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RESUMO 
Áreas úmidas como é o caso do Pantanal tem relevante importância local e global não somente pela riqueza 
de sua biodiversidade, mas também no que diz respeito aos ciclos biogeoquímicos como do fósforo, 
nitrogênio e principalmente do carbono. O objetivo deste estudo foi determinar a qualidade da matéria 
orgânica de solos representativos do Pantanal norte mato-grossense por meio da extração e fracionamento 
químico de quatro perfis de solos: PP01 –Plintossolo; PP02 – Planossolo; PP03 – Gleissolo e PP04 – 
Vertissolo. Todos os perfis analisados obtiveram maiores teores de carbono na fração ácidos fúlvicos seguidos 
de húmicos e humina evidenciando a influencia do regime hidrológico da região sobre o carbono e sua 
distribuição nas frações húmicas 
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INTRODUÇÃO 
Áreas úmidas como é o caso do Pantanal tem relevante importância local e global no que diz respeito aos 
ciclos biogeoquímicos como do P, N e principalmente do C, pois são consideradas um dos maiores 
reservatórios de carbono atmosférico. Em solos alagados prevalece a atividade de organismos anaeróbios, o 
que torna a taxa de decomposição da matéria orgânica mais lenta com menor alteração.  
 
A matéria orgânica do solo tem sido reconhecida como um elemento importante no balanço global de 
carbono, podendo ser considerada aliada fundamental no sequestro de carbono atmosférico. O aumento ou a 
diminuição da matéria orgânica depende da taxa de adição e de decomposição, cobertura vegetal, tipo de 
solo, temperatura, clima e manejo do solo.  
 
Uma parte dos produtos resultantes da decomposição da matéria orgânica é convertida em compostos 
orgânicos amorfos, complexos e de alto peso molecular, resistente à decomposição microbiana, este composto 
denominado de substâncias húmicas compõe cerca de 90% da matéria orgânica (PILLON et al., 2002; 
STEVENSON, 1994). As substâncias húmicas da matéria orgânica decomposta são representadas pelos 
compostos: ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina (HU). 
 
Em geral, admite-se que as substâncias húmicas variam em peso molecular na ordem crescente AF<AH<HU  
e que cerca de 80 % do carbono orgânico do solo está contido nas SHs, em especial na HU (SANTOS et al, 
2013).  
 
Para avaliar a qualidade da matéria orgânica uma das ferramentas é o fracionamento químico das substâncias 
húmicas que consiste na separação desses compostos com base nas características de solubilidade em ácidos e 
álcalis. Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da matéria orgânica dos solos representativos 
do Pantanal norte mato-grossense, por meio da extração das substâncias húmicas dos solos.  
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
Os perfis foram observados por meio de trincheiras abertas ao longo da rodovia MT-370, a 50 km ao sul de 
Cuiabá, no trecho que liga o município de Poconé – MT ao Hotel SESC Porto Cercado. O clima local é 
classificado de acordo com Köppen como Aw – tropical úmido, a precipitação média anual é de 1.200 mm e a 
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temperatura média de 22 a 32ºC. A vegetação é determinada pelo ciclo hidrológico do Pantanal. Em área de 
inundação são predomina as gramíneas e em áreas de cordilheira pode ser encontrada ervas. 
 
Para compor este estudo foram selecionados quatro perfis de solo e coletados amostras de cada horizonte 
pedogenético. Os perfis dos solos selecionados estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Identificação e localização dos perfis dos solos amostrados - Fonte: Coringa et al. (2012) 

Perfil/Solo Coordenadas 
geográficas 

Situação, declive, cobertura vegetal, drenagem 
e material de origem. 

Plintossolo Argilúvico 
alítico típico 

16º22’44,3”S 

56º27’02,3”W 

Área plana em campo inundável, com 1 a 2% de 
declividade, sob pastagem natural; altitude de 153 
metros; solo imperfeitamente drenado, originado de 
sedimentos argilo-arenosos ricos em ares fina. 

Planossolo Háplico 
eutrófico típico 

16º30’13,6”S 

56º24’18,7”W 

Área plana em topo de cordilheira, com 1 a 2% de 
declividade, sob coqueiral. Altitude de 144 metros. Solo 
imperfeitamente a mal drenado, originado de 
sedimentos argilosos. 

Gleissolo Háplico alítico 
argissólico 

16º30’07,0”S 

56º24’51,1”W 

Área plana com 1 a 2% de declividade, sob vegetação 
de Paratudal; altitude de 151 metros. Solo 
imperfeitamente a mal drenado, originado de 
sedimentos argilosos. 

Vertissolo Hidromórfico 
órtico típico 

16º30’47,2”S 

56º22’46,5”W 

Área plana em várzea, com 1 a 2% de declividade, sob 
floresta secundária; altitude de 138 metros. Solo mal 
drenado, originado de sedimentos muitos argilosos. 

 
Após a coleta, as amostras foram levadas ao laboratório de solos do Instituto Federal de Mato Grosso. As 
amostras foram então secas ao ar e passadas por peneira com malha de 2mm, para sua completa 
homogeneização, obtendo assim a terra fina seca ao ar (TFSA). 
 
A extração e o fracionamento químico das substâncias húmicas – SHs – seguiu a metodologia simplificada 
proposta por Benites et al. (2003). Neste método 5 g de TFSA foi colocado em tubo de centrífuga, adicionado 
10 mL de NaOH 0,1 mol L-1 e agitado em agitador vertical de solo por uma hora e em seguida deixado em 
repouso por 24 horas. 
  
Após repouso o extrato foi centrifugado por 20 minutos a 3000 rpm. O líquido sobrenadante (extrato 
alcalino) foi então recolhido em copo coletor recoberto por papel alumínio. Esta operação foi repetida por três 
vezes. O precipitado no tubo tipo falcon que corresponde a fração humina – HUM – foi acondicionado em 
placa de petri e colocado em estufa a 45º C até a completa secagem para posterior determinação do COT – 
Carbono orgânico total. 
 
O extrato alcalino recolhido no copo coletor teve seu pH ajustado para ±1,0 pela adição de H2SO4 a 20%. A 
extração do ácido fúlvico – AF – e ácido húmico –AH – foi realizado por meio de filtro de membrana de 0,45 
μm sob bomba de vácuo. O filtrado que corresponde ao AF foi recolhido em balão volumétrico de 50 mL e 
seu volume completado com água destilada.  
 
O AH retido no filtro foi lavado com NaOH a 0,1 mol L-1 que também foi recolhido em balão volumétrico de 
50 mL e o volume completado com água destilada. O teor de carbono nas frações húmicas foi determinado 
pelo método adaptado de Yeomans e Bremmer (1988). 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
Foram observados maiores teores de COT em todos os horizontes superficiais dos perfis analisados, variando 
em função da profundidade, ou seja, maior profundidade menor teor de COT encontrado (tabela 2). Segundo 
Loss et al. (2009) esse comportamento demonstra a influência que os resíduos vegetais depositados na 
superfície do solo, exercem sobre a matéria orgânica.  Nesta primeira camada a presença de serapilheira, 
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raízes e a liberação de exsudatos radiculares e de constituintes solúveis pela chuva permitem o aumento no 
teor de COT (TORRES et al., 2014). Além disso, área sem intervenção antrópica como é o caso das áreas 
estudadas, em que não há o revolvimento do solo e com o maior aporte de resíduos vegetais, ocorrem a 
manutenção da umidade e temperatura do solo (LOSS et al., 2009), permitindo um ambiente favorável a 
manutenção da MOS e por consequência sua incorporação no solo. 

 
 Tabela 2 – Carbono orgânico total e carbono orgânico nas frações húmicas de solos representativos do  

Pantanal de Poconé-MT 
1 Carbono na fração ácido Fúlvico; 2 Carbono na fração ácido húmico; 3 Carbono na fração humina; 4 relações ácido 

húmico e ácido fúlvico; 5 relações extrato alcalino (AH+AF) e humina. 
 
Com relação as SHs – Substâncias húmicas nos horizontes superficiais dos solos, é possível verificar o 
predomínio das frações ácido fúlvico (AF) no Plintossolo e do Planossolo. Os ácidos fúlvicos são aqueles que 
começam a formar-se nas primeiras fases da degradação da MO. A predominância dos ácidos fúlvicos indica 
que o regime de inundação a que estes solos estão submetidos influencia diretamente no processo de 
humificação da matéria orgânica. Ácidos fúlvicos são compostos facilmente degradáveis. Composto por 
polissacarídeos, esta fração é a primeira a sofrer ataque microbiano (SILVA et al., 2009). Silva et al. (2000) 
salientam que, em solos tropicais intemperizados ou ricos em óxidos de ferro, a predominância dos AF pode 
ser explicada pela rapidez de transformação dos resíduos orgânicos e pela sua complexação pelos óxidos de 
Fe e Al. Por outro lado, em perfis de solo onde não são verificadas alterações antrópicas, é observado 
acúmulo em superfície da fração AH e aumento em profundidade de AF devido à sua mobilidade (USSIRI E 
JOHNSON, 2003). 
 

 
Perfil do solo 

 
Prof. 
Cm 

COT 
g. kg-1 

C- AF1 C- AH2 C- HUM3 AH/AF4 EA/HUM5 

mg de C g-1 solo 

Plintossolo 

0-10 16,10 4,60 0,15 0,73 0,03 6,50 
11-27 15,90 0,45 1,11 1,10 2,50 1,42 
28-52 14,60 3,10 0,59 1,08 0,19 3,42 
53-73 14,30 4,21 1,45 1,42 0,35 3,99 
74-103 14,10 3,70 0,89 1,14 0,24 4,03 

Média do perfil 0-103 15,00 3,21 0,84 1,09 0,66 3,87 

        

Planossolo 

0-14 14,30 3,42 1,37 1,86 0,40 2,58 
14-50 8,60 1,70 1,36 1,01 0,80 3,03 
50-93 4,80 0 0 1,05 0,00 0,00 
93-103 4,60 0 0 0,87 0,00 0,00 

Média do perfil 0-103 8,08 2,56 1,37 0,96 0,60 2,80 
        

Gleissolo 

0-9 23,80 0,33 1,31 2,63 3,97 0,62 
9-21 14,40 0,65 3,25 1,95 5,00 2,00 

21-47 11,60 1,95 2,27 1,99 1,16 2,12 
47-73 10,80 2,40 1,37 1,60 0,57 2,36 
73-100 10,50 1,37 1,37 1,18 1,00 2,32 

Média do perfil 0-100 14,22 1,34 1,91 1,87 2,34 1,88 

        

Vertissolo 

0-8 39,70 1,32 2,98 3,16 2,26 1,36 
8-18 18,60 1,65 2,30 2,32 1,39 1,70 

18-28 12,00 2,92 0,33 1,57 0,11 2,07 
28-36 11,70 1,36 3,07 0,44 2,26 10,00 
36-63 11,20 0,99 2,96 0,60 2,99 6,58 
63-93 11,20 0,97 1,93 0,45 1,99 6,44 

Média do perfil 0-93 17,40 1,54 2,26 1,42 1,83 4,69 
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Já o Gleissolo e o Vertissolo apresentaram maiores teores de humina (HU) e ácidos húmicos (AH) em 
superfície. A HU é quimicamente mais complexa levando mais tempo para sua formação. O AH de acordo 
com Canellas E Santos (2005), representa a fração intermediária no processo de humificação, e são resultado 
das sucessivas evoluções das substancias húmicas da MO, até alcançarem a perfeita estabilização. 
Representam o mais alto grau de humificação ou mineralização da MO. De acordo com Schiavo et al. (2007), 
o aumento no conteúdo de AH pode ser indicador da melhoria da qualidade do húmus do solo ou do 
incremento da atividade biológica, que promove a síntese de substâncias húmicas mais condensadas. 
 
Ao longo do perfil, em profundidade, observa-se tendência semelhante das substâncias húmicas em 
superfície, com algumas variações, explicada pelo caráter sedimentar dos solos, variável com o pulso de 
inundação do Pantanal. 
 
A razão AH/AF indica a qualidade das substâncias húmicas, pois expressa o grau de evolução do processo de 
humificação da matéria orgânica. Solos com teores altos de AH e relação AH/AF maior do 1,0 são os que 
apresentam maior fertilidade, e geralmente, em solos tropicais essa razão geralmente é inferior a 1 (SILVA et 
al., 2009).  Os perfis Gleissolo e Vertissolo obtiveram valores para esta razão entre 2,34 e 1,83. Canellas et 
al. (2000) também encontraram aumento de valores para a relação AH/AF em solos com drenagem limitada.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

· Os horizontes superficiais dos solos apresentaram maior teor de COT indicando a importância da 
cobertura vegetal para os horizontes superficiais na manutenção da qualidade da matéria orgânica. 

 
· O regime hídrico da região influenciou na distribuição do carbono nas frações húmicas, com predomínio 

de ácidos fúlvicos no Plintossolo e Planossolo, indicado que as condições hidrológicas a que estes solos 
estão submetidos limita a evolução do processo de humificação. 

 
· O Gleissolo e Vertissolo apresentaram maior grau de humificação da MO, com predomínio de ácidos 

húmicos e humina no seu perfil.  
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