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Resumo

Os teores de carbono orgânico e das frações da matéria orgânica do solo são influenciados por práticas 
de manejo do solo realizadas na implantação de povoamentos de eucalipto, principalmente aquelas que 
envolvem intenso revolvimento do solo na direção da entrelinha, em relação à linha de plantio. Neste con-
texto, o presente trabalho conduzido na região litorânea do Espírito Santo, teve por objetivos determinar a 
variação de teores de carbono orgânico total do solo e das frações da matéria orgânica a diferentes distân-
cias horizontais do eucalipto na direção da linha de plantio e da entrelinha. Para tanto, amostras de solo 
foram coletadas ao redor da árvore de diâmetro à altura do peito - DAP médio, em cada parcela e, ainda, 
nas distâncias de 30, 60, 90, 120 e 150 cm, na direção da linha de plantio e da entrelinha, nas camadas de 
0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade, em povoamentos com 31, 54 e 84 meses de idade. As amostras 
de solo foram analisadas para determinação do teor de carbono orgânico total (COT) e teores de carbono 
nas substâncias húmicas (SH) e na fração leve livre (FLL). Os resultados obtidos indicaram que a FLL não 
foi alterada pelo uso de subsolador e coveamento manual na implantação de povoamento de eucalipto, 
mas foi afetada pelo uso de grade leve para incorporação de fosfato natural na entrelinha do eucalipto, o 
que ainda resultou em menores teores de C das SH e do COT na entrelinha, em relação à linha de plantio 
do povoamento de eucalipto. A FLL aumentou com a idade do eucalipto e sistema de preparo de solo me-
nos intensivo (coveamento manual), enquanto que os teores de C das SH e o do COT não foram afetados 
pela idade do povoamento de eucalipto, mas apresentaram maiores teores nos solos com maiores teores 
de argila para uma mesma condição edafoclimática.

Palavras-chave: Amostragem de solo, Preparo do solo, Substâncias húmicas

Abstract

The concentrations of organic carbon and fractions of the organic matter are influenced by soil manage-
ment practices undertaken in the establishment of eucalyptus plantations, especially those that involve 
more intense soil tillage between the planting rows, than along rows. This research aimed to determine the 
variation of organic carbon concentration of the soil and the fractions of the organic matter affected by the 
distance from the stem along and between the planting rows in eucalyptus stands at 31, 54 and 84 months 
of age, planted in the Eastern Coastal Plain Region of Brazil. Soil samples were collected around trees 
whose diameter at breast height corresponded to the average of the population, and at the distances of 
30, 60, 90, 120, and 150 cm from the tree, both along and between planting rows. The samples were col-
lected at the depths of 0-10, 10-20, and 20-40 cm in eucalyptus stands aged 31, 54, and 84 months. The 
soil samples were analyzed for total organic carbon, free light organic matter and fractionation of the humic 
substances. The results indicated that: free light organic matter (FLOM) was not affected by the use of a 
subsoiler and planting hole at the establishment of eucalyptus stand. It was affected by the use of disc har-
rows to incorporate the rock phosphate between planting rows of eucalyptus, which resulted in lower con-
centration of carbon (C) humic substances (HS) and total organic carbon (TOC) in between planting rows, 
than along the planting rows of eucalyptus stand. The FLOM increased with the age of the eucalyptus and 
less intensive soil preparation (planting hole). Concentrations of C of HS and the TOC were not affected 
by the age of the eucalyptus stand, but resulted in higher concentrations in soils with higher clay contents 
under these soil and climate conditions.
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INTRODUÇÃO

O solo é um sistema aberto, com perma-
nente troca de matéria e energia com o meio 
(ADDISCOTT, 1995), e complexo, em virtude 
de uma complexa rede de relações entre os sub-
sistemas que o compõem, representados pelos 
vegetais, organismos (macro e microrganismos) 
e minerais, e concentra resíduos orgânicos de 
origem vegetal, animal e os produtos das trans-
formações destes resíduos. Os vegetais são os 
principais responsáveis pela adição ao solo de 
compostos orgânicos primários sintetizados no 
processo de fotossíntese, que dependendo da 
quantidade de resíduos depositados no solo po-
derá resultar em aumento no teor de carbono 
orgânico (CO) do solo. Nesse sentido, Rangel et 
al. (2007) verificaram aumento no teor de CO 
na entrelinha do cafeeiro, em consequência do 
grande aporte de resíduos vegetais depositados, 
na forma de restos de capina, restos culturais e 
resíduos da recepa, em relação àquele obtido na 
projeção da copa.

No caso de espécies florestais nativas e exó-
ticas (eucalipto e pinus), Rangel e Silva (2007) 
constataram que a fonte de substâncias orgâni-
cas estava associada, principalmente à deposi-
ção natural de resíduos de plantas, que alcan-
çam o solo na forma de folhas, galhos e outros 
fragmentos orgânicos, bem como substâncias 
orgânicas derivadas da decomposição das raízes. 
Contudo, cabe ressaltar que a idade das florestas, 
afeta o crescimento das árvores e a decomposi-
ção dos resíduos (ZINN et al., 2002), que espe-
cificamente em plantações de eucalipto apre-
sentam menores teores de celulose e lignina em 
idades jovens e maiores quando atingem a ma-
turidade (BARRETO et al., 2008), o que confere 
maior nível de recalcitrância e maior resistência 
à decomposição desses resíduos (MONTEIRO e 
GAMA-RODRIGUES, 2004), contribuindo para 
a manutenção e elevação do teor de CO do solo 
(SILVA e MENDONÇA, 2007).

As alterações na qualidade dos resíduos flo-
restais de eucalipto com o aumento da idade, 
possivelmente acarretarão variação no teor de 
CO do solo, sobretudo, se estes forem avaliados 
em diferentes idades, adotando-se um sistema 
de amostragem de solo a diferentes distâncias 
do tronco do eucalipto tanto na direção da li-
nha de plantio, como na entrelinha.

Outro fator que contribui para a variação 
nos teores de CO do solo é o seu manejo, es-
pecialmente, aquele que utiliza o revolvimento 

do solo antes da implantação de cada cultura, 
ou a incorporação de corretivos e fertilizantes, 
ocasionando intensa perturbação do solo, e es-
timulando a ação dos microrganismos decom-
positores (BAYER et al., 2000). Além da pertur-
bação física, química e biológica do solo, esta 
prática contribui para o aquecimento global, 
pela emissão de CO2 (URQUIAGA et al., 1999), 
uma vez que a matéria orgânica do solo (MOS) 
é o maior reservatório de carbono da superfície 
terrestre (SMITH, 2004). Desta forma, mudan-
ças no ambiente do solo, decorrentes de práti-
cas de manejo inadequadas, podem levar a um 
rápido declínio deste reservatório, colaboran-
do para o aumento das emissões de CO2 (LAL 
e KIMBLE, 1997). O revolvimento do solo, por 
exemplo, pode duplicar a perda de matéria or-
gânica em relação a um sistema de manejo sem 
revolvimento (BAYER et al., 2000). Porém, as 
diferentes frações que compõem a matéria orgâ-
nica e que possuem distintos graus de labilidade 
não são alteradas na mesma magnitude. Estudos 
tem demonstrado que a matéria orgânica leve 
ou fração leve livre (FLL) é a mais afetada por 
manejos mais intensivos do solo que o C orgâ-
nico total (COT), fazendo com que o seu uso 
como indicador mais sensível às mudanças de 
uso e manejo do solo tenha sido recomendado 
(FREIXO et al., 2002; LEITE et al., 2003). No en-
tanto, em outros estudos a FLL não se mostrou 
um indicador mais sensível a diferentes usos e 
manejo do solo do que outras frações mais es-
táveis da matéria orgânica (LEIFELD e KÖGEL-
KNABNER, 2005).

A despeito da grande área plantada com eu-
calipto e do seu rápido crescimento em todo 
o país, pouco se sabe sobre o impacto do seu 
cultivo nos teores, na distribuição espacial e na 
dinâmica da matéria orgânica do solo. Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivos de-
terminar a variação espacial dos teores de carbo-
no orgânico total e de algumas frações da MOS a 
diferentes distâncias horizontais em direção da 
linha de plantio e da entrelinha de plantações 
de eucalipto em uma seqüência de idades.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido em plantios de 
eucalipto situados no município de Aracruz, re-
gião litorânea do Estado do Espírito Santo (19º 
48’ S e 40º 17’ W), com altitude média de 50 
m. O clima da região, segundo a classificação de 
Köppen, é do tipo Aw; tropical úmido, com es-
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tação chuvosa no verão e seca no inverno, com 
temperatura média anual de 23 ºC.

O estudo contemplou plantações comerciais de 
eucalipto oriundas de mesmo material genético, 
o híbrido clonal de Eucalyptus grandis x Eucalyptus 
urophylla (“urograndis”), clone 1205. Os plantios 
foram estabelecidos no espaçamento de 3 x 3 m, 
e, em condições edafoclimáticas semelhantes, re-
levo plano e solos de textura média classificado 
como Argissolo Amarelo Distrófico Típico (EM-
BRAPA, 2006), derivado do Grupo Barreiras. Para 
este estudo foram selecionados povoamentos de 
eucalipto com 31, 54 e 84 meses de idade. 

As áreas correspondentes aos povoamentos 
de eucalipto com 31, 54 e 84 meses de idade já 
foram submetidas de três a cinco rotações. Na 
rotação em que os povoamentos de eucalipto 
foram avaliados, esses foram estabelecidos na 
entrelinha das cepas remanescentes mantidas 
na área. O histórico das operações de preparo 
do solo e de adubação efetuadas nas áreas é 
apresentado na Tabela 1. 

Amostras de solo foram coletadas a 30, 60, 
90, 120 e 150 cm de distância do tronco da ár-
vore com DAP (diâmetro à altura do peito) mé-
dio, em cada parcela (30 x 30 m). Além disso, 
coletaram-se, amostras de solo que se encontra-
va em contato com o tronco do eucalipto, nas 
camadas de 0-10 e 10-20 cm. Para as posições 
mais afastadas do tronco (mais de 30 cm), além 
dessas duas profundidades, coletaram-se amos-
tras na camada de 20-40 cm na direção da linha 
de plantio e da entrelinha. Foram coletadas qua-
tro subamostras na direção da linha de plantio 
(duas de cada lado da árvore média) e seis na 
direção da entrelinha (três de cada lado da árvo-
re média), as quais foram combinadas para for-
mar uma amostra composta para cada distância 

e profundidade de amostragem. As amostras de 
solo foram obtidas com trado tipo caneco (5,0 
cm de diâmetro por 40 cm de altura), em época 
chuvosa. O procedimento de coleta das amos-
tras de solo acima descrito foi realizado em seis 
repetições (árvores com diâmetro médio) para 
cada idade do povoamento de eucalipto.

As amostras de solo foram secas ao ar, penei-
radas (peneira de malha com abertura de 2,0 
mm), homogeneizadas e submetidas à análise 
granulométrica pelo método da pipeta (EMBRA-
PA, 1997) (Tabela 2). Além disso, foi determina-
do o teor de carbono orgânico total (YEOMANS 
e BREMNER, 1988) e aquele presente nas frações 
da MOS. A fração leve livre (FLL) da matéria or-
gânica foi separada por meio da flotação do solo 
em iodeto de sódio (NaI) na concentração de 
1,8 kg L-1 de água destilada (SOHI et al., 2001). 
Os teores de C dessa fração foram determinados 
por dicromatometria. As substâncias húmicas do 
solo foram fracionadas com base na sua solubili-
dade diferencial em meio alcalino e meio ácido 
conforme Swift (1996), sendo que desse fracio-
namento obtiveram-se as frações ácidos fúlvicos 
(FAF), ácidos húmicos (FAH) e huminas (FH). 
Do somatório de todas essas frações obteve-se o 
conteúdo de C presente nas substâncias húmicas 
(SH). A determinação do C em cada fração foi 
realizada por oxidação via úmida, com aqueci-
mento externo (YEOMANS e BREMNER, 1988). 

Os dados obtidos para as amostras de solo 
coletadas a diferentes distâncias do eucalipto na 
direção da linha de plantio e da entrelinha fo-
ram submetidos à análise de variância admitin-
do-se o delineamento inteiramente casualizado. 
A fonte de variação foi a distância de coleta das 
amostras de solo em relação ao eucalipto e à 
profundidade de amostragem.

Povoamento 
(mês) Preparo do solo Adubação

Pré-plantio Plantio Cobertura Manutenção

31
Subsolagem a 40 cm 
de profundidade na 

entrelinha

• 400 kg ha-1 de 
FNR(1) no sulco 
da subsolagem 

(20 cm)

• NPK 06-30-06 + 
1% B (111 kg ha-1)

• NPK 10-00-30 
(111 kg ha-1)

• NPK 10-00-30 
(400 kg ha-1) 

• Cinza caldeira 
de biomassa 

(3.000 kg ha-1)

54
Subsolagem a 40 cm 
de profundidade na 

entrelinha

• Incorporação 
com grade leve 

(20 cm) de 400 kg 
ha-1 de FNR

• NPK 06-30-06 + 
1% B (111 kg ha-1)

• NPK 10-00-30 
(111 kg ha-1)

• NPK 20-05-20 
(200 kg ha-1) 

• Cinza caldeira 
de biomassa 

(2.000 kg ha-1)

84 Coveamento manual • Não houve • Superfosfato 
triplo (62 kg ha-1) • Não houve • Não houve

Tabela 1. Histórico do manejo de preparo do solo e adubação das áreas sob os povoamentos de eucalipto com 31, 
54 e 84 meses. 

Table 1. History of management of soil preparation and fertilization of the areas under the stands of eucalyptus at 
ages 31, 54 and 84 months.

(1)FNR = fosfato natural reativo.
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Foram ajustadas equações de regressão para as 
distâncias de coleta das amostras na direção da 
linha de plantio e da entrelinha em cada profun-
didade de amostragem, com o intuito de descre-
ver a distribuição dos teores de carbono orgânico 
total e daqueles presentes nas diferentes frações 
da MOS em diferentes idades do povoamento de 
eucalipto. Foram selecionados modelos com base 
na significância dos coeficientes e no valor do R².

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os teores de carbono (C) da fração leve livre 
(FLL) obtidos a partir do tronco do eucalipto 
até a distância de 150 cm não foram afetados 
pela direção de coleta das amostras de solo (li-
nha de plantio e entrelinha), nas três profundi-
dades avaliadas sob o povoamento de eucalipto 
aos 31 meses (Figura 1). Mas, no povoamento 
de eucalipto aos 54 meses, os teores de C desta 
fração decresceram com a distância do tronco, 
na camada de 0-10 cm, na direção da entrelinha 
(Figura 2), como também, no povoamento de 
eucalipto aos 84 meses nas camadas de 0-10 e 
10-20 cm, na direção da linha de plantio e da 
entrelinha, respectivamente (Figura 3).

Os resultados indicam que a FLL não é altera-
da quando se faz o preparo menos intensivo do 
solo, através do uso de subsolador na entrelinha 
do povoamento de eucalipto aos 31 meses e, ain-
da, quando se realiza o coveamento manual para 
implantação do povoamento de eucalipto aos 84 
meses, que apesar de terem sido constatados de-
créscimos nos teores de C da FLL com a distância 
do tronco, estes resultados ao que tudo indica não 
são decorrentes da forma de preparo do solo, uma 
vez que esta tendência foi verificada, tanto na di-
reção da linha de plantio, como no da entrelinha, 

nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade, 
respectivamente (Figura 3). Assim, estes resultados 
podem ser explicados, com base naqueles obtidos 
por Bouillet et al. (2002), os quais verificaram que 
com o aumento da idade do povoamento de eu-
calipto, aumentou a proporção de raízes grossas 
sob o tronco, em comparação às posições mais 
afastadas do mesmo (75 e 150 cm), na direção 
da linha de plantio e da entrelinha, e como estas 
estruturas apresentam maior nível de recalcitrân-
cia (MONTEIRO e GAMA-RODRIGUES, 2004), 
podem favorecer o acúmulo de maior quantidade 
de carbono orgânico (CO) no solo, nas posições 
mais próximas do tronco do eucalipto do que a 
maiores distâncias. Segundo Barreto et al. (2008) 
isto ocorre dado à menor eficiência da biomassa 
microbiana na decomposição desses resíduos, em 
virtude do aumento das relações celulose:N e lig-
nina:N com o aumento da idade do eucalipto.

O menor teor de C da FLL observado na pro-
fundidade de 0-10 cm, na entrelinha do povo-
amento de eucalipto aos 54 meses (Figura 2), 
valida e justifica o sistema de amostragem do 
solo adotado neste estudo, uma vez que per-
mitiu detectar que tal alteração coincide com a 
faixa de trabalho das grades leves, utilizadas no 
preparo da área para o plantio do eucalipto (Ta-
bela 1). Estes resultados concordam com os de 
outros estudos (JANZEN et al., 1992; PINHEI-
RO et al., 2004; LIMA et al., 2008), em que as 
frações mais lábeis da matéria orgânica do solo 
(MOS), como a FLL, tem-se apresentado como 
indicador sensível às mudanças decorrentes das 
diferentes formas de uso do solo. Além disso, os 
resultados obtidos foram concordantes com os 
de Biederbeck et al. (1994), os quais constata-
ram que os principais efeitos do manejo do solo 
são verificados na camada superficial.

Profundidade Areia Silte Argila Classe TexturalGrossa Fina
cm % 

31 meses de idade
0-10 55,0 14,0 6,0 25,0 Franco-Argilo-Arenosa

10-20 50,0 15,0 7,0 28,0 Franco-Argilo-Arenosa
20-40 47,0 16,0 5,0 32,0 Argilo-Arenosa

54 meses de idade
0-10 68,0 14,0 4,0 14,0 Franco-Arenosa

10-20 62,0 16,0 5,0 18,0 Franco-Arenosa
20-40 58,0 15,0 4,0 24,0 Franco-Argilo-Arenosa

84 meses de idade
0-10 53,0 18,0 6,0 23,0 Franco-Argilo-Arenosa

10-20 51,0 19,0 6,0 24,0 Franco-Argilo-Arenosa
20-40 49,0 19,0 5,0 27,0 Franco-Argilo-Arenosa

Tabela 2. Análise textural de amostras de solo das camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade de povoa-
mentos de eucalipto com 31, 54 e 84 meses de idade. 

Table 2. Soil samples textural analysis of the layers of 0-10, 10-20 and 20-40 cm of depth of eucalyptus stands at 
ages 31, 54 and 84 months.
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FLL = fração leve livre; FAF = fração ácidos fúlvicos; FAH = fração ácidos húmicos; 
FH = fração humina; SH = substâncias húmicas; COT = carbono orgânico total.

Figura 1. Teor de carbono das diferentes frações da matéria orgânica do solo a diferentes distâncias do eucalipto 
com 31 meses coletados na linha de plantio e na entrelinha nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. 

Figure 1. Values of carbon of the different fractions of the soil organic matter at different distances of 31 months-
aged eucalyptus, collected both along and between planting rows, at 0-10, 10-20 and 20-40 cm depths.

 0 - 10cm 10 - 20cm 20 - 40cm
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FLL = fração leve livre; FAF = fração ácidos fúlvicos; FAH = fração ácidos húmicos; 
FH = fração humina; SH = substâncias húmicas; COT = carbono orgânico total.

Figura 2. Teor de carbono das diferentes frações da matéria orgânica do solo a diferentes distâncias do eucalipto 
com 54 meses coletados na linha de plantio e na entrelinha nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. 

Figure 2. Values of carbon of the different fractions of the soil organic matter at different distances of 54 months-
aged eucalyptus, collected both along and between planting rows, at 0-10, 10-20 and 20-40 cm depths.

 0 - 10cm 10 - 20cm 20 - 40cm
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FLL = fração leve livre; FAF = fração ácidos fúlvicos; FAH = fração ácidos húmicos; 
FH = fração humina; SH = substâncias húmicas; COT = carbono orgânico total.

Figura 3. Teor de carbono das diferentes frações da matéria orgânica do solo a diferentes distâncias do eucalipto 
com 84 meses coletados na linha de plantio e na entrelinha nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. 

Figure 3. Values of carbon of different fractions of the soil organic matter at different distances of 84 months-aged 
eucalyptus, collected both along and between planting rows, at 0-10, 10-20 and 20-40 cm depths.

 0 - 10cm 10 - 20cm 20 - 40cm
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Contudo, cabe salientar, que além da FLL, 
a fração humina (FH) e o carbono orgânico 
total (COT) foram afetados pelo revolvimento 
mais intensivo do solo, através do uso de gra-
de leve na entrelinha do povoamento de eu-
calipto aos 54 meses, como forma de preparo 
do solo para implantação deste povoamento 
(Figura 2), o que resultou em decréscimo nos 
teores de C com a distância do tronco do euca-
lipto para a FH, na camada de 0-10 cm e para 
o COT nesta profundidade e, ainda, na camada 
de 10-20 cm, na direção da entrelinha, respec-
tivamente (Figura 2). Resultados semelhantes 
foram constatados por Leifeld e Kögel-Knabner 
(2005), os quais verificaram que além da FLL, 
outras frações mais estáveis da MOS como a FH 
foi alterada pelo tipo de uso e manejo do solo. 
Entretanto, cabe ressaltar que a FLL se mostrou 
mais sensível à forma de preparo do solo mais 
intensivo (grade leve na entrelinha), em virtude 
de a mesma ter apresentado maior decréscimo 
nos seus teores na entrelinha, em comparação 
àqueles obtidos na linha de plantio do povo-
amento de eucalipto aos 54 meses (Figura 2). 
Além disso, Roscoe e Machado (2002) afirmam 
que o único mecanismo de proteção da FLL é a 
recalcitrância dos seus materiais constituintes, 
o que a torna mais disponível para a microbio-
ta do solo, e consequentemente, mais sensível 
para detectar modificações na MOS, antes mes-
mo que os teores de CO presentes em compar-
timentos mais estáveis da MOS, como a FH se-
jam alterados de maneira significativa.

Comparando-se os teores de C da FLL obtidos 
entre as posições de amostragem e profundida-
de, verificou-se que estes foram maiores na dire-
ção da entrelinha dos povoamentos de eucalipto 
aos 31 e 84 meses de idade (Figuras 1 e 3) e na 
direção da linha de plantio do povoamento de 
eucalipto aos 54 meses (Figura 2), na camada de 
0-10 cm de profundidade. É provável que o revol-
vimento do solo, homogeneizando as camadas 
superficiais pela operação de gradagem, na entre-
linha do povoamento de eucalipto aos 54 meses 
(Tabela 1) tenha contribuído para a ocorrência 
desse efeito. Contudo, decréscimos nos teores de 
C da FLL, à medida que se aprofundou no perfil 
do solo, também foram relatados em outros estu-
dos (BOONE, 1994; SIX et al., 1999; CANELLAS 
et al., 2000), que de acordo com esses autores, 
deveu-se ao maior aporte de resíduos orgânicos 
na camada superficial do solo. Fato que também 
ocorre em povoamento de eucalipto (RANGEL e 
SILVA, 2007; LIMA et al., 2008).

Os maiores teores de C da FLL obtidos na en-
trelinha do povoamento de eucalipto aos 31 e 
84 meses, pode ser consequência dos mesmos 
terem sidos implantados em áreas de reforma, 
na qual as cepas de eucalipto de rotação ante-
rior foram mantidas na entrelinha desses povo-
amentos na rotação atual, e, desta forma, contri-
buíram para a elevação dos teores de C da FLL, 
conforme constatado por Faria et al. (2008) em 
estudos realizados na mesma área do estudo. 
Além disso, é possível que o acréscimo nos teo-
res de C da FLL na entrelinha desses povoamen-
tos, possa estar associado à maior presença de 
plantas invasoras (gramíneas e arbustos) na en-
trelinha, em relação à linha de plantio. Resulta-
dos semelhantes foram constatados por Rangel 
et al. (2007), os quais verificaram aumento nos 
teores de C da FLL na entrelinha do cafeeiro, em 
decorrência da presença de plantas invasoras.

Analisando-se os teores de C da FLL entre as 
diferentes idades dos povoamentos de eucalip-
to, observou-se que estes foram decrescentes na 
seguinte ordem: 84 meses > 31 meses > 54 me-
ses. Desta forma, verifica-se que com o aumen-
to da idade do povoamento de eucalipto, alia-
do ao não revolvimento do solo, há tendência 
de aumento no teor de C da FLL. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Pinheiro 
et al. (2004), os quais atribuíram como prin-
cipais fatores responsáveis pelo aumento nos 
teores de C da FLL o maior aporte de resíduos 
vegetais por superfície e o revolvimento menos 
intensivo do solo. Desta forma, os maiores teo-
res de C da FLL encontrados sob o povoamento 
de eucalipto aos 84 meses podem estar associa-
dos à quantidade e qualidade dos resíduos flo-
restais depositados sobre o solo. Neste sentido, 
Barreto et al. (2008) observaram para a mesma 
região de estudo, aumento na quantidade de 
resíduos florestais depositados no solo com o 
aumento da idade do povoamento de eucalip-
to e, ainda, aumento no nível de recalcitrância 
dos resíduos nas idades mais avançadas do eu-
calipto, o que contribui para maior acúmulo 
de CO no solo (SILVA e MENDONÇA, 2007). 
Sobretudo, na FLL, a qual é composta basica-
mente por resíduos vegetais parcialmente de-
compostos e é fortemente influenciada pela 
quantidade e qualidade do resíduo depositado 
na superfície do solo (SIX et al., 2001).

A fração ácidos fúlvicos (FAF) não foi alte-
rada pelo uso de subsolador a 40 cm de pro-
fundidade, na entrelinha, como forma de pre-
paro do solo para implantação do povoamento 
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maiores teores de C na entrelinha, em compara-
ção àqueles obtidos na linha de plantio (Figura 
1). Os resultados obtidos podem ser explicados 
pela forma de preparo do solo para implanta-
ção do povoamento de eucalipto, através do 
uso de subsolagem a 40 cm de profundidade na 
entrelinha do povoamento de eucalipto, que a 
idade de 31 meses, refletiu em menor teor de C 
das FAH, FH, SH e COT nas camadas de 0-10 e 
10-20 cm de profundidade e não tiveram efeito 
marcante na camada de 20-40 cm de profundi-
dade, uma vez que, nesta profundidade, os teo-
res de C da FH, SH e o COT foram maiores na 
entrelinha, em comparação àqueles obtidos na 
linha de plantio. Entretanto, cabe ressaltar que 
esta prática de preparo de solo, provavelmente, 
não deve ser a única responsável pela variação 
nos teores de C das frações das SH e do COT do 
solo, em virtude de no povoamento de eucalip-
to aos 84 meses de idade, no qual foi realizado 
apenas o coveamento manual como forma de 
preparo do solo para sua implantação ter sido 
constatados maiores teores de C da FAF, FAH, 
FH e SH na linha de plantio, em comparação 
àqueles obtidos na entrelinha, na camada de 
0-10 cm de profundidade (Figura 3). Desta for-
ma, os resultados obtidos, possivelmente foram 
influenciados pelo aporte de C proveniente das 
raízes do eucalipto.

Segundo Rangel e Silva (2007) nos sistemas 
mata nativa, eucaliptos e pinus, as fontes de 
substâncias orgânicas estão associadas à depo-
sição natural de resíduos de plantas, que alcan-
çam o solo na forma de folhas, galhos e outros 
fragmentos orgânicos, bem como de substân-
cias orgânicas derivadas da decomposição das 
raízes. 

Estudos tem demonstrado que a permanência 
de maiores quantidades de resíduos na superfí-
cie não é suficiente para garantir um aumento na 
MOS (HARON et al., 1998; MENDHAM et al., 
2002). Os resultados obtidos por esses autores 
sugerem que a MOS é afetada em maior mag-
nitude pelo aporte de C proveniente das raízes 
do que pelos resíduos da superfície. Trabalhos 
que quantifiquem a contribuição dos compo-
nentes de subsuperfície (toco, raízes e rizodepo-
sição) do eucalipto para o CO do solo não es-
tão disponíveis até o momento, porém algumas 
evidências parecem suportar essa hipótese. Para 
culturas anuais a contribuição do sistema radicu-
lar pode ser 1,6 vez (BALESDENT e BALABANE, 
1996) ou até 1,8 vez (WILTS et al., 2004) maior 
que aquela da parte aérea. Para solos cultivados 

de eucalipto aos 31 meses (Tabela 1), uma vez 
que esta fração apresentou maiores teores na di-
reção da entrelinha deste povoamento nas três 
camadas de solo avaliadas (Figura 1), sendo que 
na camada de 0-10 cm, constatou-se, inclusive, 
aumento no teor de C desta fração com a dis-
tância do tronco do eucalipto (Figura 1). Na 
camada de 20-40 cm, observou-se que os teo-
res de C da FAF decresceram com a distância do 
tronco do eucalipto na direção da entrelinha, 
como também, na direção da linha de plantio 
(Figura 1), o que neste caso, possivelmente, foi 
decorrente de outro fator diferentemente da for-
ma de preparo do solo adotada. Neste contexto, 
os resultados obtidos podem ser resultantes do 
escoamento de água de chuva pelo tronco do 
eucalipto conforme constatado por Ryan e Mc-
Garity (1983), o que possivelmente resultou em 
maior mobilidade da FAF, uma vez que a mes-
ma é considerada a fração mais móvel das subs-
tâncias húmicas (SH) e apresenta tendência de 
acúmulo em profundidade, devido a esta fração 
acompanhar a movimentação da água no perfil 
do solo (CANELLAS et al., 2000). Segundo Silva 
e Mendonça (2007) tal fato é decorrente da FAF 
apresentar menor peso molecular e maior den-
sidade de grupamentos carboxílicos, os quais 
revelam maior solubilidade e polaridade a esta 
fração, o que confere à mesma maior mobilida-
de no solo. Neste sentido, verificou-se que hou-
ve maior teor de C da FAF na camada de 20-40 
cm, não apenas no povoamento de eucalipto 
aos 31 meses de idade (Figura 1), mas, também, 
sob os povoamentos de eucalipto aos 54 e 84 
meses (Figuras 2 e 3), tanto na direção da linha 
de plantio, como no da entrelinha, os quais fo-
ram superiores aos teores de C da fração ácidos 
húmicos (FAH), nesta profundidade (Figuras 1, 
2 e 3), que são mais polimerizados que a FAF, e 
assim, apresentam menor mobilidade no solo 
(SILVA e MENDONÇA, 2007).

No povoamento de eucalipto aos 31 meses de 
idade, observou-se que as FAH, FH, SH e o COT 
do solo apresentaram maiores teores na linha de 
plantio, na camada de 0-10 cm de profundidade 
e, ainda, houve aumento nos teores de C da FH 
e do COT com a distância do tronco do eucalip-
to. Quanto à camada de 10-20 cm de profundi-
dade, verificou-se que as FAH, FH, SH e o COT 
apresentaram maiores teores de C na linha de 
plantio, porém decresceram com a distância do 
tronco do eucalipto, fato que também foi cons-
tatado na camada de 20-40 cm de profundidade 
para as FH, SH e o COT, os quais apresentaram 
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com culturas anuais sob plantio direto na região 
Sul do Brasil, a importância do aporte de C pe-
las raízes na manutenção da MOS também ficou 
bastante evidente (SISTI et al., 2003).

A aparente eficiência do sistema radicular em 
aportar C orgânico ao solo provavelmente ad-
vém do fato de não estarem expostas aos fatores 
climáticos e estarem em contato direto com o 
solo, os produtos de decomposição das raízes 
vão sendo adsorvidos aos colóides do solo e 
formando complexos argilo-orgânicos menos 
propensos à decomposição, além do fato de a 
atividade microbiana diminuir com a profundi-
dade (LAL e KIMBLE, 1997).

Houve variação espacial nos teores de C das 
FAH, FH, SH e do COT à medida que se distan-
ciou do tronco do eucalipto aos 31, 54 e 84 me-
ses de idade, na direção da linha de plantio e 
da entrelinha, nas três profundidades avaliadas 
(Figuras 1, 2 e 3). Tal fato pode ser decorrente 
da distribuição espacial heterogênea do sistema 
radicular do eucalipto, conforme constatado 
por Bouillet et al. (2002). Os resultados obtidos 
por esses autores apontam que ocorre aumento 
na quantidade de raízes finas à medida que se 
afasta do tronco do eucalipto, enquanto que as 
raízes de maior diâmetro concentram-se sob o 
tronco ou próximas deste. Além disso, Martins 
et al. (2004) verificaram que as raízes finas de 
Eucalyptus grandis apresentam diâmetro médio 
maior nas linhas de plantio (0,47 mm) em re-
lação às da entrelinha (0,38 mm). Desta forma, 
a variação espacial nos teores de CO das frações 
da MOS na direção da linha de plantio e da en-
trelinha pode ter sido influenciada pela variação 
nos diâmetros das raízes e, ainda, pelo fato das 
raízes apresentarem diferenças estruturais com o 
aumento da idade do eucalipto, ou seja, tornam-
se mais recalcitrantes, devido à diminuição nos 
teores de N, resultando na alteração da relação 
celulose:N e lignina:N (BARRETO et al., 2008). 
Segundo Monteiro e Gama-Rodrigues (2004), 
estruturas com maior nível de recalcitrância, 
como raízes de maior diâmetro podem favore-
cer o acúmulo de maior quantidade de CO no 
solo, devido à resistência à hidrólise ácida ser 
maior para os polímeros orgânicos recalcitran-
tes (ROVIRA e VALLEJO, 2002).

As alterações nos teores de CO das frações da 
SH e do COT do solo em profundidade, à medida 
que se distanciou do tronco do eucalipto aos 31, 
54 e 84 meses de idade (Figuras 1, 2 e 3), pode ser 
decorrente da variação na biomassa total de raízes, 
à medida que se aprofunda no perfil do solo. Nes-

te sentido, Witschoreck et al. (2003), verificaram 
que nos primeiros 20 cm do solo foram encon-
trados 64,3% de raízes finas (diâmetro  2,0 mm) 
de Eucalyptus urophylla e na camada de 20-30 cm 
de profundidade, a biomassa de raízes finas foi de 
apenas 8,5% do total de raízes, ou seja, à medida 
que se aumentou a profundidade das camadas de 
solo amostradas, diminuiu a biomassa de raízes.

Além da contribuição pelas raízes do euca-
lipto no aporte de CO no solo, Boddey et al. 
(2001) e Pillon et al. (2001), apontam, ainda, 
que a variação nos teores de C obtidos na linha 
de plantio e na entrelinha do eucalipto, pode ser 
decorrente da maior presença de plantas invaso-
ras na entrelinha, em relação à linha de plantio, 
uma vez que as mesmas apresentam alta taxa de 
renovação do sistema radicular, elevada aloca-
ção de fotossintatos e altos teores de lignina nas 
raízes e maior grau de humificação do C adicio-
nado, podendo contribuir para maior preserva-
ção ou aumento da MOS.

Comparando-se os teores de C das FAF, FAH, 
FH, SH e o COT do solo obtidos nos povoa-
mentos de eucalipto, nas três idades avaliadas, 
verificou-se, de modo geral, que estes foram de-
crescentes na seguinte ordem de idade do po-
voamento de eucalipto: 31 meses > 84 meses 
> 54 meses (Figuras 1, 2 e 3). Estes resultados 
podem ser explicados pela diferença textural 
das amostras de solo obtidas em cada povoa-
mento. Neste sentido, verificou-se que os teo-
res de argila encontrados sob o povoamento de 
eucalipto aos 54 meses foram inferiores entre 
12,5 a 64,3% e 33,3 a 78,6% quando compa-
rados àqueles obtidos nas camadas de 0-10, 
10-20 e 20-40 cm de profundidade do solo dos 
povoamentos de eucalipto aos 84 e 31 meses, 
respectivamente (Tabela 2). Verificou-se, ainda, 
que os teores de argila sob o povoamento de 
eucalipto aos 84 meses foram inferiores em 8,7, 
16,7 e 18,5% em relação àqueles encontrados 
sob o povoamento de eucalipto aos 31 meses de 
idade, nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-40 cm, 
respectivamente (Tabela 2).

De acordo com Silva e Mendonça (2007) sob 
condições ambientais semelhantes, solos com 
maior teor de argila geralmente apresentam maior 
teor de C, o que se deve à capacidade da MOS em 
formar diferentes tipos de ligações com partícu-
las com elevada superfície específica, tais como, 
as frações argila, favorecendo a proteção coloidal 
da MOS. Essa relação positiva entre os teores de 
argila e o teor de CO foi demonstrada por Zinn 
et al. (2005). Além disso, nos solos com maiores 
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teores de argila, a floculação das argilas e a forma-
ção de agregados estáveis são favorecidas. Como 
consequência, ocorre a proteção física proporcio-
nada pela oclusão da MOS dentro dos agregados, 
dificultando ou impedindo o acesso aos micror-
ganismos e suas enzimas, e em microporos onde 
até mesmo o fluxo difusivo de O2 é dificultado, 
resultando na maior preservação da MOS (SILVA 
e MENDONÇA, 2007). Por outro lado, Christen-
sen (1992), afirma que a reduzida superfície espe-
cífica e densidade de carga superficial das areias, 
fazem com que esta partícula apresente pouco 
ou nenhum material orgânico fortemente ligado, 
sendo pobre em complexos organominerais, o 
que implica em maior quantidade de CO pronta-
mente disponível aos microrganismos, o que re-
sulta em menor teor de CO nos solos com maior 
teor de areia (ZINN et al., 2005).

Além disso, o uso de grade leve na entrelinha 
do povoamento de eucalipto aos 54 meses, como 
forma de preparo do solo para implantação des-
te povoamento (Tabela 1), resultou em meno-
res teores de C da FAF, FAH, FH, SH e COT, em 
comparação àqueles obtidos na linha de plantio, 
nas três camadas de solo amostradas (Figura 2). 
Conforme Bayer et al. (2000), estes resultados 
podem ser explicados pelo fato do revolvimento 
do solo antes da implantação de cada cultura, 
ou a incorporação de corretivos e fertilizantes, 
ocasionar intensa perturbação do solo, o que es-
timula a ação dos microrganismos decomposi-
tores, o que resulta em decréscimo nos teores de 
C em até duas vezes em áreas submetidas a estas 
formas de preparo do solo, em relação àquelas 
que preconizem menor revolvimento do solo.

CONCLUSÕES

O uso de subsolador e de coveamento ma-
nual não alteraram os teores de C da FLL, mas 
o uso de grade leve como forma de preparo do 
solo acarreta maiores decréscimos nos teores de 
C desta fração, o que possibilita o seu uso como 
o indicador mais sensível ao preparo do solo en-
volvendo revolvimento mais intensivo.

Os teores de C da FLL aumentam com a ida-
de do povoamento de eucalipto, em sistemas 
que realizam o coveamento manual, para a im-
plantação do eucalipto.

Sob condições edafoclimáticas semelhantes, 
os maiores teores de C das frações das SH e do 
COT ocorrem em solos com maior teor de argi-
la, independentemente da idade do povoamen-
to de eucalipto.
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