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INTRODUÇÃO: 

Apesar do impacto econômico da citricultura no Brasil e no mundo, há também impactos 
ambientais negativos deste setor. Usualmente, a cultura dos citros é realizada em monocultivo e a pleno 
sol. A falta de biodiversidade desses agroecossistemas gera desequilíbrio ambiental e, com isso, há um 
aumento na incidência de insetos e doenças, controlados frequentemente com o uso intensivo de 
agroquímicos (ANDRADE et al., 2019), causando degradação e contaminação dos recursos naturais, 
resultando em um sistema agrícola insustentável. 

A presença de espécies arbóreas dentro dos Sistemas Agroflorestais pode exercer uma ação 
reguladora sobre o microclima (KUMAR, 2016). Os efeitos das espécies arbóreas na temperatura do ar 
e do solo são fatores importantes no planejamento dos SAF, uma vez que as inter-relações de 
fotossíntese e respiração dependem fortemente da temperatura (MARIN et al., 2006). A resposta 
fisiológica dos citros ao ambiente que os circundam é essencial para aumentar a produção de frutos e o 
desenvolvimento das plantas. Em um estudo realizado com plantas cítricas em condições controladas, 
avaliando a fotossíntese das folhas maduras e jovens, o crescimento das plantas e o status de 
carboidratos, os autores comprovaram que as plantas cítricas apresentam um balanço positivo no 
metabolismo do carbono como um mecanismo de aclimatação às mudanças de temperatura, com 
plantas apresentando aumento da fotossíntese (RIBEIRO et al., 2007). 

Portanto, a pesquisa tem por objetivo a avaliação da influência de um SAF sob atributos físicos do 
solo e a produtividade de plantas cítricas e, para isso, analisou-se duas variedades de citros (Citrus sp) 
em diferentes níveis de sombreamento, com a finalidade de contrapor a agricultura moderna, a qual 
baseia-se em cultivo intensivo do solo, aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle químico de 
doenças e pragas e, alto índice de degradação do ambiente. 
 
METODOLOGIA: 

O estudo foi realizado em condições de campo na Fazenda da Toca, situada nas coordenadas 
geográficas de 22º12' de latitude sul e 47º44' de longitude oeste, com altitude aproximada de 800 m, 
localizada no município de Itirapina, estado de São Paulo. O clima da região é considerado tropical de 
altitude, com chuvas no verão e seca no inverno (Cwa) segundo a classificação de Köppen. O solo da 
área experimental é classificado como Neossolo Quartzarênico arenoso. 

Os tratamentos dos experimentos são: T1 - citros sem sombreamento; T2 - SAF citros com 60% 
de sombreamento; T3 - SAF citros com 80% de sombreamento; T4 - SAF citros com 100% de 
sombreamento. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatros tratamentos, 
apresentados anteriormente e três repetições, totalizando doze parcelas com dimensões de 62 x 8 m e 
área útil de 4.960 m² cada, totalizando 59.520 m². Por fim, a área experimental possui uma bordadura 
de 25.580 m², portanto totaliza 85.100 m² (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem da área experimental localizada na Fazenda da Toca no município Itirapina, estado 
de São Paulo, Brasil. 
 

As variedades de citros que estão sendo avaliadas no experimento são: Cultivares Laranja 
Valência Americana e Laranja Rubi (Citrus sinensis L. Osbeck). Os citros em estudo foram consorciados 
com as seguintes espécies arbóreas: Madeiráveis: Jequitibá-rosa (Cariniana legalis), Ipê-felpudo 
(Zeyheria tuberculosa), Louro-pardo (Cordia trichotoma) e Serviços: Farinha Seca (Albizia niopoides), 
Inga (Inga edulis), Eritrina (Erythrina speciosa), Eucalipto (Eucalyptus urograndis) e Gliricídia (Gliricidia 
sepium). 
 
Análises físicas do solo 
Densidade e Porosidade 

A relação entre massa do solo seco em estufa a 105 °C e volume da amostra foi utilizada para o 
cálculo da densidade do solo nas profundidades de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m (TEIXEIRA et al., 
2017). A porosidade foi determinada pela mesa de tensão e a microporosidade correspondeu à umidade 
volumétrica da amostra submetida a uma tensão de 6 kPa. A porosidade total foi obtida pelo método 
direto e a macroporosidade por diferença entre a porosidade total e a microporosidade (TEIXEIRA et al., 
2017). 
 
Resistência do solo à penetração 

A resistência do solo à penetração foi obtida com o medidor automatizado de compactação do solo 
Falker Solo Track PLG5200 nas profundidades de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,40 m. Este equipamento 
é motorizado, permitindo maior controle na velocidade de penetração e acuracidade nas informações 
coletadas. 
 
Produtividade dos citros 

Para avaliar a produtividade dos citros foi realizada uma amostragem de duas plantas de cada 
uma das duas variedades de citros, por parcela e a colheita foi realizada manualmente, em cada 
tratamento, pesando os frutos separadamente por variedade e parcela. 
 
Análises dos resultados 

Para interpretação dos dados foi utilizada estatística descritiva (média e desvio padrão) e a 
diferença de médias dos atributos entre os diferentes tratamentos foram testadas pelo teste de Tukey (p 
< 0,05), utilizando-se para isto o programa SAS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A densidade do solo não apresentou diferença significativa nas diferentes profundidades e 
tratamentos durante os anos de 2020 e 2021 (Tabelas 1). A menor densidade foi 1,45 kg dm-3 no 
tratamento sem sombreamento, na camada 0,00-0,10m da linha de plantio. Já a maior densidade foi 
1,74 kg dm-3 no tratamento T0%, na profundidade de 0,10-0,20 m, na entrelinha de plantio. 

Durante os anos, considerando as médias de linha, observa-se aumento nos valores de densidade, 
apresentando valores de 1,46 e 1,48 kg dm-3 para a camada de 0,00-0,10 m, 1,63 e 1,68 kg dm-3 na 
camada de 0,10-0,20 m e 1,68 e 1,71 kg dm-3 na camada 0,20-0,40 m (Tabela 1). Para as entrelinhas, 
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verifica-se o mesmo comportamento, aumento das médias apresentando valores de 1,63 e 1,66 kg dm-

3 na camada 0,00-0,10 m, 1,66 e 1,68 kg dm-3 na camada 0,10-0,20 m e 1,67 e 1,68 kg dm-3 para a 
camada de 0,20-0,40 m. 
 
Tabela 1 – Densidade do solo (kg dm-3) em Neossolo Quartzarênico em diferentes camadas, locais e 
tratamentos, na área experimental em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Tratamento 0,00-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,40 m 
L E L E L E 

2020 
T0% 1,45 Aa 1,65 Aa 1,66 Aa 1,66 Aa 1,69 Aa 1,70 Aa 
T60% 1,45 Aa 1,62 Aa 1,56 Aa 1,68 Aa 1,64 Aa 1,65 Aa 
T80% 1,46 Aa 1,57 Aa 1,67 Aa 1,64 Aa 1,68 Aa 1,67 Aa 
T100% 1,46 Aa 1,67 Aa 1,61 Aa 1,67 Aa 1,71 Aa 1,67 Aa 
Média 1,46 - 1,63 - 1,63 - 1,66 - 1,68 - 1,67 - 

2021 
T0% 1,55 Aa 1,69 Aa 1,70 Aa 1,74 Aa 1,68 Aa 1,68 Aa 
T60% 1,46 Aa 1,66 Aa 1,62 Aa 1,68 Aa 1,70 Aa 1,68 Aa 
T80% 1,45 Aa 1,58 Aa 1,70 Aa 1,68 Aa 1,76 Aa 1,72 Aa 
T100% 1,45 Aa 1,71 Aa 1,68 Aa 1,61 Aa 1,69 Aa 1,62 Aa 
Média 1,48 - 1,66 - 1,68 - 1,68 - 1,71 - 1,68 - 

T0% = citros a pleno sol; T60% = SAF citros 60% de sombreamento; T80% = SAF citros 80% de sombreamento; T100% = SAF 
citros 100% de sombreamento; L = Linha de plantio; E = Entrelinha. Médias seguidas de mesma letra maiúscula na vertical 
ou por letra minúscula na horizontal não diferem entre si (Tukey, p ≤ 0,05). 
 

Esse aumento na densidade do solo na entrelinha é, provavelmente, decorrente do tráfego de 
máquinas, efetuado com a finalidade de adubação das plantas, controle biológico de insetos e doenças 
e roçada do capim na entrelinha para formação das leiras. Conforme Hamza e Anderson (2005), a 
densidade do solo pode aumentar devido ao pisoteio animal, tráfego de máquinas e implementos 
agrícolas e cultivo intensivo. 

A porosidade total apresentou diferença significativa entre os tratamentos, no ano de 2021, na 
camada 0,00-0,10 m na linha de plantio (Tabela 2). O tratamento de 0% de sombreamento apresentou 
0,35 m3 m-3 para PT, diferindo em relação ao ano anterior, 0,43 m3 m-3 na entrelinha. Em relação às 
médias, observa-se diferença nas linhas e entrelinhas com valores de 0,47 e 0,42 m3 m-3 para 2020 e 
0,41 e 0,37m3 m-3 para 2021. 
 
Tabela 2 – Porosidade total (m3 m-3) em Neossolo Quartzarênico em diferentes camadas, locais e 
tratamentos, na área experimental em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Tratamento 0,00-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,40 m 
L E L E L E 

2020 
T0% 0,45 Aa 0,43 Aa 0,40 Aa 0,36 Aa 0,33 Aa 0,36 Aa 
T60% 0,45 Aa 0,40 Aa 0,39 Aa 0,35 Aa 0,37 Aa 0,38 Aa 
T80% 0,47 Aa 0,42 Aa 0,37 Aa 0,38 Aa 0,37 Aa 0,35 Aa 
T100% 0,51 Aa 0,45 Aa 0,46 Aa 0,35 Aa 0,39 Aa 0,35 Aa 
Média 0,47 - 0,42 - 0,41 - 0,36 - 0,36 - 0,36 - 

2021 
T0% 0,41 Aa 0,35 Aa 0,35 Aa 0,35 Aa 0,37 Aa 0,36 Aa 
T60% 0,46 Aa 0,38 Aa 0,40 Aa 0,38 Aa 0,36 Aa 0,37 Aa 
T80% 0,45 Aa 0,38 Aa 0,37 Aa 0,35 Aa 0,36 Aa 0,34 Aa 
T100% 0,45 Aa 0,36 Aa 0,39 Aa 0,34 Aa 0,33 Aa 0,35 Aa 
Média 0,41 - 0,37 - 0,38 - 0,35 - 0,36 - 0,36 - 

T0% = citros a pleno sol; T60% = SAF citros 60% de sombreamento; T80% = SAF citros 80% de sombreamento; T100% = 
SAF citros 100% de sombreamento; L = Linha de plantio; E = Entrelinha. Médias seguidas de mesma letra maiúscula na 
vertical ou por letra minúscula na horizontal não diferem entre si (Tukey, p ≤ 0,05).  
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Os tratamentos T80% e T100% apresentaram a mesma PT (0,45 m3 m-3), segundo Six et al. (2000), 
a cobertura viva do solo é responsável pelo aporte de matéria orgânica que, por meio de sua biomassa, 
alimenta os microorganismos do solo e contribui para formação de microagregados, aumentando a 
porosidade, razão pela qual, provavelmente, resultou em maior porosidade total na camada mais 
superficial do solo na linha, nos tratamentos com sombreamento. 

A resistência do solo à penetração, na média geral, apresentou diferenças significativas durante 
os anos (Tabela 3). Segundo Vaz et al. (2011), a densidade do solo está diretamente relacionada com 
a resistência do solo à penetração. Valores de RP acima de 2,5 MPa começam a restringir o crescimento 
das raízes da maioria das plantas (CANARACHE, 1990). Nos anos de 2020 e 2021 a RP apresentou 
valores críticos, nas camadas de 0,10-0,20 m e 0,20-0,40 m na entrelinha, por conta do tráfego de 
maquinário agrícola. No entanto, nas linhas de plantio não houve registro de valores críticos, fato que 
indica que a cobertura do solo nas leiras, contribuiu para melhor qualidade do solo. De acordo com 
Dedecek e Gava (2005), o ponto de máxima compactação acontece no solo argiloso na camada de 0,10-
0,20 m e no solo arenoso na camada de 0,20-0,30 m. As linhas de plantio não apresentaram valores 
críticos, em nenhuma camada, demonstrando que a cobertura do solo, nas leiras, contribuiu para melhor 
qualidade do solo. 
 

Tabela 3 – Resistencia do solo à penetração (MPa) em Neossolo Quartzarênico em diferentes 
camadas, locais e tratamentos, na área experimental em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Tratamento 0,00-0,10 m 0,10-0,20 m 0,20-0,40 m 
L E L E L E 

2020 
T0% 0,23 Aa 0,91 Aa 0,82 Aa 3,62 Aa 1,52 Aa 3,80 Aa 
T60% 0,12 Aa 1,31 Aa 0,50 Aa 2,48 Aa 0,83 Aa 2,88 Aa 
T80% 0,19 Aa 1,73 Aa 0,51 Ab 3,50 Aa 0,70 Ab 2,77 Aa 
T100% 0,19 Aa 0,98 Aa 0,54 Ab 3,19 Aa 1,19 Ab 3,14 Aa 
Média 0,18 - 1,23 - 0,59 - 3,20 - 1,06 - 3,15 - 

2021 
T0% 0,12 Aa 0,47 Aa 0,54 Ab 3,53 Aa 1,13 Ab 3,81 Aa 
T60% 0,02 Ab 0,43 Aa 0,37 Aa 2,15 Aa 0,71 Ab 3,30 Aa 
T80% 0,04 Aa 0,72 Aa 0,47 Aa 2,35 Aa 0,86 Aa 2,82 Aa 
T100% 0,11 Aa 0,48 Aa 0,62 Ab 3,09 Aa 1,00 Ab 3,62 Aa 
Média 0,07 - 0,53 - 0,50 - 2,78 - 0,92 - 3,39 - 

T0% = citros a pleno sol; T60% = SAF citros 60% de sombreamento; T80% = SAF citros 80% de sombreamento; T100% = 
SAF citros 100% de sombreamento; L = Linha de plantio; E = Entrelinha. Médias seguidas de mesma letra maiúscula na 
vertical ou por letra minúscula na horizontal não diferem entre si (Tukey, p ≤ 0,05). 
 

Considerando as variedades cítricas e os diversos tratamentos, o T80% apresentou maior 
produtividade, 35,18 kg e 15,69 Mg e 30,92 kg e 13,20 Mg, para a laranja rubi e valência, 
respectivamente (Tabela 4). Porém, a diferença de produtividade entre os tratamentos não foi 
significativa. Stanhill e Cohen (2001), em uma revisão sobre experimentos de sombreamento avaliaram 
que a maioria das espécies de plantas estudadas, incluindo gramíneas, plantas anuais, arbustos perenes 
e culturas arbóreas, foram tolerantes à sombra, uma vez que a máxima produtividade foi obtida até 50% 
de sombra em comparação com a exposição à luz solar plena. 
 
CONCLUSÕES: 

Os sombreamentos de 60% e 80% do presente Sistema Agroflorestal e a biomassa das espécies 
arbóreas contribuíram para o desenvolvimento das plantas. Os demais atributos do solo foram capazes 
de caracterizar e discriminar os tratamentos em questão, demonstrando que eles são de grande 
relevância na análise e diferenciação nos estudos da qualidade do solo. 

As plantas cítricas se desenvolveram melhor no tratamento com 80% de sombreamento 
considerando que o crescimento delas está relacionado à produtividade da cultura. No entanto, ao longo 
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dos anos a produtividade pode se modificar, havendo então a necessidade de novos estudos para 
comprovação do efeito dos sombreamentos sobre a produtividade. 
 
Tabela 4 - Produtividade de variedades cítricas em Sistema Agroflorestal sob diferentes níveis de 
sombreamento, na área experimental em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Variedades Tratamento Produtividade/planta (kg) Produtividade/ha (Mg) 

Laranja Rubi 

T0% 30,69 A 13,69 A 
T60% 20,81 A 9,28 A 
T80% 35,18 A 15,69 A 

T100% 22,19 A 9,90 A 
Total  - 27,22 12,14 

Laranja Valência 

T0% 29,93 A 13,35 A 
T60% 17,45 A 7,78 A 
T80% 30,92 A 13,20 A 

T100% 17,13 A 7,64 A 
Total - 23,53 10,49 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na vertical não diferem entre si (Tukey, p ≤ 0,05). 
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