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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo quantificar a matéria orgânica presente nos solos (MOS), a 

partir do método da Calcinação “Loss of Ignition”, obtida pelo forno mufla. Para esse fim, foram coletadas 

amostras de solos nos principais depósitos de materiais para construção no município de Mineiros – GO. Tais 

amostras passaram pelo processo de identificação, pré-secagem e armazenamento em sacos plásticos. Ao término 

da realização do método de calcinação foi identificado o tipo de solo mais viável para aterros e nivelamento de 

terrenos analisando a quantidade de matéria orgânica presente em cada amostra. Em relação as amostras dos solos 

coletados, os melhores resultados foram obtidos no Depósito B, que apresentou em média 5,101% de matéria 

orgânica no solo. O solo do Depósito A é proveniente do perímetro urbano do município de Mineiros-GO e no 

quesito de menor quantidade de MOS é o mais indicado para aterros e nivelamentos de terrenos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O solo é um material desprendido e macio encontrado na superfície da crosta terrestre. 

De acordo com a aproximação das grandes cidades, os homens que lá habitam têm um contato 

limitado aos solos, o que os tornam indiferentes e não associam à sua dependência ao recurso 

natural, ou seja, sem os produtos deles derivados a sobrevivência humana no planeta seria 

impossível, por atuar como um meio natural para o crescimento dos vegetais e ter um papel 

fundamental na construção civil (LEPSCH, 2002). 

No Estado de Goiás podem-se encontrar os seguintes tipos de solos: Latossolos, com 

cobertura de 46% da área, apresentam coloração que varia do vermelho para o amarelo, sendo 

profundos e bem drenados em grande parcela do ano, apresentando acidez, toxidez de alumínio 

e são pobres em nutrientes essências (como cálcio, magnésio, potássio e alguns micronutrientes) 

para a maioria das plantas. Além do Latossolos são encontrados os solos pedregosos e rasos 

(Neossolos Litólicos), predominante em encostas; os arenosos (Neossolos Quartzarênicos); os 

orgânicos (Organossolos) e outros de menor expressão (IBGE, 1989). 
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Ao abordar o elemento solo é necessário citar a sua matéria orgânica (MOS), que é 

oriunda de resíduos vegetais em diversas etapas de decomposição, fragmentos de carvão e 

outros compostos orgânicos naturalmente existentes no solo. Tais componentes orgânicos 

determinam a predominância de suas propriedades sobre os componentes minerais 

(ESCOSTEGUY, et al., 2007). Segundo Carmo & Silva (2012), o material encontrado no solo 

será considerado como orgânico somente quando o teor de carbono for igual ou maior que 80 

g/kg, avaliado na fração TFSA (Terra Fina Seca ao Ar). 

Para a determinação da quantificação da matéria orgânica presente nos solos é utilizado 

o Método da Calcinação “Loss of Ignition”, que se baseia na utilização da mufla a temperatura 

de 500ºC (SOARES, et al., 2009). Quantificando a MOS através do Método da Calcinação é 

definido se o solo é adequado para nivelamento ou elevação de terrenos, quantos menos matéria 

orgânica estiver presente no solo melhor será a compactação deste, com isso reduz o índice de 

vazios do solo e evitará recalque na construção civil (SAMPAIO, et al., 2012). 

Os aterros ou nivelamentos de terrenos são compostos por seções onde a execução 

necessita do depósito de materiais para fundamentar o que foi planejado no projeto. 

Normalmente, os materiais para aterros são resultantes de cortes ou dos empréstimos, como por 

exemplo, da propriedade confrontante. Compreendendo a descarga, o espalhamento, a correção 

da umidade (umedecimento ou aeração) e a compactação dos materiais escavados, os aterros 

ou elevação de terrenos vão criando moldes para atender o exigido no projeto (CATERPILLAR, 

1977). 

O presente artigo busca orientar os profissionais ligados a engenharia civil sobre a 

importância da quantificação da matéria orgânica do solo a ser utilizado na execução de 

nivelamento, aterros ou elevação de terrenos no âmbito da construção civil. Através de métodos 

pré-determinados para a quantificação da matéria orgânica presente nas amostras de solos 

coletados nos depósitos de materiais para construção no município de Mineiros – GO, serão 

analisados e efetuado o cálculo da quantidade de matéria orgânica presente nos solos e então 

definindo o tipo de solo adequado para nivelamento de terrenos de acordo com a concentração 

de matéria orgânica presente nas amostras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras de solos foram coletadas em três depósitos de materiais para construção 

(Depósito A, Depósito B e Depósito C) no município de Mineiros, sendo coletada uma amostra 

em cada depósito, caracterizando o material utilizado no sudoeste do Estado de Goiás.  As três 



 

 

amostras de solos foram armazenadas em sacos plásticos e identificadas de acordo com depósito 

de materiais e sua origem. 

As coletas dos solos foram extraídas dos principais depósitos de materiais para 

construção da cidade, onde são comercializados, principalmente, areias, britas e solos. Nas 

apurações com os proprietários dos depósitos de materiais ficou comprovado que os solos 

comercializados para nivelamento e aterros de terrenos são provenientes das fazendas ou 

escavações de terrenos íngremes próximos a cidade (Tabela 1). 

 

Depósito Origem do solo 

A 
Fazenda do Alaor – Área rural   

Mineiros-GO 

B Não especificado – Perímetro urbano Mineiros-GO 

C 
Lago municipal – Bairro São João  

Mineiros-GO 

Tabela 1: Origem dos solos coletados 

 

Posteriormente, as amostras foram encaminhadas para o laboratório da FELEOS 

(Fazenda Experimental Luis Eduardo de Oliveira Sales) para a realização da quantificação da 

matéria orgânica presente nos solos através do método da Calcinação “Loss of Ignition” 

(SILVA, et al., 1999). 

As amostras foram previamente secas a 105 ºC e armazenada em um saco plástico 

(Figura 1 e 2). Após o procedimento inicial foram utilizadas 4 g de solo de cada amostra 

utilizando uma balança de precisão e pesando também cada cadinho (Figura 3). Em seguida 

foram encaminhados a mufla e aquecidos à temperatura de 500 °C por uma exposição de 5 

horas (Figura 4). Ao finalizar o período de queima, cada amostra foi pesada novamente na 

balança de precisão e a diferença entre o peso inicial (4g) e o peso final equivale ao teor de 

matéria orgânica presente na amostra. No experimento foi utilizado o forno mufla, um 

equipamento que pode suportar oito amostras simultâneas a temperaturas extremas. 

Cada amostra de solo foi analisada em triplicata, ou seja, foi realizada a avaliação de 

cada amostra três vezes e realizada a média dessas três análises por amostra, chegando assim 

ao peso médio de cada amostra de solo. Os pesos médios de cada amostra foram comparados 

entre si para observar qual solo possui o menor teor de matéria orgânica.  

 

 

 



 

 

 

Figura 1: Pré-secagem das amostras a 105 ºC. 

 

 

Figura 2: Armazenagem das amostras. 

 



 

 

 

Figura 3: Pesagem das amostras na balança de precisão. 

 

Figura 4: Amostras no forno mufla. 



 

 

Ao final do procedimento foi registrado os dados resultantes do experimento e realizado 

o cálculo da matéria orgânica dos solos e seu percentual em relação a amostragem de 4g. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A quantidade de matéria orgânica do solo para diferentes amostras determinados pelos 

métodos da mufla variaram de 4,772 % a 11,931% no total de 9 amostras analisadas (Tabela 

2).  

 

Amostra 

Solo 

seco a 

105 °C 

Solo após 

queima a 

500 °C 

Quantidade 

de Matéria 

Orgânica 

% 

Matéria 

Orgânica 

Cadinho 

(g) 

Cadinho 

com solo 

(g) 

Amostra 1 

Deposito A 
4,4774 4,0579 0,4195 9,369% 96,3067 100,3646 

Amostra 2 

Deposito A 
4,1151 3,8206 0,2945 7,157% 92,5300 96,3506 

Amostra 3 

Deposito A 
4,1271 3,7798 0,3473 8,415% 90,0127 93,7925 

Amostra 1 

Deposito B 
4,5252 4,2824 0,2428 5,366% 96,7438 101,0262 

Amostra 2 

Deposito B 
4,2734 4,0526 0,2208 5,167% 28,2254 32,2780 

Amostra 3 

Deposito B 
4,2627 4,0593 0,2034 4,772% 89,6220 93,6813 

Amostra 1 

Deposito C 
4,1313 3,6384 0,4929 11,931% 40,3396 43,9780 

Amostra 2 

Deposito C 
4,0808 3,6181 0,4627 11,338% 41,1629 44,7810 

Amostra 3 

Deposito C 
4,1302 3,7232 0,4070 9,854% 41,1518 44,8750 

Tabela 2: Cálculo da matéria orgânica dos solos 

 

Considerando-se o total de 3 amostras para cada depósito temos a média da quantidade 

de matéria orgânica relativa ao tipo de solo coletado (Tabela 3). Com a média é possível calcular 

a quantidade de MOS em grande volume de solo e obter um resultado mais preciso para o 

nivelamento de terrenos e aterros. 

 

 



 

 

Depósito Média de MOS (g) % 

A 0,3538 8,31% 

B 0,2223 5,10% 

C 0,4542 11,04% 
Tabela 3: Média de matéria orgânica 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível através do método da mufla realizar a quantificação da matéria orgânica do 

solo em percentual, e o estudo demostrou que independentemente do tipo de solo analisado há 

uma quantidade significativa de material orgânico onde em um nivelamento ou aterro de terreno 

não é considerada, sendo que a quantidade de solo necessário no ambiente físico é muito maior 

do que 4g, isso resulta em uma perda significativa de material e interfere na qualidade do serviço 

a ser executado. 

A matéria orgânica tem implicações sobre o comportamento físico do solo, direta ou 

indiretamente. Os efeitos da matéria orgânica podem agir como retenção e disponibilidade de 

água no solo, quer seja por seus efeitos diretos, quer seja por aqueles resultantes das 

modificações estruturais. Isso implica que quanto menos matéria orgânica maior será o 

rendimento nos nivelamentos e aterros na construção civil, devido a facilitação na compactação 

do solo (Soane, 1990; Zhang, 1994; Zhang et al., 2005; Braida et al., 2006). 

O acúmulo de MOS amplia a resistência do solo à compactação ou restringe seus efeitos, 

pelo fato de aumentar o período de umidade em que o solo pode sofrer movimentos (Soane, 

1990; Zhang, 1994; Zhang et al., 2005; Braida et al., 2006). 

Com isso ao preencher terrenos sendo para nivelação ou aterros, o solo que possui maior 

quantidade de matéria orgânica oferece maior resistência ao ser compactado. O procedimento 

de compactação é fundamental na construção civil, pois uma compactação mal elaborada pode 

resultar em patologias futuras, sendo que, a principal delas é o recalque. 

Com a realização da análise dos solos pode-se concluir que no município de Mineiros-

GO o Depósito B possui menor quantidade de matéria orgânica no solo, visto que o solo é 

proveniente do perímetro urbano, ou seja, confrontam com a área rural e que o Depósito C 

possui maior quantidade de matéria orgânica no solo, que é proveniente de área urbana. Nota-

se que a distinção de áreas altera a quantidade de MOS. 
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