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INTRODUÇÃO

O relevo é um dos fatores de formação dos 
solos sendo responsável pelos fluxos de água e 
transporte de material particulado e dissolvido. 
Considerado como um agente modificador, o 
relevo influencia na distribuição dos solos ao 
longo de uma paisagem, na vegetação associada e 
consequentemente nos teores de matéria orgânica 
aportada, sendo que esta pode influenciar na 
gênese dos agregados. Os agregados do solo 
podem ser classificados de acordo com a sua 
gênese em biogênicos (formados a partir de 
processos biológicos) ou fisiogênicos (formados 
mediante reações físicas e químicas) sendo essa 
identificação baseada em padrões morfológicos 
que definem suas vias de formação (Loss et al., 
2014). O objetivo desse estudo foi identificar as 
vias de formação de agregados e o teor de carbono 
orgânico total (COT) dos mesmos, em uma 
topossequência localizada no campus da UFRRJ.
Material e Métodos
A área de estudo localiza-se no campus principal 
da UFRRJ, Seropédica (RJ). Foi selecionada 
uma topossequência e coletada amostras em 
quatro pontos distintos a saber: terço superior, 
terço médio, terço inferior e baixada. A cobertura 
vegetal foi identificada como floresta tropical 
subcaducifólia. Foram identificadas, quatro 
classes de solos ao longo da topossequência: 
Argissolo Vermelho-Amarelo (terço superior) 
(PVA); Argissolo Amarelo (PA) terço médio da 
encosta, Planossolo Háplico (SX) no terço inferior 
da encosta,); e na parte mais baixa da paisagem, 
Gleissolo Háplico (GX). A amostragem foi 
realizada na profundidade 0,00-0,10 m sendo feita 
cinco repetições para cada classe de solo. Após a 
coleta as amostras foram passadas por peneiras de 
9,7 e 8,0 mm, sendo os agregados retidos nesse 
intervalo utilizados para a identificação das vias 

de formação. A contribuição relativa, em massa, 
de cada tipo de agregado foi determinada com 
a pesagem de 100 g de agregados. Estes foram 
examinados sob lupa e separados manualmente 
conforme o método proposto por Pulleman et 
al. (2005) a partir dos padrões estabelecidos 
por Bullock et al. (1985), e classificados em 
biogênicos e fisiogênicos. O carbono orgânico 
total (COT) foi determinado segundo Yeomans & 
Bremner (1988). Os resultados foram submetidos 
à análise de variância (teste F) e os valores 
médios comparados pelo teste Tukey a 5% de 
significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em todas classes de solos ao longo da 
topossequência foi observado o predomínio de 
agregados biogênicos, com proporção maior 
que 90%. Segundo Bronick & Lal (2005), entre 
os fatores que podem influenciar a gênese e a 
composição química dos agregados, o tipo de 
vegetação é preponderante, principalmente pela 
ação mecânica das raízes e/ou pela liberação de 
substâncias com ação cimentante. Além disso, 
o sombreamento das árvores em uma floresta 
forma um ambiente que favorece a preservação 
da umidade do solo, condição que beneficia 
a fauna edáfica, a qual influencia diretamente 
na via biogênica. Quanto aos teores de COT, 
na comparação entre as classes de solos, para 
os agregados do solo GX foram verificados os 
maiores valores nos dois tipos de agregados, 
biogênicos 34,10 g kg-1 e fisiogênicos 29,27 g kg-

1. As condições de anaerobiose sob os quais são 
encontrados os Gleissolos, favorece o acúmulo de 
matéria orgânica, influenciando nos teores de COT 
(Coletti et al., 2013). Para as classes PVA, SX e PA 
não foram verificadas diferenças estatística, sendo 
os valores de COT nos agregados biogênicos, 
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20,44; 18,80 e 16,62 g kg-1 respectivamente. Na 
classe SX foi quantificado o menor teor médio de 
COT, 10,46 g kg-1 nos agregados fisiogênicos, o 
que pode ser decorrente da textura mais arenosa 
desse solo, que propicia uma decomposição mais 
rápida e um menor acúmulo de carbono. Vale 
ressaltar, que a diferença nos teores de COT nos 
extremos da topossequência (PVA-GX) foi de 
13,66 g kg-1 nos agregados biogênicos, e 10,73 g 
kg-1 nos agregados fisiogênicos. Na comparação 
entre os tipos de agregados foi observado que 
os agregados biogênicos apresentaram teores 
superiores de COT em relação aos fisiogênicos nas 
classes GX, SX e PA. Os resultados encontrados 
são corroborados pelos estudos de Fernandes et 
al. (2017), que ao avaliarem agregados do solo 
em fragmentos de Mata Atlântica em diferentes 
estágios de regeneração, verificaram que 
biogênicos apresentaram estoque de COT superior 
aos fisiogênicos, demonstrando que os teores de 
carbono orgânico estão diretamente associados a 
gênese dos agregados.

CONCLUSÃO

Foi observada uma maior proporção de agregados 
biogênicos nos solos estudados. Os maiores 
valores de COT foram quantificados no Gleissolo 
Háplico nas duas vias de formação. Com excessão 
ao Argissolo Vermelho-Amarelo, o conteúdo de 
COT foi superior nos agregados biogênicos.
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