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INTRODUÇÃO: 
O atual modelo de desenvolvimento agropecuário necessita ser repensando de forma mais ampla, 

com uma visão a médio e longo prazo no desenvolvimento realmente sustentável na ótica de produção 
e conservação dos recursos naturais, pois 33% dos solos do mundo estão degradados, e a expansão 
das atividades produtivas insustentáveis é uma das causas do desaparecimento da biodiversidade 
mundial, comprometendo a produção de alimentos e o desempenho do setor agrícola no futuro (FAO; 
ITPS, 2015; BÉLANGER; PILLING, 2019). Segundo Silva et al. (2015), as boas práticas de uso e manejo 
do solo melhoram sua qualidade, enquanto, a falta de cobertura vegetal, o pequeno aporte de matéria 
orgânica e a compactação, são as principais causas da degradação dos solos agrícolas. 

O conhecimento da variabilidade e espacialização dos estoques de carbono no solo é fundamental 
para a caracterização e monitoramento de uma dada área em relação à qualidade do solo. Os estoques 
de carbono no solo (ECS) são um dos indicadores-chave na prestação de serviços ambientais 
promovidos por boas práticas agrícolas. As mudanças ocorridas nos ECS estão relacionadas ao manejo 
do solo, que pode acarretar tanto acréscimos como decréscimos desse elemento (OLIVEIRA et al., 
2015). Para Korasaki et al. (2013), quando a biodiversidade é alta e o solo é saudável, como nos 
ecossistemas naturais, o controle de doenças e pragas se dá pela interação entre os organismos do 
solo. 

Diante disso, existe a urgência da adoção de modelos sustentáveis e conservacionistas, como os 
Sistemas Agroflorestais. Portanto, o objetivo deste projeto foi avaliar se o Sistema Agroflorestal 
mecanizado e em larga escala apresenta melhores resultados com relação à comunidade de 
macrofauna edáfica e ao estoque de carbono do solo, quando comparado à uma área de pastagem em 
mesma classe de solo. 
 

Material e Métodos: 
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

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 atitude aproximada de 800 m, 
localizada no município de Itirapina-SP. O clima da região é considerado tropical de altitude, com chuvas 
no verão e seca no inverno (Cwa) segundo a classificação de Köeppen. Os dados foram coletados entre 
os anos de 2018 e 2020 em duas áreas, uma com Sistema Agroflorestal (SAF) mecanizado e em larga 
escala, desenhado para a produção de frutíferas e cultivo de eucalipto, e uma área de pastagem. A faixa 
de solo que compreende estas áreas é formada por Neossolo Quartzarênico, essencialmente arenoso. 

O SAF, desenhado para produção de frutíferas e madeira, foi implantado no mês de junho de 2014 
(Acacia mangium, Eucalyptus pellita e Musa paradisiaca), com introdução de frutíferas (citros e manga) 
em dezembro de 2014 (Figura 1). As entrelinhas foram ocupadas por capim marandu (Urochloa 
brizantha cv. Marandu) para fornecimento de resíduo orgânico para cobertura do solo nas faixas de 
plantio, ocupando uma área total de 5,2 ha. As leiras preparadas para o plantio do eucalipto possuem 
1,2 m de largura e são espaçadas 5,0 m entre si. O espaçamento entre plantas é de 1,0 m. Na área de 
Sistema Agroflorestal (Fruticultura/Madeira), primeiramente foi realizado o plantio de gramíneas 
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(Brachiaria sp) e feijão guandu (Cajanus cajan), para descompactação do solo e produção de biomassa. 
Esse sistema recebeu adubação complementar com 2,0 t ha-1 de composto orgânico em outubro de 
2015 e 0,5 t ha-1 de torta de mamona em fevereiro de 2016, ambos aplicados nos pés das frutíferas. 
 

  

Figura 1. Esquema representativo (A) e vista (B) do SAF (Fruticultura/Madeira) na Fazenda da Toca, 
no município de Itirapina, Estado de São Paulo. 
 
ESTOQUE DE CARBONO DO SOLO 

Para a quantificação e determinação do estoque de carbono do solo foram coletadas amostras 
nas profundidades de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m, em cinco pontos nos dois tratamentos, 
distanciados 10 m entre si, em linha, em 2018 e 2020. Foram utilizadas as amostras coletadas em 
setembro de 2018 (inverno) e março de 2020 (verão), totalizando 60 amostras. 

A determinação dos teores de carbono (C) foi realizada por combustão a seco usando um 
analisador elementar. Os estoques foram calculados com base em massa equivalente, de acordo com 
a metodologia proposta por Ellert e Bettany (1995). O estoque de C em cada uma das camadas 
amostradas foi estimado a partir da expressão Cac = (C x Ds x e)/1000, onde o Cac, representa o 
carbono acumulado (Mg ha-1); C, indica o teor de carbono na camada (%); Ds, a densidade do solo (Mg 
m-3); e, a espessura da camada em análise, em metro. 
 
MACROFAUNA EDÁFICA 

Foram realizadas coletas de dados em campo para as análises da macrofauna edáfica, entre 2018 
e 2020. As amostragens foram realizadas seguindo o método recomendado pelo programa “Tropical Soil 
Biology and Fertility” (TSBF), de acordo com Anderson e Ingram (1993). Em cada área, foram coletados 
cinco monólitos de solo, com o auxílio de um gabarito metálico com 0,25 x 0,25 m e 0,10 m de 
profundidade. As coletas foram realizadas nas profundidades de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m, e 
na camada da serapilheira, distanciados 10 metros entre si, em linha. As amostras de solo (monólitos) 
foram acondicionadas em sacos plásticos (individualizados), para posteriores análises em laboratório e 
coleta/triagem dos indivíduos da macrofauna. 

A triagem das amostras da macrofauna edáfica foi realizada manualmente, com a coleta de todos 
os indivíduos maiores que 10,0 mm de comprimento ou com diâmetro corporal superior a 2,0 mm, que 
foram armazenados em solução de álcool a 70%. A identificação e a contagem foram efetuadas com 
auxílio de microscópio estereoscópio binocular em laboratório. Foram utilizadas as amostras coletadas 
em setembro de 2018 (inverno) e março de 2020 (verão), totalizando 80 amostras. 

Dentre os atributos biológicos do solo, a comunidade de macrofauna edáfica foi utilizada para 
analisar suas relações com as condições e funções do solo. A comunidade de macrofauna edáfica foi 
caracterizada em termos de composição, na qual, os indivíduos foram identificados e classificados ao 
nível taxonômico de Classe/Ordem. A Classe Clitellata/Ordem Haplotaxida (minhocas) e a Classe 
Insecta/Ordem Coleoptera (besouros) também foram utilizadas como indicadores da qualidade de solo. 

Os atributos populacionais da comunidade foram expressos em termos de riqueza (S), 
abundância (N) e diversidade. A diversidade foi calculada pelos índices de diversidade de Shannon-
Weaver (H), dominância de Simpson (D) e uniformidade de Pielou (J). 
 
ANÁLISE DE DADOS 

A ocorrência de diferenças estatisticamente significativas para o estoque de carbono e 
macrofauna edáfica, entre os tratamentos, foi avaliada por meio de análise univariada, com a aplicação 
do teste de comparação de médias (Teste t), com nível de significância de 5% (p < 0,05), por meio do 
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Programa estatístico Paleontological Statistics Software Package For Education and Data Analysis - 
PAST 4.3.0 (HAMMER et al., 2001). 

Os índices de Shannon-Weaver (H), Simpson (1-D) e Pielou (J), foram calculados pelo Programa 
estatístico Paleontological Statistics Software Package For Education and Data Analysis - PAST 4.3.0 
(HAMMER et al., 2001). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO 

O Sistema Agroflorestal apresentou os maiores valores para o estoque de carbono em comparação 
a área com pastagem (Tabela 1). Ávila et al. (2001) realizaram experimentos com vários modelos de 
sistemas agroflorestais com café e pastos na Costa Rica. Os sistemas eram constituídos de café arábica 
+ eucalipto (Eucalyptus deglupta) de quatro, seis e oito anos de idade; café + poró (Erythrina 
poeppigiana); pasto com braquiária (Brachiaria brizantha) + acácia (Acacia mangium); pasto braquiaria 
+ eucalipto; monocultivos de café, braquiária e pasto ratana (Ischaemun indicum). O estudo constatou 
que o sistema com café + poró (195 t ha-1) teve maior capacidade de armazenamento de carbono e o 
de menor capacidade foi o de café + eucalipto de 8 anos, com 121 t ha-1. Em sistemas com pastos, os 
sistemas silvipastoris tiveram maior capacidade de armazenamento de carbono comparado aos 
sistemas de monocultivo de pastos, e mais de 89% do carbono armazenado foi proveniente do solo. 

A diminuição do estoque de carbono em profundidade observado na SAF e pastagem são 
corroborados pelos resultados obtidos por Marçal et al. (2022), com maiores valores de estoque de 
carbono no SAF comparado a pastagem, concordando com os resultados verificados por Cherubin et al. 
(2019), pois com a adoção do SAF ocorreu maior qualidade estrutural e aumento do estoque de carbono 
em áreas anteriormente ocupadas com pastagens, indicando maior potencial de recuperação do solo 
sob sistemas mais diversificados. Como relatado por Albrecht e Kandji (2003), Carvalho et al. (2010), 
Rocha Junior et al. (2017) e Torralba et al. (2016) sistemas de manejo com reintrodução de espécies 
arbóreas conjuntas a outras culturas, aumentam o potencial de sequestro de carbono, confirmando os 
resultados obtidos na SAF, já que este sistema de cultivo possui como vantagem o aumento de matéria 
orgânica no solo, conservando a biodiversidade e constituindo potencial para sequestro de CO2 da 
atmosfera. 
 

Tabela 1 - Estoque de carbono nas profundidades de 0,00-0,10, 0,10-0,20 e 0,20-0,30 m em áreas com 
sistema Agroflorestal e pastagem em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Profundidade (m) 
---------------------Tratamentos------------------- 

Coeficiente de Variação 
Sistema Agroflorestal Pastagem 

0,00-0,10 2,72 a 0,88 a PAS = 27; SA = 100 
0,10-0,20 0,92 a 0,73 a PAS = 20; SA = 105 
0,20-0,30 0,90 a 0,76 a PAS = 25; SA = 90 
Média 1,51 0,79 PAS = 23; SA = 95 

 
MACROFAUNA EDÁFICA 

Foram registrados 306 indivíduos para a comunidade de macrofauna edáfica nos dois tratamentos, 
distribuídos em sete Classes e 13 Ordens (Tabela 2). As classes registradas foram Arachnida, 
Chilopoda, Diplopoda, Gastropoda, Insecta, Malacostraca e Clitellata. As ordens foram Opiliones, 
Lithobiomorpha, Julida, Pulmonata, Blattodea (Subordem Blattaria), Coleoptera, Diptera, Hemiptera 
(Subordem Homoptera), Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Isopoda e Haplotaxida. 
No SAF foram registrados 263 indivíduos, distribuídos em seis classes e 11 ordens (Tabela 2). As 
classes foram Arachnida, Chilopoda, Gastropoda, Insecta, Malacostraca e Clitellata. As ordens foram 
Opiliones, Lithobiomorpha, Pulmonata, Blattodea Subordem Blattaria, Coleoptera, Hemiptera Subordem 
Homoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Isopoda e Haplotaxida. A densidade de indivíduos 
por metro quadrado (ind/m-2) foi de 4.208. Na Pastagem foram registrados 43 indivíduos, distribuídos em 
três classes e seis ordens. As classes foram Diplopoda, Insecta e Clitellata. As ordens foram Julida, 
Coleoptera, Diptera, Hemiptera Subordem Homoptera, Lepidoptera e Haplotaxida. A densidade de 
indivíduos por metro quadrado (ind/m-2) foi de 688. 

A classe Insecta foi a mais abundante e representativa, com sete ordens, ocorrendo em ambos os 
tratamentos (Tabela 2). As ordens registradas, em ordem decrescente de importância, foram a 
Haplotaxida, Coleoptera e Hymenoptera. As ordens Coleoptera e Haplotaxida ocorreram em ambos os 
tratamentos.  
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Tabela 2 - Composição, riqueza, abundância, densidade e diversidade da comunidade de macrofauna 
edáfica nas áreas de Sistema Agroflorestal (SAF) e pastagem, em Itirapina, São Paulo, Brasil. 

Classe Ordem 
SAF Pastagem 

N ind/m-2 
N ind/m-2 N ind/m-2 

Arachnida Opiliones 1 16 0 0 1 16 

Chilopoda Lithobiomorpha 2 32 0 0 2 32 

Diplopoda Julida 0 0 3 48 3 48 

Gastropoda Pulmonata 1 16 0 0 1 16 

Insecta 

Blattodea/Sub. Blattaria 5 80 0 0 5 80 

Coleoptera 21 336 20 320 41 656 

Diptera 0 0 1 16 1 16 

Hemiptera/Sub. Homoptera 4 64 1 16 5 80 

Hymenoptera 18 288 0 0 18 288 

Lepidoptera 1 16 5 80 6 96 

Orthoptera 1 16 0 0 1 16 

Malacostraca Isopoda 3 48 0 0 3 48 

Clitellata Haplotaxida 206 3,30 13 208 219 3,51 

Abundância (N) 263,0 43,0 - - 

Média 20.23 3.31 - - 

Densidade (ind/m-2) 4.208 688,0 - - 

Riqueza 11,0 6,0 - - 

Índice de Shannon-Weaver (H) 0,88 1,32 - - 

Índice de Simpson (1-D) 0,37 0,67 - - 

Índice de Pielou (J) 0,37 0,74 - - 

 
Os resultados obtidos por Lima et al. (2010) corroboram com os valores de riqueza, densidade e 

abundância serem maiores na SAF, pois este sistema propicia melhora nas características químicas do 
solo, junto ao aumento nos atributos da abundância e riqueza da macrofauna do solo. Os valores 
reduzidos destes atributos encontrados na pastagem podem ser justificados pelas práticas agrícolas de 
manejo do solo que provocam impactos negativos, resultando na redução da riqueza e densidade da 
macrofauna invertebrada do solo como apresentado por Silva et al. (2006). 

Com relação aos índices de diversidade, a pastagem mostrou-se mais diversa pelo índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H’) (Tabela 2), com menor dominância pelo índice de dominância de 
Simpson (1-D), e maior uniformidade pelo índice de uniformidade de Pielou (J). 

A Classe Clitellata/Ordem Haplotaxida (minhocas) e a Classe Insecta/Ordem Coleoptera 
(besouros) foram utilizadas como indicadores da qualidade de solo. A ordem Coleoptera apresentou a 
abundância total de 41 indivíduos, sendo 21 para o SAF e 20 para a pastagem (Tabela 2). A ordem 
Haplotaxida apresentou a abundância total de 219 indivíduos, sendo 206 para o SAF e 13 para a 
pastagem. Para a ordem Coleoptera não houve diferença na abundância, contudo, para a ordem 
Haplotaxida a diferença foi expressiva. 

A ordem Haplotaxida (minhocas), sendo um dos principais bioindicadores ambientais entre os 
macroinvertebrados edáficos, ocorreu nos dois tratamentos (Tabela 2). As práticas conservacionistas de 
manejo do solo utilizadas no SAF justificam o aumento das populações de minhocas em comparação à 
pastagem, já que estas populações apresentam alta sensibilidade a alterações de uso e manejo do solo 
(LIMA et al., 2010). 
 

CONCLUSÕES: 
Os diferentes manejos do solo diferiram e influenciaram significativamente no estoque de carbono 

e na população macrofauna edáfica. O Sistema Agroflorestal apresentou os maiores valores para o 
estoque de carbono e macrofauna nos atributos de densidade, riqueza, abundância e bioindicadores de 
qualidade do solo em comparação a área com pastagem.  
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