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RESUMO
A conversão dos ecossistemas naturais em áreas agrícolas, geralmente resulta em
alterações na dinâmica do carbono do solo. Modificações nos estoques de carbono,
pelo uso do solo, tem impactos sobre uma série de mudanças globais no planeta.
Nesse sentido, destaca-se que a intervenção antrópica em ecossistemas naturais,
por meio da exploração desordenada, tem conduzido a um processo de degradação
ambiental  significativo.  Diante  do  exposto,  objetivou-se  avaliar  o  conteúdo  de
carbono orgânico do solo em área de mata secundária e de pastagem e sua relação
com o estoque de carbono nesses ambientes. As amostras de solo foram coletadas
em um Argissolo Vermelho Amarelo localizado no campus da Universidade Federal
do Ceará-UFC, Fortaleza-CE, Brasil,  nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm para
determinação  do  conteúdo  de  carbono  orgânico  e  na  camada  0-20  cm  para
avaliação  da  quantidade  desse  elemento  estocado  no  solo.  A  alteração  do
ecossistema natural ocasionou redução do conteúdo de carbono orgânico do solo na
superfície e em profundidade, bem como menor estocagem de carbono orgânico no
solo.
PALAVRAS-CHAVE: conservação  do  solo,  mudanças  climáticas,  sequestro  de
carbono.

SOIL MANAGEMENT AS A SOURCE OF CHANGE IN ORGANIC CARBON
DYNAMICS

ABSTRACT
The conversion  of  natural  ecosystems  into  agricultural  areas  generally  results  in
changes in the dynamics of soil carbon. Changes in carbon stocks, due to land use,
have  impacts  on  a  series  of  global  changes  on  the  planet.  In  this  sense,  it  is
highlighted  that  anthropic  intervention  in  natural  ecosystems,  through  disordered
exploration, has led to a process of significant environmental degradation. Given the
above, the objective was to evaluate the organic carbon content of the soil in an area
of  secondary forest and pasture and its relationship with the carbon stock in these
environments. The soil samples were collected in a Red Yellow Argisol located on
the campus of the Federal University of Ceará-UFC, Fortaleza-CE, Brazil, in the 0-10
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cm and 10-20 cm layers to determine the organic carbon content and in the layer 0-
20 cm to assess the amount of this element stored in the soil. The alteration of the
natural ecosystem caused a reduction in the organic carbon content of the soil at the
surface and in depth, as well as less storage of organic carbon in the soil.
KEY WORDS: soil conservation, climate change, carbon sequestration.

INTRODUÇÃO
Estima-se que o estoque de carbono global no solo é de aproximadamente

2.500 Gt, das quais, 70% são carbono orgânico e 30% são de carbono inorgânico
(LIU et al., 2020). De todo o carbono orgânico no solo, uma parte encontra-se na
forma  de  matéria  orgânica,  sendo  facilmente  decomposta  quando  se  realizam
práticas de manejo não conservacionistas (KUMAR et al., 2020).

Quando ocorre a substituição de ecossistemas naturais por áreas com cultivos
agrícolas, geralmente percebe-se o declínio no conteúdo de carbono orgânico no
solo (COS). Estudos aventaram que essa redução está relacionada a fatores como o
aumento dos processos erosivos, a aceleração dos processos de mineralização da
matéria  orgânica e oxidação de grande parte  do carbono orgânico do solo e às
menores quantidades de aportes orgânicos em sistemas manejados (TRAORÉ et
al., 2019).

Dentre as principais estratégias de mitigação das causas antrópicas do efeito
estufa destacam-se o menor uso de combustíveis fósseis,  redução das taxas de
desmatamento  e  de  queima  de  material  vegetal  aportado  pela  vegetação,  uso
inadequado  do  solo  e,  mecanismos  de  maximização  de  sequestro  de  carbono
orgânico (ZHENG et al., 2019).

No tocante ao carbono orgânico no solo, sabe-se que uma parte considerável
se encontra na forma de matéria orgânica. No entanto, o material orgânico no solo
pode  ser  facilmente  decomposto  quando  se  realizam  práticas  de  manejo
inadequado,  contudo,  é conhecido que o aumento no estoque de carbono é um
processo dinâmico e lento, necessitando de práticas de manejo conservacionistas,
principalmente, em regiões de clima tropical, onde a taxa de decomposição é mais
acentuada devido às altas temperaturas e umidade do solo (SANTINI et al., 2019).

O  conteúdo  de  COS  resulta  do  equilíbrio  entre  a  entrada  (adição)  e  a
decomposição (perda) do material orgânico, com influência direta dos componentes
bióticos  do  sistema.  As  taxas  de  entrada  e  saída  tem  relação  direta  com  a
substituição da vegetação nativa por cultivos agrícolas, pela qualidade e quantidade
de material  vegetal  aportado e pelo  tipo de manejo empregado na área (PAUL,
2016). Logo, o uso do solo pode desenvolver um papel chave no conteúdo de COS. 

Diante do exposto, o estudo parte da hipótese que alterações no uso do solo
acarretam mudanças no conteúdo de COS. Objetivou-se com esse trabalho avaliar o
conteúdo  de  conteúdo  de  carbono  orgânico  no  solo  (COS)  em  área  de  mata
secundária e de pastagem e sua relação com o estoque de carbono orgânico nesses
ambientes.

MATERIAL E MÉTODOS
A coleta das amostras de solo foi realizada no Campus do Pici da Universidade

Federal do Ceará-UFC, Fortaleza-CE, Brasil,  em um Argissolo Vermelho Amarelo
(EMBRAPA, 2018). Para a determinação dos teores de matéria orgânica do solo foi
adotado o delineamento inteiramente aleatorizado com parcelas subdivididas e sete
repetições.  Nas  parcelas  principais  foram  avaliados  os  dois  tratamentos  (mata
secundária  e  área  de  pastagem),  enquanto  nas  subparcelas  os  tratamentos
avaliados foram as camadas 0-10 e 10-20 cm. Determinou-se o carbono orgânico
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pelo método de oxidação da matéria orgânica via úmida com dicromato de potássio
em meio sulfúrico (WALKLEY; BLACK, 1934). A densidade do solo foi determinada a
partir  de amostras com estrutura preservada,  coletadas em cilindros (100 cm3) e
secas a 105 ºC, até massa constante (BLACKE; HARTGE, 1986).
Concernente  à  granulometria,  a  quantidade  das  frações  areia,  silte  e  argila  são
apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Granulometria do solo em que foram coletadas as amostras.

Areia Silte Argila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

84 9 7

Os estoques de carbono orgânico do solo foram obtidos considerando a espessura
da camada amostrada de 0-20 cm, de acordo com a equação 1:

EstC=
Cs∗Ds∗(DrefDs ∗e)

10
(1)
em que, 

EstC corresponde ao estoque de carbono orgânico em determinada profundidade
(Mg ha-1), Cs é o teor de C orgânico total na profundidade amostrada (g kg -1), Ds é a
densidade do solo na profundidade amostrada (kg dm-3), Dref é a densidade do solo
para a profundidade amostrada na área de referência e, “e” a espessura da camada
considerada (cm).
Os valores de densidade do solo obtidos foram 1,45 e 1,60 g cm -3 nas áreas de mata
secundária  e  pastagem,  respectivamente.  Utilizou-se  como valor  de  referência  a
densidade da área de mata secundária.
Os  dados  foram  submetidos  à  análise  de  variância  pelo  teste  F  e,  quando
significativos para este teste, comparou-se as médias utilizando-se o teste de Tukey
(p<0,05)  para  comparação  entre  as  médias.  Fez-se  uso  do  software  estatístico
Sisvar (FERREIRA, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que se refere aos teores de COS, houve diferença estatística entre as áreas
avaliadas bem como nas profundidades amostradas (Tabela 2).
Tabela  2. Análise  de  variância  para  a  variável  teor  de  carbono  orgânico  em
diferentes manejos e profundidades.

Fontes de Variação GL SQ QM F

Áreas (A) 1 2146,6 2146,6 265,1**
Resíduo 12 97,1 8,1
Parcelas 13 2243,7

Profundidades (P) 1 614,8 614,8 44,9**

Inter. A x P 1 84,4 84,4 6,2*

Resíduo 12 164,2 13,7
Total 27 3107

CV% - (A) 11,6
CV% - (P) 15,1

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. * Significativo ao nível de 5% de probabilidade.
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O carbono orgânico do solo apresentou maiores valores na camada superficial (0-10
cm), tanto na área de mata secundária como na de pastagem, no entanto, a área de
mata secundária apresentou um maior conteúdo de carbono nas duas profundidades
estudadas  (0-10  e  10-20  cm)  (Figura  1).  De  forma  semelhante  aos  resultados
encontrados por Rosa et al. (2014) e Eze et al. (2018) observaram que o teor de
carbono orgânico diminuiu com a profundidade nas áreas avaliadas (Figura 1), o que
é normal, uma vez que os maiores aportes de matéria orgânica são observados nas
camadas superficiais.

Figura 1. Valores médios de carbono orgânico (g kg-1) em diferentes áreas de um
Argissolo Vermelho Amarelo nas profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. Médias
seguidas pela mesma letra minúscula e/ou maiúscula não diferem estatisticamente
entre si, entre e dentro das áreas analisadas, respectivamente, conforme o teste de
Tukey (p<0,05). Fonte: Autores

A manutenção e/ou melhoria da qualidade do solo em sistemas de cultivo é
essencial para a produtividade agrícola e qualidade do ecossistema. Nesse sentido,
o carbono orgânico do solo desempenha papel de destaque, sendo considerado um
dos indicadores da qualidade do solo, servindo de base para a sustentabilidade do
ambiente. 

É  importante  salientar  que  o  carbono  constitui  aproximadamente  58%  da
composição  da  matéria  orgânica  do  solo.  Apesar  de  representar  uma  fração
pequena (0,5 a 5%) quando comparada à fração mineral do solo, a matéria orgânica
é  importante  para  os  ecossistemas  devido  aos  benefícios  produzidos  nas
propriedades físicas, químicas e biológicas (SANTINI et al., 2019).

Segundo Oliveira Filho et al. (2019) em regiões tropicais a conversão de áreas
florestais em áreas agrícolas aliado ao cultivo convencional, praticado durante anos
consecutivos, é a principal causa da perda de carbono orgânico do solo, logo, essa
redução no conteúdo de COS tem efeitos  imediatos  na capacidade de troca de
cátions no meio e disponibilidade de nutrientes (BACCOT et al., 2020). Destaca-se
que esses tipos de alterações nos ecossistemas naturais favorece o aumento na
extensão de áreas descobertas,  o que maximiza a perda de matéria  orgânica e
nutrientes  por  processos  erosivos.  Perdas  de  água  e  solo  pela  erosão  hídrica
diminuem  a  capacidade  produtiva  dos  solos  e  favorece  o  aumento  de  áreas
degradadas.
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No tocante ao estoque de carbono no solo verificou-se efeito significativo das
áreas de manejos amostradas sobre a expressão desta variável (Tabela 3). 

Tabela 3. Análise de variância para a variável estoque de carbono no solo sob mata
nativa e pastagem.

Fontes de variação GL SQ QM F

Áreas 1 6702,1 6702,1 47,9**

Resíduo 28 3913 139,8

Total 29

CV% 21,2
** Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

Verifica-se menor estoque na área de pastagem (Figura 2). Rosa et al. (2014),
em seu trabalho, salientaram o fato de que a medida que ocorre a conversão de um
sistema natural em pastagem ocorre alterações no carbono estocado no solo, uma
vez que, o carbono acaba sendo perdido depois do desmatamento da área, queima
e intervenções frequentes no preparo do solo. 

Figura 2. Valores médios de estoque de carbono no solo sob diferentes manejos.
Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre
si pelo teste de Tukey (p<0,05). Fonte: Autores

Cerri et al. (2006), em seu trabalho, salientaram o fato de que após a mudança
de uso da terra, a capacidade de recuperação do solo pode ser entre 50 e 75% da
quantidade  de  COS  inicialmente  existente,  entretanto,  esse  potencial  de
recuperação está diretamente associado à fatores ambientais,  de uso da área e
manejo adotado.

O  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  contribui  de  forma  determinante  nas
melhorias observadas em atributos físicos, químicos e biológicos do solo (LIU et al.,
2020). Logo, o COS além de fonte de nutrientes para a microbiota do solo, atua no
processo  de  armazenamento  e  liberação  de  nutrientes  na  solução  do  solo,
disponibiliza  água  para  os  vegetais  e  organismos  e  contribui  na  formação  e
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estabilização dos agregados. Desse modo, sistemas de manejo que favoreçam a
conservação e incremento do COS são desejáveis para mitigar as emissões de CO2

para atmosfera.
Segundo Kumar et al.  (2020) recomenda-se o uso de gramíneas forrageiras

para estocar e distribuir o carbono na superfície do solo, tanto pela elevada entrada
de biomassa quanto por contribuir para diminuição no revolvimento do solo nessas
áreas. No entanto, a conversão de florestas em áreas de pastagem causa alterações
na dinâmica do ecossistema manejado, e ressalta-se que, mesmo bem manejada, a
contribuição pela manutenção da floresta não é somente pelo sequestro de carbono,
mas pela manutenção dos estoques nessas áreas, reduzindo a emissão de gases
oriundos da degradação acelerada ou queima da biomassa vegetal.

É de interesse da comunidade científica mundial o conhecimento do estoque
de carbono e sua dinâmica no solo em sistemas naturais e manejados, uma vez
que,  o  melhor  entendimento  se  torna  importante  no  desenvolvimento  de  novas
tecnologias  para  a  implantação  de  sistemas  sustentáveis,  bem como reduzir  as
emissões CO2 para atmosfera.

CONCLUSÃO
A alteração do ecossistema natural ocasionou redução do conteúdo de carbono

orgânico do solo na superfície e em profundidade bem como menor estocagem de
carbono no solo.
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