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RESUMO 
O Sistema Agroflorestal (SAF) é um modelo de práticas conservacionistas do solo, 

permitindo maior interação entre as espécies e aumento na biodiversidade. Neste sentido, a 

presente proposta tem como objetivo avaliar e relacionar a qualidade de um solo sob SAF 

com áreas de reflorestamento com Eucalyptus urophylla e fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual em sucessão secundária, mediante a quantificação da resistência mecânica à 

penetração, umidade, densidade, infiltração e teor de matéria orgânica no solo, em afinco para 

compreender a relação desses ecossistemas com a recuperação físico-hídrica e biológica dos 

solos.  
 

Palavras-chaves: Hidrologia Florestal, Sistema Agroflorestal, Atributos Físico-Hídricos do 

solo, Teor de Matéria Orgânica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O solo é um recurso natural ao qual seus indicadores de qualidade apresentam grande 

importância na sustentabilidade ambiental (MELLONI, 2008). Sistemas 

Agroflorestais   (SAFs)   são   determinados como sistemas   conservadores   das 

qualidades  físicas  dos  solos (CARVALHO, 2004). Em alusão a diversidade de interação 

entre espécies, um SAF é caracterizado pelo aumento sucessivo no aporte de matéria orgânica 

ao solo, proteção da incidência direta da radiação solar, precipitação, redução da compactação 

e oscilação térmica no solo (OLIVEIRA, 2020).  

A degradação dos solos por ações antrópicas contribui para o rompimento da 

correlação do solo com a vegetação do ambiente. Quando a interferência humana ocorre em 

desequilíbrio com a natureza, consequências como a erosão do solo e o déficit hídrico são 

evidentes (SANTOS, 2017). A densidade do solo apresenta maiores influências na infiltração 

e retenção de água no solo, sendo aplicada na avaliação da compactação e adensamento dos 

solos (GUARIZ, 2009). Solos  com maior cobertura vegetal tendem ao aumento de 

velocidade de infiltração, em relação a presença de raízes, matéria orgânica e atividades 

microbiológicas (NUNES, 2012). 

Nesse contexto, esta pesquisa procura esclarecer a função hidrológica de um Sistema 

Agroflorestal, a relação dos atributos físicos com o teor de matéria orgânica no solo, e se o 

Manejo Agroflorestal em recuperação de áreas degradadas atinge a mesma qualidade do solo 

de uma Floresta Sucessional. 

 

 

OBJETIVO 

 

Essa pesquisa tem por objetivo caracterizar a relação entre a resistência mecânica à 

penetração, infiltração de água, umidade, densidade e matéria orgânica do solo em uma área 

anteriormente degradada e, sucessivamente, substituída por fragmentos de Sistema 

Agroflorestal (SAF), Floresta Plantada de Eucalyptus urophylla e Floresta Estacional 

Semidecidual em sucessão secundária. 

 



  

 

METODOLOGIA 

 

O estudo está sendo conduzido em áreas anteriormente degradadas por pastagem na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) no município de Sorocaba, localizado na 

Rodovia João Leme dos Santos (SP – 264) na altura do Km 110. A área atual é caracterizada 

pela presença de áreas antropizadas que se encontram em estado inicial de regeneração, com 

fragmentos de remanescentes florestais e coberturas vegetais experimentais de E. urophylla e 

SAF. Foi determinado três diferentes coberturas de solo com parcelas de 20x20 por cada 

tratamento, sendo eles: T1: talhão de SAF de espécies nativas (implantado há 4 anos), T2: 

talhão de E. urophylla (implantado há 5 anos) e T3: Fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual em sucessão secundária. Os tratamentos são adjacentes uns aos outros (distantes 

à 100 metros, aproximadamente) e as variáveis bióticas e abióticas são coletadas no mesmo 

momento, permitindo assim uma comparação confiável entre tratamentos.  

Mensalmente, são avaliados os dados de precipitação, resistência mecânica à 

penetração do solo, densidade e infiltração de água e matéria orgânica no solo. As coletas 

foram iniciadas em dezembro/2020, portanto em razão a pandemia atual algumas coletas e 

análises de laboratório foram prejudicadas. 

Para o acompanhamento da chuva ao longo do período de avaliação, foram instalados 

pluviômetros externos e internos, sendo 3 para cada parcela. As avaliações de resistência 

mecânica  à penetração são realizadas com o equipamento Penetrógrafo Digital Falker 

PLG1020, os dados de RMPS serão coletados mensalmente, de forma aleatória em três locais 

de cada parcela, totalizando 9 medições por tratamento. Os dados de densidade e umidade 

mensais do solo são obtidos na profundidade de 0-20cm, a partir de três amostras aleatórias 

em cada parcela, com anéis volumétricos metálicos de 100cm³ para obtenção de amostras não 

deformadas e seu peso obtido em balança de precisão. A determinação da umidade do solo é 

realizada pelo método termogravimétrico, o qual consiste na pesagem da massa fresca recém-

coletada e seca após 24 horas em estufa de circulação forçada de 105°C a 110°C. A 

determinação da densidade do solo, também é realizada a partir do volume da amostra não 

deformada do anel volumétrico e da massa seca obtida pelo método termogravimétrico. A 

infiltração de água no solo é realizada com uso de anéis volumétricos com adição de água 

para determinar a velocidade de infiltração de água no solo. O teor de matéria orgânica do 

solo será realizado através do método da mufla, determinado em razão da perda de massa do 

resíduo incinerado, considerando o material perdido pela queima no intervalo de variação de 

temperatura. 

A análise de dados será realizada através do software R (R Development Core Team 

2016) com o teste de normalidade de Lillefors (Kolmogorov-Smirnov) e teste de Bartlett para 

analisar a homocedasticidade das variâncias dos dados de umidade e densidade do solo para 

os três tratamentos. Para verificar a correlação entre a resistência de penetração do solo com a 

densidade e umidade, infiltração de água, e matéria orgânica em cada tratamento, será 

aplicado o teste de Spearman.  

 

RESULTADOS 

 

            As parcelas de cada fragmento foram definidas com a instalação de pluviômetros de 

para a estimativa de pluviosidade interna, posteriormente a cada mês foram realizadas coletas 



  

 

de solo, velocidade de infiltração e resistência mecânica com o equipamento penetrógrafo. O 

acompanhamento da chuva foi realizado a medição dos pluviômetros internos e externos de 

acordo com a tabela 1.  

As amostras de solo foram conduzidas ao laboratório para posterior quantificação de 

umidade, densidade e matéria orgânica, demonstrados na tabela 2. 

 

Tabela 1: Medições de precipitação interna. 

Precipitação interna (mm) 

Amostras 21/12 15/01 04/02 12/03 

TA1 712 295 450 760 

TA2 959 320 475 840 

TA3 - 185 210 630 

TB1 817 210 335 625 

TB2 913 305 355 1070 

TB3 745 420 465 540 

TC1 600 225 640 1030 

TC2 1432 430 665 1010 

TC3 697,5 400 370 400 

 

Tabela 2: Coleta de solo, onde Pu = Peso da amostra úmida, Ps = Peso da amostra seca, Da = Densidade 

aparente, Ug = Umidade gravimétrica e VIB = Velocidade de infiltração básica. 
 

Amostras Pu (g) Ps (g) Da (g/cm³) Ug (%)        VIB (s) 

TA1 131,1 116,7 1,17 12,34 130 

TA2 123,9 110,6 1,11 12,03 41 

TA3 120,7 104,4 1,04 15,61 82 

TA4 119,4 104,9 1,05 13,82 195 

TB1 139,8 114,5 1,15 22,10 155 

TB2 136,7 116,9 1,17 16,94 70 

TB3 121,3 95,4 0,95 27,15 33 

TB4 125,9 102,2 1,02 23,19 89 

TC1 135,4 108,6 1,09 24,68 51 

TC2 120,2 98,7 0,99 21,78 33 

TC3 126,8 103,5 1,04 22,51 68 



  

 

TC4 134,8 107,4 1,07 25,51 67 
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