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RESUMO: A implantação de Sistemas agroflorestais (SAFs) contribui para a conservação 

e melhoria de atributos físicos do solo tais como, densidade, porosidade e estabilidade de 

agregados. Por sua sensibilidade ao manejo de solo adotado esses atributos podem ser 

usados como indicadores da qualidade do solo. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 

qualidade do solo de três diferentes SAFs com combinação de culturas e histórico de 

implantação distintos a partir da análise de atributos físicos destes. Embora não tenham sido 

observadas grandes diferenças entre tais propriedades físicas do solo nos SAFs, o SAF 3 

(Cacau-Cabruca) é o que apresenta melhores indicadores e pode ser considerado o sistema 

com melhores condições para o crescimento vegetal. 

Termos de indexação: qualidade do solo, atributos físicos, sistemas agroflorestais. 

INTRODUÇÃO 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) compreendem uma alternativa de produção agrícola que 

minimiza o efeito da intervenção humana no meio ambiente, consorciando várias espécies em 

uma área, simulando um ambiente natural e usufruindo dos benefícios das interações entre 

plantas de portes, ciclos e funções diferentes (Sanchez, 1995).  Além disso, podem ser 

considerados como sistemas que solucionam inúmeros problemas ambientais tais como a 

degradação de recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa e perda de biodiversidade, 

bem como problemas sociais como êxodo rural e distribuição de renda nos ambientes agrícolas 

(Ollinaho and Kröger, 2021) 

A utilização desses sistemas também contribui para a conservação e melhoria de atributos 

físicos do solo considerados como bons indicadores da qualidade do sistema edáfico tais como 

a densidade, densidade de partículas, porosidade, estado de agregação, dentre outros (Valani et 

al., 2020). Nesse sentido, a análise e avaliação desses atributos é de grande importância na 

caracterização física do solo, pois permite obtenção de informações a respeito do solo tais como 

o estado de compactação (Lestariningsih et al., 2013) , característica que interfere diretamente 

no movimento de águas e nutrientes, bem como no desenvolvimento do sistema radicular das 

plantas e atividade biológica de organismos ao longo do perfil (Capowiez et al., 2021).  

Além dos benefícios supracitados os SAFs também promovem um grande aporte de matéria 

orgânica no solo, aumentado os estoques de carbono do mesmo (Asigbaase et al., 2021), 

podendo exercer influência direta sobre a formação e estabilização de agregados e, 

indiretamente, influenciar de maneira positiva  nas demais propriedades físicas, química e 

biológicas do solo. 

Nesse contexto o objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade do solo de três 

diferentes SAFs com combinação de culturas e histórico de implantação distintos a partir da 

análise de atributos físicos destes. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A coleta dos solos analisados foi realizada na Fazenda Magalhães, no município de 

Uruçuca, sul da Bahia. Foram coletadas amostras indeformadas para quantificar porosidade 

total, macroporosidade, microporosidade e densidade do solo; e amostras deformadas para 

quantificação da densidade de partículas, argila dispersa em água e analise granulométrica. 

Para a determinação da densidade do solo e microporosidade as amostras foram coletados 

anéis volumétricos de aproximadamente dez centímetros de altura e volume conhecidos com 

cinco repetições nas profundidades 0-10cm, 10-20 cm e 20-30 cm em três SAFs diferentes 

(Tabela 1). Para análise granulométrica (classificação textural) e argila dispersa em água foram 

coletadas amostras deformadas nas mesmas profundidades. 



  

 

Local Cultivos Histórico 

SAF 1 Cacau, Seringueira e Banana 

Implantado cinco anos antes das 

coletas. Antes de se tornar SAF a 

área era ocupada por vegetação 

nativa em estado inicial de 

recuperação, regionalmente 

denominada de “capoeira”. 

SAF 2 
Cacau, Banana, Coco e Árvores 

nativas.  

Área implantada dois anos antes da 

coleta. Foram substituídas a maior 

parte da vegetação nativa pelas 

culturas de interesse. 

SAF 3 
Cacau e Espécie arbóreas nativas da 

Mata Atlântica  

Área com mais de 3 décadas de 

cultivo do Cacau consorciado com 

espécie nativas da Mata Atlântica de 

médio e grande porte. Tal sistema é 

denominado “Cacau-Cabruca” 

Tabela 1. Descrição e histórico dos sistemas agroflorestais avaliados. 

Após a realização da coleta, as amostras foram submetidas ao preparo e em seguida 

submetidas a análises, sendo a densidade do solo e de partículas, granulometria e argila dispersa 

em água feita pelo método do anel volumétrico, do álcool etílico e método do densímetro, 

respectivamente, de acordo com a metodologia proposta por  EMBRAPA (2017).  

As amostras coletadas no cilindro foram colocadas em mesa de tensão com nível de sucção 

a 60 cm de altura de coluna d’água, para determinação da microporosidade, a macroporosidade 

foi determinada por diferença entre a porosidade total, encontrada em função da densidade do 

solo e densidade de partículas, e microporosidade (EMBRAPA, 2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A observação da tabela 2 na qual constam os resultados das análises evidencia que o SAF 

1 foi o que apresentou maior grau de dispersão em todas as camadas, indicando que dentre os 

SAFs estudados é o que possui menor índice de floculação das argilas e consequentemente é o 

mais susceptível à erosão. Outro fato observado é que as camadas de 20-30 cm dos SAFs 2 e 3 

não apresentaram grau de dispersão, o que mostra que nessas camadas toda argila encontra-se 

floculada e tais camadas são pouco susceptíveis a processos erosivos bem como devem possuir 

altos indicies de agregação, tal inferência é corroborada por Mendes et. al (2015) que avaliando 

atributos físicos do solo de áreas em recuperação observou que o índice de floculação possui 

grande correlação com o estado de agregação do solo e é primordial para esse atributo. 

A densidade de partículas das camadas 0-10 cm foi igual nos SAFs 2 e 3, e menor no SAF 

1. Já nas camadas 10-20 cm o SAF 3 foi o que apresentou o maior valor. Nas camadas 20-30 

cm o SAF 1 apresentou os maiores valores. Com exceção da cama 10-20 cm do SAF 2 todas as 

outras camadas mais subsuperficiais apresentaram valores maiores de densidade de partículas 

em relação às camadas de 0-10cm, o que indica o efeito do maior aporte de  matéria orgânica 

às camadas mais superficiais na redução dos valores dessa propriedade (Schjønning et al., 

2017). Vale ressaltar que tal atributo é fundamental na determinação da porosidade total do 

solo, ou seja,  



  

 

Com relação a densidade do solo, nas camadas de 0-10 cm o SAF 3 apresentou o menor 

valor em relação aos outros SAFs, isso pode ser relacionado ao fato desse SAF ser composto 

por uma quantidade maior de espécies arbóreas de médio e grande porte além da cultura de 

interesse econômico (cacau), o que certamente promove um maior aporte de matéria orgânica 

nessa camada reduzindo a densidade do solo. Além disso, dos SAFs avaliados esse é o 

implantado há mais tempo, e está mais próximo das condições originais da mata nativa, que 

geralmente possuem valores de densidade mais baixo que sistemas agrícolas (Valani et al., 

2020). Outro fator que pode ter influenciado nesse indicador é a granulometria dessa camada, 

pois dentre todas as camadas 0-10 cm a desse sistema foi a que apresentou maiores teores de 

argila, o que também influencia na redução do atributo em questão. Variações nos valores de 

densidade são correlacionados positivamente com o teor de argila no solo (Lu et al., 2021), 

além disso em sistemas onde o aporte de matéria orgânica é mais intenso tende a haver uma 

maior formação de agregados estáveis no solo decorrente da microagregação das partículas de 

argila e material orgânica, o que aumenta a macroporosidade e, consequentemente, diminui a 

densidade do solo. Na camada 10-20 cm ocorreu a mesma situação do SAF 3, entretanto na 

camada 20-30 cm embora o teor de argila de todos os SAFs seja muito semelhante, talvez o 

maior aporte de matéria orgânica, tanto no aspecto temporal como quantitativo, que ocorre no 

SAF 3 além do menor teor de areia desse sistema contribuíram para que essa camada 

apresentasse menor densidade do solo que as demais de mesma profundidade.  

 

Nenhuma das camadas dos três sistemas analisados apresentou densidade do solo superior 

a 1,45 g.cm-3, isso indica que esses solos não sofrem com problema de compactação ou 

adensamento. 

 

PROF.(cm) AMG AG AM AF AMF AT SILTE ARGILA ADA GD DP DS PT MiP MaP 

 ---------------------------------------------g.kg-1----------------------------------- --%-- -g cm-3- ----------%----------- 

SAF 1 

0-10  6,53 40,13 88,53 119,73 81,87 336,80 236,20 426,67 183,33 42,93 2,56 1,21 52,82 47,21 5,61 

10-20  13,20 32,93 72,53 97,07 68,33 284,07 262,40 433,33 280 64,72 2,60 1,33 48,76 47,29 1,47 

20-30  10,67 28,40 57,07 78,87 62,20 237,20 209,47 553,33 20 3,62 2,77 1,35 51,35 46,25 5,10 

          

SAF 2 

0-10  5,07 36,93 82,47 114,47 68,93 307,87 288,67 403,33 113,33 36,59 2,61 1,28 50,93 45,54 5,39 

10-20  9,20 29,47 69,60 110,73 73,13 292,13 264,53 443,33 230 79,19 2,57 1,34 47,68 46,68 1,01 

20-30  5,73 18,27 50,60 88,80 71,67 234,93 191,73 573,33 0 0 2,65 1,37 48,05 47,00 1,05 

                             

SAF 3 ( Cacau-Cabruca) 

0-10  7,60 31,27 78 116,60 67,67 301,13 188,87 510 200 39,14 2,61 1,17 55,20 46,04 9,16 

10-20  5,53 20,67 53,80 84,47 58,87 223,33 226,67 550 320 58,13 2,94 1,26 56,93 50,62 6,31 

20-30  5,20 16,53 39,27 69,40 63,20 193,60 246,40 560 0 0 2,69 1,28 52,39 48,93 3,46 

Tabela 2.  Analise de atributos físicos em sistemas agroflorestais AMG: areia muito grossa; AG: areia grossa; AM: 

areia média; AF: areia fina; AMF: areia muito fina; AT: areia total; ADA: argila dispersa em água; GD :grau de 

dispersão; DP: densidade de partículas; PT: porosidade total; MiP: microporosidade; MaP: macroporosidade.  



  

 

Analisando os valores de porosidade total pôde-se perceber que o SAF 3 apresentou os 

maiores valores em todas as camadas, tal fato tem ligação direta com os valores baixos de 

densidade do solo e altos de densidade de partícula que o sistema apresentou, uma vez que solos 

menos densos apresentam maiores valores de porosidade total. Essa relação pode ser observada 

claramente nesse estudo, visto que de acordo a Tabela 2, com exceção da camada 20-30 cm, o 

SAF 3 apresentou os maiores valores de macroporosidade, o que certamente acarretou na menor 

densidade nos solos desse sistema. Embora a matérias orgânica não tenha sido mensurada no 

presente trabalho é possível atribuir tal efeito a uma suposta maior quantidade dela no perfil de 

solo do SAF3. 

 A maioria das camadas analisadas apresentaram textura média de acordo com o Sistema 

brasileiro de classificação de solos (EMBRAPA, 2018), nessas condições o volume de poros 

ideal é de 50 %, a análise dos resultados aponta que apenas três camadas não atingiram esse 

volume ideal, sendo duas dela no SAF 2 e uma no SAF 1, no entanto foram obtidos valores 

muito próximos o que indica boa porosidade em todos os sistemas. Nenhuma camada 

apresentou a quantidade de 10 % de macroporos para aeração, nesse cenário a circulação de 

oxigênio nas camadas pode estar sendo prejudicada. Tal fato é curioso, pois pela análise dos 

outros indicadores os solo avaliados parecem ser bem estruturados, no entanto nota-se um 

predomínio de microporos em detrimento dos macroporos em todas as profundidades avaliadas. 

Essa situação pode estar ligada ao tipo de estrutura que os solos apresentam, possivelmente o 

arranjo entre os microagregados forma uma estrutura de tamanho grande e grau de 

desenvolvimento forte em que a quantidade de macroporos pode ser baixa (laminar, prismática, 

etc.) (Santos et al., 2018). São necessário estudos mais profundos de classificação do solo para 

comprovar tal afirmação 

CONCLUSÕES 

Os solos analisados não apresentaram grandes diferenças nos atributos analisados, isso 

ocorreu por que são submetidos a sistemas de uso e manejo parecidos , entretanto o SAF 3 se 

destacou um pouco dos demais por apresentar melhores valores em alguns indicadores da 

qualidade do solo tais como densidade do solo e porosidade, que estão associados a uma melhor 

movimentação e armazenamento de água no solo bem como a uma menor resistência à 

penetração, o que contribui para melhor desenvolvimento do sistema radicular das plantas. 
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