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RESUMO 

 
Dentre os gases de efeito estufa, o CO2 é o que mais contribui para o aumento 

da concentração, devido à grande quantidade emitida para a atmosfera, e algumas 

práticas agrícolas, especialmente mudanças do uso e do manejo dos solos, que 

estão intimamente relacionadas com essa emissão. Assim, as propriedades do solo 

e a cobertura vegetal presente no local interfere nessa emissão, pois os conteúdos 

de carbono e estoque de carbono no solo tem sido afetado de modo significativo 

pelos sistemas de uso e manejo do solo. Este trabalho tem como objetivo avaliar o 

carbono e estoque de carbono em áreas sob diferentes usos no assentamento São 

Francisco na região de Canutama, Amazonas. Os solos foram amostrados nos 

pontos de cruzamento das malhas, perfazendo um total de 80 pontos amostrais em 

cada área, e totalizando 240 amostras por área. Foram coletadas amostras com 

estrutura preservada e anéis volumétricos de 4,0 cm de altura e 5,1 cm de diâmetro, 

centralizadas entre as profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 m.  Em seguida 

foram determinados os teores de carbono orgânico, densidade do solo e estimado 

os estoques de carbono. Com a obtenção dos dados foram realizadas análises 

estatísticas descritivas e calculados os valores de média, mediana, desvio padrão, 

variância, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, 

mínimo e máximo. Além disso, foram comparados os ambientes utilizando-se o teste 

de Tukey para comparação das médias a 5 % de probabilidade. Todas as áreas 

apresentaram valores mais baixos de estoque de carbono orgânico e estoque de 

carbono comparada a de floresta, com exceção da área de cupuaçu. Esta 

apresentou valores maiores de estoque de carbono e carbono orgânico, 

demostrando que a conversão da floresta para o cultivo de cupuaçu não interferiu de 

forma negativa na matéria orgânica do solo.  
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ABSTRACT 

 
Among greenhouse gases, CO2 is the major contributor to increased concentration, 

due to the large amount emitted to the atmosphere, and some agricultural practices, 

especially changes in land use and management, that are closely related to this 

issue. Thus the soil properties and the vegetation present in the site interfere in this 

emission, since the contents of carbon and carbon stock in the soil has been 

significantly affected by the land use and management systems. This work aims to 

evaluate the carbon and carbon stock in areas under different uses in the São 

Francisco settlement in the Canutama region, Amazonas. Soils were sampled at the 

crossing points of the meshes, making a total of 80 sample points in each area, and 

totaling 240 samples per area. Samples with preserved structure and volumetric 

rings were collected 4.0 cm high and 5.1 cm in diameter, centered between 0.0-0.05, 

0.05-0.10 and 0.10-0 depths, 20 m. Then, the levels of organic carbon, soil density 

and carbon stocks were determined. Data were obtained by descriptive statistical 

analyzes and the mean, median, standard deviation, variance, coefficient of variation, 

asymmetry coefficient, kurtosis coefficient, minimum and maximum values were 

calculated. In addition, the environments were compared using the Tukey test to 

compare means at 5% probability. All areas presented lower values of organic 

carbon and carbon stock compared to forest, with the exception of the cupuaçu area. 

This presented higher values of carbon and organic carbon stocks, demonstrating 

that the conversion of the forest to the cupuaçu crop did not negatively interfere with 

the organic matter of the soil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente na região amazônica alguns trabalhos têm centrado esforços no 

sentido de avaliar as transformações ocorridas no solo após a substituição de 

ecossistemas de floresta em sistemas agrícolas (AQUINO et al., 2014). Diante de tal 

situação, tem se observado que o estoque de carbono no solo tem sido afetado de 

modo significativo pelos sistemas de uso e manejo do solo (CAMPOS et al., 2016).  

Hickmann e Costa (2012) estudando o estoque de carbono no solo e 

agregados em Argissolo sob diferentes manejos de longa duração, observaram que 

a alteração de ecossistemas naturais por agroecossistemas com culturas, tem 

provocado uma mudança no teor de carbono orgânico do solo, devido à redução de 

aporte, perdas por erosão e decomposição da matéria orgânica.  

O carbono orgânico (CO) tem sido determinado para que seja estimado a 

fração orgânica do solo (NELSON & SOMMERS., 1982). Estudos tem demostrado 

que a potencial estocagem de C no solo sofre influência das condições climáticas 

locais, do relevo, da drenagem e do tipo de manejo de solo adotado, entre outras 

variáveis que ditam as taxas de aumento do C orgânico do solo (LAL, 2005; 

FALLOON et al., 2007; SMITH, 2008). 

De modo geral, o CO tem contribuído para a manutenção da capacidade 

produtiva e mitigação de CO2  para a atmosfera (FOLEY et al., 2005). Outros 

estudos destacam que o CO e seu estoque tem sido eficientes indicadores do efeito 

estufa de sistemas de manejo na qualidade do solo, além de observar que alguns 

atributos do solo são poucos sensíveis à algumas mudanças decorrente do manejo 

(CONCEIÇÃO et al., 2005).  

Solos agrícolas podem atuar como dreno ou fonte de gases de efeito estufa 

(GEE), dependendo do sistema de manejo a que forem submetidos (IPCC, 2001). 

Segundo CERRI et al. (2007) dentre os gases do efeito estufa (GEE), o dióxido de 

carbono (CO2) é o que mais contribui para o aumento da concentração, devido à 

grande quantidade emitida para a atmosfera, especialmente no que se refere a 

mudanças do uso e do manejo dos solos, que estão diretamente relacionadas com 

essa emissão. Com isso é importante que ao observar as trocas de gases entre o 

solo e a atmosfera, têm-se uma perda de CO2, que podem ser influenciadas pelas 

propriedades do solo ou pela cobertura vegetal presente no local (PINTO JÚNIOR et 

al., 2009). Desta forma existem práticas que fazem com que a quantidade de 
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carbono no solo venha aumentar ou diminuir, essas são conhecidas pelo modo de 

preparo do solo, e técnicas de rotação de culturas, que podem (diretamente facilitar) 

o sequestro de C (BAKER et al., 2007). 

A matéria orgânica do solo é caracterizada como fundamental para a proteção 

mecânica contra os danos causados pela água, na formação e estabilização dos 

agregados do solo, que por sua vez forma uma condição essencial, juntamente com 

os poros, na formação da estrutura do solo (BIEGANOWSKI et al., 2013; PAUL, 

2014), além de proporcionar aumento da quantidade de C orgânico contido no solo, 

a qual é essencial para a melhoraria da fertilidade, produtividade, processos e 

propriedades físicas químicas e biológicas do solo, para a biodiversidade 

subterrânea, filtração e degradação de poluentes (HUMBERTO BLANCO CANQUI, 

2017). Desta forma é de total importância os estudos que visam a relação entre, 

matéria orgânica e carbono no solo. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Avaliar o estoque de carbono em áreas sob diferentes usos no assentamento 

São Francisco na região de Canutama, Amazonas. 

2.2 Específicos 
 

Quantificar os teores de carbono e estoque de carbono em áreas sob cultivo de 

urucum (Bixa orellana), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), guaraná (Paullinia 

cupana) e floresta no assentamento São Francisco na região de Canutama, AM. 

Verificar se os sistemas de usos do solo (urucum (Bixa orellana), cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum), guaraná (Paullinia cupana)) diferenciam dos teores de 

carbono orgânico e estoque de carbono quando comparado a área de floresta. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Estoque de carbono no solo 

As características físicas químicas e biológicas do solo possuem inter-relacões 

devido a necessidade que as atividades agrícolas nas regiões tropicais e 

subtropicais do Brasil, possuem, por se tornarem inteiramente dependentes de 

matéria orgânica para sua sustentabilidade, desta forma quando o uso do solo passa 

a ser alterado o acúmulo de carbono passa a ser mudado tendendo a alcançar um 

novo equilíbrio.  
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O novo estado de equilíbrio do C no solo é atingido a partir do momento em que 

a taxa de decomposição do carbono orgânico é igual a quantidade de entrada de 

carbono na forma de materiais vegetais (LIMA  et al., 2015). A taxa de deposição de 

resíduos é responsável pelo acúmulo e controle do C no  solo. Em solos que 

possuem fertilidade natural de forma elevada, os estoques de C do solo sob a 

vegetação nativa são constantemente próximo  da capacidade máxima daquele solo 

armazenar C (CHUNG et al., 2008). Em seus estudos Tornquist et al. (2005) falam 

que para os ecossistemas o desempenho do carbono vai depender do quanto está 

sendo inserido incialmente para que seja tido como referência inicial, os quais 

existiam antes da influência antrópica, a partir disso são verificados os impactos do 

uso e manejo dos solos. Os estoques originais são também tidos como indicativos 

da potencialidade de armazenagem de carbono em cada classe e/ou tipo de solo. 

Segundo Rossi (2012) o acúmulo de carbono ocorre onde encontra-se o maior 

aporte de biomassa nos sistemas, esse acumulo ocorre especificamente na matéria 

orgânica particulada, a qual é mais sensível, do que o CO às modificações no 

manejo do solo. A interferência do homem através das atividades no campo 

agropecuário reduz o estoque de carbono no solo a um nível inferior ao encontrado 

em condições de mata nativa. 

3.2 Uso do solo e Estoque de carbono 

Estudos apresentam que diversas variáveis, como precipitação, temperatura e 

CO2, podem controlar os EC no solo. Em cada escala regional, estas variáveis 

climáticas desempenham grande importância (ASSAD et al., 2013). 

Fujisaki et al. (2015) em seus estudos relacionaram uma pesquisa sobre o EC 

em solos amazônicos. Neste trabalho estabeleceram os dados de estoque de 

carbono após o desmatamento para estabelecer qual o tipo de solo ou 

agroecossistema que possui o maior potencial em armazenamento de C. Em 

resumo fatores como, condições edafoclimáticas e manejo do solo podem provocar 

o aumento ou redução dos teores de C no solo. Dessa forma, são indispensáveis 

estudos, em cenários distintos e formas de medição dos teores de C, visando reduzir 

a variabilidade dos resultados e aumentar a conformidade das informações. 

A transformação no uso da terra, decorrente de atividades agrícolas podem 

provocar mudança na cobertura do solo, estando associada às mudanças no EC do 

solo (CARVALHO et al., 2010). Observa-se através de estudos que a textura do solo 
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pode ser relacionada com o estoque de C, onde os autores afirmam que solos mais 

arenosos têm tendência em desempenhar maior perda de C (LAL et al., 2007). Fator 

este que está relacionado pela maior lixiviação, menor agregação de partículas e 

baixa atividade de argila no solo. Boddey et al. (2004) destacaram que nos solos de 

textura fina contendo maior concentração de argila, são encontrados os maiores 

valores de ECS. 

Segundo Corado Neto et al. (2015), a baixa cobertura vegetal e elevado 

escoamento superficial da água, estão ligados à perda de CO, estando associado ao 

tipo de terreno em determinada topografia. 

3.3 Matéria Orgânica no Solo 

O grau de qualidade nas propriedades do solo é indicado através do teor de 

MOS, que são demostrados pelo Carbono Orgânico (CO) e suas características, 

assim como são demonstrados nos seus diferentes compartimentos (CHAIN et al., 

2001). O ciclo do carbono no solo depende inteiramente do carbono adicionado ao 

solo por meio do material vegetal, as emissões na forma de dióxido de carbono e o 

estoque de carbono orgânico do solo são fatores do ciclo deste elemento no 

processo de solo-planta-atmosfera. A implicação de práticas de manejo do solo 

destes componentes necessita de melhor entendimento (COSTA et al., 2008). O 

carbono orgânico do solo (COS) disponíveis em regiões tropicais, como no Brasil, 

colabora de forma decisiva para o aperfeiçoamento das propriedades químicas 

físicas e biológicas. O estado de agregação do solo interfere no desempenho de 

outras variáveis, tais como aeração do solo, desenvolvimento radicular, 

disponibilidade de nutrientes, resistência mecânica do solo à penetração, retenção e 

armazenamento de água (HEID et al., 2009). 

A biomassa microbiana possui fontes de energia derivadas do COS, onde age 

no sentido de armazenar e fornecer nutrientes para o solo, assim como também a 

disponibilidade de água para os vegetais. Esse possui relativa importância na 

formação e estabilização dos agregados, favorece resistência ao solo e melhorias 

significativas na densidade deste, além de beneficiar a troca catiônica. Desta forma 

a aceitação de sistemas agrícolas que favoreça a conservação e o aumento do 

COS, contribui de forma positiva para mitigar as emissões dos campos agrícolas de 

gás carbônico lançados na atmosfera (IWATA et al., 2010). 
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As florestas têm um papel fundamental no ciclo global do carbono (C) de 

acordo com (IPCC,2000). De forma geral Cerca de 20 a 25% do C terrestre, são de 

ecossistemas tropicais envolvendo solo e vegetação (CERRI et al., 2001). 

3.4 Importância da Matéria Orgânica 

O entendimento de como ocorre a movimentação da matéria orgânica no solo 

(MOS), nos sistemas de produção faz com as estratégias de manejo ajude e 

garantam no incremento e na manutenção da qualidade do solo no decorrer do 

tempo (ROSSI et al., 2011). Por ser um dos atributos mais sensíveis ao tratamento 

que o solo recebe a MOS pode ser modificada em maior ou menor grau (BARRETO 

et al., 2008). Contudo em diversas situações, não é possível visualizar o impacto do 

manejo do solo somente com análise da variação dos teores de CO (BARRETO et 

al., 2011). 

A retenção de umidade no solo, inserção de nitrogênio enxofre entre outros 

elementos, melhoria da estrutura e aeração, fazem parte das funções que a matéria 

orgânica desempenha no solo, além do aumento do tamponamento do solo. Os 

resíduos das plantas em decomposição é a constituição da matéria orgânica lábil, 

substâncias não húmicas as quais não são ligadas aos constituintes minerais, são 

formas solúveis em água, macrorganismos e biomassa microbiana. Os elementos os 

quais ocorrem a mineralização rapidamente são os lábeis, já os componentes 

estáveis são, o qual envolve substâncias húmicas e outras macromoléculas são bem 

mais difíceis de sofrerem o ataque microbiano, devido sua estrutura molecular e da 

proteção física (BARROS, 2011). 

4. METODOLOGIA 

4.1 Caracterização do Ambiente de Estudo 

O solo da área de estudo foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo 

localizados sobre a Planície Amazônica entre os rios Purus e Madeira, está 

associada a sedimentos aluviais recentes e antigos, do período Quaternário, 

caracterizada pela presença de relevos tabulares de grandes dimensões, definidos 

por talvegues de aprofundamento muito fraco, isto é, o relevo apresenta declives 

muito suaves, e a drenagem natural é deficiente (EMBRAPA, 2011). Dos solos do 

Amazonas, os Latossolos e os Argissolos apresentam predominância, 

compreendendo com a classe em 26% e 45% da área, respectivamente (MAIA, 

2010). 
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No que se refere à caracterização climática, o clima da região é Tropical 

Chuvoso, apresentando um período seco de pequena duração. A pluviosidade 

média parcial varia entre 2250 e 2750 mm ao ano, com período chuvoso entre 

outubro e junho. As temperaturas médias anuais variam entre 25 e 27 ºC e a 

umidade relativa do ar entre 85 e 90% (BRASIL, 1978). 

4.2 Localização da área do Estudo 

O estudo foi desenvolvido no Assentamento São Francisco localizado no 

município de Canutama, Amazonas, Brasil, compreendendo conforme apresentado 

na (Figura 1), sendo três áreas sob diferentes usos com cultivo de Urucum (Bixa 

orellana), Cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e Guaraná (Paullinia cupana) e mais 

área de floresta. Para cada área, foi estabelecida uma malha de 90 m x 70 m com 

espaçamento regular de 10 m entre os pontos amostrais. Os solos foram 

amostrados nos pontos de cruzamento das malhas, sob as profundidades de 0,00-

0,05; 0,05-0,10; e 0,10-0,20 m, perfazendo um total de 80 pontos amostrais em cada 

área, e totalizando 240 amostras por área. Esses pontos foram georreferenciados 

com um equipamento de GPS para construção do Modelo Digital de Elevação 

(MDE). 

 

 

Figura 1: Localização da Área de estudo  
fonte: Pinheiro, 2019 
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4.3 Metodologia de Campo 
 

Foram coletadas, nos pontos de cruzamento da malha, amostras com estrutura 

preservada em anéis volumétricos de 4,0 cm de altura e 5,1 cm de diâmetro interno, 

nas camadas centralizadas entre as profundidades 0,0-0,05, 0,05-0,10 e 0,10-0,20 

m, para a determinação do carbono orgânico, assim como, amostras para realização 

de análise da densidade do solo (Ds), a qual foi necessária para quantificação do 

estoque de carbono. 

 

4.4 Análises Químicas  

Foi determinado o COT pelo método de Walkley-Black, modificado por 

YEOMANS & BREMNER (1988).  

Já o estoque de carbono (EC) foi definido pela equação: 

 

EC=Ds X h X CO / 10         (1)

  

em que, 

EC = estoque de carbono (Mg ha-1); Ds = densidade do solo (g cm-3); h é a 

espessura da camada de solo amostrada (cm); CO = teor de CO (%). 

 

4.5 Análise Física 
 

 Para complementação dos trabalhos, foi realizada análise física de densidade 

do solo (Ds), a qual foi necessária para estimação do estoque de carbono. Assim, 

foram coletadas amostras indeformadas em anéis volumétricos, com volume médio 

de 80 cm³, nas mesmas profundidades citadas. No laboratório, as amostras foram 

tratadas retirando-se o excesso de solo de suas extremidades, e em seguida 

saturadas por meio da elevação gradual, até dois terços da altura do anel, de uma 

lâmina de água numa bandeja plástica. Após a saturação, as amostras foram 

pesadas e levadas à mesa de tensão para determinação da Ds do solo, sendo 

submetidas a uma tensão de 60 Pa (EMBRAPA, 2011). 

 
4.6 Análises estatísticas 
  
 Após a determinação do carbono orgânico, densidade do solo e estoque de 

carbono, posteriormente após a obtenção dos dados, foram realizadas análises 
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estatísticas descritivas e calculados os valores de média, mediana, desvio padrão, 

variância, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose, 

mínimo e máximo das variáveis determinadas em laboratório.  A hipótese de 

normalidade dos dados foi testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, no software 

estatístico Statistica 7 (STATSOFT, 2004).  

A geoestatística foi usada para avaliar a variabilidade espacial dos atributos 

estudados, segundo VIEIRA et al. (1983). Para se fazer a análise geoestatística, foi 

necessário saber se havia dependência espacial ou não dos atributos estudados, 

onde foi verificado por meio do gráfico do semivariograma através do software GS+ 

versão 7. Com base na pressuposição de estacionariedade da hipótese intrínseca, a 

qual o semivariograma é estimada por:  
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h                                                        (3)               

sendo: γ(h) - valor da semivariância para uma distância h; N(h) - número de pares 

envolvidos no cálculo da semivariância; Z(xi) - valor do atributo Z na posição xi; 

Z(xi+h) - valor do atributo Z separado por uma distância h da posição xi. 

Os semivariogramas experimentais foram escolhidos com base no número de 

pares envolvidos no cálculo da semivariância, presença de patamar claramente 

definido (Burrough & McDonnel, 2000), melhor coeficiente do teste de validação 

cruzada (VC) “cross-validation” e maior coeficiente de determinação R2, no qual os 

valores variam de 0 a 1, sendo os mais próximos de 1 aqueles que caracterizam o 

modelo como mais eficiente para expressar o fenômeno estudado.  

 Do ajuste de um modelo matemático aos valores calculados de γˆ(h), são 

definidos os coeficientes do modelo teórico para o semivariograma: efeito pepita (C0) 

- valor da semivariância para a distância zero, que representa o componente da 

variação ao acaso; variância estrutural (C1); patamar (C0 + C1) - valor da 

semivariância em que a curva estabiliza sobre um valor constante; e alcance (a) - 

distância da origem até onde o patamar atinge valores estáveis, expressando a 

distância além da qual as amostras não são correlacionadas (Vieira et al. 1983, 

Trangmar et al. 1985).  

Para analisar o grau da dependência espacial dos atributos em estudo, 

utilizou-se a classificação de Cambardella et al. (1994), em que são considerados 

dependência espacial forte os semivariogramas que têm efeito pepita em relação ao 
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patamar [C0/(C0 + C1)] menor ou igual a 25 %, moderada quando está entre 25 e 75 

% e fraca quando for maior que 75 %.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores do teste de média e estatística descritiva dos atributos físicos e 

químicos como, densidade (Ds), carbono orgânico (CO), e estoque de carbono (EC), 

para as áreas de cultivo, guaraná, urucum, cupuaçu e floresta estão disponíveis na 

Tabela 1. Onde estes mostram diferença estatística entre si. 

Tabela 1: Teste de média e estatística descritiva dos atributos do solo na profundidade de 0,00-0,05 
m para as áreas com diferentes usos no Sul do Amazonas. 

Estatística 

Descritiva 

GUARANÁ URUCUM CUPUAÇU FLORESTA 

Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC 

g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 

Média 1,10 a 14,04 d 7,99 c 0,99 b 16,52 c 8,79 b 0,92 c 23,42 a 11,18 a 0,87 c 20,22 b 8,66 b 

Mediana 1,11 14,04 7,99 1,00 16,36 8,57 0,92 23,42 11,18 0,87 20,34 8,62 

DP 0,10 2,94 1,82 0,14 3,28 2,38 0,10 6,25 3,28 0,13 3,59 1,94 

CV (%) 9,51 20,93 22,83 14,44 19,86 27,08 10,84 26,70 29,28 15,14 17,76 22,45 

Assimetria -0,19 -0,03 0,21 0,03 0,44 1,13 -0,25 0,12 0,21 0,14 0,43 0,62 

Curtose -0,22 -0,60 -0,65 0,81 0,05 1,45 -0,11 -0,29 -0,41 0,16 0,46 1,69 

K-S 0,05* 0,09* 0,07* 0,06* 0,12* 0,11* 0,06* 0,10* 0,07* 0,07* 0,09* 0,08* 

DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação (%); K-S: teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. * 
Significativo a 5% de probabilidade; Ds: densidade do solo; CO: carbono orgânico; EC: estoque de carbono; 
médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
 

Tabela 2: Teste de média e estatística descritiva dos atributos do solo na profundidade de 0,05-0,10 
m para as áreas com diferentes usos no Sul do Amazonas. 

Estatística 

Descritiva 

GUARANÁ URUCUM CUPUAÇU FLORESTA 

Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC 

g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 

Média 1,12 a 12,11 d 6,63 c 1,05 b 16,16 b 8,62 b 1,14 a 23,30 a 13,38 a 0,96 c 13,66 c 6,53 c 

Mediana 1,11 11,82 6,47 1,06 16,66 8,66 1,14 23,30 13,27 0,97 13,66 6,53 

DP 0,07 2,55 1,31 0,09 2,24 1,43 0,10 3,10 2,05 0,09 2,65 1,45 

CV (%) 5,95 21,02 19,74 8,14 13,86 16,63 8,97 13,30 15,33 9,60 19,42 22,22 

Assimetria 0,60 0,45 0,33 -0,70 -0,51 -0,35 -0,12 -0,22 0,39 0,01 -0,20 -0,03 

Curtose -0,17 -0,16 -0,55 0,53 -0,15 0,32 -0,60 0,07 0,35 0,19 0,21 -0,10 

K-S 0,13* 0,09* 0,11* 0,07* 0,12* 0,07* 0,08* 0,11* 0,09* 0,07* 0,11* 0,09* 

DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação (%); K-S: teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. * 
Significativo a 5% de probabilidade; Ds: densidade do solo; CO: carbono orgânico; EC: estoque de carbono; 
médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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Tabela 3: Teste de média e estatística descritiva dos atributos do solo na profundidade de 0,10-0,20 
m para as áreas com diferentes usos no Sul do Amazonas. 

Estatística 

Descritiva 

GUARANÁ URUCUM CUPUAÇU FLORESTA 

Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC Ds CO EC 

g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 g.cm-3 g kg-1 t ha-1 

Média 1,13 a 10,35 b 11,13 b 1,06 b 7,87 c 8,08 d 1,16 a 8,05 c 9,40 c 1,02 c 12,70 a 13,32 a 

Mediana 1,12 10,71 11,64 1,06 7,90 8,29 1,18 8,24 9,70 1,03 12,60 13,02 

DP 0,06 2,20 2,20 0,09 2,09 2,22 0,10 3,06 3,59 0,09 2,34 2,63 

CV (%) 5,66 21,26 19,79 8,90 26,56 27,46 8,63 37,99 38,21 9,26 18,45 19,76 

Assimetria 0,28 0,18 -0,69 0,01 0,59 0,23 -0,22 -0,49 -0,57 -0,09 0,73 0,98 

Curtose -0,33 -0,28 0,84 0,00 1,13 0,80 1,11 -0,52 -0,69 0,83 0,33 1,05 

K-S 0,09* 0,08* 0,12* 0,05* 0,13* 0,10* 0,12* 0,13* 0,13* 0,06* 0,12* 0,14* 

DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação (%); K-S: teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. * 
Significativo a 5% de probabilidade; Ds: densidade do solo; CO: carbono orgânico; EC: estoque de carbono; 
médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

Na tabela 1 e 2, verificou-se pelos testes de média que a área de cultivo com 

os maiores valores de Ds foi a área de guaraná (1,10 g cm-3), (1,12 g cm-3), 

respectivamente,  nas profundidades 0,0-0,05 m, onde não houve diferença 

significativa do cupuaçu (1,14 g cm-3). Os valores de alta Ds na segunda camada do 

solo estão relacionados ao pouco ganho de matéria através da cultura, onde 

aumenta seu potencial de compactação, assim como também ao não revolvimento 

do solo na cultura, o que seria uma ótima indicação para a ruptura de camadas 

adensadas (BOTTA et al.,2006).  Na tabela 3 foram encontrados valores altos de 

média para o guaraná (1,13  gcm-3) o qual não diferiu estatisticamente da área de 

cupuaçu (1,16 g cm-3), estas áreas se comportaram de tal forma devido ao longo 

tempo de utilização deste solo, que  poderá ter se comportado desta forma por 

haver um grande espaçamento entre as plantas, o que poderá facilitar a 

compactação do solo, assim como também o longo tempo de manejo da área. 

Menores valores foram observados pelo teste de média para a DS na profundidade 

0,0-0,05 m (Tabela 1), onde é mostrada na área de cupuaçu (0,92 g cm-3) e floresta 

(0,87 g cm-3), nas tabelas 2 e 3 o menor valor representativo  de Ds se deu na área 

de floresta (0,96 g cm-3), (1,02 g cm-3) respectivamente. Zalamena (2008), detrminou 

valores de densidade menores em áreas que apresentaram condições originais, 

como floresta nativa, corroborando com o presente trabalho. A menor densidade 

pode estar relacionada, quando consideramos a ação dos ciclos biogeoquímicos, 

responsável pela manutenção da água, solo e ar. 

O maior valor obtido para o atributo CO (Tabela 1 e 2), é observado na área 

de cupuaçu (23,42 g Kg-1) e (23,30 g Kg-1), nas profundidades 0,00-0,05 e 0,05-0,10 
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m respectivamente, isto justifica-se pelo grande aporte de material orgânico, 

ausência de revolvimento do solo contribuindo assim para um maior acúmulo de 

carbono no solo, decorrente da queda de folhas, galhos e casca de árvores, com 

grande influência de raízes mais superficiais, das áreas cultivadas em solos com 

baixo nível de fertilidade (NEVES, 2000; PULROLNIK et al., 2009). Observa-se o 

maior teste de média na área de floresta (12,70 g Kg-1) (tabela 3). Valores 

encontrados em florestas tropicais nesta camada, são encontrados com valor 

elevado do carbono do solo e mantido pela entrada de resíduos orgânicos que são 

depositados e dissolvidos sendo levados para camadas mais profundas. A queda e 

deposição desses materiais promovem o acúmulo de CO e nutrientes para serem 

absorvidos pelas plantas e disponibilizados ao longo do perfil do solo através da 

lixiviação, sendo um fator importante no controle do estoque da qualidade da MOS 

(SHEPHERD et al., 2001). Menores valores é observado para a área de guaraná 

nas camadas 0,0-0,05 e 0,05-0,10 m (Tabela 1 e 2) (14,04 g Kg-1), (12,11 g Kg-1), o 

que mostra relação direta com o alto valor da densidade mostrados anteriormente 

(tabela 1 e 2). Corroborando com Marques et al., (2010), que em seu estudo mostra 

que a propriedade física de solos amazônicos, como a densidade do solo, pode 

exercer uma proteção ao carbono contido no solo (MARQUES et al., 2010). Para a 

tabela 3 o urucum (7,87 g Kg-1) e cupuaçu (8,05 g Kg-1) não diferiram 

estatisticamente entre si. Fator este que pode estar relacionado à diminuição da 

mineralização da matéria orgânica do solo geralmente ocorrem pela alta quantidade 

de folhas, ramos e galhos, que são de difícil decomposição (Vieira & Santos, 1987). 

Pela análise descritiva é nítido a diminuição do CO, ao atingir camadas mais 

profundas, decrescendo de forma significativa (MACHADO, 2005).   

Nas áreas mais superficiais (tabela 1 e 2), foram encontrados maiores valores 

para o atributo estoque de carbono (EC), cupuaçu (11,18 t há-1), (13,38 t há-1), pode 

estar relacionado ao teor de carbono orgânico. As taxas de adição e decomposição 

de determinada área varia de acordo com a substituição da vegetação nativa por 

cultivos agrícolas, pela qualidade e quantidade de material vegetal depositado e 

pelo manejo do solo (ZINN et al., 2005). Vale enfatizar o aumento do carbono 

estocado em maiores profundidades o que reforça a importância de solos tropicais 

como sumidouro de carbono (tabela 3). Alguns estudos já expuseram a tendência 

do carbono em profundidade, reforçando que o carbono total armazenado abaixo 

em camadas mais profundas (NEPSTAD et al., 1994; TRUMBORE, et al., 1995). Já 
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para o urucum (8,79 t ha-1) e floresta (8,66 t ha-1) não apresentaram estatisticamente 

diferença entre si. Menor valor é observado na área de guaraná (7,99 t ha-1), por se 

tratar de uma área com pouca produção de resíduos vegetais no solo, o estoque de 

carbono que resulta do equilíbrio entre a adição e a decomposição do material 

orgânico sendo este afetado, pois este é influenciado pelos componentes bióticos do 

sistema.  

Os dados de média e mediana (tabela 1, 2 e 3), apresentaram valores 

próximos, mostrando assim distribuição normal, através do teste de Kolmogorov-

Smirnov, os quais se mostraram significativos. 

Para os ajustes dos semivariogramas experimentais e análise de 

dependência espacial mostrados nas figuras 2, 3 e 4, foi possível visualizar por meio 

dos resultados que os atributos apresentaram dependência espacial, ajustando-se 

assim aos modelos exponencial e esférico, com valores de R2 e VC (coeficiente de 

validação) acima de 0,75 e 0,70, respectivamente. Verificou-se exceções na área de 

cupuaçu para o atributo EC na profundidade 0,00- 0,05 m, assim como CO na 

profundidade 0,05-0,10 m, e EC na profundidade 0,10-0,20 m, de modo geral os 

atributos ocasionaram efeito pepita. Através do modelo exponencial é possível 

observar um comportamento dos atributos com variações mais errôneas (que não 

são contínuas), quando comparamos aos modelos esféricos, este apresenta 

variabilidade mais contínua, assim os modelos tiveram bons ajustes ao 

semivariograma. 
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Esf. (0,82; 0,83; 86,0; 35,0) Esf. (0,83; 0,79; 85,0; 48,9) 

Esf. (0,80; 0,80; 89,9; 47,8) Esf. (0,79; 0,81; 68,8; 50,0) 

Esf. (0,81; 0,92; 12,5; 0,03)               (EP) 

Esf. (0,90; 0,94; 89,9; 46,5) Esf. (0,90; 0,87; 89,0; 32,2) 

Esf. (0,82; 1,00; 15,7; 2,2) 

Esf. (0,75; 0,76; 51,5; 49,4) 

Esf. (0,79; 1,00; 19,0; 1,6) 

Exp. (0,75; 0,85; 90,0; 20,6) 

Figura 2: Semivariogramas ajustados aos atributos na profundidade 0,00 a 0,05 m, em 
área de guaraná, urucum, cupuaçu e floresta no município de Canutama, AM. Modelo 
(R2, VC, Alcance e GDE). 
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Figura 3: Semivariogramas ajustados aos atributos 
na profundidade 0,05 a 0,10 m, em área de guaraná, urucum, cupuaçu e floresta no 
município de Canutama, AM. Modelo (R2, VC, Alcance e GDE). 

 
 
 

Exp. (0,86; 0,95; 85,0; 23,9) Esf. (0,88; 1,00; 85,0;39,8) Exp. (0,78; 0,99; 57,32; 15,8) 

Esf. (0,81; 0,89; 79,9; 47,8) Esf. (0,82; 0,92; 21,9; 3,95) Esf. (0,83; 0,85; 89,9; 45,8) 

Esf. (0,81; 0,99; 11,85; 1,15)                      (EP) Esf. (0,82; 0,70; 11,4; 9,75) 

Esf. (0,82; 0,80; 17,7; 3,66) Esf. (0,78; 0,99; 17,5; 1,69) Esf. (0,77; 0,80; 18,5; 2,76) 
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Esf. (0,85; 0,99; 20,9; 2,56) Esf. (0,95; 0,90; 88,0; 21,8) Esf. (0,91; 0,94; 88,0; 54,8) 

Esf. (0,80; 0,94; 89; 8,54) Esf. (0,75; 0,92; 89,8; 61,8) Esf. (0,77; 0,84; 16,9; 0,22) 

Exp. (0,80; 0,82; 12,2; 11,6) Esf. (0,85; 0,75; 20,5; 47,5)                 (EP) 

Esf. (0,92; 0,83; 89,9; 53,1) Esf. (0,87; 1,00; 89,9;33,9) Esf. (0,75; 0,96; 16,5; 1,87) 

 

Figura 4: Semivariogramas ajustados aos atributos na 
profundidade 0,10 a 0,20 m, em área de guaraná, urucum, cupuaçu e floresta no 
município de Canutama, AM. Modelo (R2, VC, Alcance e GDE). 

 

 
Ao analisar os resultados do grau de dependência espacial (GDE), mostrado 

pela razão entre efeito pepita e o patamar, direcionando de acordo com a 
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classificação de Cambardella et al. (1994), observou-se que os atributos se 

mostraram nos limites do GDE, variando entre dependência moderada a forte. Estes 

resultados corroboram com os encontrados por Alho et al. (2014), o qual avaliou a 

variabilidade espacial do EC em Cambissolo e Argissolo no Amazonas. Através 

destes resultados, foi possível observar maiores GDE para EC nas áreas de Urucum 

com 50% e guaraná 48,9, na camada 0,00-0,05 m (figura 2). Na profundidade 0,05-

0,10 m, o maior GDE é observado na área de Urucum para o atributo Ds com 47,8% 

e EC com 45,8% (figura 3). Já na profundidade 0,10-0,20 os maiores valores são 

expressos para a área de Guaraná com 54,8 % para o atributo EC, e Urucum com 

61,8% para CO. 

O alcance é um parâmetro da geoestatística que tem tido grande utilidade 

para o planejamento amostral, uma vez que é a distância limite da dependência 

espacial (VIEIRA et al, 2011; SOARES et al., 2018). Com relação aos resultados 

observou-se que os atributos apresentaram distintos valores de alcance, de modo 

que o menor e maior valor foram observados na área de cupuaçu 11,4 m e floresta/ 

urucum 89,9 m, respectivamente. 

6. CONCLUSÕES  

O maior teor de carbono estocado é observado para a área de cupuaçu o qual 

pode estar relacionado aos maiores valores de carbono orgânico da área. Todas as 

áreas apresentaram valores mais baixos de estoque de carbono orgânico e estoque 

de carbono comparada a de floresta, com exceção da área de cupuaçu. Esta 

apresentou valores maiores de estoque de carbono e carbono orgânico, o que 

mostra que a conversão da floresta para o cultivo de cupuaçu se não interferiu de 

forma negativa.  

As espécies perenes amazônicas (guaraná, urucum e cupuaçu) apresentam 

melhores resultados de estoque de carbono em relação a floresta. 
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