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Nos últimos anos o estudo de solos - um dos maiores reservatórios de carbono do planeta - tem ganhado
grande destaque devido à crescente preocupação com 8 qualidade do meio ambiente e às mudanças climá-
ticas globais. Essa preocupação incentiva o estudo não só do teor de carbono e da matéria orgânicaoomo
tantas outras propriedades físicas e químicas do solo. O estudo do teor de carbono auxilia compreender as
propriedades químicas e biológicas que nele ocorrem, como por exemplo, o acúmulo de nutrientes e a taxa
de retenção de água podendo assim diferenciar o manejo para solos distintos. A prática mais comum para
as análises do teor de carbono é utilizando amostras oompostas de uma pequena quantidade de solo que
são medidas pela técnica de análise elementar CHN (Carbono, Hidrogênio e Oxiqênio], Esta análise é lenta
(aproximadamente 10 amostras/dia), tem custo elevado (por volta de R$ 4O,OO/amostra), necessita de pré-
tratamento, elém de não possibilitar mapear uma região. Durante o processo de preparo, há grande pro-
babilidade de introdução de erros sistemáticos devido às contaminações, uma vez que esta é a etapa que
requer maior manipulação da amostra. Por esses motivos, à etapa de preparo são atribuídos os maiores
prejuízos relacionados à precisão e exatidão dos resultados analíticos. A fim de superar essas limitações,
avaliamos a possibilidade de medir o teor de carbono pela técnica LlBS (acrônimo do inglês Laser lnâuced
8reakdown Spectroscopvt, uma técnica espectroanalítica que utiliza plasma gerado por pulsos de laser
de alta energia para preparar a amostra e excitar os analitos em um único passo. Para as análises LlBS, as
amostras foram secas, moídas, peneiradas e pastilhadas e, em seguida, medidas utilizando o equipamen-
to LlBS2500 da OceanOptics (EUA). A fim de gerar um modelo de calibração consistente foram utilizados
setenta e seis tipos de solos com diferentes quantidades, aportes e idades de carbono, provenientes da
região de Canterbury, Nova Zelãndia. Esta técnica mostrou-se capaz de estimar o teor de Carbono dos solos
analisados tendo correlação muito alta (R=O,93) com a análise elementar (CHN). Além de estimar o teor de
carbono, a técnica UBS também permite identificar outras características do solo, resultado este Que pode
ser explorado em um estudo futuro. Além disso, também há a possibilidade do mapeamento das caracte-
rísticas de uma região.
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