that generalized use of clay content on estimating TOC, NLC and 
LC is not sufficient as other components may be acting on SOC dynamics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Master Science Dissertation, Faculty of Agronomy Eliseu Maciel. Pelotas Federal University. 

Pelotas – March , 2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A matéria orgânica do solo (MOS) exerce um papel primordial sobre a 

qualidade do solo, uma vez que está relacionada aos atributos químicos, físicos 

e biológicos do mesmo, como estrutura, retenção de água, ciclagem de 

nutrientes, troca de cátions e atividade biológica. Nos últimos anos têm surgido 

várias propostas de avaliar a qualidade do solo (Doran, 1997; Larson & Pierce, 

1994). A grande maioria delas concorda que a MOS se constitui num dos 

atributos mais importantes, pois é sensível às condições ambientais e às 

mudanças no manejo do solo (Vezzani, 2001). 

Os solos do sul do estado do Rio Grande do Sul têm sido submetidos a 

uso contínuo com agricultura e/ou pecuária, e objeto de diferentes níveis de 

degradação devido à compactação, diminuição do carbono orgânico total 

(COT) e erosão. O primeiro passo a ser dado na direção da recuperação 

destes solos, visando sua qualidade, consiste em identificar o nível de proteção 

à decomposição da MOS sob manejo natural, o que poderia contribuir para 

orientar a escolha de sistemas de manejo com maior potencial de sucesso na 

região, visando também manter a preservação do recurso solo. Assim, justifica-

se o presente trabalho de pesquisa que teve como objetivos caracterizar os 

horizontes A e B de solos pertencentes às principais unidades de mapeamento 

da região Sul do Estado quanto à susceptibilidade a perdas de carbono 

orgânico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

A MOS compreende um sistema complexo formado por substâncias cuja 

dinâmica é governada pela adição de resíduos orgânicos de diversas naturezas 

e sob contínua transformação, influenciados por fatores biológicos, químicos e 

físicos (Bayer e Mielniczuk, 1999). Segundo Stevenson (1994), todos os 

compostos que contêm carbono orgânico e que estão presentes no solo 

constituem a MOS, acrescendo-se também microrganismos vivos e mortos, 

resíduos de plantas e animais parcialmente decompostos, produtos de sua 

decomposição e substâncias orgânicas microbiológica e/ou quimicamente 

alteradas. Sendo assim, o estudo da dinâmica da MOS torna-se fundamental 

para o desenvolvimento e adaptação de sistemas de manejo, já que os solos 

podem funcionar tanto como reservatório de C, ou se constituírem em fonte de 

CO2 para a atmosfera (Burke & Lashof, 1990; Christensen, 1996). A melhoria 

ou manutenção da qualidade do sistema solo demanda conhecimento da 

ciclagem do carbono e dos processos relacionados a sua dinâmica. 

 

2.1. Matéria orgânica do solo 
 

Alterações na qualidade e quantidade da matéria orgânica, na biomassa 

microbiana e sua atividade constituem-se atributos sensíveis às mudanças de 

manejo do solo (Freixo, 2000), podendo ser usados como indicadores de sua 

qualidade. 

A qualidade do resíduo afeta diretamente a qualidade da MOS, que é 

determinada pelas condições ambientais e pela sua composição química, entre 
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elas, a relação C:N e o conteúdo de lignina e polifenóis (Tian et al., 1992). A 

quantidade de MOS, por outro lado, é dependente do balanço entre as adições 

e perdas observadas no solo num dado período de tempo, e determina sua 

direção à sustentabilidade ou à degradação. Tanto o nível de adições como o 

de perdas podem ser afetados direta ou indiretamente pelo tipo do solo e seus 

atributos (Addiscot, 1992). 

Entende-se por adição toda entrada de carbono no sistema solo através 

da deposição de resíduos orgânicos que são resultado direto ou indireto da 

fotossíntese e dos quais de 12 a 15% são convertidos em matéria orgânica do 

solo durante o processo de transformação (Pillon, 2000; Cerri, 1986; Mielniczuk 

et al., 2002). O restante retorna à atmosfera sob a forma de CO2, via processo 

respiratório da biomassa decompositora (Paul & Clark, 1996). 

Pela fotossíntese, as plantas captam o CO2 atmosférico, fixando-o no 

tecido vegetal. Durante o crescimento dos vegetais, parte deste carbono fixado 

é adicionado ao solo, principalmente pela liberação de exsudatos radiculares e 

pela deposição de folhas. Após a senescência e morte das plantas, ocorre a 

adição da parte aérea depositada na superfície e do sistema radicular, no 

interior do solo. Esta biomassa é substrato para macro e microorganismos 

decompositores, que atuam nos processos de transformação da MOS (Paul & 

Clark, 1996). 

As perdas de MOS decorrem principalmente de reações oxidativas dos 

compostos orgânicos presentes nos resíduos e na MOS, principalmente as 

intermediadas por microorganismos, pela lixiviação de compostos orgânicos 

solúveis e pelo processo de erosão do solo (Metherell et al., 1994). 

A quantidade de C que é armazenada pelo solo depende do clima, da 

vegetação, de atributos edáficos como a mineralogia dominante e a textura, e 

de seu manejo. O homem pode contribuir para o aumento da capacidade do 

solo em reter C por mais tempo, de acordo com o manejo dos resíduos 

adotado. Assim, sistemas de cultura que possuem capacidade de alocar C a 

maiores profundidades no perfil via biomassa radicular (Balesdent & Balabane, 

1996), representam uma importante contribuição para o armazenamento de C 

no solo (Bayer et al., 2000). Também são relevantes sistemas que propiciam 

alta produtividade de biomassa vegetal, adicionada durante todo o ano, e que 

 



 4 
 

atuam sobre atributos edáficos que dificultam os processos de perda, 

especialmente estabilidade de agregação do solo. 

Os processos de transformação da matéria orgânica adicionada ao solo 

envolvem movimentação de partículas e/ou compostos orgânicos ao longo do 

perfil, processos químicos, físicos e biológicos, que ocorrem ao longo de uma 

faixa de tempo variável (Anderson et al., 1989). Com o estabelecimento da 

cadeia trófica, os resíduos são parcialmente consumidos por ação de macro e 

microrganismos, retendo parte do carbono na sua biomassa e também 

liberando CO2 através da respiração. Por esta razão, apenas uma pequena 

parte do C adicionado ao solo é convertida em C da matéria orgânica do solo, 

formada por compostos de maior complexidade e alto peso molecular, mais 

resistentes à decomposição (Golchin et al., 1994). As SH fazem parte desses 

compostos e se constituem numa mistura complexa de moléculas com 

estruturas alifáticas e aromáticas, ligadas aos mais variados grupos funcionais 

(Stevenson, 1994). Elas são capazes de interagir tanto com íons metálicos, oxi-

hidróxidos, minerais e moléculas orgânicas, de acordo com Schnitzer (1986).  

De acordo com Balesdent & Balabane (1996), existe uma diferença de 

conversão do carbono adicionado em carbono do solo, conforme seja 

proveniente da parte aérea ou raiz. A contribuição das raízes para a matéria 

orgânica do solo pode ser até uma vez e meia maior que a proveniente das 

folhas e galhos, justamente porque estão em contato direto com a matriz do 

solo e, portanto, mais sujeitas aos mecanismos de proteção à decomposição. 

Os processos de estabilização da MOS atuam diminuindo a taxa de 

decomposição do material orgânico através de mecanismos de proteção da 

matéria orgânica, que dificultam o acesso dos microorganismos e suas 

enzimas ao substrato orgânico como fonte energética. Estes mecanismos se 

devem à recalcitrância natural das moléculas, a interações com superfícies 

minerais, também chamadas de proteção química ou coloidal, e a proteção 

física, no interior dos agregados, sendo difícil individualizá-los (Christensen, 

1996). 

Entende-se por recalcitrância a resistência variável de uma molécula em 

ser decomposta, em função da sua conformação molecular, presença de 

grupos funcionais, ou mesmo sua composição elementar (Alexander, 1994). As 
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SH estão entre os compostos orgânicos mais recalcitrantes, porém a sua 

síntese sofre a influência de atributos como textura, estrutura e mineralogia do 

solo, que atuam simultaneamente (Tisdall e Oades, 1982). 

A proteção química ou coloidal relaciona-se a mecanismos envolvidos 

na interação entre metais e minerais com as SH. Compreendem reações de 

superfície, como a adsorção física, interações eletrostáticas, ligações de 

hidrogênio, troca de ligantes e pontes de cátions. Entre outros, pode-se citar a 

formação de complexos metálicos solúveis em água, formação de complexos 

ligantes mistos solúveis em água, sorção e dessorção de ácidos húmicos 

insolúveis e complexos metal-humato e, finalmente, adsorção das 

entrecamadas de argilominerais. Quanto maior o número destas interações, 

tanto mais protegida estará a molécula e, conseqüentemente, menor será a 

velocidade de sua decomposição (Huang & Schnitzer, 1986). 

Dentre os atributos de solo relevantes para a ocorrência de proteção 

química ou coloidal, encontram-se a distribuição do tamanho de partículas e a 

mineralogia dominante (Ladd et al.,1993; Sollins et al., 1996). Quanto mais 

argiloso for o solo, tanto maior sua área superficial específica, e maior a 

possibilidade de interação organomineral. A distribuição dos diferentes minerais 

que compõem a matriz do solo, por sua vez, determina a predominância de 

uma ou outra reação de superfície que concorre para a estabilização da MOS 

(Schnitzer, 1986). A quantidade de MO quimicamente estabilizada, portanto, é 

menos dependente dos sistemas de manejo do solo, porque ambos atributos 

são pouco ou nada afetados pelos mesmos (Duxbury et al., 1989). 

A MOS também pode estar inacessível ao ataque dos microrganismos 

do solo quando está protegida fisicamente. A sua proteção física está 

diretamente relacionada à formação e estabilidade dos agregados e seus 

ligantes no solo, seja pela sua encapsulação no interior dos microagregados 

estáveis, ou pela ocorrência de microporos de diâmetro menor (Elliott, 1986; 

Ladd, 1993; Tisdall & Oades, 1982; Golchin, 1994). Se o tempo de proteção 

está diretamente relacionado a estes dois atributos, então o conhecimento da 

sua contribuição pode ser muito útil para interpretar os acúmulos ou perdas em 

solos com matriz arenosa ou argilosa (Bayer, 1996). 
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Ao contrário da proteção química, a proteção física pode ser afetada em 

parte pelo manejo do solo. A estrutura resultante num dado solo apresenta um 

componente de caráter permanente, definido principalmente pela porcentagem 

de argila e mineralogia dominante, e outro variável de acordo com o manejo, 

que pode afetar a quantidade de carbono orgânico e o nível de compactação 

do mesmo. 

Pillon (2000) avaliou as alterações nas frações grosseiras e associadas 

aos minerais da MO de um Argissolo Vermelho induzidas por sistemas de 

cultura em plantio direto. A adoção de sistemas conservacionistas de manejo 

baseados no mínimo revolvimento do solo e na alta adição de resíduos 

vegetais promoveram aumentos nos conteúdos de carbono e nitrogênio de 

ambas frações da MOS. Constatou ainda maior proporção de C e N na MO 

associada aos minerais em relação à MO grosseira em todas as camadas, 

aumentando em profundidade até 30 cm, o que demonstra uma influência do 

acréscimo de argila no solo. Comparando-se os teores entre as profundidades, os 

maiores valores ocorreram na camada 0-2,5 cm. Já entre tratamentos, foram 

beneficiados aqueles com inclusão de leguminosas, sem, contudo atingirem os 

níveis observados no campo nativo. 

 Wattel-Koekkoek et al. (2001) realizaram um estudo da matéria orgânica 

associada à fração argila de solos de campo nativo ou savana com Accacia 

spp. provenientes de sete países. Os solos, que apresentavam teores variados 

de argila (entre 130 e 860 g kg-1) e de C (de 9 a 26 g kg-1), tiveram sua MO 

ligada à fração argila extraída com hidróxido de sódio (NaOH) e pirofosfato de 

sódio (Na4P2O7) para posterior análise elementar de C. Os autores observaram 

que o teor de C associado à argila foi independente da mineralogia dominante. 

Entretanto verificaram variações qualitativas da fração associada à argila, 

provavelmente por causa de diferenças nos mecanismos de proteção. 

Constataram que as pontes catiônicas se constituíram nos principais mecanismos 

de interação nos solos esmectíticos, embora diferenças devido a aspectos 

hidrológicos e de aeração também possam ter contribuído. Em todos os solos  

houve predomínio de grupos alifáticos não extraíveis com NaOH ou Na4P2O7. 

Nos solos esmectíticos constataram o predomínio de compostos aromáticos, e 

de polissacarídeos, nos cauliníticos. 
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Os autores Wattel–Koekkoek et al. (2003), determinaram a atividade do 
14C da MOS associada à argila, nos mesmos solos analisados no trabalho 

anterior e verificaram diferença no tempo de residência do C claramente 

relacionada com a mineralogia dominante. Nos solos governados por caulinita, 

o tempo médio de residência foi de 357 ± 121 anos, ao passo que nos 

esmectíticos, verificaram compostos com 1089 ± 157 anos. Estes resultados 

aparentemente contradizem a ausência de relação entre a mineralogia 

dominante e o teor de C associado à argila constatada no trabalho anterior. 

Todavia, outros fatores são importantes para determinar a concentração de 

COT de um solo, tais como a temperatura média anual, precipitação 

pluviométrica anual e relações entre as taxas de adição e perdas de C. 

Pode-se notar, então, que a MOS é constituída por diferentes 

compostos, que apresentam comportamento diverso no solo. Alguns terão uma 

meia-vida curta, outros irão permanecer por um tempo maior. Cada um destes 

grupos pode encerrar determinada função no sistema solo, seja a ciclagem 

rápida, que conduz à mineralização de nutrientes como (N, P e S), ou reserva 

destes, ou aspectos relacionados à manutenção da estrutura do solo, que 

permite o fluxo e armazenamento de água e ar. 
 

2.2. Fracionamento da matéria orgânica do solo 

 

Para facilitar o entendimento dos processos de transformação da MOS 

(dinâmica da MOS) pode-se usar o artifício de separá-la em grupos de 

comportamento semelhante, que podem ser associados à sua dinâmica no 

solo. Dentre os atributos mais usados, encontram-se: (a) labilidade ou tempo 

de ciclagem, (b) propriedades físicas e químicas, tais como: solubilidade a 

determinados compostos químicos, tamanho de partícula ou densidade, ou 

mesmo (c) sua localização, estando protegida no interior dos agregados ou 

livre na matriz do solo. Assim, a definição dos diversos métodos que permitem 

o fracionamento da MOS é baseada principalmente em características de 

solubilidade dos compostos orgânicos em um determinado solvente 

(fracionamento químico), na diferença de atributos físicos como a densidade, 
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ou tamanho de partícula (fracionamento físico), na sua localização na matriz 

mineral, ou mesmo, pela associação de mais de um deles.  

O fracionamento químico mais usado está baseado na solubilidade dos 

compostos orgânicos em diferentes pHs. A fração ácido húmico (AH) 

representa os compostos insolúveis em meio ácido e solúveis em meio básico; 

já a fração ácido fúlvico (AF) representa a porção solúvel tanto em meio ácido 

como básico; e a fração humina, corresponde ao material insolúvel em 

qualquer pH, representando a MOS associada aos  minerais do solo 

(Stevenson & Elliott, 1989). A maior crítica a este tipo de fracionamento está 

relacionada com o grau de distúrbio que sofre a amostra, submetida a uma 

faixa muito grande de variação de pH, o que poderia proporcionar perdas 

seletivas de moléculas orgânicas e surgimento de compostos neoformados 

(Skjemstad, 1994). Por esta razão, foram propostos outros métodos menos 

destrutivos, entre eles os baseados em oxidação seqüencial. 

O permanganato de potássio é um oxidante fraco, devendo atacar 

inicialmente a MO menos protegida. Assim, a combinação de diferentes 

oxidantes em seqüência poderia ser utilizada para fracionar o C submetido a 

diferentes graus de proteção. No método preconizado por Shang & Tiessen 

(1997), adiciona-se KMnO4 333 mM a amostras contendo 15 mg de C em tubos 

de centrífuga, agitados por uma hora a 12 rpm num agitador giratório vertical 

de 15 cm de raio. A seguir, são centrifugados a 2000 rpm (com uma força 

equivalente a 815 g), fazendo-se a determinação do sobrenadante diluído em 

espectrofotômetro a 565 nm. Assim, o método separa duas frações: uma lábil, 

que foi decomposta pelo permanganato de potássio, e uma não-lábil. Este 

método demanda cuidados devido à instabilidade do KMnO4, que pode ser 

decomposto na presença de luz e MnO2, exigindo cuidados na sua preparação 

e uso. Por este motivo, parece promissora uma modificação testada por 

Fernandes (2002), na qual determina-se o C remanescente na amostra 

submetida ao oxidante, ou o C-não lábil.  

Blair et al. (1995) descreveram uma metodologia para a obtenção de um 

índice de manejo de C no solo, calculado a partir de um Índice de Labilidade do 

Carbono (IL) e um Índice de Estoque de Carbono (IEC), baseado nas 

mudanças na proporção de carbono lábil no solo em relação a um solo 
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preservado usado como referência. A fração lábil da MOS usada para o cálculo 

destes índices é obtida pela oxidação do C do solo por uma solução de KMnO4. 

Os autores afirmaram que seria possível determinar o estado e a taxa de 

alteração do C de solos agrícolas e sob manejo natural auxiliados pela 

determinação do IEC. A necessidade de um referencial de manejo para a 

utilização desta metodologia constitui-se numa importante limitação. 

Os métodos de separação física da MOS estão baseados em três 

processos: peneiramento, sedimentação e densitometria. Os métodos 

baseados no peneiramento aplicam-se para partículas com diâmetro > 53 µm. 

Já a separação por sedimentação é usada para partículas entre 2-53 µm e 

baseia-se no diâmetro esférico equivalente das partículas (Lei de Stokes). No 

caso de partículas < 2 µm, técnicas de centrifugação têm sido as mais 

utilizadas (Feller & Beare, 1997). 

O fracionamento físico por tamanho é baseado na separação de frações 

da MOS que são associadas a constituintes minerais com diferentes tamanhos 

de partícula. Por esta razão, torna-se necessária à máxima dispersão dos 

agregados do solo e uma alteração mínima da amostra. As frações obtidas por 

este método representam a MOS associada às partículas minerais primárias 

areia, silte e argila (Feller & Beare, 1997).  
A separação física por densidade (Turchenek & Oades, 1979) vem 

sendo usada com a finalidade de separar as frações leves (MOS livre) e as 

associadas a partículas organominerais no solo (fração pesada). Segundo 

Golchin et al. (1994), por muito tempo foram utilizados líquidos orgânicos no 

fracionamento por densidade, mas os sais inorgânicos, como o NaI, Mg2SO4, 

ZnBr2 e politungstato de sódio, vêm sendo preferidos mais recentemente, 

devido à menor toxicidade e risco de contaminação da amostra com C. 

Entretanto estas análises apresentam um elevado custo, além de demoradas, 

dificultando sua execução em larga escala.  

Através do método proposto por Golchin et al. (1994a) é possível 

separar a matéria orgânica por flotação em NaI, com densidade de 1,65 g cm-3. 

Neste método, a fração que flutua no líquido antes da dispersão por ultrassom 

é denominada leve livre. Já a porção leve oclusa representa a fração com 

densidade menor que 1,65 g cm-3 liberada após a dispersão dos agregados 
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estáveis. Assim, a fração leve livre é formada por partículas de resíduos 

vegetais parcialmente decompostos, enquanto que a leve oclusa representa a 

MOS leve protegida no interior dos macros e microagregados. 

Segundo Machado & Roscoe (2002), são considerados desafios 

metodológicos do fracionamento físico do solo em estudos da matéria orgânica: 

a padronização de procedimentos, tais como as classes de tamanho de 

partículas e métodos de dispersão. 

Quanto ao tempo de ciclagem, a matéria orgânica pode ser dividida em 

uma fração lábil ou ativa e outra estável ou passiva. A fração lábil é pouco 

influenciada pelos mecanismos de proteção. É composta predominantemente 

por substâncias de baixo peso molecular, provenientes de resíduos de plantas 

e animais (fração leve, MOS grosseira ou particulada) e seus produtos 

primários de decomposição, bem como pela biomassa microbiana. A 

quantidade desta fração da MOS é controlada pela adição de resíduos ao solo, 

pelo clima e por outros atributos químicos e físicos do solo, que afetam a 

atividade dos organismos decompositores (Theng et al., 1989). A fração 

estável, por outro lado, é composta por substâncias húmicas solúveis na 

solução do solo (SHs) e outras macromoléculas orgânicas intrinsecamente 

resistentes ao ataque microbiano, devido à proteção química proporcionada 

pela associação às superfícies minerais, ou pela localização no interior de 

agregados, em poros inacessíveis aos microrganismos (Ladd et al., 1993). 

A fração lábil responde rapidamente às mudanças no uso e manejo do 

solo e pode ser usada como indicador da tendência do manejo a 

sustentabilidade ou à degradação (Christensen, 1996). Já a ciclagem da fração 

estável é mais lenta no solo, atuando como reservatório de nutrientes e na 

estabilização de agregados (Tisdall & Oades, 1982). 

 

2.3. Caracterização regional 
 

Fisiograficamente, a região sul do Rio Grande do Sul é dividida em duas 

porções distintas: as áreas de terras baixas e as de coxilha. 

As terras baixas apresentam solos com diferentes graus de 

hidromorfismo (PLANOSSOLO E GLEI POUCO HÚMICO), um relevo plano a 
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suavemente ondulado, onde predominam grandes propriedades rurais 

cultivadas principalmente por arroz irrigado e pecuária de corte em regime 

extensivo (Pinto et al., 1999). 

Já as áreas de coxilha apresentam relevo suave ondulado a fortemente 

ondulado, com predomínio de solos das ordens ARGISSOLO, LUVISSOLO e 

NEOSSOLO. Das três ordens, os ARGISSOLOS são os mais profundos e 

geralmente bem drenados, com textura de média a arenosa. Enquanto que os 

LUVISSOLOS e NEOSSOLOS LITÓLICOS são solos rasos e com drenagem 

deficiente. Todos são quimicamente pobres e originados dos mais diversos 

tipos de rochas, como granitos, arenitos e outros sedimentos (Streck et al., 

2002). Nas áreas de coxilha predominam pequenas propriedades baseadas na 

exploração de culturas de sequeiro e pecuárias de corte e leite. Na região da 

Campanha ocorrem os VERTISSOLOS, em relevo ondulado e derivados de 

argilitos e siltitos da série Passa-Dois, caracterizados por serem solos mais 

profundos, com argilas expansivas e, portanto, com fertilidade alta, porém 

apresentando problemas físicos relacionados às propriedades vérticas (Brasil, 

1973). Nestas áreas, predomina a atividade pecuária de corte e leite, além da 

produção de sementes de espécies olerícolas. 

Esses atributos de solo e ambiente devem proporcionar MOS com 

diferentes graus de interação com a fase mineral, ocasionando variabilidade na 

decomposição microbiana, e, portanto, susceptibilidade a mudanças ao uso de 

cada classe de solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1. Caracterização dos sítios de amostragem 
 

Usaram-se solos representativos das principais unidades de 

mapeamento da Região Sul do Rio Grande do Sul (Tabela 1), e 

principalmente pela sua importância agrícola. A classificação correspondente 

aos mesmos conforme, EMBRAPA (1999), é a seguinte: ARGISSOLO 

VERMELHO distrófico (PVd); ARGISSOLO VERMELHO – AMARELO 

distrófico arênico (PVAd1); ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distrófico 

(PVAd2); ARGISSOLO VERMELHO – AMARELO distrófico (PVAd3); 

PLANOSSOLO NÁTRICO carbonático típico (SNk); PLANOSSOLO 

HIDROMÓRFICO distrófico solódico (SGd); CHERNOSSOLO EBÂNICO 

órtico vértico (MEO); NEOSSOLO LITÓLICO distrófico (RLd). Estes solos 

representam aproximadamente 24.140 km2, equivalendo a ± 9,17% da área 

total do Estado levantada em Brasil (1973). Todos os solos encontravam-se 

sob manejo com campo nativo, com exceção do solo RLd, que estava sob 

sistema de mata de sucessão. Na Tabela 2, encontram-se os principais 

atributos da camada arável (0-17,5 cm) dos solos estudados. 
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Tabela 1 - Caracterização dos sítios de amostragem dos solos estudados 

 

Solo/1 Unidade de 
Mapeamento/2 Manejo Local Mineralogia

Dominante
Material de 

Origem/3 

ppt 
anual 
(mm)/4 

Tmáx 
média 
°C/4 

Tmin 
média
°C/4 

PVd Alto das 
Canas 

campo 
natural Candiota Qz, Ca Siltitos 1287 24,0 13,0 

PVAd1 Tuia campo 
natural 

Rio 
Grande Qz 

Sedimentos 
recentes do 
quaternário

1163 21,8 15,3 

PVAd2 Matarazzo campo 
natural Pelotas Qz e Ca Granito 1395 23,3 12,5 

PVAd3 Bexigoso campo 
natural Pelotas Qz, Ca Granito 1395 23,3 12,5 

MEo Aceguá campo 
natural Aceguá Qz e Sm Siltitos 1287 24,0 13,0 

RLd Pinheiro 
Machado capoeira Pelotas Qz e Ca Granito 1395 23,3 12,5 

SNk Formiga campo 
natural Jaguarão Qz, Ca e 

Sm 

Sedimentos 
recentes do 
quaternário

1300 23,5 12,6 

SGd Pelotas campo 
natural Pelotas Qz, Ca 

Sedimentos 
recentes do 
quaternário

1395 23,3 12,5 

/1 EMBRAPA (1999) /3 Ca = caulinita; Sm = esmectita; Qz= quartzo 
/ 2 BRASIL (1973) /4 MOTA  et al., (1971)                                                     
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Tabela 2 - Atributos químicos e físicos dos oito solos estudados 

 
 Prof. pHH2O Ca Al Vef VpH7 CTCpH7 Ds Dp 
 cm  cmolc dm-3 ------- % ------- cmolc dm-3 kg dm-3 

PVd 0-2,5 5,1 1,5 0,7 81,7 31,2 10,0 1,5 2,5 

 2,5-7,5 5,0 1,3 1,3 64,8 25,7 9,3 1,5 2,6 

 7,5-17,5 4,9 0,5 1,6 54,5 19,8 9,7 1,5 2,6 

 topo B 4,9 2,0 4,3 43,2 13,1 25,0 1,5 2,7 

PVAd1 0-2,5 5,1 0,0 0,3 49,3 5,0 5,8 0,9 2,4 

 2,5-7,5 5,3 0,0 0,3 31,4 4,3 3,2 1,4 2,5 

 7,5-17,5 5,3 0,0 2,4 4,0 3,2 3,2 1,6 2,7 

 topo B 4,9 1,2 2,8 47,5 22,6 11,2 1,6 2,6 

PVAd2 0-2,5 4,9 1,4 1,3 70,4 26,2 11,8 1,1 2,3 

 2,5-7,5 4,8 0,0 2,0 32,5 9,0 10,7 1,6 2,4 

 7,5-17,5 4,7 0,5 3,5 33,3 10,2 17,2 1,6 2,6 

 topo B 4,9 2,0 4,6 38,6 13,0 22,3 1,3 2,6 

PVAd3 0-2,5 5,5 5,3 0,3 96,0 54,2 13,4 1,4 2,3 

 2,5-7,5 5,4 2,7 0,7 84,5 33,1 11,6 1,4 2,5 

 7,5-17,5 5,5 2,1 0,8 78,1 27,0 10,6 1,5 2,6 

 topo B 5,3 1,7 2,7 54,2 22,6 14,1 1,6 2,6 

MEo 0-2,5 5,3 7,1 0,3 97,3 63,8 17,0 1,0 2,5 

 2,5-7,5 5,7 9,4 0,2 98,6 72,3 19,8 1,1 2,5 

 7,5-17,5 5,4 7,5 0,3 97,5 63,0 18,7 1,2 2,6 

 topo B 5,6 15,6 0,3 98,8 83,2 29,1 1,3 2,5 

RLd 0-2,5 5,6 4,9 0,2 97,3 59,3 12,0 0,9 2,5 

 2,5-7,5 5,3 2,5 0,4 90,0 39,6 9,1 1,5 2,6 

 7,5-17,5 5,8 2,0 0,2 92,3 43,8 5,5 1,6 2,5 

SNk 0-2,5 4,9 1,3 0,3 90,6 37,2 7,8 1,2 2,6 

 2,5-7,5 4,8 2,0 0,6 86,2 43,3 8,6 1,4 2,5 

 7,5-17,5 4,9 8,6 0,5 96,4 77,7 17,4 1,5 2,5 

 topo B 6,5 2,0 0,0 100,0 76,8 7,5 1,7 2,6 

SGd 0-2,5 4,7 1,2 1,0 76,4 25,0 13,0 1,1 2,5 

 2,5-7,5 4,7 0,8 1,3 61,1 20,8 9,8 1,3 2,3 

 7,5-17,5 5,1 1,1 0,9 72,1 29,8 7,8 1,7 2,5 

 topo B 5,4 0,7 0,4 82,8 23,8 8,1 1,7 2,5 

 



 15 
 

3.2. Coleta e preparo das amostras 
 

 As amostragens dos solos foram feitas nas profundidades de 0-2,5 cm; 

2,5-7,5 cm; 7,5-7,5 cm e topo do horizonte B. As amostras foram 

homogeneizadas, secas ao ar e peneiradas em peneira 2 mm (terra fina seca 

ao ar – TFSA) para as determinações físicas. Para as determinações químicas 

foram usadas amostras passadas em peneira 2 mm e 0,5 mm (C orgânico). As 

amostras depois de peneiradas foram acondicionadas em recipientes plásticos. 

A justificativa para inclusão dos horizontes subsuperficiais na 

amostragem deve-se a eles poderem ser expostos via processo de erosão nos 

solos de terras altas submetidos a uso intensivo. Já nas áreas de terras baixas 

sistematizadas para lavouras de arroz irrigado, pode-se observar a exposição 

destes horizontes devido ao processo de remoção superficial do solo nos locais 

de cota mais elevada pela técnica de sistematização (Pinto et al., 1999). Em 

ambos os casos o horizonte B passa a ser cultivado no lugar do horizonte Ap. 

A determinação do H+ + Al- foi realizada através de regressão com o índice 

SMP. 

 

3.3. Análises físicas 
 

A distribuição do tamanho de partículas no solo foi avaliada através da 

metodologia da pipeta, conforme EMBRAPA (1997), usando como dispersante 

Hexametafosfato de Sódio e as amostras de TFSA. 

A densidade de partículas foi determinada pelo método do picnômetro 

com água. A densidade do solo foi medida pelo método de Forsythe (1975), 

utilizando anéis volumétricos.  

A distribuição de classes de estabilidade de agregados estáveis em 

água foi realizada conforme Kemper & Chepil (1965) modificado por Palmeira 

(1999), baseado no uso na oscilação vertical de um conjunto de peneiras (4,76 

– 2,00 – 1,00 – 0,250 – 0,105 mm) mergulhadas em água num aparelho de 

Yoder (1936). 
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3.4. Análises químicas 
 

A determinação inicial do carbono orgânico total (COT) do solo foi feita 

através do método do Walkley & Black, modificado por Tedesco et al. (1985), 

porém usando aquecimento das amostras em estufa com temperatura de 150 

ºC durante um período de 30 minutos. Esta determinação também foi realizada 

em amostra sólida por combustão catalítica e detecção por infravermelho do 

CO2 gerado em equipamento Shimadzu. 

O C não lábil (CNL) foi determinado por oxidação com permanganato de 

potássio (KMnO4) 333 mmolc dm-3, seguindo método descrito por Blair et al. 

(1995) e modificado por Fernandes (2002). Usou-se 5 g de TFSA 

acondicionada em tubos de centrífuga forrados com papel alumínio. Logo após, 

adicionou-se 25 mL KMnO4 333 mmolc dm-3, procedeu-se seis agitações 

manuais no sentido vertical e deixou-se em repouso por 2 horas e 30 minutos 

em temperatura ambiente. Após esse período, adicionou-se 25 mL de KCl na 

concentração de 0,1 M e centrifugou-se a 2500 rpm (com uma força 700 g) 

durante 5 minutos. Procedeu-se mais três lavagens com 40 mL de água 

destilada seguidas por centrifugação idêntica à anterior, retirando-se o 

sobrenadante. As amostras foram acondicionadas em copos plásticos com 

capacidade de 25 mL, que posteriormente foram secas em estufa na 

temperatura de 50ºC até peso constante e moídas a 0,5 mm para posterior 

determinação do C remanescente por analisador de carbono (Shimadzu). 

Também foi determinado C pelo método do Walkley & Black, baseado na 

modificação de Tedesco et al. (1995) para comparar ambos os métodos. 

 

3.5. Análise estatística 
 

Os resultados obtidos foram analisados através de estatística descritiva 

por média e desvio padrão. A dependência entre as variáveis determinadas foi 

analisada por regressão simples, múltipla e pelo método passo a passo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1. Comparação entre métodos para determinação de carbono orgânico 
 

O método mais exato para análise de C emprega combustão catalítica e 

detecção de CO2 por infravermelho gerado em equipamento analisador de C, que 

realiza uma oxidação completa. Como o equipamento ainda não está disponível na 

região sul do Estado, foi realizado um teste visando avaliar o impacto sobre os 

teores de C caso fossem determinados pelo método de Walkley & Black modificado. 

 Os resultados analíticos obtidos com Walkley & Black foram confrontados 

com o do analisador nas determinações do COT e do CNL. No primeiro caso, não 

ocorre oxidação prévia da amostra com KMnO4 (333 mmol). Assim, seria possível 

comparar a relação entre os métodos com e sem a oxidação prévia com o dicromato. 

Ao observar os resultados (Figura 1 e Tabela 3) constatou-se 

comportamento linear altamente significativo entre os métodos quando 

determinou-se o COT, ou seja na ausência de oxidação prévia com KMnO4 333 

mM, com um coeficiente de determinação R2=0,9636** (declividade de 1,0273). 

Já no caso da análise do carbono orgânico não-lábil (CNL), o R2 baixou para 

0,9235* e a relação passou a ser quadrática, na faixa de 0-20 mg kg-1 C. 

Nota-se que a diferença entre os resultados analíticos foi maior à medida que 

aumentaram as concentrações de C do solo. Porém, em termos relativos pode-

se constatar variações médias de 33,26% na camada 0-2,5; 39,00% de 2,5-7,5; 

41,53% de 7,5-17,5 cm e 38,23% no topo do horizonte B dos oito solos. Apesar 

disto, ocorreu uma grande variação da diferença entre os solos, especialmente 

nos solos de matriz mais arenosa, como é o caso do SGd, PVAd1 e RLd. Por 
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esta razão, o emprego da equação de regressão para corrigir os valores 

determinados por oxidação sulfocrômica parece inadequado, sendo 

recomendável usar o analisador devido sua maior acuracidade. Tedesco et al. 

(1995) afirma que, determinadas substâncias podem interferir no resultado 

analítico deste método. A presença de substâncias que podem ser oxidadas 

facilmente, como Cl- e Fe2+, superestimam o teor de C. Já as que podem ser 

reduzidas, como MnO2, subestimam o teor de C. Sendo assim, a oxidação 

sequencial com dicromato de potássio K2Cr2O7 após o uso de KMnO4 poderia 

levar a um erro analítico, se houver formação de óxidos de manganês IV. 
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Figura 1 – Relação entre o C determinado por analisador de C e por Walkley e Black 

modificado em amostras de diferentes camadas de oito solos da região sul 
do Rio Grande do Sul. (a) COT NO solo sem tratamento. (b) CNL 
remanescente em solo atacado com KMnO4 333 mM. 

 



 19 
 

Tabela 3 – Teores de carbono orgânico não lábil (CNL) pelos métodos do 
analisador de carbono e Walkley e Black modificado nas camadas 
amostradas nos diferentes solos estudados (média de 3 
determinações) 

 
Solo Analisador Walkley & Black 

mod. Diferença 

   Absoluta Relativa (%) 
 ..................................    g kg –1  ................................ 

0 –2,5 cm 
PVd 11,90 8,59 3,31 27,83 
PVAd1 7,10 2,93 4,17 58,76 
PVAd2 13,50 11,25 2,25 16,63 
PVAd3 20,50 16,33 4,17 20,34 
MEo 22,00 16,90 5,10 23,19 
RLd 15,10 10,30 4,80 31,80 
SNk 11,90 8,04 3,86 32,44 
SGd 35,10 15,76 19,34 55,11 
Média 17,14 11,26 5,88 33,26 
Desv.Padrão 8,71 4,86 5,51 15,61 

2,5-7,5 cm 
PVd 8,20 5,42 2,78 33,90 
PVAd1 2,10 1,37 0,73 34,99 
PVAd2 8,70 5,67 3,03 34,79 
PVAd3 8,20 4,97 3,23 39,44 
MEo 17,20 12,54 4,66 27,09 
RLd 7,30 3,46 3,84 52,64 
SNk 6,60 4,66 1,94 29,33 
SGd 9,30 3,73 5,57 59,86 
Média 8,45 5,23 3,22 39,00 
Desv.Padrão 4,18 3,26 1,51 11,44 

7,5-17,5 cm 
PVd 6,90 4,58 2,32 33,67 
PVAd1 2,90 0,95 1,95 67,19 
PVAd2 6,40 4,32 2,08 32,52 
PVAd3 7,80 4,50 3,30 42,29 
MEo 12,50 12,22 0,28 2,25 
RLd 4,10 1,36 2,74 66,85 
SNk 5,40 3,51 1,89 34,93 
SGd 4,40 2,09 2,31 52,58 
Média 6,30 4,19 2,11 41,53 
Desv.Padrão 2,97 3,55 0,87 21,22 

topo do B 
PVd 6,50 3,88 2,62 40,26 
PVAd1 1,50 1,50 0,00 0,00 
PVAd2 6,10 3,33 2,77 45,40 
PVAd3 7,10 4,01 3,09 43,53 
MEo 9,50 7,40 2,10 22,16 
RLd             -          - - - 
SNk 3,70 1,43 2,34 63,33 
SGd 4,10 1,76 2,17 52,95 
Média 5,50 3,33 2,16 38,23 
Desv.Padrão 2,62 2,11 1,01 21,02 
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Possivelmente, o consumo do carbono orgânico lábil (CL) tenha 

contribuído para este resultado. Já que o método Walkley & Black não produz 

oxidação completa da matéria orgânica (Tedesco et al. (1995), naturalmente 

deverá ter dificuldades em oxidar a matéria orgânica residual, possivelmente de 

maior recalcitrância ou mais protegida por interação com a fase mineral do que 

a oxidada pelo KMnO4. Outra possibilidade refere-se às alterações 

ocasionadas pelo permanganato de potássio residual nas amostras de solo, 

haja visto que observou-se uma coloração arroxeada no solo seco, mesmo 

com as sucessivas lavagens.  

Em função disso, todos os resultados apresentados a partir deste ponto 

foram determinados por analisador de carbono. 

 

4.2. Carbono Orgânico Total (COT) 
 

4.2.1. Concentração 
 

Os teores de carbono orgânico total nos diferentes solos podem ser 

observados na Figura 2 e na Tabela 1, enquanto os teores de argila constam 

na Tabela 2. Conforme o esperado, verificou-se uma redução nos teores de 

COT com o aumento da profundidade em todos os solos estudados. A 

concentração média na camada 0-2,5 cm entre os solos foi de 34,33 g kg-1 C, 

passando para 19,19 g kg-1 C (2,5-7,5 cm), 12,79 g kg-1 C (7,5-17,5 cm) e 

chegando a 8,94 g kg-1 C no topo do horizonte B. 

O decréscimo dos teores de COT com o aumento da profundidade foi 

mais acentuado no PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO distrófico solódico (SGd), 

seguido dos ARGISSOLOS VERMELHO–AMARELOS e do NEOSSOLO 

LITÓLICO. É possível que sua distribuição também se altere ao longo do perfil 

caso passem a ser cultivados, reduzindo o acúmulo na camada mais 

superficial. Isto se deve à maneira como o sistema radicular das plantas se 

distribui no perfil e à capacidade variável de adicionar resíduos vegetais ao 

mesmo. Bayer (1996). 
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Figura 2 – Distribuição do COT no perfil de oito solos da região sul do Rio Grande do 

Sul. Média de três repetições. 
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Tabela 4 – Teores de carbono orgânico total (COT) pelo método Analisador de 
C por camadas amostradas nos diferentes solos estudados 

 
Profundidade (cm) Solo 

0 –2,5 2,5 – 7,5 7,5 – 17,5 0-17,5/1 Topo B/2 
 .................................... g kg –1.............................................. 
PVd 22,7 17,3 15,5 17,0 10,8 
PVAd1 19,4 4,9 3,6 6,2 2,0 
PVAd2 39,9 23,8 16,0 21,6 10,1 
PVAd3 40,6 18,2 15,7 20,0 11,9 
MEo 35,7 30,8 20,7 25,7 15,0 
RLd 43,3 22,0 10,6 18,5      - 
SNk 24,7 14,6 10,4 13,6 6,0 
SGd 48,3 21,9 9,8 18,8 6,8 
Média 34,3 19,2 12,8 17,7 8,9 
Desv.Padrão 10,7 7,6 5,2 5,8 4,3 
/1 Concentração média na camada 
/2 10cm superficiais 
 

Tabela 5 - Teores de argila (g kg-1) por camada nos diferentes solos estudados 

 
Profundidade (cm) Solo 

0 –2,5 2,5 – 7,5 7,5 – 17,5 0-17,5/1 Topo B/2 
PVd 126,3 255,3 292,0 257,8 660,0 
PVAd1 14,6 15,9 22,8 19,7 78,8 
PVAd2 188,5 194,8 225,2 211,3 544,0 
PVAd3 108,0 139,6 149,0 140,5 377,5 
MEo 141,4 176,5 213,3 192,5 416,6 
RLd 82,3 30,9 119,4 88,8 - 
SNk 36,3 60,5 76,3 66,1 228,0 
SGd 11,5 41,6 83,0 61,0 185,8 
Média 88,6 114,4 147,6 129,7 355,8 
Desv. Padrão 64,1 89,2 90,1 84,3 205,8 
/1 Concentração média na camada 
/2 10cm superficiais 
 

Observou-se uma redução mais acentuada dos teores de COT e NT em 

profundidade em situação de campo nativo quando comparada a outros 

sistemas de manejo em condição de lavoura.  

Por outro lado, os menores decréscimos foram observados no 

ARGISSOLO VERMELHO e no CHERNOSSOLO EBÂNICO. É provável que o 

potencial de adição de biomassa pelo campo nativo da região do primeiro solo 

seja reduzido em função das plantas terem seu crescimento vegetativo 
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favorecido na primavera-verão, ocasião em que freqüentemente ocorre déficit 

hídrico (Mota et al., 1971). No caso do segundo solo, pode estar relacionado à 

mineralogia dominante, baseada em esmectitas, que apresentam maior 

superfície específica e podem interagir com a matéria orgânica, protegendo-a 

da decomposição e proporcionando um tempo de ciclagem maior (Wattel–

Koekkoek et al., 2003). 

Os teores de COT obtidos no PLANOSSOLO HIDROMÓRFICO 

distrófico solódico (SGd) foram muito semelhantes aos encontrados por Santos 

(2003) nas camadas de 0-5,0 cm (21,85 g kg-1) e de 5-10 cm (9,85 g kg-1). As 

maiores concentrações na camada de 0-2,5 cm foram observadas neste solo, 

com 48,30 g kg-1 C, e as menores ocorreram no ARGISSOLO VERMELHO–

AMARELO distrófico 1 (PVAd1), com 19,40 g kg-1 C e no ARGISSOLO 

VERMELHO distrófico (PVd) com 22,70 g kg-1 C. 

O CHERNOSSOLO EBÂNICO órtico vértico (MEo) destacou-se com 

30,80 kg-1 C Na porção de 2,5 a 7,5 cm, ao passo que o menor valor obtido 

ocorreu no PVAd1, com 4,90 kg-1 C, comportamento que se manteve nas 

demais camadas (7,5 a 17,5 cm e topo do horizonte B). 

Observou-se que o PVAd1 apresentou os menores teores de carbono 

orgânico total em todas as camadas estudadas, quando comparado com os 

demais solos estudados. Os teores de COT obtidos no SGd foram muito 

semelhantes aos encontrados por Santos (2003) nas camadas de 0-5,0 cm 

(21,85 g kg-1) e de 5-10 cm (9,85 g kg-1). 

De acordo com Scott et al. (1996), a distribuição do tamanho de 

partículas afeta a disponibilidade de águas, nutrientes e área superficial 

específica, além da porosidade, influenciando também os processos de 

transformação da MOS. Contudo, não foi possível constatar uma relação direta 

do COT com o teor de argila neste trabalho, uma vez que os solos mais 

arenosos (SGd e PVAd1) apresentaram  respectivamente o maior e o menor 

teor de COT. Talvez os processos de gênese relacionados à sua posição na 

paisagem possam ter influenciado. No caso do primeiro, estaria relacionado ao 

hidromorfismo, enquanto que no segundo, seria a baixa disponibilidade de 

água e nutrientes. 
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4.2.2. Estoque 
 

O maior estoque de COT (Tabela 6) na camada (0-17,5 cm) foi 

observado no MEo, com 45,0 Mg ha-1 e o menor, no PVAd1, com 10,9 Mg ha-1. 

Os demais solos ocuparam uma posição intermediária, com o PVd e SNk 

abaixo do estoque médio de 31,0 Mg ha-1, enquanto que PVAd2, PVAd3, RLd e 

SGd apresentaram valores acima desta média. 

 

Tabela 6 – Estoque de carbono orgânico total (COT) nas diferentes camadas 
dos solos estudados 

Profundidade (cm)  0 – 2,5 2,5 –7,5 7,5 –17,5 0 –17,5 topo B

 Mg ha-1 

1/ 
% Mg ha-1 % Mg ha-1 % Mg ha-1 Mg ha-1

PVd 5,7 19,0 8,6 29,0 15,5 52,0 29,8 10,8 
PVAd1 4,8 44,5 2,4 22,5 3,6 33,0 10,9 2,0 
PVAd2 10,0 26,3 11,9 31,4 16,0 42,2 37,9 10,1 
PVAd3 10,1 29,0 9,1 26,0 15,7 44,9 34,9 11,9 
MEo 8,9 19,8 15,4 34,2 20,7 46,0 45,0 15,0 
RLd 10,8 33,4 11,0 33,9 10,6 32,7 32,4 - 
SNk 6,2 25,9 7,3 30,6 10,4 43,6 23,9 6,0 
SGd 12,1 36,8 10,9 33,4 9,8 29,9 32,8 6,8 
Méd. 8,6 29,35 9,6 30,12 12,79 40,53 31,0 8,9 
D.Pad. 2,7 8,61 3,8 4,14 5,25 7,78 10,1 4,3 
/1 contribuição percentual na camada arável (0-17,5 cm) 

 

O cálculo do carbono estocado numa camada é realizado em 

função do seu volume, concentração de carbono e densidade do solo 

(Ds). Antes de analisar as diferenças entre as camadas, é necessário 

considerar que cada uma delas apresenta espessura variando de 2,5 cm, 

5 cm a 10 cm, resultando em volumes de solo diferentes. Por 

conseqüência, ainda que a concentração de C no perfil da camada arável 

fosse igual, o estoque de 0-2,5 cm seria inferior ao verificado de 7,5 a 

17,5 cm. Contudo, como em todos os solos a amostragem foi realizada da 

mesma forma, é possível compará-los quanto à distribuição do estoque 

ao longo do perfil. 

Analisando-se a distribuição dos estoques pela média obtida em cada 

profundidade, percebe-se, comportamento contrário ao observado com os 
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teores de COT (Tabela 1). Os estoques de COT tenderam ser maiores em 

profundidade, em parte pela razão relatada no parágrafo anterior. 

A distribuição percentual média do COT na camada arável dos oito solos 

foi de 29,3% na superfície, 30,1% de 2,5 a 7,5 cm e 40,5% de 7,5 a 17,5 cm. 

Dividindo estes valores pela espessura da camada, tem-se a participação de cada 

uma por cm do perfil. Percebe-se que a superfície contribuiu com 11,7% por cm, a 

segunda camada, com 6,0% e a de 7,5 a 17,5 cm, com 4,0%, evidenciando a 

importância da camada superficial para o estoque de C no solo. 

O solo SGd destacou-se somente na porção superficial (0-2,5 cm) com 12,08 

Mg ha-1 de C, enquanto que o MEo apresentou os maiores estoques nas demais 

camadas (respectivamente 15,4-20,7-15,0 Mg ha-1 C). As menores quantidades de C 

estocado foram observadas no solo PVAd1, respectivamente 4,8 Mg ha-1, 2,4 Mg ha-1 

e 3,6 Mg ha-1 C, que foi acompanhado pelo PVd na camada 0-2,5 cm (5,8 Mg ha-1 C). 

Demais solos apresentaram um comportamento intermediário. 

Pode-se verificar ainda que o perfil de distribuição do estoque de COT na 

camada arável variou entre os solos, mesmo considerando o topo do horizonte B. 

Comparando o PVd e o PVAd1, por exemplo, nota-se que o primeiro apresentou 

52,0% de seu estoque na camada 7,5-17,5 cm, ao contrário do PVAd1, que teve 

44,5% armazenados na superfície de 0-2,5 cm. Em termos de manejo, a perda 

dos 2,5 cm de solo superficial nas duas unidades de mapeamento representaria 

impactos diferentes entre eles. O dano seria consideravelmente mais grave no 

segundo, inclusive porque este apresentou os menores estoques de COT. 

Ponderando sua contribuição pela espessura da camada, esta diferença seria 

mais realçada. O PVd perderia 7,6% do estoque por cm do perfil, enquanto que no 

PVAd1 o prejuízo representaria 17,8% do estoque da camada arável por cm na 

porção mais superficial do solo. 

 

4.3. Fracionamento do Carbono Orgânico Total 
 

4.3.1. Concentração 
 

A separação do COT em frações segundo sua labilidade assume maior 

importância para o manejo do solo, porque permite inferir sobre seu comportamento 
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diante de perturbações impostas pelo seu uso. Neste trabalho o COT foi separado 

numa fração mais resistente à oxidação, dita carbono não-lábil (CNL), e em outra 

facilmente oxidada com KMnO4 333 mM denominada carbono orgânico lábil (CL). A 

seguir são apresentadas as concentrações de CNL (Tabela 7 e Figura 3) e CL 

(Tabela 8 e Figura 4). 

 

Tabela 7 – Teores de carbono orgânico não-lábil (CNL) por camada amostrada 
nos diferentes solos estudados 

 
Profundidade (cm) Solo 

0 –2,5 2,5 – 7,5 7,5 – 17,5 0-17,5/1 Topo B/2 
 .......................................    g kg –1   ....................................... 
PVd 11,9 8,2 6,9 8,0 6,5 
PVAd1 7,1 2,1 2,9 3,3 1,5 
PVAd2 13,5 8,7 6,4 8,1 6,1 
PVAd3 20,5 8,2 7,8 9,7 7,1 
MEo 22,0 17,2 12,5 15,2 9,5 
RLd 15,1 7,3 4,1 6,6 — 
SNk 11,9 6,6 5,4 6,7 3,7 
SGd 35,1 9,3 4,4 10,2 4,1 
Média 17,14 8,45 6,30 8,46 5,50 
Desv.Padrão 8,71 4,18 2,97 3,46 2,62 
/1 Concentração média na camada 
/2 10 cm superficiais 

 
Tabela 8 – Teores de carbono orgânico lábil (CL) por camada amostrada nos 

diferentes solos estudados 
 

Profundidade (cm) Solo 
0 –2,5 2,5 – 7,5 7,5 – 17,5 0-17,5/1 Topo B/2 

 ........................................    g kg –1   ........................................ 
PVd 10,8 9,1 8,6 9,1 4,3 
PVAd1 12,3 2,8 0,7 3,0 0,5 
PVAd2 26,4 15,1 9,6 13,6 4 
PVAd3 20,1 10,0 7,9 10,2 4,8 
MEo 13,7 13,6 8,2 10,5 5,5 
RLd 28,2 14,7 6,5 11,9 — 
SNk 12,8 8,0 5,0 7,0 2,3 
SGd 13,2 2,6 5,4 5,7 2,7 
Média 17,19 9,49 6,49 8,87 3,44 
Desv.Padrão 6,83 4,93 2,83 3,48 1,71 
/1 Concentração média na camada 
/2 10 cm superficiais 
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Figura 3 – Distribuição do CNL no perfil de oito solos da região sul do Rio Grande do 

Sul. Média de três determinações 
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Figura 4 – Distribuição do CL no perfil de oito solos da região sul do Rio Grande do Sul. 
Média de três repetições 
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4.3.1.1. Carbono Não-Lábil (CNL) 
A concentração média ponderada para a camada arável (0-17,5 cm) foi 

de 8,5 g kg-1 CNL e 8,9 g kg-1 CL. No topo do horizonte B os valores foram de 5,5 

g kg-1 CNL e 3,4 g kg-1 CL. 

Notou-se que a maior concentração de CNL na camada arável de 0-17,5 

cm foi verificada no solo MEo, com 15,2 g kg-1 CNL. Já no PVAd1 observou-se 7,1 

g kg-1 CNL, tendo sido as mais baixas dentre os solos estudados. 

O solo SGd apresentou 35,1 g kg-1 CNL na camada superficial, valor 

este que superou a média em mais de dois desvios padrão, isolando-o dos 

demais solos, enquanto que a menor concentração foi observada no PVAd1. A 

proporção de CNL é diretamente proporcional à profundidade, cm exceção do 

solo PLANOSSOLO HIDROMÒRFICO distrófico solódico (SGd), que acumula 

CNL na superfície (0-2,5 cm). Há então uma considerável concentração de 

CNL na superfície deste solo. Este comportamento deve estar relacionado suas 

características gênicas (Carter & Sterwart, 1996) que podem promover 

variações no acúmulo de C. O processo de hidromorfismo que ocorre no 

mesmo deve contribuir para uma transformação mais lenta da matéria 

orgânica adicionada, o que deve favorecer a ocorrência de material mais 

estável. Outro ponto a ser considerado refere-se à sua estrutura física, que 

dificulta aeração e penetração de raízes no seu perfil. Assim, a adição de 

matéria orgânica deve ser mais superficial no SGd que nos demais solos. 

Santos (2003), que trabalhou com o mesmo solo sob campo nativo e 

sistemas de manejo de lavoura de arroz irrigado, encontrou valores de 13,4 

mg g-1 de humina na camada 0-5 cm e 5,2 mg g-1 na camada 5-10 cm deste 

solo. A quantidade de humina em relação ao total de C foi de 61,4% na 

superfície e 51,5% na camada inferior para o tratamento com campo nativo, 

indicando que o material da superfície era mais estabilizado.  

As menores concentrações de CNL em todas as camadas ocorreram 

no solo PVAd1, a exemplo do que já foi relatado para o COT. 
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4.3.1.2. Carbono Lábil (CL) 
Ponderando o teor médio de CL para a camada arável (0-17,5 cm) 

pode-se verificar que o solo PVAd2 se destacou com a maior concentração 

(13,6 g kg-1), enquanto PVAd1 apresentou a menor (3,0 g kg-1), conforme 

pode-se verificar na Tabela 8. Em média ocorreram 17,19 g kg-1, 9,49 g kg-1, 

6,49 g kg-1 e 3,44 g kg-1 CL, respectivamente, das camadas de superfície até 

o topo do horizonte B. 

Na camada seguinte (2,5 a 7,5 cm) a distribuição dos teores de CL 

em relação à média foi mais uniforme. Destacaram-se PVAd1 e SGd com as 

menores concentrações: 2,8 e 2,6 g kg-1 CL, respectivamente. Ao contrário 

destes, os solos RLd e PVAd2 apresentaram os maiores valores: 13,6 e 15,1 

g kg-1 CL. 

Para a camada 7,5-17,5 cm os teores de CL se mantiveram próximos 

do valor médio de 6,5 g kg-1 CL. O solo PVAd2 destacou-se com as maiores 

concentrações desta camada (9,6 g kg-1 CL), ao contrário dos teores 

verificados no PVAd1, que foram os menores (0,7 g kg-1 CL). 

Já no topo do horizonte B, o solo MEo (5,5 g kg-1 CL) destacou-se com a 

maior concentração e PVAd1 posicionou-se no outro extremo, com 0,5 g kg-1 CL). 

 

4.3.2. Estoque 
 

4.3.2.1. Carbono Não-Lábil (CNL) 
A quantidade de C-CNL poderá ser observada na Tabela 9 e a 

contribuição das frações lábil e não-lábil na composição do COT podem ser 

verificadas na Tabela 11. 

Os estoques de CNL na camada arável variaram de 5,7 Mg ha-1 no PVAd1 

a 26,6 Mg ha-1 no MEo, com média de 14,8 Mg ha-1. Sua distribuição no perfil de 

0-17,5 cm tendeu a ser uniforme nas camadas superficiais até 7,5 cm, 

aumentando em profundidade, em parte por causa da maior espessura desta 

última camada. 

Observando a distribuição do estoque de CNL (Tabela 11) ao longo 

do perfil da camada arável e topo do horizonte B, nota-se que os menores 

valores foram invariavelmente apresentados pelo PVAd1 (1,8 – 1,0 – 2,9 – 
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1,5 Mg ha-1). Por outro lado, os solos SGd (0-2,5 cm) e MEo (demais 

camadas) revelaram os maiores estoques de CNL, com 8,8 – 8,6 – 12,5 – 

26,6 Mg ha-1 CNL respectivamente. Os solos restantes se distribuíram em 

posições intermediárias próximas à media em todas as camadas. 

 
4.3.2.2. Carbono Lábil (CL) 
O estoque de C como fração Lábil encontra-se na Tabela 10, e sua 

relação com CNL e COT pode ser observada na Tabela 11. 

Analisando a distribuição da quantidade de CL até 17,5 cm, pode-

se perceber que o solo PVAd2 apresentou a maior quantidade 

armazenada, com 23,7 Mg ha-1 CL, enquanto que a menor, foi obtida no 

PVAd1, com estoque equivalente a 5,2 Mg ha-1 CL. Este comportamento 

também foi evidenciado quando se observa o CL estocado nas camadas 

seguintes. Apenas na superfície (0-2,5 cm), o RLd acompanhou o PVAd2 

nesta liderança, respectivamente com 7,0 e 6,6 Mg ha-1 CL. 
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Tabela 9 – Estoque de Carbono Orgânico Não Lábil (CNL) em Mg ha-1 nas 
diferentes profundidades amostradas da camada arável de oito 
solos do sul do Rio Grande do Sul 

Profundidade (cm) Solo 0 – 2,5 2,5 –7,5 7,5 –17,5 0 –17,5 
 Absoluto Relativo(%) Absoluto Relativo(%) Absoluta Relativo(%) Absoluto 
PVd 3,0 21,3 4,1 29,3 6,9 49,4 14,0 
PVAd1 1,8 31,1 1,0 18,3 2,9 50,6 5,7 
PVAd2 3,4 23,9 4,3 30,8 6,4 45,3 14,1 
PVAd3 5,1 30,1 4,1 24,1 7,8 45,8 17,0 
MEo 5,5 20,7 8,6 32,3 12,5 47,0 26,6 
RLd 3,8 32,8 3,6 31,7 4,1 35,6 11,5 
SNk 3,0 25,5 3,3 28,2 5,4 46,2 11,7 
SGd 8,8 49,2 4,6 26,1 4,4 24,7 17,8 
Méd. 4,3 29,3 4,2 27,6 6,1 43,1 14,8 
D.Pad. 2,2 9,2 2,1 4,7 3,2 8,7 6,1 
/1 contribuição percentual na camada arável (0-17,5 cm) 

 
 
 
Tabela 10 – Estoque de carbono orgânico lábil (CL) em Mg ha-1 nas diferentes 

profundidades amostradas da camada arável de oito solos do 
sul do Rio Grande do Sul 

Profundidade (cm) Solo 0 – 2,5 2,5 –7,5 7,5 –17,5 0 –17,5 
 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. 
PVd 2,70 17,03 4,55 28,71 8,60 54,26 15,85 
PVAd1 3,08 59,46 1,40 27,03 0,70 13,51 5,18 
PVAd2 6,60 27,79 7,55 31,79 9,60 40,42 23,75 
PVAd3 5,03 28,05 5,00 27,89 7,90 44,06 17,93 
MEo 3,43 18,61 6,80 36,90 8,20 44,49 18,43 
RLd 7,05 33,73 7,35 35,17 6,50 31,10 20,90 
SNk 3,20 26,23 4,00 32,79 5,00 40,98 12,20 
SGd 3,30 22,00 6,30 42,00 5,40 36,00 15,00 
Méd. 4,30 29,11 5,37 32,79 6,49 38,10 16,16 
D.Pad. 1,71 13,42 2,07 5,10 2,83 12,01 5,68 
/1 contribuição percentual na camada arável (0-17,5 cm) 
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Tabela 11 – Estoque de carbono orgânico total (COT) e a distribuição das 
frações não lábil (CNL) e lábil (CL) em Mg ha-1 dentro de cada 
uma das profundidades amostradas de oito solos do sul do Rio 
Grande do Sul 

 
 
 Prof. COT CNL CL 

    cm .........   Mg ha-1  ........ %/1 Mg ha-1   % 
0-2,5 5,68 2,98 52,4 2,70 47,6 
2,5-7,5 8,65 4,10 47,4 4,55 52,6 
7,5-17,5 15,50 6,90 44,5 8,60 55,5 
0-17,5 29,83 13,98 46,9 15,85 53,1 

PVd 

topo B 10,80 6,50 60,2 4,30 39,8 
0-2,5 4,85 1,78 36,7 3,08 63,3 
2,5-7,5 2,45 1,05 42,9 1,40 57,1 
7,5-17,5 3,60 2,90 80,6 0,70 19,4 
0-17,5 10,90 5,73 52,6 5,18 47,4 

PVAd1 

topo B 2,00 1,50 75,0 0,50 25,0 
0-2,5 9,98 3,38 33,8 6,60 66,2 
2,5-7,5 11,90 4,35 36,6 7,55 63,4 
7,5-17,5 16,00 6,40 40,0 9,60 60,0 
0-17,5 37,88 14,13 37,3 23,75 62,7 

PVAd2 

topo B 10,10 6,10 60,4 4,00 39,6 
0-2,5 10,15 5,13 50,5 5,03 49,5 
2,5-7,5 9,10 4,10 45,0 5,00 55,0 
7,5-17,5 15,70 7,80 49,7 7,90 50,3 
0-17,5 34,95 17,03 48,7 17,93 51,3 

PVAd3 

topo B 11,90 7,10 59,7 4,80 40,3 
0-2,5 8,93 5,50 61,6 3,43 38,4 
2,5-7,5 15,40 8,60 55,8 6,80 44,2 
7,5-17,5 20,70 12,50 60,4 8,20 39,6 
0-17,5 45,03 26,60 59,1 18,43 40,9 

MEo 

topo B 15,00 9,50 63,3 5,50 36,7 
0-2,5 10,83 3,78 34,9 7,05 65,1 
2,5-7,5 11,00 3,65 33,2 7,35 66,8 
7,5-17,5 10,60 4,10 38,7 6,50 61,3 
0-17,5 32,43 11,53 35,6 20,90 64,5 

RLd 

topo B —  — — — 
0-2,5 6,18 2,98 48,2 3,20 51,8 
2,5-7,5 7,30 3,30 45,2 4,00 54,8 
7,5-17,5 10,40 5,40 51,9 5,00 48,1 
0-17,5 2,88 11,68 48,9 12,20 51,1 

SNk 

topo B 6,00 3,70 61,7 2,30 38,3 
0-2,5 12,08 8,78 72,7 3,30 27,3 
2,5-7,5 10,95 4,65 42,5 6,30 57,5 
7,5-17,5 9,80 4,40 49,9 5,40 55,1 
0-17,5 32,83 17,83 54,3 15,00 45,7 

SGd 

topo B 6,80 4,10 60,3 2,70 39,7 

— 

/1 contribuição percentual da fração na camada 
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Figura 5 – Estoque de C e suas frações nas diferentes camadas de oito solos da 

região sul do Rio Grande do Sul 
 

Segundo Shang & Tiessen (1997), em solos arenosos predomina 

material orgânico de fácil decomposição e, portanto lábil, pois o quartzo não 

interage em favor de sua proteção à decomposição. No caso de dois solos 

arenosos formados em ambientes tão diversos como a várzea e a coxilha, esta 

afirmativa pode ser incorreta. Talvez a textura seja preponderante quando os 

solos estudados foram submetidos a condicionadores parecidos da dinâmica 

de C. 

Tome-se, por exemplo, o solo SGd, de ambiente reduzido, e o PVAd1, 

de ambiente oxidado, conforme Tabela 11 e Figura 5. Nota-se que seus CNL 

de 0-2,5 cm apresentaram comportamento diverso, embora seus teores de 

argila (Tabela 5) fossem muito próximos. No solo SGd houve predomínio de 

CNL na superfície, com 72,7% do COT da camada, ao passo que no PVAd1 a 

fração CL representou 63,3 % do COT. Em termos de manejo, isto pode 
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significar que solos com mesma textura podem apresentar suscetibilidades à 

degradação completamente diversas. Provavelmente, o solo PVAd1 seja mais 

vulnerável, exigindo maior atenção por parte da pesquisa e do agricultor. Por 

outro lado, não se pode afirmar que a maior quantidade de CNL presente no 

SGd seja garantia de proteção incondicional à degradação do estoque de COT. 

Especialmente em situação de lavoura de arroz, existe a possibilidade de se 

realizar a sistematização de área, e deverá haver um comprometimento nos 

pontos de corte, em favor dos pontos de aterro, aumentando a variabilidade 

espacial nas áreas em questão. 

 
4.3.2.3. Relação entre as frações CNL e CL 
A proporção entre CNL e CL na composição do COT foi confrontada na 

Tabela 11 e o resumo das médias por profundidade dos oito solos na Tabela 

12. 

Verificou-se uma tendência de aumento do CNL em detrimento de CL 

em profundidade do solo. Na camada superficial, contudo, isto não ocorreu. 

Provavelmente tenha havido influência da maior adição de C nesta camada, 

resultando em maior quantidade de material orgânico nos estágios iniciais de 

transformação. Também poderia estar contribuindo para este resultado o fato 

da concentração de argila ser menor na superfície, uma vez que sua presença 

favoreceria o grau de interação ou proteção coloidal, diminuindo a 

vulnerabilidade do C à decomposição microbiana. 

 

Tabela 12 – Contribuição percentual média das frações CNL e CL para a o 
Carbono Orgânico Total (COT) nos solos da região sul do Rio 
Grande do Sul por camada 

 
Profundidade (cm) CNL (%) CL (%) 

0 – 2,5 48,8 51,2 

2,5 – 7,5 43,6 56,4 

7,5 – 17,5  52,0 48,0 

topo B 55,1 44,9 
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4.3.3. Regressões para predição de COT e CNL 
 

Conforme verificado na Tabela 13, as regressões calculadas a partir do 

conjunto dos solos e todas as profundidades proporcionaram valores baixos de 

r2 e R2 ajustados aos graus de liberdade. A inclusão de todas as profundidades 

dos oito solos dificultou a análise de regressão, porque a profundidade deve 

ser o fator principal a determinar as variações de COT e CNL. A inclusão do 

ponto médio da camada amostrada (h) na equação (2) produziu uma sensível 

melhora no coeficiente R2aj. = 0,702**.  

Foi realizada análise de regressão simples e múltipla para as variáveis 

dependentes COT e CNL. Optou-se por não incluir CL uma vez que este foi 

obtido pela diferença entre as duas anteriores. O resultado está separado em 

três tabelas. As primeiras regressões foram calculadas a partir do conjunto dos 

solos e todas as profundidades, conforme pode ser visto na Tabela 13. A 

separação dos dados por camada resultou nas regressões múltiplas da Tabela 

14 e regressões simples da Tabela 15. 

 
Tabela 13 – Equações de regressão múltipla e simples para Carbono Orgânico 

Total (COT) e Carbono Orgânico Não-Lábil (CNL) determinados 
pelo método do analisador de C e atributos de 8 solos sob campo 
nativo para todas as profundidades amostradas 

 
Regressão Múltipla R2 aj. 

(1) COT =  0,202  VpH7 + 0,0389 Arg + 5,457 0,351* 

(2) COT =  0,160 VpH7 – 2,101 h + 0,0214 Arg + 22,115 0,702** 

(3) CNL =  0,0939 Vef + 0,0218 Arg – 0,875 0,258* 

Regressão Simples r2 aj. 

(4) COT =  12,618 + 0,0385 Arg 0,217 ns 

(5) COT =  8,177 + 0,888 CTCpH7 0,170ns 

(6) COT = 12,152 + 0,199 VpH7 0,117* 

(7) CNL =  6,223 + 0,0192 Arg 0,158ns  

(8) CNL =  5,530 + 0,320 CTCpH7 0,047ns 
Vef= saturação de bases efetiva; VpH7= saturação de bases a pH 7,0;  Arg= teor de argila. 
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A regressão múltipla separada por profundidade produziu as equações 

apresentadas na Tabela 14. Pode-se perceber que ocorreu uma melhora 

considerável nos coeficientes de determinação. Contudo, as equações as 

mesmas variáveis não se repetem em nenhuma profundidade quando usado o 

método de seleção passo a passo.   

Na camada mais superficial, não foi selecionada nenhuma equação 

adequada para descrever as variações observadas na concentração do COT. A 

equação (9) explicaria o CNL em 99,6% dos casos, a partir do Al trocável, CTC a 

pH 7,0, densidade do solo e teor de argila. 

Na camada 7,5 a 17,5 cm ajustaram-se duas equações para COT. A 

equação (10) foi dependente da CTC a pH 7,0 e do teor de argila, com R2aj = 

0,764*. A equação (11) usou Ca trocável e teor de argila com R2aj = 0,758*. O 

CNL foi descrito em função da percentagem de argila e da densidade do solo, 

com R2aj = 0,813**. Na camada 2,5 a 7,5 não foi possível ajustar nenhuma 

equação para COT ou CNL. Acredita-se que tenha um comportamento variável 

típico de uma camada de transição. Aparentemente a influência da dinâmica do 

C deve ser mais intensa na superfície do solo, e tanto mais ausente quanto 

mais distante da mesma. Outra possibilidade deve-se a não terem sido 

utilizados outros atributos que se relacionariam melhor com a mineralogia 

dominante, como por exemplo, Fe em ditionito-citrato-bicarbonato e Fe em 

oxalato de cálcio. 

No topo do horizonte B, a equação (14) explicou o CNL com a 

densidade de partículas e a concentração de COT na camada, obtendo R2aj = 

0,997**.  

As regressões simples obtidas constam na Tabela 15. Pode-se verificar 

inicialmente que o desempenho das equações nas duas primeiras camadas foi 

oposto ao das regressões múltiplas. Observando a porção 0-2,5 cm, CNL pode 

ser explicado numa relação múltipla com alto coeficiente de determinação, o que 

não ocorreu nas regressões simples, evidenciando o efeito aditivo das variáveis 

independentes do número (9). A concentração de CNL foi relacionada com o teor 

de COT, como seria de se esperar, resultando num R2aj = 0,525*. 
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Tabela 14 – Equações de regressão múltipla entre a concentração de Carbono 
Orgânico Total (COT) e de Carbono Orgânico Não-Lábil (CNL) 
determinados pelo método do analisador de C em g Kg-1  e 
atributos de 8 solos sob campo nativo por profundidade 
amostrada 

 

Regressão Múltipla R2 aj. 

0 – 2,5 cm 

(9) CNL = 9,534 Al + 2,7 CTCpH7 + 6,484 Ds – 0,123 Arg – 15,171 0,996** 

2,5 – 7,5 cm 

_  

7,5  - 17,5 cm 

(10) COT = 0,39 CTCpH7 + 0,0369 Arg + 2,916 0,764* 

(11) COT = 0,607 Ca + 0,0497 Arg + 3,716 0,758* 

(12) CNL = 0,0123 Arg – 13,439 Ds + 24,943 0,813** 

topo B 

(13) COT = 96,625 + 0,0194 Arg – 36,490 Dp 0,662ns 

(14) CNL = 5,943 + 0,601 COT – 2,248 Dp 0,997** 
Al = Al trocável Ds = densidade 

do solo 
Arg = teor de 

argila 
Ca = Ca trocável Dp= densidade de 

partículas 
 

Já na camada 2,5 a 7,5 cm, a CTC a pH 7,0 explicou tanto a variação do 

COT como do CNL com elevados coeficientes de determinação, conforme 

pode ser verificado nas equações (18) e (20). 

A relação esperada entre COT e CNL pode ser conferida nas equações (17), 

(22), (27) e (32). Notou-se que os coeficientes de determinação tenderam aumentar 

com a profundidade do perfil dos solos estudados. Como ocorreu um aumento da 

contribuição do CNL no teor do COT em profundidade (Tabela 12), os coeficientes 

de interseção da equação deixaram de ser negativos no topo do horizonte B. As 

equações (19), (21), (24), (26), (28) e (30) demonstram que o teor de argila, apesar 

de ter sido selecionado nas regressões múltiplas, não foi capaz de explicar 

isoladamente as variações do COT e do CNL. 
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Tabela 15 – Equações de regressão simples para Carbono Orgânico Total (COT) e 
Carbono Orgânico Não-Lábil (CNL) em g kg-1 determinados pelo 
método do analisador de C e atributos de 8 solos sob campo nativo 
por profundidade amostrada 

 
Regressão Simples r2 aj. 

0-2,5 cm 
(15)  COT = 9,587 + 2,180 CTCpH7 0,422ns 

(16)  CNL = 1,679 CTCpH7 - 1,922 0,359ns 

2,5-7,5 cm 

(17) COT = 4,156 + 1,464 CTCpH7 0,758** 

(18) COT = 15,029 + 0,0363 Arg 0,047ns 

(19) CNL =  0,893 CTCpH7 - 0,718 0,959** 

(20) CNL = 5,817 + 0,023 Arg 0,114ns 

7,5-17,5 cm 

(21) COT = 5,603 + 0,639 CTCpH7  0,428* 

(22) COT = 5,641 + 0,0482 Arg 0,625* 

(23) CNL = 2,295 + 0,356 CTCpH7 0,408ns 

(24) CNL = 3,258 + 0,0205 Arg 0,280ns 

topo B 

(25)  COT =  3,543 + 0,0152 Arg 0,436ns 

(26)  COT = 2,522 + 0,383 CTCpH7 0,518* 

(27) CNL = 2,320 + 0,00894 Arg 0,392ns 

(28)  CNL = 1,490 + 0,239 CTCpH7 0,553* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

 

• O método mais adequado para quantidade do CNL após oxidação 

seqüencial do CNL é a combustão catalítica e detecção de CO2 gerado 

por infravermelho em equipamento analisador de C. 

• A determinação do C por oxidação seqüencial com analisador de 

carbono após ataque com KMnO4 333 mM mostra-se promissora para 

diferenciar as frações CNL e CL dos solos. 

• Os teores de COT são inversamente proporcionais à profundidade dos 

solos estudados, embora a intensidade desta variação se diferencie 

entre os solos. Os solos com decréscimos mais acentuados no perfil 

foram PLANOSSOLO HIDROMÒRFICO distrófico solódico (SGd) e 

NEOSSOLO LITÓLICO (RLd), enquanto que os solos com a 

concentração mais homogênea no perfil foram ARGISSOLO 

VERMELHO distrófico (PVd) e VERTISSOLO EBÂNICO órtico típico 

(VEo). 

• Os solos do presente estudo apresentam estoques variados de COT 

na camada arável (0-17,5 cm). Os maiores estoques ocorrem no solo 

VERTISSOLO EBÂNICO órtico típico (VEo), e os menores, no 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO (PVAd1). 

• As concentrações de CL e CNL na camada arável (0 – 17,5 cm) variam 

entre os solos estudados, proporcionando diferentes relações no seu 

estoque. 
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