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INTRODUÇÃO

Na Bacia Guapi-Macacu encontra-se uma grande 
diversidade de classes de solos localizados na 
Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 
Segundo Fidalgo et al. (2008), estas classes são 
ocupadas por florestas (45%) do tipo Ombrófila 
Densa, entretanto, 43,6% da Bacia são cobertos 
por áreas de pastagem plantada. Os diferentes 
tipos de cobertura vegetal observados influenciam 
diretamente na dinâmica da matéria orgânica do 
solo (MOS), principalmente nos compartimentos 
mais lábeis. Um dos métodos mais eficientes para 
a quantificação do compartimento lábil da MOS 
consiste na determinação do carbono mineralizável 
(CM), sendo este originado da quebra de moléculas 
orgânicas, convertendo-o em biomassa e energia 
através da respiração microbiana, representando a 
atividade da microbiota edáfica na decomposição 
da MOS (Pinto et al., 2018). Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi quantificar o teor de CM 
em agregados biogênicos de diferentes classes de 
solos da Bacia Guapi-Macacu, RJ. 

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de amostras indeformadas foi realizada 
na profundidade de 0,00-0,20m em setembro 
de 2018, sendo a amostradas cinco classes de 
solos, todos sob vegetação de pastagem plantada, 
a saber: Planossolo Háplico (SX), Nitossolo 
Bruno (NB), Argissolo Vermelho (PV), Latossolo 
Vermelho-Amarelo (LVA) e Gleissolo Melânico 
(GM), localizados na Bacia Guapi-Macacu, RJ. 
Após a coleta, as amostras foram submetidas a 
peneiramento, sendo utilizado um conjunto de 
peneiras de 9,7 e 8,0 mm, tendo sido avaliados 
somente os agregados neste intervalo. Esses 
foram levados para o laboratório, examinados sob 
lupa e separados manualmente de acordo com as 

definições propostas por Bullock et al. (1985), 
e classificados em biogênicos e fisiogênicos. 
Somente os agregados formados pela via biogênica 
foram usados nesse estudo. Os agregados foram 
reumedecidos mediante pulverização com água, 
duas vezes por dia ao longo de duas semanas, para 
reativar a atividade dos organismos (Gonçalves et 
al., 2002). A evolução do C-CO2 foi avaliada em 
laboratório, de acordo com o método elaborado por 
Mendonça e Matos (2005). As avaliações foram 
realizadas de Novembro a Dezembro de 2018, 
em intervalos de 24 horas durante os primeiros 7 
dias, de 48 horas entre o 8° e o 17° dia e de 96 
horas entre o 18° e o 37° dia. Os resultados foram 
submetidos à analise descritiva (média e erro 
padrão, com n=3), sendo o gráfico de evolução 
C-CO2 foi confeccionado no EXCEL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De modo geral, os agregados biogênicos 
provenientes do GM apresentaram as maiores 
taxas diárias de mineralização do C em relação 
aos agregados das demais classes de solos. Foram 
verificadas que as menores taxas de liberação 
de C-CO2 ocorreram nos agregados do SX, e as 
demais (NB, LVA, PV) apresentaram padrão 
similar nas taxas de mineralização. Entre as 
classes de solos ocorreu uma oscilação dos valores 
de mineralização do C caracterizado por aumento 
seguido de diminuição logo após o início da 
incubação até aproximadamente o 18º dia. A partir 
deste dia foi verificado um aumento considerável 
da evolução de C-CO2, sendo esse padrão mantido 
até o 22º dia em todas as classes. Segundo Carvalho 
et al. (2008), esta oscilação da evolução do C-CO2 
é ocasionada pelo consumo da MOS pela ação 
da microbiota edáfica. Estes microrganismos ao 
decomporem a MOS mais lábil, emitem C-CO2, 
culminando nos valores de liberação observados. 
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De acordo com Pinto et al. (2018), essa liberação 
ocorre até que haja um esgotamento do substrato 
e a morte dos microrganismos e dessa maneira 
a evolução C-CO2 diminui. Os microrganismos 
mortos serão posteriormente utilizados como 
fonte de energia pela microbiota edáfica mais 
resistente, que aumentará sua população gerando 
novos valores de evolução de C-CO2 (Carvalho et 
al., 2008). A partir do 22º até aproximadamente o 
26º dia ocorreu uma redução drástica no consumo 
de C pelos microrganismos edáficos em todas as 
classes estudas, sendo constatada posteriormente 
uma tendência à estabilização da evolução de 
C-CO2, exceto no GM. Quanto ao acúmulo de 
C-CO2 (mg C-CO2/25 g de solo) após os 38 dias 
de incubação, os maiores teores foram observados 
no GM (94,69) e PV (50,90) e o menor teor no SX 
(30,68).  As classes LVA e NB apresentaram teores 
similares de acúmulo de C-CO2 (37,13 e 36, 39; 
respectivamente). Os agregados das classes GM 
e PV foram coletados em horizontes com elevado 
conteúdo de carbono orgânico (H hístico e A 
húmico, respectivamente), influenciando assim 
nos elevados teores de mineralização acumulada 
do C.

CONCLUSÃO

Nos agregados biogênicos provenientes do 
Gleissolo Melânico foi observado o maior valor 
de evolução de C-CO2. Todas as classes de 
solos avaliadas apresentaram o valor máximo de 
evolução C-CO2 a partir do 18º dia de incubação 
e redução após o 22º dia. Os agregados do 
Gleissolo Melânico não tenderam à estabilização 
da evolução de C-CO2 durante o período de 
incubação. As classes Gleissolo Melânico e 
Argissolo Vermelho apresentaram os maiores 
acúmulos de C-CO2 quando comparada as demais 
classes avaliadas, o que pode ser atribuído os 
maiores valores de COT dos horizontes H hístico 
e A húmico, respectivamente.
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