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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico ocorrido sobre as 
regiões cobertas por vegetação natural de Mata 
Atlântica ocasionou a sua substituição ao longo 
da sua ocupação. Atualmente, grande parte desse 
bioma, após ciclos de exploração, foi transformado 
em áreas de pastagens (Carvalho et al. , 2010). 
Essas transformações ocasionam mudanças nas 
propriedades edáficas. Entre os atributos que 
permitem avaliar a qualidade do solo, destaca-se a 
agregação. Os agregados podem ser classificados 
quanto suas vias de formação como fisiogênicos 
(formados a partir de reações físicas e químicas), 
biogênicos (formados mediante processos 
biológicos) (Loss et al. , 2014) e intermediários 
(formados quando as reações físicas e químicas 
atuam juntas aos processos biológicos) (Batista, 
2011). Sendo assim, o objetivo do estudo 
foi quantificar o aporte da fração leve livre 
em agregados fisiogênicos, intermediários e 
biogênicos, de áreas sob diferentes coberturas 
vegetais no município de Pinheiral, RJ.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas seis amostras indeformadas de solo 
na profundidade de 0-10 cm, em um Cambissolo 
Háplico Tb Distrófico, sob duas coberturas 
vegetais, a saber: área de floresta secundária 
em estádio sucessional avançado (FSEA) e área 
de pasto misto manejado (PMM) na região do 
Médio Vale do Paraíba Fluminense, Pinheiral-RJ. 
Após a coleta, as amostras indeformadas 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. Estes foram 
examinados sob lupa e separados manualmente de 
acordo com as definições propostas por Bullock 
et al.  (1985), e classificados em fisiogênicos 

(FIS), intermediários (INT) e biogênicos (BIO). 
Posteriormente, os agregados foram destorroados, 
passados por peneira de 2 mm de malha e 
submetidos ao fracionamento físico densimétrico 
da matéria orgânica do solo (MOS). A fração leve 
livre (FLL) foi determinada segundo Sohi et al.  
(2001). Esse método separa os resíduos orgânicos 
pouco alterados do material orgânico mais 
humificado através da densidade. 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

De maneira geral, os agregados FIS, INT e 
BIO provenientes das áreas cobertas por PMM 
apresentaram quantidades quase duas vezes 
maiores de FLL (29,06; 31,66 e 34,74 g kg-1) 
quando comparados aos agregados da área FSEA 
(15,40; 18,09 e 20,52 g kg-1), respectivamente. 
Os padrões observados podem estar relacionados 
com a dinâmica da quantidade de deposição de 
resíduos vegetais adicionados via renovação do 
sistema radicular das espécies da família Poaceae. 
O sistema radicular das gramíneas em especial o 
da Brachiaria sp., além de abundante e volumoso, 
apresenta contínua renovação e elevado efeito 
rizosférico (Souza et al. , 2010), que quando 
manejadas adequadamente, proporcionam elevado 
teor de matéria orgânica e densa massa radicular, 
favorecendo o aporte das frações leves da MOS. 
Vale ressaltar, que as áreas de florestas tendem, 
ao longo do tempo, estabelecer um equilíbrio da 
vegetação e com isso o fluxo de material orgânico 
também é estabilizado afetando diretamente 
no aporte de FLL. Não se observou diferenças 
significativas entre as vias de formação dos 
agregados. Porém, verificou-se um padrão similar 
entre os agregados FIS, INT e BIO. Tanto na área 
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PMM e quanto na FSEA houve um leve aumento 
na quantidade de aporte de FLL em função do tipo 
de agregado. Na área PMM, os agregados BIO 
apresentaram um aumento de 6 e 3% da FLL em 
relação aos agregados FIS e INT, respectivamente. 
E foram verificados aumentos de 9 e 5% da FLL 
nos agregados BIO quando comparados aos 
FIS e INT na área FSEA. A dinâmica da FLL 
está relacionada com a quantidade e qualidade 
do material vegetal adicionado pelo tipo de 
cobertura vegetal, tornando-a assim mais sensível 
as variações espaciais e sazonais que as demais 
frações da MOS, podendo então ser considerada 
um excelente indicador de qualidade do solo 
(Vezani & Mielniczuk 2009).

CONCLUSÃO

Maiores quantidades de fração leve livre foram 
encontradas nos agregados na área de pasto 
misto manejado. Esse padrão se deve a grande 
produção de biomassa das gramíneas. A fração 
leve livre foi influenciada pelo tipo de cobertura 
vegetal, sendo assim mais sensível as variações de 
manejo, podendo ser utilizada como indicador de 
qualidade do solo.
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