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INTRODUÇÃO

A formação e a estabilidade dos agregados 
estão diretamente relacionadas à qualidade 
do solo (Fernandes et al., 2017), exercendo 
grande influência na dinâmica do carbono e 
de nutrientes, nos fluxos d’água, na difusão de 
gases, na penetração das raízes e na capacidade 
de resistir aos processos erosivos (Portugal et 
al., 2010). A presença da macrofauna edáfica, 
como as minhocas, também é importante para 
estabilização dos agregados. Adicionalmente 
os coprólitos produzidos contribuem para uma 
melhoria na agregação das camadas superficiais. 
Entretanto, certas práticas agrícolas, como 
aração e gradagem, quando realizadas de forma 
excessiva e/ou com o conteúdo de água no solo 
não adequado são prejudiciais à agregação do solo, 
podendo promover a destruição dos agregados. A 
partir do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a estabilidade de agregados em áreas com 
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), localizada em Santa Cruz-RJ. 
Foram selecionadas três áreas com diferentes 
coberturas vegetais e sistemas de cultivo, 
a saber: 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). Foram coletadas três tipos de amostras 
de agregados: coprólitos de minhocas (agregados 
biogênicos) (AGREG1), coletados por catação 
manual na superfície; e 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 foram submetidas a 
peneiramento em conjunto de tamis de 8,0 e 4,0 
mm, sendo analisados os agregados retidos neste 
intervalo.  Estes foram submetidos à análise da 
estabilidade em água, e a partir dos resultados 
da massa dos agregados foi calculado o diâmetro 
médio ponderado (DMP) dos agregados (Teixeira 
et al., 2018). 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

Na comparação entre as áreas, em MAA e a 
COQ, foram verificados os maiores valores de 
DMP em AGREG1, sendo observados agregados 
mais estáveis, por estas áreas serem submetidas 
a pouco ou nenhum revolvimento. De forma 
geral, o revolvimento prejudica o equilíbrio do 
solo, por romper os agregados e expor a matéria 
orgânica protegida do processo de oxidação. O 
revolvimento também é indiretamente responsável 
pela aceleração dos processos erosivos, visto que, 
ao promover a destruição dos agregados reduz a 
infiltração de água favorecendo erosão hídrica 
(Skaraboto et al., 2018). Para a comparação entre 
as amostras de agregados, verificou-se que a 
amostra AGREG1 apresentou os maiores valores 
de DMP nas áreas MAA e COQ, indicando maior 
estabilidade dos coprólitos quando submetidos 
ao peneiramento por via úmida. As minhocas, 
presentes na macrofauna edáfica, tem papel 
fundamental na formação e estabilização dos 
agregados. Esses animais alimentam-se de 
partículas do substrato ao mesmo tempo em que 
se movimentam no solo, deixando o solo mais 
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poroso criando espaços por onde o ar e a água 
circulam livremente (Bartz et al., 2007). Além 
disso, seus excrementos (coprólitos) são parte 
fundamental na formação de agregados estáveis 
e resistentes a forças desagregadoras. Segundo 
Fernandes et al. (2017) os agregados biogênicos 
têm potencial para serem enquadrados como 
indicadores de qualidade do solo, associados a 
ambientes mais estruturados, capazes de manter 
os processos intrínsecos a sua formação. Vale 
ressaltar, que os menores valores de DMP foram 
observados na área MAN. Esse padrão pode ser 
decorrente da camada superficial do solo nessa 
área ser submetida à constante revolvimento, que 
contribui para a destruição dos agregados.

CONCLUSÃO

Tanto na comparação entre as áreas, como na entre 
os agregados, para os coprólitos foram verificados 
os maiores valores de DMP nas áreas com menor 
intensidade de manejo.
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