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RESUMO: A implantação de Sistemas agroflorestais (SAFs) tem contribuído para a melhoria 

dos atributos físicos do solo e sustentabilidade dos ecossistemas produtivos, com isso esse 

sistema tem sido difundido em diversas propriedades rurais. Foram realizadas analises de 

agregados em solos de três SAFs implantados na região sul da Bahia. A partir das análises foi 

possível a determinação da distribuição de classe dos agregados (DCA), diâmetro médio 

ponderado (DMP) e índice de estabilidade de agregados (IEA). Os resultados não apresentaram 

grandes diferenças nesses atributos entre os solos presentes nos SAFs, entretanto mostrou que 

todos os solos analisados possuem boa estabilidade de agregados, o que indica que tais sistemas 

favorecem a conservação da qualidade do solo e, consequentemente, sustentabilidade da cadeia 

produtiva.  

Termos de indexação: diâmetro médio ponderado, índice de estabilidade de agregados 

INTRODUÇÃO 

A demanda por formas mais sustentáveis na produção agrícola é crescente, nesse 

contexto a implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) em propriedades rurais apresentam-

se como uma boa alternativa para atendê-la. Os SAFs utilizam a terra combinando numa mesma 

área o cultivo de espécies agrícolas com vegetação arbórea nativa ou exótica, de valor comercial 

ou não, submetidas ao mesmo manejo de solo. Tais sistemas se apresentam como possíveis 

ferramentas na prevenção de problemas relacionados à degradação e esgotamento de recursos 

do solo, bem como à qualidade da água e do ar nos ecossistemas em que são implantados 

(OLLINAHO; KRÖGER, 2021).  

O cultivo consorciado de plantas de interesse agronômico com espécies arbóreas na 

mesma área contribui para a melhoria das propriedades físico-químicas dos solos, isso porque 

as condições geradas por tal prática conseguem manter os indicadores de qualidade do solo 

próximos aos de ecossistemas nativos que não sofreram ação antrópica, aliando produtividade 

com sustentabilidade no sistema de produção (SANTOS et al., 2021; SILVA et al., 2011). Uma 

importante propriedade física do solo que pode ser utilizada como indicador e é favorecida pela 

implantação de SAFs é a agregação do solo. Segundo Aguiar (2008), um bom estado de 

agregação é de grande importância para a produtividade das culturas pois promove boas 

condições de aeração de solo, suprimento de nutrientes, redução da resistência mecânica do 

solo à penetração do sistema radicular, retenção e armazenamento de água e bom 

desenvolvimento de raízes. 

A formação de agregados ocorre quando partículas coloidais floculadas se ligam e são 

estabilizadas por agentes cimentantes presentes na matriz do solo. Dentre tais agentes destacam-

se os óxidos de ferro e alumínio e a matéria orgânica em suas diversas formas, seja oriunda da 

ação de microrganismos com capacidade de produção de substâncias estabilizadoras ou da 

decomposição de material vegetal aportado ao solo (BASTOS et al., 2005).  

A determinação das classes de agregados (DCA) permite calcular o diâmetro médio 

ponderado (DMP) e o índice de estabilidade de agregados (IEA) que servem como parâmetro 

de avaliação para o tamanho dos agregados e estado de agregação do solo (KEMPER; CHEPIL, 

1965). O DMP está relacionado com a porcentagem de agregados de maior tamanho e indica o 

grau de estabilidade da estrutura do solo à ação desagregadora da água, sendo assim quanto 

maiores forem os valores do DMP maior poderá ser a resistência do solo à erosão hídrica 

(BERTOL et al., 2004). Por outro lado, o IEA é um valor que diz respeito ao estado de 

agregação geral do solo sem levar em consideração o tamanho dos agregados (AGUIAR, 2008) 



  

Nesse sentido o presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado de agregação do 

solo em diferentes profundidades de três sistemas agroflorestais com culturas, tempos de 

implantação e histórico da área distintos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta dos solos analisados foi realizada na Fazenda Magalhães, Rodovia Ilhéus-

Uruçuca, no sul da Bahia. Foram coletadas amostras em forma de torrão nas profundidades de 

0-10cm, 10-20cm e 20-30cm em três SAFs: 

1.  O SAF 1, implantado há cinco anos, era formado pela combinação de cacau, 

seringueiras e bananeiras, entretanto antes da implantação do SAF a área era ocupada 

por vegetação nativa em estado de regeneração inicial, denominada localmente como 

“capoeira”.  

2. O SAF 2 era constituído do consorcio entre banana, cacau, coco e algumas espécies 

arbóreas nativas remanescentes do período anterior à da implantação do sistema, há 

dois anos.  

3. O SAF 3 era composto por cacau e espécies nativas de grande porte, constituindo o 

sistema também conhecido como cacau-cabruca, no qual a cultura é implantada sob a 

sombra de árvores nativas do extrato superior do bioma Mata-Atlântica. 

 Após a realização da coleta, as amostras foram submetidas ao preparo de amostras bem 

como foi realizada a distribuição de classes de agregados (DCA) nos intervalos de diâmetro em 

mm de 4,76-2; 2-1; 1-0,5; 0,5-0,25 e <0,25; pelo método da via úmida seguindo a metodologia 

da EMBRAPA (2017). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De maneira geral, todos os SAFs apresentaram maior distribuição de agregados na 

classe de 4,76-2,00 mm em todas as camadas (Tabela 1). Tal fato evidencia que sistemas que 

promovem o aporte de matéria orgânica no solo em quantidades relevantes, bem como reduzem 

o revolvimento do mesmo, favorecem a formação e estabilização de agregados e proporcionam 

o predomínio de macro agregados maiores que 2 mm. Esses resultados estão de acordo com os 

encontrados por Silva et al.(2011), nos quais a DCA de grande parte dos SAFs analisados foi 

igual àquela encontrada nas áreas de floresta nativa com intenso aporte de material orgânico e 

nenhuma influência da ação antrópica. 

PROF. (cm) 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CLASSES DOS AGREGADO(mm) 

4,76-2,0  2,0-1,0 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 DMP IEA 

% mm % 

SAF1 

0-10 96,87 0,92 0,83 0,62 0,76 3,3 99,83 

10-20 97,33 0,8 0,57 0,48 0,82 3,31 100 

20-30 92,58 1,82 1,75 1,5 2,35 3,18 99,59 

SAF2 

0-10 98,54 0,27 0,26 0,37 0,56 3,34 100 

10-20 96,89 0,71 0,6 0,53 1,27 3,3 100 

20-30 93,07 2,29 1,81 1,34 1,5 3,2 99,9 

SAF3 

0-10 95,54 0,84 0,97 1,04 1,61 3,26 96,25 

10-20 93,8 1,75 1,54 1,44 1,47 3,21 99,72 



  

20-30 91,58 1,69 1,62 1,69 3,43 3,14 99,35 

Tabela 1. Análise de agregados em Sistemas Agroflorestais (SAFs) no Sul da Bahia. Legenda. DMP: 

Diâmetro médio ponderado; IEA: índice de estabilidade de agregados. 

Demarchi et al. (2011) concluíram em seu trabalho que quanto maior a percentagem de 

macro agregados (> 2 mm) menor será a suscetibilidade desses agregados à erosão hídrica, o 

que indica que os solos sob os quais estão implementados os SAFs do presente estudo são pouco 

susceptíveis às perdas de solo e água. Santos et al. (2021) selecionando indicadores de qualidade 

do solo, dentre os quais a agregação aliada a outros indicadores físico-químicos, relatam que 

solos com grande porcentagem de agregados maiores que 2 mm estão relacionados com 

melhores indicies de qualidade do solo e menores perdas de solo e água também.  

Valani et al.(2020), comparando índices de qualidade do solo obtidos a partir de 

indicadores visuais com índices estabelecidos a partir de parâmetros analíticos, observaram que 

solos de sistemas Agroflorestais que apresentaram qualidade semelhante aos solos de floresta 

nativa e superiores ao de sistemas convencionais possuíam alta porcentagem de agregados 

superiores a 2 mm de diâmetro. Dessa forma é possível perceber que os SAFs possuem papel 

importante nessa característica do solo e, consequentemente, na sua qualidade. 

Nos três SAFs as camadas de 20-30cm apresentaram os menores valores de macro 

agregados possivelmente devido à menor quantidade de matéria orgânica nessas camadas em 

relação às camadas mais superficiais, resultados semelhantes foram obtidos por Aguiar (2008). 

Como nesse tipo de sistema o aporte de matéria orgânica próximo à superfície é alto e não há 

operações de revolvimento do solo o deslocamento vertical dos compostos orgânicos 

decompostos ao longo do perfil do solo é mais lento e o acumulo nas camadas mais superficiais 

tende a ser maior.  

Em todos os SAFs as camadas mais superficiais (0-10cm e 10-20cm) apresentaram 

percentagens de agregados menores na classe < 0,25 mm , isso mostra a influência das raízes 

na formação de macroagregados no solo , pois nessas camadas mais superficiais é onde ocorre 

a maior concentração destas , outros fatores que podem ter contribuído com esses resultados 

são a maior quantidade de matéria orgânica e microrganismos nessa região, uma vez que ação 

conjunta destes aliada à composição mineralógica do solo é responsável pela formação e 

estabilização dos agregados (AZEVEDO; DALMOLIN, 2004). 

Os valores de DMP diferiram muito pouco entre os SAFs e dentro das camadas do 

mesmo SAF, isso ocorreu porque essa medida é diretamente proporcional à percentagem de 

macroagregrados, ou seja, quanto maior for a quantidade de agregados retido nas peneiras de 

maior diâmetro maior será o DMP (KEMPER; CHEPIL, 1965). Embora não tenha sido 

mensurada no presente trabalho é possível que os elevados índices de MOS nas camadas 

avaliadas seja o principal responsável pelos valores semelhantes apresentados. 

A quantidade de agregados de menor diâmetro influencia na medida de agregação total 

do solo representada pelo índice de estabilidade dos agregados (IEA) (KEMPER; CHEPIL, 

1965), ou seja, quanto menor for o número de agregado com diâmetro inferior a 0,25 mm maior 

será o IEA. Visto isso, na análise dos solos em estudo foi possível observar que devido aos 

baixos valores de microagregados em todas as camadas, estas apresentaram alto valor de IEA. 

Tais resultados podem ser explicados pelo manejo do solo adotado nas áreas, a ausência de 

perturbações físicas provocadas por uso de implementos agrícolas favorece a conservação da 

estrutura física dos agregados formados ao longo do tempo, bem como evita a perda de matéria 

orgânica o que favorece a formação de mais agregados de diâmetros maiores. Demarchi; et al. 

(2011) encontram resultados que corroboram com essa afirmação, uma vez que ao avaliarem 



  

solos cultivados com cana-de-açúcar em sistema convencional com intenso uso de mecanização 

apresentaram mais de 55% dos agregados na faixa <0,25mm e, consequentemente, baixos IEA. 

Em contrapartida, solos de mata nativa da mesma região apresentaram cerca de apenas 10% de 

agregados nessa faixa e valores maiores de IEA, evidenciando que o manejo aplicado ao solo é 

fator determinante nessa característica. 

CONCLUSÕES  
1.Os SAFs estudados apresentaram altos valores de agregação do solo, indicando que 

as pratica de manejo aplicadas nesse tipo de sistema de produção são muito eficientes na 

conservação desse atributo físico, sendo comprovado pelos valores elevados de DMP e IEA, 

importantes indicadores da qualidade do solo. 

2. Os elevados valores de DMP e IEA indicam que os solos desses SAFs são pouco 

susceptíveis à erosão hídrica, bem como possuem características físicas que possivelmente 

proporcionam um bom desenvolvimento e crescimento do sistema radicular das plantas além 

de adequado fornecimento de água e nutrientes às mesmas, o que pode favorecer bons índices 

produtivos. 
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