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RESUMO 

A qualidade do solo refere-se a sua funcionalidade dentro dos ecossistemas naturais ou manejados. O 

uso intensivo do solo leva a perda da qualidade do mesmo, desta forma, há necessidade de inserir no mercado 

práticas de sistemas de manejos conservacionistas, buscando preservar a qualidade do solo, diante disso os 

sistemas agroflorestais (SAF’s), representam uma boa alternativa na busca de um maior equilíbrio do 

agroecossistema. Diante do pressuposto de que o sistema agroflorestal melhora a qualidade físico-química, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade física do solo em área sob sistema agroflorestal, 

comparando-os com os valores encontrados antes da implantação. Foram coletadas amostras de solo a uma 

profundidade de 40 cm, com essas amostras avaliou-se em laboratório: potencial hidrogeniônico, carbono 

orgânico, carbono facilmente oxidável, matéria orgânica, capacidade de campo e umidade. O SAF promoveu 

melhoria na qualidade física do solo, refletida pelo aumento nos valores de matéria orgânica e carbono, como 

uma neutralização do potencial hidrogeniônico e uma maior resistência à retenção de água. 
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INTRODUÇÃO 

A qualidade do solo está diretamente ligada ao tipo de manejo realizado significando 

a capacidade deste em sustentar a atividade biológica, promover o crescimento e a saúde das 

plantas e animais mantendo uma boa qualidade ambiental (Doran & Parkin, 1994). O emprego 

de práticas não sustentáveis pode acarretar a degradação de sua qualidade física, química e 

biológica (Costa et al, 2003). A implantação de sistemas agroflorestais (SAF’s) vem se tornando 

uma alternativa de uso da terra para alguns agricultores devido a sua capacidade de reduzir a 

degradação do solo. 

Os sistemas agroflorestais (SAF’s) são sistemas de uso da terra em que plantas de 

espécies agrícolas são combinadas com espécies arbóreas sobre a mesma unidade de manejo da 

terra.  



 

Esta combinação tem sido atribuída a melhoria nas propriedades físico-química de 

solos degradados, bem como na atividade de microrganismos considerando a possibilidade de 

um grande número de fontes de matéria orgânica (FERREIRA NETO, 2001). Por sua 

constituição, os SAF’s possuem sistemas radiculares diversos que propiciam um contínuo 

aporte de matéria orgânica e condicionam favoravelmente o meio físico do solo, melhorando 

as condições de infiltração e retenção de água (Breman & Kessler, 1997). Espera-se que o solo 

sob sistema agroflorestal apresentará qualidade física superior por apresentar maior porosidade, 

menor resistência a penetração e maior agregação.  

Os solos que recebem um manejo adequado, sem uso de agrotóxicos e que recebem 

culturas diferentes apresentam características melhores em sua qualidade, diante do exposto 

esse trabalho buscou avaliar as características físico-química do solo antes da implantação do 

SAF e um ano após sua implantação, tempo necessário para o desenvolvimento de algumas 

culturas.  

OBJETIVOS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os atributos físicos e químicos do solo 

antes e depois da implantação de um sistema agroflorestal. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no núcleo de permacultura Sete Cascas do campus da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), localizada no município de Itapetinga 

situada nas coordenadas 15º 15’ 56” S e 40º 14’52” O.  O clima da região é do tipo tropical 

atlântico com uma vegetação de floresta Decidual e Floresta Estacional Semidecidual 

(RADAMBRASIL, 1981).  

Figura 1. Implantação do Sistema Agroflorestal (SAF). 

 

Fonte: Autor (2018) 



 

 

O sistema agroflorestal implantado em 2017, rende atualmente uma produção 

diversificada como babosa, bananas, legumes, dentre outros produtos para fins cosméticos e 

alimentícios.  Neste trabalho foi avaliado o solo antes da implantação do sistema agroflorestal 

e um ano após sua implantação afim de monitorar sua qualidade e benefícios trazidos pelo 

manejo dos SAFs. As amostragens de solo para a determinação dos atributos físico – químicos 

foram realizadas entre o período de dezembro de 2017 até dezembro de 2018. Foi coletada uma 

amostra de solo composta por cinco amostras simples, numa profundidade de 0 - 40 cm, em 

pontos estratégicos da área, e analisadas no Laboratório de Água e Solo da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (LAAS), localizado no campus de Itapetinga.  

Determinou-se o teor de carbono orgânico e consequentemente a matéria orgânica do 

solo pelo método de Walkley-Black (Claessen, 1997), onde o material orgânico é oxidado com 

dicromato de potássio, em meio sulfúrico. Os procedimentos de oxidação do material orgânico 

são rápidos por estarem sujeitos a oxidação incompleta do carbono, e com isso, proporcionam 

apenas a quantificação do carbono orgânico “facilmente oxidável”. O carbono orgânico 

facilmente oxidável foi determinado diante da formula a seguir: 

𝐶. 𝑂. 𝑓. 𝑜. =
(𝑉𝐵𝑟 − 𝑉𝐺) ∗ 𝑁 ∗ 0,3

𝑚
                        (1) 

Em que: 

 C.O.f.o.- carbono facilmente oxidável (dag kg-¹); 

 VBr - Volume gasto de sulfato ferroso amoniacal na titulação da amostra 

“branco” (ml); 

 VG - Volume gasto de sulfato ferroso amoniacal na titulação da suspensão 

contendo a       

 amostra do solo em análise (ml); 

 N - Normalidade da solução de sulfato ferroso amoniacal (molc L-¹); 

 m - massa da amostra (g). 

O conteúdo de carbono orgânico “total” (C.O.total) foram obtidos utilizando-se um 

fator de ajuste, considerando que o C.O.f.o. corresponde a 77% do valor de C.O.total (Jackson, 

1976). Diante disso, o valor foi obtido da seguinte forma: 

𝐶. 𝑂. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶. 𝑂. 𝑓. 𝑜.

0,77
                                       (2)  

O conteúdo de matéria orgânica do solo (dag kg-¹), considerando que a matéria 

orgânica contem 58% de carbono foi então obtida por: 



 

𝑀. 𝑂. = 𝐶. 𝑂. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 1,724                                (3) 

O potencial hidrogeniônico foi determinado pelo método eletrométrico onde a 

concentração “efetiva” dos íons H+
 é medida inserindo-se um eletrodo de vidro na suspensão 

solo-solução, esta solução foi preparada com CaCl2 indicados para solos que contenha material 

orgânico.  

Os teores de capacidade campo e umidade foram determinadas diante o método 

estabelecido pela EMBRAPA. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram abordados três pontos para o monitoramento da área, o alto, o meio e logo 

abaixo das leiras que contemplam o SAF.  

A acidez do solo é um dos principais fatores da baixa produtividade dos solos 

brasileiros. Assim a determinação do pH é importante para a determinação de sua correção 

através do processo de calagem, caso necessário. Tomé Jr (1997) classificou a partir da leitura 

de pH para o método em solução de CaCl2.  

Tabela 1. Classificação do Potencial Hidrogeniônico em CaCl2 

Classificação pH em CaCl 

Acidez muito alta ≤ 4,3 

Acidez alta 4,4 – 5,0 

Acidez média 5,1 – 5,5 

Acidez baixa 5,6 – 6,0 

Acidez muito baixa 6,1 – 7,0 

Alcalino >7,0 

Fonte: Tomé Jr (1997) 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 1. Valores de pH antes da implantação do SAF. 

 

Fonte: Autor (2019) 

Antes da implantação do sistema agroflorestal a área em estudo era caracterizada pelo 

cultivo de pastagem e apresentou uma acidez média, segundo a classificação feita por Tomé Jr 

em 1997. As análises do potencial hidrogeniônico após a implantação do sistema agroflorestal 

apresentou os seguintes resultados:  

Gráfico 2. Valores de pH depois da implantação do SAF. 

 

Fonte: Autor (2019) 
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O potencial hidrogeniônico por exemplo apresentou seguindo as classificações 

atribuídas por Tomé Jr como uma área de baixa acidez, com valores tendendo a 7,0, ou seja, 

uma característica neutra, valores mais apropriados para o desenvolvimento de diversas 

culturas.  

A matéria orgânica é também outro grande parâmetro que classifica e auxilia no 

manejo de Sistemas agroflorestais. Ribeiro (1999) caracteriza como “muito baixo” se a 

quantidade de carbono (C) < 0,40 e a quantidade de Matéria Orgânica (MO) < 0,70; “baixo” se 

0,41< C >1,16 e 0,71 < MO > 2,00; “médio” caso 1,17 < C > 2,32 e 2,01 < MO > 4,00; “bom” 

2,33 < C > 4,06 e 4,01 < MO > 7,00; e “muito bom” com C > 4,07 e MO > 7,00.  

As tabelas 2 e 3 a seguir apresentam os teores de Carbono Orgânico facilmente 

oxidável (C.O.f.o), Carbono orgânico total (C.O.total) e conteúdo de matéria orgânica do solo 

antes e depois da implantação do sistema agroflorestal . 

Tabela 2. Atributos químico do solo antes da implantação do SAF. 

Pontos C.O.f.o (dag.kg-1) C.O.t (dag.kg-1) M.O. (dag.kg-1) 

Alto (SAF) 0,66 0,85 1,47 

Médio (SAF) 2,16 2,805 4,83 

Baixo (SAF) 2,22 2,88 4,97 

Fonte: Autor (2019) 

Diante dos resultados obtidos temos uma classificação de um solo de baixa fertilidade, 

principalmente o ponto mais alto da área. Mediante resultados, a tabela a seguir apresenta os 

valores químicos após a implantação do SAF. 

Tabela 3. Atributos químico do solo após a implantação do SAF. 

Pontos C.O.f.o (dag.kg-1) C.O.t (dag.kg-1) M.O. (dag.kg-1) 

Alto (SAF) 3,24 4,21 7,25 



 

Médio (SAF) 3,48 4,52 7,79 

Baixo (SAF) 3,66 4,75 8,19 

Fonte: Autor (2019) 

De modo geral, com a implantação do sistema agroflorestal os teores de pH, carbono 

orgânico e matéria orgânica elevaram. O acúmulo de nutrientes é decorrente da disposição de 

grande quantidade de resíduos provenientes das frutíferas e outras espécies vegetais 

componentes do sistema. Observou-se maior teor de matéria orgânica no ponto localizado 

abaixo do sistema por receber o escoamento de toda a área tendo assim a um valor mais alto 

como foi encontrado.  

A implantação dos sistemas agroflorestais auxiliou também no aumento da densidade e 

da capacidade de campo do solo, ou seja, a capacidade em que o solo tem de reter água 

aumentou, fator que auxilia diretamente no cultivo e desenvolvimento das culturas. 

Figura 2. Sistema Agroflorestal (SAF) implantado. 

 

Fonte: Autor (2019) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados dos indicadores físico-químico, pode-se inferir que a 

elevação da fertilidade do solo após a implantação do sistema do SAF foi significativa. O 

potencial hidrogeniônico por exemplo apresentou seguindo as classificações atribuídas por 

Tomé Jr como uma área de baixa acidez, com valores tendendo a 7,0, ou seja, uma característica 



 

neutra, valores mais apropriados para o desenvolvimento de diversas culturas. Os resultados 

observados em relação aos nutrientes os classificam como solo de boa fertilidade.  

Os resultados obtidos evidenciam o potencial dos sistemas agroflorestais em conservar 

mais a estrutura do solo quando comparados aos sistemas convencionais de pastagens.  
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