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INTRODUÇÃO

Os agregados são componentes da estrutura 
do solo, formados a partir de interações entre 
processos biológicos, físicos e/ou químicos. Para a 
formação do agregado, é necessário que os colóides 
do solo se encontrem floculados e que todos os 
componentes do agregado sejam posteriormente 
estabilizados por algum agente cimentante 
(Hillel et al., 1980). Entretanto, as alterações que 
ocorrem na agregação do solo oriundas de práticas 
de manejo adotadas, podem resultar também em 
mudanças nas vias de formação dos agregados 
(Loss et al., 2014) e nas características químicas 
e físicas dos mesmos. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar os atributos químicos de 
agregados em áreas submetidas a diferentes tipos 
de coberturas vegetais e sistemas de cultivo no 
município do Rio de Janeiro-RJ.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em área de Organossolos 
Tiomórficos (OJ), localizados em Santa Cruz-
RJ. Foram selecionadas três áreas submetidas 
a diferentes coberturas vegetais e sistemas de 
cultivo: área com cultivo de mandioca sob 
constante revolvimento do solo (MAN); área de 
mata antropizada sem revolvimento há 20 anos 
(MAA); e área com cultivo de coqueiros há 15 
anos com plantio de mandioca na entrelinha 
(COQ). A amostragem foi realizada em abril de 
2019 sendo coletadas três tipos de amostras de 
agregados: coprólitos de minhocas (agregados 
biogênicos) (AGREG1), coletados por catação 
manual na superfície; amostras indeformadas nas 
camadas 0-5 cm (AGREG2) e 5-10 cm (AGREG3) 
de profundidade. Foram realizadas 4 repetições por 
área para cada tipo de amostra. Após a coleta, as 
amostras passaram por peneiramento em conjunto 

de tamis de 8,0 e 4,0 mm, sendo analisados os 
agregados retidos neste intervalo. Estes foram 
destorroados e passados por peneira de 2,0 mm 
de malha, obtendo-se assim a terra fina seca ao 
ar (TFSA). Nesse material foram determinados os 
valores de pH em água, e teores de Ca+2, Mg+2, 
Al+3, K+, Na+, H+Al e P, conforme Teixeira et al. 
(2018). O carbono total (CT) dos agregados do 
solo foi determinado pelo método de combustão a 
seco em analisador elementar Perkin Elmer 2400 
CHN. Os resultados obtidos foram submetidos 
à análise de variância com aplicação do teste F 
e os valores médios comparados entre si pelo 
teste Tukey a 5% de significância com auxílio do 
programa SISVAR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De maneira geral, nas amostras de agregados 
AGREG1 da área MAA foram observados os 
maiores teores de cátions básicos trocáveis. 
Segundo Silva Neto et al. (2010), os coprólitos 
de minhocas são formados a partir de processos 
genéticos peculiares, contribuindo assim para que 
existam diferenças nos atributos químicos quando 
comparados aos agregados formados por outros 
mecanismos. Na comparação entre as áreas, na 
área de MAA foram observados os maiores teores 
de Ca2+, Mg2+ e K+ nos três tipos de agregados. A 
área da MAA encontra-se aproximadamente há 20 
anos sem revolvimento da superfície do solo, o que 
possibilita a formação de agregados com elevada 
saturação por bases (S). A área MAN, com maior 
intensidade de manejo da camada superficial, não 
diferiu estatisticamente da área COQ para a maior 
parte dos atributos avaliados, exceto para P. Os 
teores de P encontrados nos três tipos de agregados 
na área MAN foram estatisticamente maiores 
quando comparado aos teores das amostras de 
agregados das demais áreas. Contudo, as amostras 
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dos agregados da área COQ apresentaram maior 
acidez potencial (valor H), na comparação entre 
as áreas, influenciando nos valores superiores de 
capacidade de troca catiônica (valor T), como 
observado. O conteúdo de CT das áreas MAA e 
COQ foi superior ao observado na área MAN nas 
três amostras de agregados. Na comparação entre 
as amostras de agregados, em geral, foi observado 
que os AGREG1 apresentaram maiores teores de 
Ca2+, Mg2+ e K+ e os menores teores de Al3+ na 
área MAA, em sequência na área COQ, sendo 
estas as áreas com menor intensidade de manejo. 
Os elevados teores de  Ca2+ nos coprólitos podem 
decorrentes do enriquecimento do material 
durante o processamento pelo aparelho digestivo 
das minhocas em função da presença de glândulas 
calcíferas (Schrader & Zhang, 1997, citado por 
Silva Neto et al., 2010). Os maiores teores de K+ 
nos coprólitos podem ser decorrentes da liberação 
deste elemento dos materiais orgânicos, a partir da 
fragmentação ocorrida durante a digestão (Noguera 
et al., 2010). Consequentemente, a soma de bases 
(valor S) e a capacidade de troca catiônica (valor 
T) dos agregados AGREG1 apresentaram valores 
médios superiores nas mesmas áreas citadas. 
Para os agregados AGREG1 verificaram-se os 
maiores teores de CT nas áreas MAA e COQ em 
comparação aos agregados AGREG2 e AGREG3. 
Segundo Fiuza et al (2011), a ingestão de materiais 
minerais e orgânicos pelas minhocas, possibilita 
que seus coprólitos apresentem elevados teores 
nutricionais, sendo assim, usados como potenciais 
indicadores da qualidade do solo, em virtude de 
sua sensibilidade aos diferentes sistemas de uso e 
manejo do solo (Loss et al., 2014).

CONCLUSÃO

O fato de não haver revolvimento na área MAA 
há 20 anos, favoreceu que a mesma apresentasse 
de forma geral maiores valores relacionados ao 
complexo sortivo e ao CT quando comparada 
as outras duas áreas. Na comparação entre os 
agregados, os coprólitos apresentam os maiores 
teores de CT, Ca2+, Mg2+ e K+ e os menores teores 
de Al3+. Os coprólitos de minhocas apresentam 
maiores teores nutricionais e de carbono total, 
podendo então ser usados como potenciais 
indicadores de qualidade do solo.
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