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Os sambaquis consistem de depósitos antrópicos de materiais orgânicos, minerais e
principalmente de conchas. Apresentam uma estratigrafia complexa, com horizontes escuros e
com teores significativos de nutrientes, com elevados teores de carbono mineral e orgânico,
contrastando com os baixos valores encontrados no solo subjacente e adjacente. O objetivo do
trabalho foi quantificar as formas do carbono no Sambaqui da Fazenda Campos Novos, Cabo
Frio - RJ. As amostras foram coletadas em camadas de 0,20 m por tradagem até 2,70 m de
profundidade. Os teores de carbono orgânico (C org) foram obtidos pelo método Walkley
Black, carbono orgânico total (COT) (determinado após tratamento com HCl 50% para a
eliminação de carbonatos) e carbono total (CT) (sem tratamento com HCl), ambos obtidos por
cromatografia. Os teores do C org, variaram entre 3,0 a 27,9 g kg-1, o CT entre 16,5 a 108,7 g
kg-1, enquanto do COT de 9,0 a 66,8 g kg-1. As análises demonstraram que o carbono oriundo
das conchas (mineral) foi de 42 % do carbono total do solo. Os resultados mostram a grande
quantidade de carbono de origem orgânica estocados nos sambaquis. O conhecimento dos
mecanismos que levaram a estabilização do carbono orgânico e retenção dos nutrientes nestes
horizontes, através do manejo de conchas e de resíduos orgânicos, poderá ser base para
propostas inovadoras no manejo de resíduos e mitigação das mudanças climáticas.
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