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RESUMO 

 

 

A demanda global por alimentos tem crescido significativamente a cada ano, assim como os 

impactos negativos que o modelo convencional de agricultura vem ocasionando, não somente 

ao meio ambiente, mas à sociedade como um todo. Os sistemas agroflorestais (SAFs), 

caracterizados pelo consórcio de culturas agrícolas com arbóreas, são concebidos como 

relevantes alternativas para o uso eficiente da terra, além de proverem diversos serviços 

ecossistêmicos (SE). Neste contexto, este estudo teve por objetivo realizar o levantamento na 

literatura do estado da arte dos principais serviços ecossistêmicos do solo (SES) avaliados sob 

SAFs, a partir dos critérios estabelecidos, a fim de identificar os serviços e funções 

ecossistêmicas dos solos mais comumente abordados nesta perspectiva. Este levantamento foi 

utilizado como base para realização do estudo de caso em um SAF em fase de implantação, 

desenvolvido em uma propriedade familiar pertencente ao Assentamento Rural Fazenda 

Engenho Novo, localizado no município de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, 

foram estabelecidos indicadores para associação dos dados provenientes de análises 

convencionais de solo, coletadas antes, após 30 e 90 dias da implantação do experimento, em 

duas profundidades diferentes, aos SES composição do solo e estoque de carbono e de 

comparação entre os rendimentos das culturas para o SES provisão de alimentos. Para fins de 

avaliação observou-se por meio de análise estatística a evolução temporal destes indicadores na 

provisão da melhoria na qualidade do solo e no aumento do estoque de carbono, bem como o 

apontamento das culturas que obtiveram melhores rendimentos no SAF. Os SES mais estudados 

sob a perspectiva dos SAFs foram os de ciclagem de nutrientes, regulação climática e controle 

da erosão e as principais funções do solo estudadas foram armazenamento, ciclagem e 

processamento de nutrientes; seguidos pelo estoque de carbono e regulação da composição 

química atmosférica; e retenção de sedimentos. O SAF avaliado demonstrou potencial em 

manter e/ou melhorar os SES de composição do solo e sequestro de carbono. Em relação ao 

SES de provisão de alimentos, as culturas que obtiveram os melhores rendimentos foram o 

quiabo, seguido pelo feijão de porco, couve e salsa. 

 

 

Palavras-chave: Agrofloresta, SAF, Composição do Solo, Sequestro de Carbono, Provisão de 

Alimentos 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The global demand for food has grown significantly each year, as well as the negative impacts 

that the conventional model of agriculture has been causing, not only to the environment, but 

to society as a whole. Agroforestry Systems (AGFs), characterized by the consortium of 

agricultural crops and trees, are conceived as relevant alternatives for the efficient use of land, 

besides providing diverse ecosystem services (ES). In this context, this study aimed to survey 

the state of the art of the main soil ecosystem services (SES) evaluated in AGFs, based on the 

established criteria, in order to identify the services and soil ecosystem functions of the most 

commonly used in this perspective. This survey was used as the basis for the case study in an 

initial phase of implementation, developed in a family property belonging to the Fazenda 

Engenho Novo Rural Settlement, located São Gonçalo city, State of Rio de Janeiro. For this, 

indicators were established for association data from the conventional soil analyzes, collected 

before, after 30 and 90 days of the experiment implantation, at two different depths, the SES 

soil composition and carbon sequestration and comparison between the yields of the crops for 

the SES food supply. For the purpose of evaluation, the temporal evolution of these indicators 

in the provision of the improvement in the soil quality and in the increase of the carbon stock, 

as well as the indication of the crops that obtained the best yield in the AGF were observed 

through statistical analysis. The most studied SES from the perspective of AGFs were nutrient 

cycling, climate regulation and erosion control, and the main soil functions studied were 

storage, cycling and nutrient processing; followed by carbon stock and regulation of 

atmospheric chemical composition; and sediment retention. The evaluated AGF has 

demonstrated potential in maintaining and / or improving the SES soil composition and carbon 

sequestration. About the SES food supply, the crops that obtained the best yields were okra, 

followed by jack bean, cabbage and parsley. 

 

 

 

Keywords: Agroforestry, AGF, Soil Composition, Carbon Sequestration, Food Provision. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população mundial, atualmente em cerca de 7,6 bilhões de pessoas, deverá chegar a 

8,6 bilhões em 2030, 9,8 bilhões em 2050 e 11,2 bilhões em 2100 (ONU, 2017). Para atender à 

demanda mundial por alimentos, estima-se que a produção agrícola terá que aumentar em mais 

de 60% até meados do século XXI (FAO, 2016). Dados como estes, juntamente com os 

problemas advindos da dinâmica do uso e ocupação do solo, evidenciam a necessidade de 

mudanças na forma de gerir as terras agricultáveis. 

O papel multifuncional dos ecossistemas na paisagem rural tem sido questão recorrente 

em diversos debates ao redor do mundo. Considerada a maior avaliação já realizada sobre a 

saúde dos Ecossistemas, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2003), teve como intuito 

analisar as variadas consequências das mudanças nos ecossistemas sobre o bem-estar humano, 

assim como estabelecer uma base científica que fundamentasse as ações necessárias para 

assegurar a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas e suas respectivas contribuições 

para o bem-estar humano (RIGHI et al., 2015). 

O conceito da abordagem dos Serviços Ecossistêmicos (SE) surgiu a partir de trabalhos 

que reuniram economistas e ambientalistas que vinham acompanhando o aumento da 

degradação ambiental e buscavam uma forma de integrar diversos indicadores ambientais para 

dar uma resposta condizente em relação aos impactos da degradação ambiental na qualidade de 

vida e bem-estar da sociedade. 

De todos os componentes ambientais, talvez o solo seja um dos que mais permite a 

provisão de serviços ecossistêmicos múltiplos, tais como sequestro de carbono, regulação 

hídrica, do clima, manutenção da biodiversidade, controle à erosão, dentre vários outros. Desta 

forma, avanços nas ciências dos solos são necessários para compreender toda a amplitude de 

atuação dos Serviços ecossistêmicos do solo (SES), principalmente por estes serviços se 

manifestarem a partir das diferentes escalas no ambiente, que variam desde a escala microns 

(habitat para microorganismos), passando pela escala de paisagem (mitigação dos efeitos no 

ambiente), até a escala global (DOMINATI et al., 2010). Os processos de perda dos SES podem 

ocorrer de diversas formas e a longo prazo. De acordo com Jose (2009), dependendo do nível 

de degradação do ecossistema, não há condições destes se recuperarem sem uma intervenção 

de caráter conservacionista. 

Dentre os sistemas de produção agropecuária conservacionistas, destacam-se os 

Sistemas Agroflorestais (SAFs). Estes são vistos como sistemas que promovem benefícios 

ambientais e produtos de interesses econômicos como parte de uma paisagem rural 
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multifuncional, por meio da utilização de espécies arbóreas integradas à produção agropecuária. 

Contudo, são importantes estudos que possam avaliar os impactos destes sistemas 

conservacionistas no ambiente e verificar quais são os benefícios financeiros fornecidos aos 

proprietários (FAO, 2007). 

Os processos de degradação do solo, como erosão do solo e perda de fertilidade, são 

questões que vem afetando a produção de alimentos há milênios, convergindo em prejuízos ao 

bem-estar humano. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO e 

ITPS, 2015) identificou as 13 principais causas da degradação do solo. Além disto, constatou-

se que o uso exploratório do solo se intensificou nas últimas décadas por conta da pressão 

antropogênica. A degradação contínua do solo causou historicamente a desaparecimento de 

numerosas civilizações (MONTGOMERY, 2007). Portanto, a gestão da terra pode determinar 

como o planeta irá prover os recursos para sustentar a vida no futuro. De acordo com Costanza 

et. al, (1997) a biosfera produz a cada ano bens e serviços ambientais à humanidade de 

aproximadamente 33 trilhões de dólares. Este valor, na época do estudo, era quase duas vezes 

o Produto Interno Bruto (PIB) global, de 18 trilhões de dólares. Nas florestas da Mata Atlântica, 

excluindo-se os bens, esse valor correspondia a 1.652 dólares por ano, por hectare 

(STEENBOCK et al, 2013). Portanto, a manutenção dos SE tem implicações de caráter social 

e econômico. Enquanto esse debate é incrementado por fatores econômicos, sociais e 

ambientais, tomadores de decisão de políticas conservacionistas, em várias partes do mundo, 

têm apostado na compensação dos benefícios ambientais dos processos produtivos ou na 

valorização da conservação, a partir do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Assim, caso não haja mudança nos padrões produtivos e de consumo e caso não seja 

possível produzir alimentos, fibras, madeira e outros produtos no mesmo espaço em que se 

produza biodiversidade e estoques positivos de carbono, a escassez de recursos naturais pode 

se tornar realidade ainda antes de 2050 (EWING et al., 2009). Para evitar essa situação, é 

fundamental que haja um expressivo aumento da implementação de práticas produtivas que 

gerem fertilidade do solo, biodiversidade, fixação de carbono e bem-estar humano 

(STEENBOCK et al., 2013). 

Portanto, pesquisas que visem avaliar de forma qualitativa e quantitativa a provisão dos 

SES, por meio da implantação de SAFs são de extrema importância para o avanço do 

conhecimento sobre os reais benefícios ambientais proporcionados por estes sistemas, aliado 

ao desenvolvimento de uma conjectura que possibilite aumentar a eficiência da produção 

agropecuária, refletindo em melhores condições de vida à todos os envolvidos. 
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1.1. HIPÓTESE 

 

É possível analisar os impactos de sistemas agroflorestais em fase de implantação nos 

SES de composição do solo, sequestro de carbono e provisão de alimentos, tendo como base 

um levantamento bibliográfico realizado em bases nacionais e internacionais e a partir de 

análises convencionais de solo e de produtividade das culturas realizados na área de estudo.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

 

Identificar os principais serviços e funções ecossistêmicas dos solos sob SAFs na 

literatura e analisar a provisão dos SES de composição do solo, sequestro de carbono e provisão 

de alimentos sob SAF em fase de implantação no município de São Gonçalo - RJ.  

 

 Objetivos Específicos  

 

1. Levantar na literatura internacional e nacional os SES e as respectivas funções do 

solo mais comumente estudados em SAFs; 

2. Correlacionar os indicadores convencionais de análise de solo aos SES de regulação 

(composição do solo, sequestro de carbono); e da análise de produção das culturas 

ao SES de provisão (provisão alimentos); 

3. Analisar a evolução dos SES de regulação (composição do solo, sequestro de 

carbono) em tratamento adensado, a partir de índices de SES obtidos na literatura; e 

de provisão (provisão de alimentos) com base na quantidade produzida de cada 

cultura. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 

 

Desde o surgimento da vida humana na superfície terrestre, os seres humanos 

dependeram, direta ou indiretamente, do estado do capital natural ou de ecossistemas saudáveis, 

bem como do fluxo de bens e serviços providos pela sua dinâmica, que vem a ser também fontes 

de bem-estar (PARRON et al, 2015). Pelo fato de que a atual escala de intervenção antrópica 

na dinâmica dos ecossistemas pode alterar significativamente o fluxo de benefícios gerados 

pelo sistema natural, alertou a comunidade científica para a necessidade de mais estudos que 

abordassem o tema. De acordo com Capra (2005), 

esgotando nossos recursos naturais e reduzindo a biodiversidade do planeta, 

rompemos a própria teia da vida da qual depende o nosso bem-estar; 

prejudicamos, entre outras coisas, os preciosos serviços ecossistêmicos que a 

natureza nos fornece de graça – o processamento de resíduos, a regulação do 

clima, a regeneração da atmosfera, etc. Esses processos essenciais são 

propriedades emergentes de sistemas vivos não-lineares que só agora estamos 

começando a compreender, e agora mesmo estão sendo postos em risco pela 

nossa busca linear de crescimento econômico e consumo material. 

Os Serviços Ecossistêmicos (SE) compreendem os bens, produtos e serviços oriundos 

dos ecossistemas e contribuem para o bem-estar das populações humanas. Uma das primeiras 

definições é a de Daily (2000), em que os SE são os serviços prestados pelos ecossistemas 

naturais e as espécies que os compõem na sustentação e no preenchimento das condições para 

a permanência da vida humana na Terra. Definição parecida foi adota e disseminada por MEA 

(2003), que os SE são um conjunto de benefícios que os seres humanos obtêm dos ecossistemas. 

Para uma melhor avaliação dos SE se deve levar em consideração a multifuncionalidade 

da paisagem, ou seja, a capacidade da paisagem em fornecer bens e serviços que satisfaçam as 

necessidades da sociedade (BARKMANN et al., 2004). Estes conceitos podem ser abordados 

quando se deseja avaliar os serviços gerados por meio da agricopecuária por exemplo, foco 

deste trabalho. O desafio atual é atender às demandas alimentares de uma população em 

crescimento, mantendo e aumentando a produtividade dos sistemas agropecuários, sem 

prejudicar ainda mais e, idealmente, melhorando a provisão de SE (SANDHU, 2005). 

O termo serviços ambientais tem sido compreendido como os benefícios ambientais 

resultantes das intervenções intencionais da sociedade na dinâmica dos ecossistemas 
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(MURADIAN et al., 2010). Portanto, estes serviços são oriundos de ações conservacionistas 

por parte da sociedade, muitas delas no meio rural e tem sido bastante utilizado principalmente 

em políticas públicas (PRADO et al., 2010). Este termo vêm sendo adotado no Brasil de forma 

gradual, tanto pela comunidade científica como pelos tomadores de decisão.  

O conceito de serviços ambientais é frequentemente considerado sinônimo de SE, 

entretanto alguns autores os consideram de forma distinta (TURETTA et al., 2010). Observa-

se na literatura que ainda não há um consenso sobre a diferenciação destes termos. Por outro 

lado, no Projeto de Lei sobre a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA, 

PL 792/2007), buscam diferenciar estes termos. Os serviços ecossistêmicos são definidos como 

benefícios relevantes para a sociedade, gerados pelos ecossistemas e os serviços ambientais são 

aqueles que podem favorecer a manutenção, a recuperação ou o melhoramento desses 

benefícios (MUNK, 2015), contanto o termo serviços ambientais é mais utilizados que SE, 

quando se referem aos PSA, por se relacionarem diretamente com práticas e ações humanas 

(JARDIM, 2010). No presente estudo foi adotado o termo SE, visto que este termo é o mais 

utilizado atualmente na comunidade científica, nacional e internacional. 

Os SE têm sido enquadrados em várias categorias por diversos autores, em todo caso 

tomando como base principalmente a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2003), que 

teve como objetivo avaliar as consequências das mudanças nos ecossistemas para o bem-estar 

humano. Este modelo classifica os SE em 4 (quatro) categorias, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Classificação dos Serviços Ecossistêmicos pela classificação MEA. 

                 Categorias Exemplos de SE 

Serviço de suporte 

Manutenção da biodiversidade; Manutenção do ciclo de 

vida (ciclagem de nutrientes e da água/fotossíntese); 

Formação do solo. 

Serviços de provisão 

Alimentos; Fibras/Madeiras; Recursos Genéticos; Recursos 

Medicinais; Recursos Ornamentais; Recursos Energéticos; 

Água potável. 

Serviços de regulação 

Regulação da qualidade do ar; Regulação do clima 

(incluindo sequestro de C); Regulação dos fluxos de água 

(enchente/seca); Purificação da água, Fertilidade do solo; 

Prevenção da erosão; Controle biológico (doenças/pragas); 

Polinização; Prevenção de desastres; Controle de resíduos. 

Serviços culturais 
Valores estéticos (paisagem); Recreação e turismo; Valores 

espirituais e religiosos; Valores educacionais/culturais. 

Fonte: MEA (2003). 

 

As propostas realizadas por meio do MEA representaram uma importante mudança para 

os esforços na busca de conceber o meio ambiente em uma escala global e propor medidas no 

âmbito político e econômico. O seu conceito central de serviços ambientais, por exemplo, ao 

mesmo tempo em que enfatiza uma abordagem antropocêntrica e utilitária, propõe um quadro 

centrado na dependência humana, não apenas nos recursos, mas no próprio funcionamento do 

ecossistema, contribuindo para tornar visível uma ampla gama de funções ecológicas e 

biofísicas tomadas para como concedidas a sociedade (MACEDO, 2017). O MEA contribuiu 

para uma compreensão mais ampla da grande escala de impactos humanos, suas pegadas e suas 

consequências econômicas e sociais atuais e futuras. (Brondízio et al., 2010). 

Já a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), elaborada 

por Haines-Young e Potschin (2013), propôs uma classificação internacional para os serviços 

ecossistêmicos, com o objetivo de atender as diferentes perspectivas que evoluíram em torno 

deste conceito, e vem sendo amplamente aceita e aplicada em diversos estudos. De acordo com 

o CICES, os SE são definidos como as contribuições que os ecossistemas fazem para o bem-

estar humano a partir da interação de processos bióticos, e se estrutura nas seções de serviços 
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de provisão, serviços de regulação e manutenção e serviços culturais. Assim sendo, as 

seções se fragmentam em divisões e posteriormente em grupos, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Estrutura hierárquica das categorias dos Serviços Ecossistêmicos pela classificação 

CICES. 

Sessão Divisão Grupo 

Provisão 

Nutrição 
Biomassa 

Água 

Materiais Biomassa, Fibra e Água 

Energia 
Biomassa-fontes de energia 

Energia mecânica 

Regulação e 

Manutenção 

Mediação de resíduos, 

tóxicos e outros incômodos 

Mediação por biota 

Mediação por ecossistema 

Mediação de fluxos 

Fluxo de massa 

Fluxo de líquidos 

Gases / Fluxo de ar 

Manutenção de condições 

químicas, biológicas e físicas 

Manutenção de ciclo de vida, 

habitat e gene de proteção 

Pragas e doenças 

Formação do solo e composição 

Condições de Água 

Composição Atmosférica e 

Regulação do clima 

Cultural 

Interação física e intelectual 

com ecossistemas terrestres / 

marinhos (Definições 

ambientais) 

Interações físicas e experienciais 

Interações intelectuais e de 

representação 

 

Espiritual, simbólico e outras 

interações com ecossistemas 

terrestres / marinhos 

(Definições ambientais) 

Espiritual e/ou emblemática 

Outras saídas culturaus 

Fonte: CICES v 4.3 (2013) 
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 Sabe-se que muitas pesquisas têm seu foco na valoração dos SE, o que vem a 

possibilitar a ampliação do conhecimento sobre a aplicação destes em termos econômicos ou 

monetários (CHAN et al, 2012). De acordo com Satterfield e Goldstein (2012), existe ainda um 

grande gargalo na valoração dos SE, especialmente quanto aos valores associados aos serviços 

culturais e espirituais. A definição da maioria das categorias de serviços culturais são vagas e, 

para muitos deles, é difícil estabelecer relações significativas entre as estruturas e funções do 

ecossistema e a satisfação das necessidades e desejos humanos (Daniel et al., 2012). 

Há um consenso entre diversos autores que os serviços ecossistêmicos são benefícios 

gerados pela natureza em prol do bem-estar humano. Apesar do crescente uso destes conceitos 

pela comunidade acadêmica, abordagens que contemplem de forma interdisciplinar, sistêmica 

e dinâmica os SE devem ser aperfeiçoadas a fim de fornecer informações mais práticas e 

acessíveis aos tomadores de decisão (PRADO et al., 2016). 

Logo a manutenção dos SE, ou seja, a capacidade dos ecossistemas em manter 

condições ambientais fundamentais para a preservação do ambiente e de gerar bem-estar às 

gerações atuais e futuras, dependem da adoção de práticas conservacionistas, mitigando os 

impactos negativos do crescimento econômico e populacional sobre os ecossistemas. 

 

2.1.1. Serviços Ecossistêmicos do Solo (SES) 

 

Sendo a base para a vida e sustentação dos seres vivos, animais e vegetais, incluindo o 

próprio homem, o solo possui múltiplas funções no ambiente, como substrato para produção 

agrícola, regulador dos fluxos de água, gases e energia, filtro e tampão para materiais em 

decomposição e é, também, fundamental às obras de engenharia (SINGER e EWING, 2000). 

Sua capacidade de funcionar adequadamente no desempenho dessas funções é referida como 

“qualidade do solo” (KARLEN et al., 1997). Assim, além da importância para a produção de 

alimentos, o conceito de qualidade do solo está ligado ao funcionamento global do ecossistema. 

Diversas ações contribuem para a alteração dos processos ecológicos que promovem os 

SES, assim o desempenho das funções do ecossistema do solo é visto como o resultado das 

relações da vida no complexo sistema que ele consiste (CARDINALE et al, 2012). Como o solo 

é um sistema que integra os recursos hídricos, a produção agropecuária, a energia, o clima e a 

biodiversidade, alterações significativas no solo tendem a gerar impactos diretos ou indiretos 

sobre os SES, e que, consequentemente, refletem no bem-estar humano (MCBRATNEY et al., 

2014). 
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Muitos trabalhos têm mostrado que existem interações entre os nutrientes e outros 

fatores de produção, ou seja, um ou mais nutrientes exercem influência mútua ou recíproca. 

Essa influência pode ser positiva (sinérgica), ou em contrapartida serem negativas 

(antagônicas), onde um fator ou nutriente limita a ação de outro nutriente. Estes efeitos 

dependem diretamente das concentrações existentes e das modificações provocadas na 

disponibilidade dos nutrientes pelo uso do solo (DIBB e THOMPSON, 1985). 

Apesar do desafio de compreender a multifuncionalidade dos solos nos ecossistemas, 

diversas equipes de pesquisa ao redor do mundo vêm desenvolvendo ferramentas integradas 

para avaliar, mapear e modelar os SES (PRADO et al., 2016). Entretanto apenas algumas novas 

ferramentas de modelagem consideram os SES em diferentes escalas, levando em consideração 

sua multifuncionalidade. Indicadores contribuem para entender o atual estado do solo e avaliar 

os efeitos negativos ou positivos de mudanças no uso e cobertura da terra (PULLEMAN et al., 

2012), o que pode afetar a provisão de SES. 

O manejo do solo é parte importante na provisão dos SES. Os fertilizantes minerais e 

orgânicos podem compensar condições de baixos teores de nutrientes em um solo, bem como 

a drenagem pode remediar excesso de umidade no solo ou sais oriundos da lixiviação e o cal 

ou o gesso podem corrigir solos muito ácidos ou altamente sódicos. No entanto, essas 

intervenções sempre têm um custo em termos de mão-de-obra e insumos, bem como podem ter 

efeitos colaterais negativos se mal utilizados, como a contaminação dos lençóis freáticos (FAO 

e ITPS, 2015). 

De acordo com Daily (2000), um dos precursores no estudo da importância dos SES, 

pode-se destacar os seguintes SES e suas respectivas funções: (1) Moderação do ciclo 

hidrológico e efeito tampão, no qual a MOS (Matéria Orgânica do solo), húmus e argila estão 

diretamente relacionados com a movimentação hídrica no solo. A MOS apresenta também a 

capacidade de doar e receber íons H+, que tem como efeito a manutenção da variação de pH 

dentro de uma faixa próxima à neutralidade; (2) Suporte a vegetação terrestre, onde as plantas 

dependem da estrutura do solo para nutrição e suporte físico; (3) Retenção e disponibilidade de 

nutrientes às plantas, na qual a capacidade de troca do solo (argila, húmus) é crucial para regular 

a fertilidade; (4) Depósito de resíduos orgânicos e MOS, visto que os solos tem papel 

fundamental na decomposição e reciclagem de organismos mortos, tornando inofensivos 

muitos patógenos humanos; (5) Renovação da fertilidade do solo, onde a reposição de nutrientes 

(N, P, K, S, Ca, Mn, entre outros) ocorre naturalmente por meio da ciclagem de nutrientes 

através do trabalho de bactérias e microrganismos; (6) Regulação dos principais ciclos de 

elementos químicos que ocorrem na dinâmica da Terra, nos quais o solo é um fator-chave na 
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regulação e fixação de nutrientes tais como carbono, nitrogênio, enxofre, bem como regulação 

do clima. A Tabela 3 apresenta um maior detalhamento quanto aos tipos de SES, classificação, 

e suas respectivas funções.  

 

Tabela 3. Classificação dos serviços ecossistêmicos do solo e suas respectivas funções.  

Serviço Função do solo Serviço ecossistêmico do solo 

Suporte 

Suporte à vegetação terrestre Produção primária 

Processo de formação do solo Formação e renovação do solo 

Armazenamento, ciclagem e 

processamento de nutrientes e 

distribuição às plantas 

Ciclagem de nutrientes 

Estruturas de apoio à ocupação e 

atividades humanas 
Suporte às atividades humanas 

Provisão 

Habitat para populações residentes e 

transitórias (componente para habitats 

terrestres) 

Refúgio e manutenção da 

biodiversidade 

Retenção e abastecimento de água na 

paisagem rural 
Armazenamento de água 

Crescimento e produção de plantas 

Provisão de alimentos, fibras, 

combustíveis e madeira 

(biomateriais) 

Fornecimento de materiais de origem 
Fornecimento de matérias-primas 

de origem mineral 

Fonte de materiais e produtos 

biológicos (biota do solo) 

Biodiversidade e recursos 

genéticos 

Regulação 

 

Regulação da população (biota do solo) 

para controle de pragas, patógenos e 

doenças 

Controle de possíveis pragas e 

patógenos 

Eliminação e decomposição de 

resíduos e poluentes 

Ações de reciclagem e 

remediação 

Purificação e amortecimento de água Regulação da qualidade da água 

Regulação dos fluxos hidrológicos, 

amortecimento e moderação de ciclo 

hidrológico 

Regulação do abastecimento de 

água e controle de cheias e 

inundações 

Estoque de carbono, regulação da 

composição química atmosférica e 

processos climáticos 

Regulação dos gases de efeito 

estufa (GEE) atmosférico e 

regulação climática 

Retenção de sedimentos Controle de erosão 

Cultural 

Apoio a atividades recreativas Recreação 

Apoio a atividades não-comerciais 

Desenvolvimento de recursos 

cognitivos, estéticos, 

educacionais, experiências e 

atividades espirituais e científicas 

Possui registro arqueológico de 

ocupação terrestre e civilizações 

Patrimônio 

Herança histórico e cultural 

Fonte: Adaptado de Prado et al. (2016). 
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Esses processos integrados (ciclagem de nutrientes, produção contínua de materiais 

orgânicos, refúgio da manutenção e biodiversidade, controle de erosão, aumento da matéria 

orgânica do solo, regulação na qualidade da água, entre outros) atuam sinergicamente para a 

melhoria dos SES, e consequentemente, da qualidade do sistema solo (PADOVAN, 2017).  

De acordo com Silva et al. (2012), foram identificados melhorias no SES de Ciclagem 

de nutrientes a partir de aumentos nos indicadores apontados, tais como estoques de nitrogênio, 

fósforo, potássio e magnésio analisados na serapilheira em SAFs, assemelhando-se aos teores 

encontrados na mata e superiores em relação à área onde houve implantação de culturas anuais. 

Já Freitas et al. (2012) verificaram mudanças significativas nos SES de composição do solo em 

SAF, destacando-se: incremento nos teores de matéria orgânica, menor densidade do solo e da 

resistência à penetração, comparado com área de pastagem e área de lavoura. 

O aumento dos estoques de carbono no solo é comumente associado à redução dos 

efeitos negativos das mudanças climáticas, entretanto a presença de carbono no solo e na 

biomassa vegetal pode ser benéfica também para outras funções ecossistêmicas e serviços 

ambientais (PARRON, 2017). Quando comparada às práticas de agricultura intensiva 

convencional, técnicas conservacionistas podem levar à redução das emissões de GEE, 

simultaneamente, diminuir o consumo de combustíveis durante o processo de produção, 

aumentando os estoques de carbono orgânico (CO) no solo, de forma a prover os SES 

relacionados ao sequestro de carbono e de regulação climática (STAVI e LAL, 2013). 

Estudos com uma abordagem integradora entre os SES que contemplem provisão de 

alimentos, diversidade biológica, estabilidade funcional, e a capacidade de estoque de carbono 

tornam-se essenciais para inferir sobre a potencialidade de diferentes sistemas de produção na 

mitigação dos efeitos negativos associados às mudanças climáticas (JANTZ et al., 2014; 

PADOVAN et al., 2017). 

Embora historicamente o papel do solo não tenha sido valorizado, no quesito dos SE, 

pesquisas abordando o tema tem sido mais frequentes nas últimas décadas (ROBINSON et al., 

2014). De acordo com Willemen et al. (2015), o desenvolvimento crescente de ferramentas para 

auxiliar a integralização dos SES em suas diversas funções impulsionou este aumento. Todavia, 

ainda é possível perceber que o acesso a estas ferramentas, principalmente no quesito dos SE 

que tenham o solo como seu alvo de avaliação, ainda são voltados majoritariamente à 

comunidade científica. Logo, o acesso a estes instrumentos (ferramentas) devem ser 

incentivados, por meio da simplificação dos conteúdos pertinentes a cada SES e da 

padronização da classificação dos mesmo, para que assim os tomadores de decisão possam 

compreender os avanços já realizados nestes quesitos, bem como a respectiva provisão de 
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funções ecossistêmicas que proporcionam uma melhoria na qualidade de vida e no bem-estar 

da sociedade. 

 

2.2. SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

 

Os SAFs constituem-se em agroecossistemas fundamentados em princípios de 

diversidade biológica, ciclagem de nutrientes, sucessão ecológica e na reprodução das 

dinâmicas dos ecossistemas. Podem ser aplicados para uma série de finalidades como quebra-

ventos, sombreamento para culturas e animais, consorciação de culturas, recuperação de áreas 

degradadas, reposição de florestas e matas, proteção de nascentes e cursos d’água, dentre outros 

(NOTARO, 2014). Tratam-se de sistemas multifuncionais, os quais se apresentam como 

excelente alternativa de preservação e valorização da biodiversidade local. Esta prática pode 

ser adotada de inúmeras maneiras, adaptando-se a diferentes contextos ecológicos e 

socioeconômicos (FOORT e DELOBEL, 2012). 

É possível categorizar os SAFs em três modos distintos, de acordo com sua base 

estrutural, funcional e socioeconômica e ecológica (DANIEL et al., 1999).  De acordo com Nair 

(1993), é possível classificar os SAFs em quatro classes levando em conta a natureza estrutural 

dos componentes: Sistemas agrossilviculturais - combinam árvores com cultivos agrícolas 

anuais; Sistemas agrossilvipastoris - combinam árvores com cultivos agrícolas e animais; 

Sistemas silvipastoris - combinam árvores e pastagens (animais); Outros sistemas - são aqueles 

que não são classificados pelas três classes anteriores. Os primeiros reconhecimentos científicos 

quanto aos benefícios proporcionados pela inserção de árvores na agropecuária surgiram em 

publicações a partir de 1940, quando pesquisadores avaliavam a utilização de árvores em 

sistemas agropecuários, principalmente com intuito de recuperar nutrientes em solos e analisar 

efeitos do controle à erosão (NAIR, 2004). Já a partir da década de 1970, com a criação do 

ICRAF (International Council of Research in Agroforestry), a agrossilvicultura passou a ser 

uma disciplina científica. O ICRAF foi criado em resposta a um estudo visionário realizado em 

meados da década de 1970, conduzido pelo silvicultor John Bene do ICRC (Canada’s 

International Development Centre). O estudo deu origem ao termo agrofloresta (agroforestry) 

e despertou a atenção de todo o mundo para a relevância das árvores nos sistemas de produção 

agropecuários (YOUNG, 1990). 

Sob o ponto de vista econômico, a adoção dos SAFs como modo de produção 

agropecuária pode gerar efeitos positivos como a exigência de poucos ou nenhum insumo 

externo para altas produtividades (SIQUEIRA et al., 2015), maior rapidez no crescimento das 
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espécies arbóreas e maiores índices de adaptação e desenvolvimento de mudas. Devido à grande 

variedade de espécies cultivadas, o risco de grandes perdas na produção é reduzido (FILHO e 

SILVA, 2013). 

Além dos benefícios de ordem ambiental e econômica já enumerados, a opção por 

sistemas agroflorestais pode, ainda, gerar uma série de ganhos sociais, dentre os quais se 

destacam: maior qualidade nutricional dos alimentos, segurança alimentar, quebra do ciclo de 

endividamento do produtor, mitigação da pobreza no meio rural, criação de associações e 

cooperativas, fortalecimento do agricultor familiar, fixação do homem no campo, resgate de 

conhecimentos e da cultura de povos tradicionais (FILHO e SILVA, 2013; STEENBOCK e 

VEZZANI, 2013; SIQUEIRA et al., 2015). Tais ganhos resultam no aumento significativo da 

qualidade de vida do produtor e da comunidade rural. 

Pode-se destacar cinco importantes papéis desempenhados pelos SAFs no tocante a 

conservação da biodiversidade: (1) podem servir de habitat para espécies que toleram 

determinados níveis de perturbação; (2) ajudam a preservar o germoplasma (unidades 

conservadoras de material genético) de espécies mais sensíveis; (3) servem como auxílio para 

reduzir as taxas de conversão do habitat natural, sendo uma alternativa mais produtiva e 

sustentável aos sistemas agropecuários tradicionais; (4) fornecem conectividade entre 

fragmentos, podendo servir de corredores entre outros fragmentos de habitat, e assim suportar 

a integridade destes ecossistemas e a respetiva conservação de espécies florais e faunísticas; e 

(5) ajudam a conservar a diversidade biológica, fornecendo diversos outros SE, como controle 

à erosão e recarga d’água, mitigando assim os processos de degradação e a perda de habitats. 

Portanto, os SAFs têm sido preconizados como sustentáveis, ou seja, capazes de 

produzir para o presente momento, mantendo os fatores ambientais, econômicos e sociais, em 

condições de serem utilizados pelas gerações futuras. Estes sistemas também têm sido 

divulgados como uma alternativa para a recuperação de áreas degradadas, envolvendo não só a 

reconstituição das características do solo, como também a recuperação do solo, no qual envolve 

todos os fatores responsáveis pela produção em harmonia com o ecossistema: o solo, a água, o 

ar, o microclima, a paisagem, a flora e a fauna. (LOCATELLI et al., 2015). 

 

2.2.1. Sistemas Agroflorestais Sucessionais 

 

Diversas propriedades rurais no Brasil desenvolvem os Sistemas Agroflorestais 

Sucessionais que se baseiam na combinação de diferentes espécies lenhosas e agrícolas em 

consórcios guiados pela sucessão natural (ou sucessão biológica), bem como o emprego de 
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técnicas adequadas de manejo (SIQUEIRA, 2015). Os SAFs guiados pela sucessão natural são 

sistemas complexos, onde a estratégia principal é tentar reproduzir a sucessão que ocorre na 

natureza, seguindo a dinâmica de seus ciclos (SIQUEIRA, 2015; GOULART et al., 2016). 

Neste sentido, Götsch (1996) ressalta que os SAFs sucessionais, são tentativas de 

harmonizar as atividades agropecuárias com os processos naturais dos seres vivos, para 

produzir um nível ideal de diversidade e quantidade de frutos, sementes e outros materiais 

orgânicos de alta qualidade, sem o uso de insumos como fertilizantes, pesticidas ou maquinários 

pesados. O objetivo é que cada espécie se desenvolva para aproximar os sistemas agrícolas dos 

ecossistemas naturais.  

Estes sistemas apresentam-se como um sistema de produção que além de produzir 

matéria-prima de interesse para o homem, conserva os recursos naturais, inclusive a 

biodiversidade, sem a necessidade de insumos externos (principalmente fertilizantes e 

agrotóxicos), seguindo assim o caminho para a tão almejada agricultura sustentável 

(PENEIREIRO, 1999). 

A compreensão do mecanismo da sucessão natural é fundamental para o adequado 

planejamento, implementação e manejo de SAFs. Um bom exemplo para se visualizar essa 

dinâmica é o de uma clareira na floresta quando aberta a partir da queda de uma árvore. Ao se 

formar a clareira, uma enorme quantidade e variedade de sementes e propágulos, existentes no 

solo em estado de dormência, passam a receber radiação solar e é exposta a temperaturas mais 

altas. Dessa forma, espécies vegetais pioneiras, secundárias e clímax iniciam o processo de 

germinação, cada uma em um ritmo diferente, através da dinâmica da sucessão natural de 

espécies (NETO et al., 2016). 

No planejamento de SAFs sucessionais, a montagem dos consórcios e seu arranjo 

baseiam-se na sucessão ecológica e na estratificação, isto é, na ocupação de todos os espaços 

verticais (acima e abaixo do chão), ao longo das diferentes fases da sucessão. De forma similar 

ao que ocorre no ambiente natural, é plantado um número de sementes, estacas e propágulos 

superior ao número de indivíduos adultos que se deseja manter no sistema (STEENBOCK e 

VEZZANI, 2013). 

Logo os SAFs desenvolvidos com base no princípio da sucessão natural de espécies são 

uma tentativa de se intervir no meio a partir da observação dos processos naturais preexistentes 

no ecossistema local, no qual diversas espécies vivem consorciadas, numa teia de colaboração 

mútua. Portanto, a implementação dos SAFs, aliado às corretas práticas de manejo, corroboram 

para o pleno desenvolvimento do sistema e a consequente prestação de SE. 
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2.3. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DO SOLO E OS SAFs 

 

A compreensão do ambiente edáfico e suas relações com as plantas é indispensável para 

a criação de sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis. OS SAFs podem atender às 

necessidades humanas de alimentos, fibras e combustíveis, bem como restaurar solos 

degradados e contribuir para a manutenção da biodiversidade (RIGHI et al., 2015). Estes 

sistemas agropecuários oferecem diversas vantagens quanto a prestação de SES, como a 

manutenção da diversidade local de espécies (SCHROTH et al., 2011), a recuperação de áreas 

degradadas (FAVERO et al., 2008), e a viabilidade econômica e obtenção de renda a partir de 

diferentes espécies cultivadas e produtos diversificados durante todos os meses do ano (VIEIRA 

et al., 2007). 

Um grande desafio na recuperação de ecossistemas é incentivar sistemas agropecuários 

de produção conservacionista, ou seja, projetar e adotar mudanças nos atuais modos de 

produção agropecuária a fim de torná-los provedores de SES (PRADO et al., 2014).  

Schroth et al. (2004) fizeram a primeira síntese do papel dos SAFs na conservação da 

biodiversidade em paisagens tropicais, apresentando exemplos de diversos países. Schroth e 

Sinclair (2003) abordaram o aprimoramento da fertilidade do solo pelas práticas agroflorestais. 

Montagnini (2006) centrou-se no potencial de sequestro de carbono dos sistemas agroflorestais, 

utilizando vários estudos de caso ao redor do mundo. 

Os SES prestados pelas práticas agroflorestais, ocorrem em diferentes escalas espaciais 

e temporais. Muitos desses benefícios ambientais derivados da escala da propriedade, ou da 

paisagem rural, são desfrutados pela sociedade em escalas regionais e/ou globais (Tabela 4). 

Os solos sob SAFs tendem a receber os mesmos benefícios que recebem os solos sob 

matas nativas. O solo funciona como um sistema vivo com a função de sustentar a produtividade 

vegetal e animal, manter ou aumentar a qualidade da terra e do ar (STEENBOCK et al., 2013). 

A capacidade do solo em exercer essas funções pode estar associada às ações antrópicas no 

sistema e por esse motivo as ações reducionistas da qualidade do solo tornaram-se uma 

preocupação ecológica global (DORAN e ZEISS, 2000). O aporte contínuo de matéria orgânica 

recebido nos SAFs possibilita a preservação do solo e a manutenção de sua qualidade, sendo 

ferramenta atuante na prestação de SE. 
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Tabela 4. Escalas espaciais de avaliação dos serviços ecossistêmicos providos por SAFs.  

Serviços 

Ecossistêmicos do Solo 

Escala Espacial 

Propriedade/Local Paisagem/Regional Global 

Produção Primária X   

Controle de Pragas e 

doenças 
X   

Enriquecimento do solo X   

Controle à erosão X   

Purificação da água X X  

Controle de enchentes X X  

Sequestro de Carbono X X X 

Biodiversidade X X X 

Cultural X X X 

 

        Fonte: Adaptado de Jose (2009). 

  

Considerado o motor de muitos SAFs, as podas para produção de matéria orgânica (MO) 

e deposição no solo, são processos vitais para melhoria e manutenção da fertilidade dos solos 

nestes sistemas agropecuários, ou seja, o bom manejo da MO é vital para a fertilidade dos solos 

tropicais (RIGHI et al. 2015). MO é toda substância de origem biológica morta no solo, além 

das excreções dos animais. Entretanto, os benefícios da MO para a fertilidade dos solos somente 

são conseguidos durante sua decomposição. É por meio do processo de decomposição que os 

diversos organismos do solo se nutrem da energia contida na matéria orgânica e proporcionam 

uma gama de benefícios para a fertilidade do solo (PRIMAVESI, 1980). 

Outro indicador relacionada à prestação de SE pelo solo, no contexto das mudanças 

climáticas, por ser um dos sumidouros do carbono atmosférico, é o CO no solo, o qual está 

presente em diferentes profundidades do solo, contribuindo assim para sua fertilidade 

(POWLSON, 2011). A verificação de CO no solo como componente na prestação de serviços 

ambientais ainda é tímida e pode ser incentivada, haja vista a existência de modelos de 

mudanças da matéria orgânica do solo (MOS) ao longo do tempo e, inclusive, o cálculo de seu 

estoque já reconhecido em programas de pagamentos por serviços ambientais. (PARRON, 

2015). 

Um outro efeito positivo sobre o solo, a partir do manejo dos SAFs, é o aumento da 

capacidade de trocas catiônicas do solo (CTC). A CTC é a capacidade do solo de reter e liberar 

cátions, assim como funciona também como um sinalizador da fertilidade mineral do solo, ou 
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seja, da disponibilidade de nutrientes no solo, a qual depende também da textura e da quantidade 

de matéria orgânica presente no mesmo. O maior acúmulo de matéria vegetal na superfície do 

solo promove um aumento na decomposição e na mineralização da biomassa na superfície 

(ARÉVALO-GARDINI et al., 2016) e por consequência auxilia na geração dos SES, como por 

exemplo a ciclagem de nutrientes. 

Todavia, embora haja alguns incentivos recentes no contexto dos SE, como o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), principalmente nos países em 

desenvolvimento, o retorno econômico e de benfeitorias diversos para projetos que contemplem 

o sequestro de carbono em sistemas agroflorestais, ainda pode ser muito melhor explorado 

(IZAC, 2003). 

Visto a multifuncionalidade da atuação do solo nos SE, pode-se dizer que alterações no 

fornecimento dos SES dificilmente são medidas de forma direta no campo ou laboratório. As 

propriedades do solo, isoladas ou combinadas, devem ser usadas como quantificadores ou 

indicadores de mudança nos SES, devido ao uso da terra e das práticas de manejo. É importante 

que os indicadores SE sejam precisos, representativos das principais funções do solo (como 

suporte ao crescimento das plantas, regulação dos fluxos de nutrientes e água, habitat para 

biodiversidade do solo, etc.) e que compreendam a complexidade das relações existentes no 

solo, sendo sensíveis às mudanças e que permitam estabelecer limites claros entre a conservação 

ou degradação do ambiente e sua respectiva influência na sociedade, seja na escala local ou 

global. (JOSE, 2009). 
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Bases Nacionais e 
Internacionais

• Alice, BDPA, Infoteca e Sabiia

• ScienceDirect, Scopus e Web of Sciece

Critérios de 
Relevância

• Relevância das bases

• Apenas artigos científicos

• Abordagem dos SE na avaliação dos solos em SAF's

• Classificação dos SE segundo abordagem MEA (2003) ou
CICES (2010)

Avaliação

• Categoria do SE

• Tipo de SE

• Função ecossistêmica do solo associada

• Respostas quanto a provisão de SE

• Referências

• Local de estudo

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. LEVANTAMENTO NA LITERATURA DO ESTADO DA ARTE EM RELAÇÃO AOS 

PRINCIPAIS SERVIÇOS E FUNÇÕES ECOSSISTÊMICOS DE SOLOS 

PESQUISADOS EM SAFs (Etapa 1) 

 

O levantamento bibliográfico contemplou as bases internacionais: Science Direct, 

Scopus e Web of Science; e as nacionais da Embrapa: Alice, BDPA, Infoteca e Sabiia. Os 

termos de busca utilizados foram: “agrofloresta” e “serviços ecossistêmicos” e “solo”, em 

português; e “agroforestry” and “ecosystem services” and “soil”, em inglês, com o período de 

busca incluindo apenas trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2017, com o intuito de se 

trabalhar com publicações mais recentes. Na sequência, foram adotados alguns critérios de 

relevância para a seleção dos artigos obtidos, a fim de se avaliar artigos que tivessem maior 

aderência ao tema. Foram eles: 1) relevância das bases; 2) apenas artigos científicos; 3) que 

aplicavam a abordagem dos SE na avaliação da qualidade do solo sob SAFs; 4) Avaliação da 

qualidade dos solos com base na Classificação MEA ou CICES, como mostra a Figura 1. Foram 

obtidas 15 publicações que melhor atenderam aos critérios estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma contextualizando a metodologia de pesquisa utilizada. 

 

Após aplicação dos critérios, as publicações foram analisadas uma a uma, lendo-se o 

título, o resumo e / ou abstract. Após seleção de artigos potenciais, desenvolveu-se a etapa final, 
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que foi ler na íntegra os artigos selecionados e elaborar uma base de dados com as 15 

publicações mais relevantes, onde extraiu-se dados relativos às categorias de SES, funções do 

solo, serviço ecossistêmico analisado. Os parâmetros utilizados e respostas obtidas nos estudos 

também foram registradas, bem como o local (país) e o ano da publicação, com o intuito de 

compreender a evolução temporal e a distribuição espacial das publicações. 

Para a classificação de cada SES obtido nas publicações selecionadas, foi utilizada como 

base uma adaptação da metodologia de classificação proposta por Prado et al. (2016), presente 

na Tabela 2. Cada uma das 15 publicações selecionadas foi cuidadosamente analisada, com o 

intuito de se identificar as informações necessárias em cada trabalho. Cada publicação avaliou 

um ou mais SES, onde foi possível associar os SES, as funções do solo e o tipo de SES às 

funções e serviços. A escala de tempo utilizada para este levantamento foi estabelecida a partir 

da observação de diversas pesquisas relevantes publicadas a partir do ano de 2010, sendo 

utilizadas como parâmetro de base temporal para as publicações selecionadas neste estudo. 

 

3.2. AVALIAÇÃO DOS SES SOB SISTEMA AGROFLORESTAL EM FASE DE 

IMPLANTAÇÃO (Etapa 2) 

 

3.2.1. Caracterização da Área Experimental  

 

3.2.1.1. Localização 

 

A parte experimental do trabalho foi desenvolvida em uma propriedade rural chamada 

Sítio Girassol, localizada no bairro de Monjolos, no extremo leste do município de São Gonçalo 

– RJ. ....6 A propriedade possui cerca de 10 ha e se destaca pela proposta de abertura para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e para novas tecnologias e métodos de manejo. O 

experimento foi implantado na principal entrada da fazenda, cujas coordenadas são 

22°49'5.84"S e 42°55'58.18"O, sendo possível avistá-lo da Estrada José de Souza Porto, como 

mostra a Figura 2.  

A propriedade está inserida no Assentamento Rural Fazenda Engenho Novo. O 

assentamento conta com cerca de 150 famílias assentadas e as principais atividades econômicas 

desenvolvidas no assentamento são: bovinocultura leiteira e de corte, caprinocultura leiteira, 

olericultura e fruticultura. Os produtos cultivados no assentamento tem como principais 

destinos mercados do município do Rio de Janeiro, bem como da região metropolitana do 

estado do Rio de Janeiro como São Gonçalo, Niterói e Itaboraí.  
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Figura 2. Vista aérea da área de implementação do experimento. 

Fonte: Google Earth (2018). 

 

O terreno no qual ocorreu a implantação do experimento, sofreu o despejo de resíduos 

de construção e demolição no ano de 2012, despois disto permaneceu em pousio. A partir de 

meados de 2013, passou a ser utilizado de forma esporádica como pasto. Foi possível observar 

que a vegetação característica predominante na área, antes da passagem do arado, encontrava-

se em estágio sucessional secundário de regeneração e havia a predominância de espécies 

espontâneas como o mamoneiro (Ricinus communis L.), pinhão roxo (Jatropha gossypifolia) a 

tiririca (Cyperus rotundus) e a crotalária (Crotalaria mucronata). 

 

3.2.1.2. Relevo 

 

A altitude média da área experimental é de aproximadamente 41 metros acima do nível 

do mar. O relevo da região onde está localizado o experimento é do tipo ondulado, apresentando 

pequenos morros. No município de São Gonçalo como um todo, por ser uma cidade com 

dimensões físicas expressivas, as formas de relevo caraterísticas são: morros isolados, serras e 

planícies. Os morros estão espalhados nas direções sul, oeste e leste do município A área das 

planícies localiza-se quase em sua totalidade na parte norte do município. (SACRAMENTO, 

2016). 
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3.2.1.3. Clima 

 

O clima regional é classificado pelo Sistema Internacional de Köppen e Geiger como 

Aw, clima tropical com estação seca no inverno. Caracteriza-se por ter clima 

predominantemente quente, havendo maiores índices de chuvas no verão. As precipitações 

pluviométricas e temperaturas da região (Figuras 3), foram extraídas do website NOAA 

(National Centers for Environmental Information). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:               temperatura média mensal  

                                            precipitação média mensa 

Figura 3. Climograma com a precipitação média mensal e a temperatura média mensal para o município de São 

Gonçalo. 

Fonte: NOAA (2019). 

 

É possível perceber as temperaturas mais baixas entre os meses de abril e outubro, 

período no qual também se encontraram as mais baixas precipitações. Para minimizar os efeitos 

da falta de chuva na área de implantação do experimento, desenvolvido de maio a novembro de 

2017, foi necessário a realização de irrigação constante, uma ou duas vezes por semana, por 

meio de mangueira. A água utilizada foi proveniente de um reservatório da propriedade, 

localizado próximo a área experimental.   

 

3.2.2. Modelo de SAF adotado 

 

O desenho do SAF experimental teve como intuito implantar um modelo de SAF 

sucessional em 6 parcelas, utilizando 3 tipos diferentes de tratamento, no qual diferenciavam-
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se entre si pelo espaçamento entre as mudas. Estas parcelas tinham dimensões de 5,5 x 8 m, 

totalizando 44 m2 cada parcela. A área total do experimento foi de 264 m2. Assim sendo, foram 

distribuídos nas 6 parcelas, os 3 diferentes tipos de tratamentos: adensado, convencional e não-

adensado. Cada tratamento foi contemplado em 2 parcelas, ou seja, cada tratamento teve 2 

repetições.  

Para os espaçamentos no tratamento convencional, foram tomados como referência os 

espaçamentos geralmente indicados em sistemas agrícolas com base na monocultura, entre as 

espécies e consócios utilizados. Já no tratamento adensado, utilizou-se um menor espaçamento 

entre as espécies, de até metade do espaçamento utilizado no tratamento normal, o que gerou 

um maior adensamento de espécies e os ninhos (consórcios). Já no tratamento não-adensado, 

utilizou-se o dobro do espaçamento indicado na agricultura convencional, o que proporcionou 

um maior espaçamento entre as espécies. Cada parcela foi composta por 4 canteiros, sendo dois 

canteiros destinados ao cultivo de hortaliças folhosas, ervas aromáticas e medicinais, 

intercaladas com espécies frutíferas e os dois outros canteiros foram destinados ao cultivo de 

espécies agrícolas anuais consorciadas com espécies frutíferas e semiperenes, como mostra a 

Tabela 4. 

Cada parcelas eram compostas por 4 canteiros, nos canteiros 1 e 3 foram cultivadas, em 

linhas que distanciam-se em 0,50 m umas das outras, mudas de diversas espécies. Já no segundo 

e quarto canteiros foram cultivadas espécies frutíferas, anuais e semiperenes, onde foram 

plantadas espécies de diferentes estratos e ciclos de cultura, como mostra a Tabela 5. Para 

melhor aproveitamento do espaço, utilizou-se a forma de consórcio em ninhos, nos quais, 

dependendo do tratamento, os ninhos distavam 3 m (tratamento não-adensado), 1,5 m 

(tratamento convencional) e 0,75 m (tratamento adensado) entre si. Os ninhos representam 

aglomerados onde duas ou mais espécies eram plantadas próximas umas as outras, com o intuito 

de um melhor aproveitamento do espaço, e possível beneficiamento mútuo entre as espécies. 
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Tabela 5. Indicação das espécies utilizadas nos canteiros implantados em cada parcela. 

 
Nota: *No ninho 4, o quiabeiro foi consorciado a apenas uma espécies frutífera, variando a espécie frutífera de 

acordo com a disponibilidade de mudas.  

 

Para a análise da provisão dos SES sob SAF em fase de implantação, apenas foi 

contemplado o tratamento de espaçamento adensado. Pois a partir da análise de resultados 

apresentados em Santiago (2018), no qual houve a comparação entre os 3 tipos de tratamentos, 

concluiu-se que o tratamento 3, com cultivo mais adensado de espécies, foi o mais eficiente em 

termos de produtividade, bem como de retorno econômico, além de ter promovido melhoria 

nos parâmetros de qualidade do solo, que também ocorreu nos outros tratamento. Por conta 

disto, o tratamento adensando foi definido como o de maior potencial para provisão de SES.  

O distanciamento entre as espécies frutíferas neste tratamento foi de 1 m, como mostra 

a Figura 4. Nos primeiro e terceiro canteiros, foram plantadas hortaliças folhosas e/ou ervas 

aromáticas e medicinais entre os espaços destinados às espécies frutíferas. Para isto, foram 

Canteiros 1 e 3

Intercalados Ninho 1 Ninho 2 Ninho 3 Ninho 4*

abobrinha italiana Cucurbita pepo x

açafrão da terra Curcuma longa x

amoreira Morus nigra x x

bananeira musa paradisíaca x

cana-de-açúcar Saccharum sp x

capim limão Cymbopogon citratus x

cebolinha Allium fistulosum x

chicória Cichorium endívia x

citronela Cymbopogon winterianus x

couve manteiga Brassica oleracea x

feijão de porco Canavalia ensiformis x x

feijões diversos - x x

figueira Ficus carica x x

gravioleira Annona muricata x

jabuticabeira Plinia cauliflora x

laranjeira Citrus sinensis x

limoeiro Citrus aurantifolia x

mamoeiro Carica Papaya x x

mandioca Manihot sp x x

manjericão Ocimum basilicum x

milho Zea sp x

mostarda Brassica juncea x

quiabeiro Abelmoschus esculentus x

romãzeira Punica granatum x

rúcula Eruca sativa x

salsa Petroselinum crispum x

Nome popular Nome Científico
Canteiros 3 e 4
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utilizadas linhas de plantio perpendiculares ao sentido longitudinal do canteiro. No tratamento 

adensado, para espaçamento entre as mudas de couve, chicória, mostarda, manjericão, rúcula, 

capim limão e citronela (Canteiros 1 e 3), foi utilizado uma distância aproximada de 45 cm 

entre as mudas, e de 50 cm entre linhas de mudas. Já para as mudas de salsa e cebolinha foi 

utilizado o espaçamento de 30 cm entre mudas, e de 50 cm entre linhas (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Modelo representativo das parcelas de SAF (Tratamento convencional)  

Fonte: Adaptado de Santiago (2018) 
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Figura 5. Modelo representativo dos canteiros 1 e 3 no tratamento adensado.  

Fonte: Santiago (2018). 

 

 

3.2.3. Coleta de dados convencionais de solo e de produção de alimentos 

 

3.2.3.1.Dados de solos 

As amostras foram coletadas em tempos diferentes com o intuito de se acompanhar a 

evolução dos indicadores químicos no solo, bem como a respectiva alteração na prestação dos 

SES, durante a fase de implantação do experimento. No início de maio de 2017, antecedendo à 

instalação do experimento, realizou-se a amostragem de referência. A segunda coleta foi 

realizada no início de junho e a terceira no início de agosto, totalizando um acompanhamento 

temporal de 90 dias, contemplando assim apenas a fase de implantação do experimento.  

Foram coletadas duas subamostras, nas profundidades de 0-10 (profundidade 1) e 10-

20 cm (profundidade 2), que foram misturadas e homogeneizadas, de acordo com cada 

profundidade, de forma a se obter amostras compostas. Os indicadores químicos analisados em 

laboratório e utilizados para avaliação dos SES foram: pH em água (pHH2O), fósforo assimilável 

(P), potássio trocável (K+), cálcio trocável (Ca2+), magnésio (Mg2+) e matéria orgânica do solo 

(MOS) e a relação C/N. Outros indicadores apresentados na pesquisa, como densidade do solo 

e estoque de carbono, foram estimados com base em função de pedotranferência (PTF) proposta 

por Bocshi (2015). As amostras de solo coletadas foram encaminhadas para análises no 

Tratamento Adensado 



37 

 

laboratório da Embrapa Solos, localizado no bairro do Jardim Botânico – RJ e os métodos de 

análise utilizados foram aqueles constantes no Manual de Métodos de Análise de Solos 

(TEIXEIRA et al., 2017). 

Quanto aos teores de MOS, foi utilizado o Método Walkley-Black (1934) para calcular 

o teor de MOS em g.kg-1, a partir dos dados obtido de CO no solo, como mostra a Equação 1. 

 

                                              MOS = 1,724 x CO                                               (1) 

Onde: 

CO = Carbono Orgânico (g.kg-1) 

1,724= fator de conversão 

 

3.2.3.2.Dados da produção de alimentos  

 

Além dos resultados obtidos nas análises de solo, também foi realizada a análise 

quantitativa da produção obtida no período de maio a novembro de 2017, sendo contabilizados 

uma parte dos produtos colhidos ao longo da realização do experimento. Contabilizou-se a 

produção de quiabo, feijão de porco, couve e salsa; a fim de avaliar o SE de provisão de 

alimentos nas parcelas contempladas com o tratamento adensado. 

Vale ainda destacar que devido ao curto tempo do experimento, a colheita de inúmeras 

espécies vegetais de ciclo de culturas mais longo não foram realizadas no período de pesquisa 

contemplado e, consequentemente, não constam nas análises apresentadas.  

 

3.2.4. Associação dos dados convencionais aos SES 

 

Com base nos SES, funções e indicadores mais frequentes identificados na literatura 

(Etapa 1) e nos indicadores convencionais de solo obtidos na etapa 3.2.3, os mesmos foram 

associados a duas categorias de SE: regulação (composição do solo e sequestro de carbono) e 

provisão (provisão de alimentos). Foi dada preferência pela classificação proposta por MEA 

(2003), por ter sido referência na maior parte das publicações avaliadas na Etapa 1.  

É preciso explicar aqui que o SES composição do solo vai além da fertilidade, mas que 

se optou utilizar esta denominação de SES, aplicando-se para sua avaliação apenas os dados de 

fertilidade, que eram os que se tinha disponíveis, a partir da análise convencional de solo. Para 

análise do SES de composição do solo, a metodologia baseou-se na nos teores de pHH2O, P, K+, 

Ca2+, Mg2+, C/N e MOS.   
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Para avaliação do SES de sequestro de carbono, foi necessário inicialmente estimar os 

dados referentes à densidade do solo, pois não se obteve este dado a partir das análises 

convencionais de solo.  

Os valores relativos a densidade do solo foram calculados utilizando a função de 

pedotransferência (PTF), a partir de outras variáveis mais comumente presentes nas análises 

convencionais. Com o intuito de minimizar possíveis erros no cálculo da densidade do solo, e 

consequentemente do estoque de carbono, foi utilizado a função de PTF (Equação 2), de acordo 

com Boschi (2015):  

 

𝐷𝑆 = 1,112 + (0,0002913 × 𝐴𝑟𝑒𝑖𝑎) − (0,007817 × 𝐶𝑂) 

−(0,0002217 × 𝐴𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 + (0,06125 × 𝑝𝐻) 

 

Onde: 

 

DS = densidade do solo em determinada profundidade (kg.dm-3) 

Areia = teor de areia fina da profundidade amostrada (g.kg-1) 

CO = teor de carbono orgânico da profundidade (g.kg-1) 

Argila = teor de argila em determinada profundidade (g.kg-1) 

pH = teor de pH em água na profundidade amostrada. 

 

Após os valores estimados de densidade do solo, foi possível calcular a evolução do 

estoque de carbono na área experimental ao longo do tempo, por meio da Equação 3 

(Veldkamp, 1994): 

 

                               𝐸𝐶 = (𝐶𝑂 × 𝐷𝑆 × 𝑒) × 10−1                               (3) 

 

Onde:   

EC = Estoque de carbono em determinada profundidade (mg.ha-1); 

CO = teor de carbono orgânico na profundidade amostrada (g.kg-1); 

DS = densidade do solo da profundidade (kg.dm-3); 

e = espessura da camada considerada (cm). 

 

(2) 



39 

 

Portanto os valores referentes ao EC foram obtidos pela multiplicação da concentração 

dos dados de CO, pela densidade aparente da camada do solo e pela espessura da camada, como 

mostra a equação 3. Como havia ausência dos dados referentes a DS, foi utilizada a estimativa 

por meio de cálculos de PTF, no qual, por meio do modelo selecionado para realização da 

estimativa, diagnosticou-se que os erros detectados na estimativa de DS por meio da PTF não 

se propagam no cálculo de EC. Como visto, as PTF permitem obter a densidade, utilizando 

valores conhecidos de textura, C, pH, argila, areia, entre outros, dependendo do modelo de 

cálculo utilizado. Pode-se ainda estimar a densidade média do perfil ou por tipo de solo, uma 

vez que a densidade é uma das propriedades que não tem grandes variações.  

A Tabela 6 apresenta o resumo das relações entre os indicadores e os SES a partir da 

utilização dos dados convencionais de solo e provisão de alimentos, onde a base metodológica 

para a denominação dos SES de provisão de alimentos, composição do solo e sequestro de 

carbono, desenvolveu-se a partir da adaptação dos conceitos metodológicos propostos por 

Prado et al. (2016) e Vasconcellos e Beltrão (2017), ambos elaborados com base na 

classificação MEA (2003), nos quais esta pesquisa baseou-se para definição dos Grupos de SE, 

SES e funções do solo. A partir dos conceitos de classificação definidos, utilizou-se como base 

para associar os indicadores e as unidades aos SES, a adaptação da metodologia de classificação 

de SES proposta por Kearney et al. (2017). 

O intuito deste modelo de classificação foi avaliar os SES analisados na área 

experimental com a mesma base de classificação utilizada no levantamento bibliográfico, onde 

utilizou-se os parâmetros de Grupo de SE, SES e funções do solo, com base na classificação 

MEA (2003).  Já a classificação realizada por Kearney et al. (2017), utilizada como base para 

construção dos indicadores nesta pesquisa, se basearam na classificação proposta pelo CICES 

(HAINES-YOUNG e POTSCHIN, 2010), portanto construiu-se a metodologia de classificação 

objetivando associar os dados convencionais disponíveis à provisão dos SES, como mostra a 

metodologia de classificação apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6. Metodologia de classificação dos SES a partir de indicadores convencionais. 

Grupo de 

SE 
SES 

Função 

Ecossistêmica 

do Solo 

Indicador de SE Unidade 

Provisão 
Provisão de 

alimentos 

Produção e 

desenvolvimento 

de culturas 

Quiabo 

Feijão de porco 

Couve 

Salsa 

kg 

kg 

kg 

kg                      

Regulação 

Composição do 

Solo 

Qualidade 

nutricional para o 

desenvolvimento 

das culturas 

 

pH em água 

Fósforo assimilável 

Potássio trocável 

Cálcio trocável 

Magnésio trocável 

C/N 

MOS 

 

 

un. de pH 

mg.kg-1 

cmol kg-1 

cmol kg-1 

cmol kg-1 

- 

dag.kg-1 

 

Sequestro de 

carbono 

Estoque de 

Carbono e balanço 

de gases 

atmosféricos 

 

Estoque de Carbono 

 

   

 

   g.kg-1 

 

 

Fonte: Adaptado de Prado et al. (2016), Vasconcellos e Beltrão (2017) e Kearney et al. (2017). 

 

3.2.5. Evolução dos SE de regulação e provisão sob sistema agroflorestal em fase de 

implantação 

 

3.2.5.1. SE relacionados ao solo (regulação) 

  

Para análise da evolução dos SES de regulação (composição do solo e Sequestro de 

Carbono), os dados provenientes das amostras de solo obtidas nas parcelas de tratamento 

adensado, na fase inicial de implantação do experimento (nas profundidades de 0-10 e 10-20,  

antes da implantação do experimento, após 30 e 90 dias), foram submetidos a análise estatística 

no software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). A análise de variância foi 

computada para a identificação de diferença significativa de acordo com o modelo fatorial: 

“Variável ~ Profundidade * Período”, pelo valor p < 0,05. O teste de normalidade utilizado foi 

o Shapiro Wilk com p value > 0,05. O teste médias de Duncan foi aplicado para variáveis com 



41 

 

distribuição normal. A diferença significativa foi considerada nos testes de médias com valor p 

< 0,05. Os pacotes utilizados para os testes de média foram: agricolae (MENDIBURU, 2015), 

rcompanion (MANGIAFICO, 2015) e PMCMR (POHLERT, 2014). Os gráficos foram 

construídos com o pacote ggplot2 (WICKHAM, 2016). 

 

3.2.5.2. SE relacionados ao solo (provisão) 

 

  Foi contabilizada a produção das parcelas de tratamento adensado e então extrapolada 

para uma área de 500 m², tamanho este recomendado para implementação de SAFs por 

Steenbock e Vezzani (2013). Este SAF considerado para estimativa da produção foi estimado 

com dimensionamento de 20 m X 25 m, contendo assim quatro canteiros de 1,0 m X 20 m, ruas 

de 0,30 m nas laterais dos canteiros (totalizando cinco) e três faixas de 6,2 m X 20 m para o 

cultivo de capim consorciado com uma espécie leguminosa (como por exemplo capim 

mombaça - Panicum maximum, com crotalária – Crotalaria juncea) para a produção de matéria 

vegetal para cobertura do solo. 

 A área produtiva da parcela em campo totalizava 32 m² (4 canteiros), já a área produtiva 

apresentada, de acordo com a estimativa de tamanho indicado para SAFs, é de 80 m². Logo, os 

valores relativos a provisão de alimentos em cada parcela foram multiplicados por 2,5 com o 

intuito de dimensionar a quantidade de alimentos produzidos à uma área de tamanho ideal de 

implantação de SAF. Assim, foram obtidos os valores estimados para o tamanho ideal 

mencionado.  

 O intuito desta avaliação foi possibilitar a quantificação do SE provisão de alimentos 

nas parcelas de tratamento adensado, ao longo do período do experimento, a partir da avaliação 

da produção das produções de quiabo, feião de porco, couve e salsa.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. LEVANTAMENTO NA LITERATURA DO ESTADO DA ARTE EM RELAÇÃO AOS 

PRINCIPAIS SERVIÇOS E FUNÇÕES ECOSSISTÊMICOS E INDICADORES DE 

SOLOS PESQUISADOS EM SAFS (Etapa 1) 

 

A partir dos termos de busca aplicados, foram encontradas 128 publicações no Scopus, 

915 na Science Direct e 15 na Web of Science. Já nas bases da Embrapa, foram encontradas 12 

publicações na Infoteca e 24 na Alice. Ao todo, foram encontradas 1.024 publicações, reduzidas 

a 318 após aplicação dos critérios de triagem. Por meio da leitura do título, resumo e abstract, 

foram obtidas 62 publicações que, ao serem lidas na íntegra, resultaram em 15 artigos para 

avaliação crítica e extração de dados. A Figura 6 apresenta a evolução dos estudos na área dos 

SES em SAFs ao longo do período avaliado (2010-2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Número de publicações nacionais e internacionais relacionadas aos SES em SAFs no período avaliado. 

 

É possível observar na Figura 6 o significativo aumento no número de estudos realizados 

sobre o tema nos últimos anos. Supõe-se que este aumento ocorreu por conta das diversas 

iniciativas globais que possibilitaram melhorias nos sistemas de integração entre os 

pesquisadores e os tomadores de decisão, o que veio a incentivar a extensão de pesquisa e 

tecnologia sobre os SES. 

Os 15 artigos selecionados a partir do levantamento do estado da arte, contemplam, o 

Brasil (6 publicações) e o Paraguai (1 publicação) na América do Sul, em seguida Estados 

Unidos (2 publicações) na América do Norte, em seguida diversos países com apenas uma 
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publicação cada, entre eles Quênia, Etiópia e Costa do Marfim no continente africano, Nova 

Zelândia na Oceania, El Salvador na América Central e uma publicação que contemplou 

diversos países da Europa. Esta distribuição geográfica das publicações selecionadas indicam 

uma concentração de trabalhos realizados na zona tropical, ressaltando o pioneirismo e a 

importância das pesquisas desenvolvidas nestes países para a melhoria continua de indicadores 

ambientais, sociais e econômicos associados às práticas agroflorestais.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Distribuição geográfica das publicações avaliadas por continente. 

 

Pode-se atribuir a significativa representação da América do Sul no levantamento, 

devido ao fato desta pesquisa contemplar as bases da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). Dentre os estudos realizados na América do Sul, apenas um não foi 

realizado no Brasil. Atribui-se a isto também a não realização de pesquisa na língua espanhola, 

idioma da grande maioria dos países sul-americanos.  

As 15 publicações selecionadas foram avaliadas observando os SES, funções providos 

pelos SAFs e as respostas obtidas nos estudos (Tabela 8). Como a maioria dos artigos 

selecionados para a realização do levantamento são de língua inglesa, e nem sempre as 

nomenclatura de SE seguem o mesmo padrão, quando o SE estudado na publicação não tinha 

nomenclatura quanto ao SE igual a referenciada na tabela base (Tabela 2), buscou-se referenciar 

o SE estudado na publicação aos SE apresentados na tabela a partir da associação com base 

fundamentada no desempenho das funções do solo, utilizando esta funções como base para 

classificação dos SES nas publicações, quando as mesmas não classificavam o SES da mesma 

forma que tabela base.
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Tabela 7. Referências associadas aos SES e funções do solo organizados por categoria, obtidos nos artigos avaliados. 

 

 

Categoria

Função do solo

Suporte à 

vegetação 

terrestre

Processo 

de 

formação 

do solo

Armazen., 

ciclagem 

e proces. 

de 

nutrientes 

e distrib. 

às plantas

Estruturas 

de apoio à 

ocupação 

e 

atividades 

humanas 

Habitat 

para pop. 

residentes 

e 

transitórias

Retenção 

e abast. 

de água 

na 

paisagem 

rural

Provisão 

de cresc. 

e 

produção 

de plantas

Forn. de 

materiais 

de origem

Fonte de 

materiais 

e produtos 

biológicos 

(biota do 

solo)

Reg. da 

biota do 

solo para 

contr. de 

pragas, 

patógenos 

e doenças

Elimin. e 

decomp. 

de 

resíduos e 

poluentes

Purific. 

Amort. de 

água

Reg., 

amort. e 

mod. de 

ciclo 

hidrológico

Estoque de 

carbono, 

reg. 

atmosféric

a e 

processos 

climáticos

Retenção 

de 

sedimento

s

Apoio a 

atividades 

recreativa

s

Apoio a 

atividades 

não-

comerciais

Possui 

registro 

arq. de 

ocupação 

terrestre e 

civilizações 

SE do solo
Produção 

primária

Formação 

e 

renovação 

do solo

Ciclagem 

de 

nutrientes

Suporte 

as 

atividades 

humanas

Refúgio e 

man. da 

biodivers.

Armazen. 

de água

Fornec. de 

alimentos, 

fibras, 

comb. e 

madeira

Forn. de 

matérias-

primas de 

origem 

mineral

Biodiver. e 

recursos 

genéticos

Controle 

de 

possíveis 

pragas e 

patógenos

Ações de 

reciclage

m e 

remed.

Regulação 

da 

qualidade 

da água

Reg. do 

abast. e 

controle de 

cheias e 

inundaçõe

s

Regulação 

dos GEE 

atmosféric

o e 

regulação 

climática

Controle de 

erosão

Recreaçã

o

Recursos 

cognitivos, 

estéticos, 

educ., 

espirituais e 

científicos

Herança 

histórico e 

cultural

Dominati et al., 2010 x x x x x x x

Froufe e Seoane, 2011 x

Pinho et al., 2012 x

Iwata et al., 2012 x

Souza et al., 2012 x x x x

Carvalho et al., 2014 x

Dumont et al., 2014 x x x x x

Udawatta et al., 2014 x

Grossman, 2015 x x x x

Beenhouwer et al., 2016 x x

Guenat et al., 2017 x

Kay et al., 2017 x x x x

Kearney et al., 2017 x x x x x x x x x x

Padovan et al., 2017 x x x x x x x x x

Tully et al., 2017 x x

Suporte Provisão Regulação Cultural
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30%

26%

42%

2%

Suporte

Provisão

Regulação

Cultural

A categoria de SES mais comumente estudada foi a de regulação (n=22), representando 

42% do total de estudos, seguido pelos serviços de suporte (n=16) representando 30% e de 

provisão (n=14) com 26% do total de pontos identificados. Apenas uma publicação (n=1) 

estudou a categoria de SE cultural, o que representou 2% do total dos SES identificados (Figura 

8). Observou-se que uma única publicação avaliou diversos SE.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribuição das categorias de SES estudadas nas publicações selecionadas. 

 

Foi possível observar que o SES mais comumente pesquisado em SAFs foi o de 

ciclagem de nutrientes, no qual a função do solo associada para a definição deste SES, nas 

publicações utilizadas para realização do levantamento, foi a de armazenamento, ciclagem e 

processamento de nutrientes, bem como a distribuição realizada por este encadeamento às 

plantas. O SES de ciclagem de nutrientes foi comtemplado em oito dos quinze artigos 

selecionados, seguidos pelo serviço de regulação climática, avaliados em sete do total de 

artigos, e do serviço de controle de erosão, contemplado em seis publicações. A Tabela 8 

apresenta a porcentagem da presença dos SES e funções do solo no quantitativo total de SE 

avaliados nas publicações selecionadas. 

De forma concomitante, a funções do solo mais referenciadas no levantamento foram a 

de armazenamento, ciclagem e processamento de nutrientes, seguido pelo estoque de carbono, 

regulação atmosférica e processos climáticos, assim como pela função de retenção de 

sedimentos (Tabela 9). Tal fato indica a relevância destes temas para pesquisas relacionadas 

aos SES em SAFs. 
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Tabela 8. Serviços ecossistêmicos e funções do solo mais estudados nos artigos avaliados. 

SES Função do solo 
Presença no quantitativo total 

de SE avaliados nos estudos 

Ciclagem de nutrientes 

 

 

Armazenamento, ciclagem, 

processamento de nutrientes e 
distribuição às plantas 

 

17,0 % 

 

Regulação dos GEE atmosférico 

e regulação climática 

 

Estoque de carbono, 
regulação da composição 

química atmosférica e 

processos climáticos 

 

13,2 % 
 

Controle de erosão 

 

Retenção de sedimentos 

 

11,3 % 

 

 

 Apesar de um aumento significativo nas pesquisas relacionadas aos SES nas duas 

últimas décadas (ABSON et al., 2014), esta revisão demonstrou a existência de lacunas em 

relação à avaliação da contribuição dos SAFs em relação á multifuncionalidade dos SES, uma 

vez que muitos dos artigos avaliaram apenas um único SES. Também os SES culturais quase 

não foram contemplados nestes estudos. Contudo, já é reconhecido que os serviços 

ecossistêmicos não atuam isoladamente (BOREUX et al., 2013). Desta forma, estudos que 

examinam as interações dos diversos SES em relação ao uso e práticas conservacionistas, são 

extremamente necessários. 

A provisão de SES em SAFs não ocorre apenas em função de características físicas ou 

ambientais. Os custos e benefícios socioambientais potenciais devem ser contextualizados e 

considerados ao longo do tempo e do espaço, pois o que se almeja são sistemas de produção 

que possam assegurar a provisão de SE, a fim de valorizar o papel do homem no campo e a 

agregação de valores, contribuindo assim para seu bem-estar ao longo do tempo (STEENBOCK 

et al., 2013).  

 Como a ciência dos Serviços Ecossistêmicos ainda é bastante recente, ainda não há uma 

utilização de termos padronizados para designar os SE e suas funções, o que dificultou em 

alguns casos a identificação, nos artigos avaliados se os SES com denominações diferentes se 

tratavam de um mesmo SES ou não. Nestes casos, foram utilizadas informações referentes às 

funções do solo avaliadas na pesquisa, para o apontamento do SE. 
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4.2. AVALIAÇÃO DOS SES SOB SISTEMA AGROFLORESTAL EM FASE DE 

IMPLANTAÇÃO (Etapa 2) 

 

4.2.1.  Evolução dos SES de regulação (Composição do solo e Sequestro de carbono) 

 

O solo da área experimental foi classificado como eutrófico, isto é, apresenta saturação 

por bases (V%) maior ou igual a 50% e textura média (franco-arenosa), e devido ao alto 

conteúdo da fração areia, possui características de baixa capacidade de retenção de água e 

nutrientes, assim como baixos teores de matéria orgânica. Em contrapartida, estes solos 

possuem alta taxa de drenagem e de decomposição da matéria orgânica (SILVIANO, 2010).  

A análise estatística aplicada aos dados de solo visou compreender a evolução temporal 

dos indicadores químicos (fertilidade), associados ao SES de composição do solo, bem como 

dos indicadores associados ao SES de sequestro de carbono. Os dados obtidos da análise 

estatística encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Teste de média dos parâmetros mensurados pela análise química de solo em 

diferentes profundidades e períodos de coleta. 

 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, **letras diferentes indicam diferença 

estatística significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 

 

4.2.1.1. SES Composição do Solo 

 

De acordo com o gráfico oriundo da análise estatística, o teor de fósforo assimilável (P) 

não apresenta diferença significativa pela ANOVA com significância de 5%, e, de acordo com 

parâmetro demonstrado em Sobral (2015), este indicador já se mantinha em altos níveis antes 

mesmo da implantação do SAF na profundidade 1. Já na profundidade 2 (10-20), houve um 

decréscimo destes teores. Sabe-se que o P constitui um nutriente de grande mobilidade na 

planta, e portanto fundamental para o seu desenvolvimento. As plantas jovens, absorvem 

maiores quantidades de P, sendo este elemento essencial para o crescimento saudável do 

sistema radicular. Logo, pode-se atribuir a este fato o desenvolvimento satisfatório de algumas 

Prof. Período pH Ca Mg K Na P C/N MOS Est 

Prof.1 

 

Ref. 8.15* 5.30 b 0.80* 0.48* 0.20* 241.0* 10.5* 20.68* 18.69* 

30 dias 7.65* 6.35 a 0.85* 0.51* 0.37* 252.5* 9.5* 20.17* 17.76* 

90 dias 7.80* 5.95 ab 0.90* 0.67* 0.27* 293.0* 10.0* 23.44* 20.63* 

Prof.2 

 

Ref. 8.30* 5.30 a 0.65* 0.39* 0.14* 102.5* 9.0* 12.67* 11.72* 

30 dias 7.60* 4.20 a 0.80* 0.33* 0.18* 88.0* 8.5* 15.08* 13.52* 

90 dias 7.95 * 5.40 a 0.60* 0.46* 0.15* 85.0* 7.5* 14.05* 12.69* 
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culturas na fase de implantação, como o quiabo por exemplo, que obteve um bom 

desenvolvimento mesmo sem a adição de insumos minerais ou químicos para correção de solo 

e fornecimento de nutrientes essenciais as plantas, como mostra a Figura 9.  

 

 

 

Figura 9. Evolução do teor de Fósforo assimilável (P) ao longo do período experimental com as médias e os 

desvios-padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05 

 

 

A Figura 10 mostra a evolução do teor de pH em água, o qual não apresentou diferença 

pela ANOVA com significância de 5%. 

 

 

Figura 10. Evolução do teor de pH em água (pH) ao longo do período experimental com as médias e os erros-

padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 10, observou-se que os valores se 

pH se mantiveram abaixo de 8,0 após a implantação do SAF. Com exceção da primeira medida, 

antes da implantação, observada na prof. 2, todos as outras medidas ficaram abaixo de 8,0 e 

maiores que 7,0. O nível de pH determina a ocorrência de inúmeras reações químicas no solo, 

principalmente a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Este indicador mensura a 

atividade do íon hidrogênio (H+) no solo, logo é um indicador do grau de acidez ou alcalinidade 

do mesmo. De forma que os resultados indicam se tratar de um solo alcalino.  

A Figura 11 mostra a evolução no teor de Cálcio ao longo dos 90 dias. Na análise 

estatística realizada, o cálcio foi o único indicador que apresentou diferença significativa pela 

ANOVA com significância de 5%. 

 

 

Figura 11. Evolução do teor de Cálcio trocável (Ca) ao longo do período experimental com as médias e os erros-
padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 

 

Quanto ao cálcio Ca2+, todas amostras analisadas apresentaram altos teores deste 

elemento (SOBRAL, 2015). Em ambas as profundidades, observou-se que ao final dos 90 dias, 

os teores do Ca2+ aumentaram significativamente e atingiram valores maiores do que os 

apresentados antes da implantação do experimento, se mantendo assim dentro dos limites de 

altos níveis, antes e depois da implantação do experimento. A presença de cálcio no solo é 

reconhecida por reduzir a sua acidez, bem como favorecer o crescimento das raízes, estimular 

a atividade microbiana, promover o aumento da disponibilidade do molibdênio (Mb), 

micronutriente que possui papel significativo na fixação de nitrogênio pelas bactérias, em 

leguminosas, como o feijão de porco e os feijões diversos. Altos teores de cálcio no solo 
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aumentam a resistência das plantas à toxidez do alumínio, do cobre e do manganês (EDEL et 

al., 2017). 

A evolução dos teores de Magnésio no solo estão apresentados na Figura 12. Este 

indicador não apresentou diferença pela ANOVA a 5% de significância.  

 

 

Figura 12. Evolução do teor de Magnésio (Mg) ao longo do período experimental com as médias e os erros-padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 

 

Os valores verificados quanto a evolução dos teores de Mg2+ no solo ao longo do 

experimento, nas duas profundidades, se mantiveram dentro dos limites de níveis médios deste 

elemento no solo (SOBRAL, 2015). O magnésio é um elemento imprescindível na fotossíntese, 

participando de processos fundamentais como a formação de ATP nos cloroplastos. Este 

elemento também atua na formação de clorofila, na síntese proteica, no deslocamento do 

floema, na separação e na utilização de fotoassimilados. Além disso, o magnésio exerce função 

essencial na formação das raízes, atuando também no crescimento do sistema radicular (PES e 

ARENHARDT, 2015). 

A evolução do Potássio ao longo dos 90 dias está demonstrado na Figura 13. Este 

indicador não apresentou diferença significativa pela ANOVA com significância de 5%. 
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Figura 13. Evolução do teor de Potássio trocável (K) ao longo do período experimental com as médias e os erros-

padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 

 

É possível observar uma evolução nos teores deste nutriente se comparados antes e 

depois da implantação do experimento. O potássio, assim como o fósforo, são nutrientes que 

possuem grande mobilidade nas plantas e atua em diversas atividades bioquímicas, como 

absorção de água pelas raízes, ativação de enzimas, regulação osmótica das células (entrada e 

saída de água nas células) e abertura e fechamentos dos estômatos. A falta de potássio nas 

plantas pode inibir o fechamento dos estômatos, durante situações de estresse hídrico, 

provocando aumento de perda de água por meio da transpiração e, consequentemente, 

promovendo baixa eficiência no uso da água pela planta e redução do seu crescimento 

(BENLLOCH-GONZÁLEZ et al., 2016). 

A Figura 14 mostra a evolução na relação Carbono/Nitrogênio ao longo dos 90 dias. A 

análise estatística realizada demonstrou não haver diferença neste indicador pela ANOVA com 

significância de 5%. 
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Figura 14. Evolução da relação Carbono Nitrogênio (C/N) ao longo do período experimental com as médias e os 

erros-padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 

 

É possível observar, em ambas as profundidades, a diminuição nos teores referentes a 

relação carbono/nitrogênio. Este indicador permite avaliar a atividade biológica de 

decomposição da matéria orgânica do solo. Essa razão permite ainda avaliar a capacidade da 

microfauna edáfica de mineralização do nitrogênio, produzindo formas assimiláveis pelas 

plantas (SANTOS, 2017).  

Já a Figura 15 apresenta a evolução do teor de matéria orgânica do solo (MOS), o qual 

não apresentou diferença pela ANOVA com significância de 5%.    

 

 

Figura 15. Evolução do teor de Matéria orgânica do solo (MOS) ao longo do período experimental com as médias 

e os erros-padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05, letras diferentes indicam diferença estatística 

significativa de média pelo teste de Duncan (p<0.05). 
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Na profundidade 1, o tratamento adensado de SAF obteve valores dentro dos limites de 

teor médio de MOS (SOBRAL, 2015). A MOS, portanto, constitui a principal fonte de energia 

e nutrientes para a atividade microbiana. Processos como a respiração microbiana do solo ou a 

evolução de dióxido de carbono (CO2) estão fortemente associados ao teor e à qualidade da 

MOS e, como consequência, a própria diversidade biológica estará refletindo, também, a 

qualidade da MOS. A MOS influencia ainda diversas propriedades físicas do solo, tais como 

agregação, porosidade, densidade, retenção hídrica, potencial de infiltração e lixiviação, 

resistência à erosão, entre outros (SIX et al., 2002).  

Sabe-se que frações orgânicas de fósforo, associadas à matéria orgânica e à serrapilheira 

na superfície do solo, possuem grande importância para a ciclagem de nutrientes e o 

crescimento das plantas, uma vez que estas frações podem ser mineralizadas pelos 

microrganismos presentes no solo e disponibilizadas para as plantas sob formas inorgânicas do 

nutriente (STIGTER e PLAXTON, 2015). 

Por meio de entrevistas foi constatado que agricultores da Costa do Marfim observaram 

melhorias nos SES relacionados à fertilidade, retenção de água, erosão e aumento de 

produtividade em SAFs (SMITH DUMONT et al., 2014) a partir do uso intenso de cobertura 

do solo com a matéria orgânica produzida no SAF experimental descrito.  

 

4.2.1.2. SES Sequestro de carbono 

 

O SES de sequestro de carbono foi avaliado a partir do cálculo do Estoque de Carbono 

(EC) no solo. Destaca-se que o cálculo utilizando o CO, principal parâmetro para indicação do 

EC, é um dos indicadores mais utilizados em programas de PSAs. O aumento dos EC no solo 

está associado à redução da emissão de GEE, que refletem no aquecimento global e alterações 

climáticas (PARRON et al., 2015). 

Assim como os indicadores do SES de composição dos solo, os dados de EC no solo 

estão relacionados à fase de implantação do SAF. Foi possível perceber, a partir do método 

estatístico aplicado, que o EC não apresentou diferença significativa pela ANOVA p<0.05, 

como mostra a Figura 16. Contudo, destaca-se que o período de avaliação de 90 dias não é 

suficiente para obter resultados conclusivos em relação a este SES.  
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Figura 16. Evolução do EC no solo no tratamento adensado com as médias e os erros-padrão. 

Nota: * não apresenta diferença significativa pela ANOVA p<0.05. 
 

Eggleston et al. (2006) menciona que o incremento no EC é maior durante os primeiros 

anos da implantação do SAF e diminui progressivamente com o tempo. Em contraste, quando 

o manejo promove aumento no EC, a taxa de acumulação tende a seguir uma curva sigmoidal, 

com variação lenta no início seguida de aumento, voltando a diminuir novamente com o tempo.  

Ressalta-se que o exercício realizado no presente trabalho foi de aproveitamento dos 

dados disponíveis em análises convencionais de solos para avaliar os SES de composição do 

solo e de Sequestro de carbono em fase de implantação de SAF, mas que o ideal seria por 

exemplo, que para a avaliação do SES sequestro de carbono, se utilizasse do indicador 

densidade do solo para o cálculo do estoque de carbono, conforme metodologia estabelecida 

pelo IPCC (2001). Também seria interessante que outros SES fossem avaliados, para se mostrar 

os impactos da implantação de um SAF na multifuncionalidade de SES e em outros SE 

associados como provisão de água e outros. 

Segundo Kumar et al. (2008) ocorreram melhorias na infiltração e capacidade de 

retenção de água, na densidade aparente e nos parâmetros de porosidade, em casos onde o SAF 

foi integrado a práticas de gerenciamento de pastagem e pastoreio. A infiltração foi melhorada 

em 80 vezes nos solos sob SAF, em comparação com as áreas de pastagem. 

Analisando a resposta dos SES em SAFs, Tully e Ryals (2017) destacam que, após 

intercalar os SAFs, culturas de cobertura, colheitas integradas e plantio de conservação, 

constatou-se que as áreas de SAF reduziram consistentemente o escoamento superficial e a 

erosão, além de promoverem o aumento do sequestro de carbono, em comparação com os 

sistemas convencionais. O SAF foi também a única prática que reduziu consistentemente a 

lixiviação de nutrientes em relação às práticas convencionais. 

EC 
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No entanto, dada a complexidade dos atributos e mecanismos envolvidos nos serviços 

providos pelo solo, não é simples estabelecer e dimensionar essa relação. A capacidade do solo 

de estocar CO é bastante considerada no contexto de mudanças climáticas, constituindo-se em 

um importante indicador de serviços ecossistêmicos, o que permite comparações em função do 

clima, tipo de solo, bioma, uso e manejo da terra. 

 

4.2.2. Evolução dos SE de provisão (Provisão de alimentos) 

 

A Tabela 10 apresenta a provisão de alimentos a partir do SAF implantado com 

tratamento adensado, de acordo com a metodologia proposta. 

 

Tabela 10. Produção de alimentos avaliados no SES de provisão de alimentos no período de 

maio a novembro de 2017 no tratamento adensado. 

 

Cultura Unid. Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

Quiabo kg 111,7 260,8 45,5 62,4 21,0 0 0 501,4 

Feijão de 

porco 
kg 0 0 0,48 0,35 0,07 0,39 0,16 1,45 

Couve kg 0,39 5,44 6,12 8,50 7,14 5,44 20,40 53,38 

Salsa kg 0,39 2,21 1,95 3,51 1,69 0,91 1,30 11,96 

 

A cultura que obteve o melhor rendimento dentre as estabelecidas para a  avaliação dos 

SES de provisão de alimentos foi o quiabo, que veio a ser bem acima do esperado e também 

obteve a melhor distribuição da colheita ao longo do período do experimento, o que 

possibilitaria uma fonte de alimento, assim como uma fonte de renda ao produtor. Importante 

também ressaltar que , caso a intenção deste SAF fosse a comercialização da produção, o quiabo 

seria o principal responsável pela renda obtida. 

A espécie leguminosa que obteve o melhor rendimento foi o feijão de porco, também 

gerando uma produção acima do esperado. Supõe-se que este fato tenha ocorrido devido à 

presença elevada de cálcio no solo, reconhecido por atuar em diversas funções, entre elas o 

aumento da disponibilidade do molibdênio (Mb), micronutriente que possui papel significativo 

na fixação de nitrogênio pelas bactérias em leguminosas. Estas espécies também se mostraram 

mais resistentes, ao longo da pesquisa, à ação de doenças e pragas, bem como foram menos 

afetadas nas épocas de estiagem. 

Outras culturas que mereceram destaque foram a couve e a salsa, de forma que estas 

juntas representaram as melhores produções dentre as espécies utilizadas com a mesma função 

no SAF, ou seja, dentre as verduras (mostarda), ervas aromáticas (manjericão e capim-limão) e 

cebolinha. 
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Para promover uma melhor avaliação do SES de provisão de alimentos seria desejável 

que houvesse um maior período amostral, o que possibilitaria contabilizar diversas outras 

espécies que demandam um tempo maior para serem colhidas e quantificadas, tais como as 

espécies frutíferas. Também seria desejável que houvesse uma comparação entre a produção 

obtida no experimento e a média de produção estimada para um sistema agrícola convencional, 

para isto, devem-se realizar experimentos com maior duração e/ou melhorar as estimativas 

médias de produção das culturas também para períodos mensais, e não somente anuais como 

ocorre atualmente. 

Além disso, muitos SE de provisão não são valorizados economicamente (NAIDOO E 

RICKETTS 2006). De acordo com Grossman (2015), em pesquisa realizada na região leste do 

Paraguai, apontou que o foco principal no retorno econômico pode levar pequenos proprietários 

a dar preferência a implementação de práticas que contemplem os SE de suporte. Nesta 

pesquisa, o autor considera importante engajar-se em algumas culturas de subsistência e 

pecuária, mesmo para pequenos proprietários que possuam condições de comprar alimentos de 

vizinhos ou mercados, visto que é uma prática cultural o cultivo da mandioca para consumo nas 

próprias refeições familiares, bem como do milho fresco para fazer “chipa guasu”, um pão de 

milho tradicional da região. 

Em um estudo realizado na região Oeste do Brasil, Padovan et al. (2016) constataram 

que mais de 90% dos SAFs estão situados próximos às residências, caracterizando-se como 

“quintais agroflorestais”. Assim, efeitos positivos desses sistemas, como o microclima e a 

disponibilidade contínua de alimentos, proporcionam considerável bem-estar às famílias, em 

função de atenuação de temperaturas, de ventos excessivos e por proporcionarem segurança 

alimentar e nutricional. Esse fato foi reforçado por Padovan et al. (2017), no qual 82,5% dos 

agricultores entrevistados relataram que a produção de alimentos diversificados, sem resíduos 

químicos, é algo de grande relevância às famílias, e 92,5% dos agricultores que participaram 

da pesquisa enfatizaram que os SAFs contribuem significativamente para manutenção da 

família no campo, com qualidade de vida. 
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5. CONCLUSÕES 

  

 Obteve-se a partir do estado da arte realizado, que a categoria de SES mais estudada sob 

a perspectiva dos SAFs foi o de regulação. Já os principais SES avaliados foram os serviços de 

ciclagem de nutrientes, regulação climática e controle da erosão e as principais funções do solo 

estudadas foram armazenamento, ciclagem, processamento de nutrientes; estoque de carbono, 

regulação da composição química atmosférica e processos climáticos; e retenção de 

sedimentos. Apesar do significativo aumento de estudos nos últimos anos, devem ser realizados 

mais incentivos nesta área com o intuito de abarcar todas as demais categorias de SES, levando 

em conta a sua multifuncionalidade. 

 O SAF avaliado, mesmo em fase de implantação, demonstrou potencial em manter e / 

ou melhorar o SES de composição do solo e de sequestro de carbono. Contudo, os dados de 

solos convencionais se mostraram limitados para a avaliação mais precisa e conclusiva dos SES 

de solos. Com exceção do cálcio, os outros indicadores não apresentaram diferença estatística 

significativa pela ANOVA (p<0,05). 

 Em relação ao SES de provisão de alimentos obteve-se que dentre os produtos 

cultivados na fase de implantação do SAF, as melhores produções foram o quiabo, seguido do 

feijão de porco, da couve e da salsa.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A padronização dos métodos de coleta e análise de indicadores do solo para avaliação 

dos SES é fundamental para garantir a confiabilidade dos resultados gerados e permitir 

comparações entre diferentes sistemas de produção. Este trabalho recomenda que os SE de 

composição do solo, sequestro de carbono e provisão de alimentos, entre outros que não foram 

contemplados nesta pesquisa, necessitem de um maior engajamento em busca de uma 

padronização para que possam ser utilizados de modo seguro e de mais ampla acessibilidade 

nos programas de PSA. Além disto, já é reconhecido que os SE não atuam isoladamente, logo 

estudos que examinam as interações dos diversos SES em relação ao uso e práticas 

conservacionistas são extremamente necessários. 

Quanto ao SES de provisão de alimentos, houve uma dificuldade em encontrar dados 

que representassem a produção média das culturas citadas no modelo de agricultura 

convencional, principalmente dados que incluíssem a quantificação da produção média mensal 

e não somente a anual. Logo, aconselha-se que estudos realizados posteriormente venham a 

analisar o desenvolvimento das culturas por um período mínimo de um ano, idealmente de 

janeiro a dezembro, de forma que possibilite assim uma comparação mais assertiva com dados 

disponibilizados pelos órgãos de controle de produção agropecuária.  

Contudo, há de se levar em conta que a resposta dos SES em relação às práticas 

conservacionistas, no caso os SAFs, demandam um tempo de resposta que em muitos casos 

superam o tempo dos experimentos. Como os projetos costumam ter prazo curto, torna-se 

necessário investir recursos humanos e financeiros em experimentos de longa duração, para 

assim ampliarmos a nossa compreensão sobre os impactos qualitativos e quantitativos do 

manejo conservacionista nos SES em diferentes escalas. 
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8. APÊNDICE 

 

8.1. DADOS DO PROGRAMA R 

 

 pH em H2O 

 

Analysis of Variance Table 

Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

Profundidade          1 0.02083 0.02083  0.2427 0.63976 

Periodo               2 0.72667 0.36333  4.2330 0.07135 . 

Profundidade:Periodo  2 0.02667 0.01333  0.1553 0.85946 

Residuals             6 0.51500 0.08583 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.95607, p-value = 0.7266 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para períodos 

Profundidade    Periodo N pH.agua         sd   se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2    7.65 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

2      prof. 1    90 dias 2    7.80 0.42426407 0.30 3.8118614     * 

3      prof. 1 referência 2    8.15 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

4      prof. 2    30 dias 2    7.60 0.00000000 0.00 0.0000000     * 

5      prof. 2    90 dias 2    7.95 0.49497475 0.35 4.4471717     * 

6      prof. 2 referência 2    8.30 0.28284271 0.20 2.5412409     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 

 Ca2+ 

 

Analysis of Variance Table 

Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F) 

Profundidade          1 2.4300 2.43000 18.4557 0.005115 ** 

Periodo               2 2.7917 1.39583 10.6013 0.010731 * 

Profundidade:Periodo  2 0.1050 0.05250  0.3987 0.687721 

Residuals             6 0.7900 0.13167 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.93253, p-value = 0.4077 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Teste de médias de Duncan para período (p<0.05). 

Profundidade    Periodo N  Ca2         sd   se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 5.30 0.28284271 0.20 2.5412409     b 
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2      prof. 1    90 dias 2 6.35 0.35355339 0.25 3.1765512     a 

3      prof. 1 referência 2 5.95 0.07071068 0.05 0.6353102    ab 

4      prof. 2    30 dias 2 4.20 0.42426407 0.30 3.8118614     a 

5      prof. 2    90 dias 2 5.40 0.28284271 0.20 2.5412409     a 

6      prof. 2 referência 2 5.30 0.56568542 0.40 5.0824819     a 

 

 Mg2+ 

 

Analysis of Variance Table 

Df   Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

Profundidade          1 0.083333 0.083333  1.7241 0.2371 

Periodo               2 0.021667 0.010833  0.2241 0.8056 

Profundidade:Periodo  2 0.031667 0.015833  0.3276 0.7328 

Residuals             6 0.290000 0.048333 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.87147, p-value = 0.06823 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N  Mg2         sd   se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 0.85 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

2      prof. 1    90 dias 2 0.90 0.28284271 0.20 2.5412409     * 

3      prof. 1 referência 2 0.80 0.00000000 0.00 0.0000000     * 

4      prof. 2    30 dias 2 0.80 0.28284271 0.20 2.5412409     * 

5      prof. 2    90 dias 2 0.60 0.28284271 0.20 2.5412409     * 

6      prof. 2 referência 2 0.65 0.21213203 0.15 1.9059307     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 K+ 

 

Analysis of Variance Table 

Df  Sum Sq  Mean Sq F value Pr(>F) 

Profundidade          1 0.07521 0.075208  1.1113 0.3324 

Periodo               2 0.05012 0.025058  0.3703 0.7053 

Profundidade:Periodo  2 0.00852 0.004258  0.0629 0.9396 

Residuals             6 0.40605 0.067675 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.921, p-value = 0.2943 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N     K        sd    se       ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 0.510 0.2545584 0.180 2.287117     * 

2      prof. 1    90 dias 2 0.670 0.4101219 0.290 3.684799     * 

3      prof. 1 referência 2 0.480 0.1555635 0.110 1.397683     * 

4      prof. 2    30 dias 2 0.330 0.1555635 0.110 1.397683     * 
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5      prof. 2    90 dias 2 0.460 0.2969848 0.210 2.668303     * 

6      prof. 2 referência 2 0.395 0.1909188 0.135 1.715338     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 P 

 

Analysis of Variance Table 

Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

Profundidade          1  87040   87040  8.0097 0.02995 * 

Periodo               2    868     434  0.0400 0.96108 

Profundidade:Periodo  2   2466    1233  0.1135 0.89460 

Residuals             6  65201   10867 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.95377, p-value = 0.6926 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N     P        sd    se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 252.5 161.92745 114.5 1454.8604     * 

2      prof. 1    90 dias 2 293.0  67.88225  48.0  609.8978     * 

3      prof. 1 referência 2 241.0 172.53405 122.0 15 50.1570     * 

4      prof. 2    30 dias 2  88.0  29.69848  21.0  266.8303     * 

5      prof. 2    90 dias 2  85.0  32.52691  23.0  292.2427     * 

6      prof. 2 referência 2 102.5  51.61880  36.5  463.7765     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 C 

 

Analysis of Variance Table 

Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F) 

Profundidade          1 56.768  56.768 22.3861 0.00322 ** 

Periodo               2  2.887   1.443  0.5692 0.59383 

Profundidade:Periodo  2  3.260   1.630  0.6428 0.55855 

Residuals             6 15.215   2.536 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.90383, p-value = 0.1777 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N     C        sd   se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 11.70 1.2727922 0.90 11.435584     * 

2      prof. 1    90 dias 2 13.60 1.5556349 1.10 13.976825     * 
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3      prof. 1 referência 2 12.00 1.4142136 1.00 12.706205     * 

4      prof. 2    30 dias 2  8.75 1.6263456 1.15 14.612135     * 

5      prof. 2    90 dias 2  8.15 2.4748737 1.75 22.235858     * 

6      prof. 2 referência 2  7.35 0.6363961 0.45  5.717792     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 N 

 

Analysis of Variance Table 

Df   Sum Sq  Mean Sq F value  Pr(>F) 

Profundidade          1 0.213333 0.213333  8.5333 0.02659 * 

Periodo               2 0.086667 0.043333  1.7333 0.25460 

Profundidade:Periodo  2 0.006667 0.003333  0.1333 0.87770 

Residuals             6 0.150000 0.025000 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.87619, p-value = 0.07834 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N    N         sd   se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 1.25 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

2      prof. 1    90 dias 2 1.35 0.21213203 0.15 1.9059307     * 

3      prof. 1 referência 2 1.15 0.21213203 0.15 1.9059307     * 

4      prof. 2    30 dias 2 1.05 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

5      prof. 2    90 dias 2 1.05 0.21213203 0.15 1.9059307     * 

6      prof. 2 referência 2 0.85 0.07071068 0.05 0.6353102     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 C/N 

 

Analysis of Variance Table 

Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F) 

Profundidade          1 8.3333  8.3333   25.00 0.002452 ** 

Periodo               2 2.1667  1.0833    3.25 0.110592 

Profundidade:Periodo  2 1.1667  0.5833    1.75 0.251932 

Residuals             6 2.0000  0.3333 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.81079, p-value = 0.01246 

Não apresenta distribuição normal (p<0.05). 

 

Analysis of Variance Table - Scheirer-Ray-Hare (extension of Kruskal Wallis - non parametric) 

Df Sum Sq      H p.value 
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Profundidade          1 90.750 7.5340 0.00605 ** 

Periodo               2 15.875 1.3179 0.51739 

Profundidade:Periodo  2  9.125 0.7575 0.68470 

Residuals             6 16.750 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N  C.N        sd  se       ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2  9.5 0.7071068 0.5 6.353102     * 

2      prof. 1    90 dias 2 10.0 0.0000000 0.0 0.000000     * 

3      prof. 1 referência 2 10.5 0.7071068 0.5 6.353102     * 

4      prof. 2    30 dias 2  8.5 0.7071068 0.5 6.353102     * 

5      prof. 2    90 dias 2  7.5 0.7071068 0.5 6.353102     * 

6      prof. 2 referência 2  9.0 0.0000000 0.0 0.000000     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 MOS 

 

Analysis of Variance Table 

Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F) 

Profundidade          1 168.600 168.600 22.3505 0.003232 ** 

Periodo               2   8.569   4.284  0.5680 0.594428 

Profundidade:Periodo  2   9.683   4.842  0.6418 0.558989 

Residuals             6  45.261   7.543 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.90423, p-value = 0.1799 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N     MO       sd    se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 20.170 2.192031 1.550 19.694617     * 

2      prof. 1    90 dias 2 23.445 2.679935 1.895 24.078258     * 

3      prof. 1 referência 2 20.685 2.439518 1.725 21.918203     * 

4      prof. 2    30 dias 2 15.085 2.807214 1.985 25.221816     * 

5      prof. 2    90 dias 2 14.050 4.270925 3.020 38.372738     * 

6      prof. 2 referência 2 12.675 1.096016 0.775  9.847309     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 EC 

 

Analysis of Variance Table 

Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F) 

Profundidade          1 121.031 121.031 24.2386 0.002648 ** 

Periodo               2   4.711   2.356  0.4718 0.645234 

Profundidade:Periodo  2   7.245   3.623  0.7255 0.522171 
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Residuals             6  29.960   4.993 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Normalidade do resíduo 

Shapiro-Wilk normality test 

W = 0.91445, p-value = 0.2432 

Apresenta distribuição normal (p>0.05). 

 

Médias para período 

Profundidade    Periodo N    Est        sd    se        ci Teste 

1      prof. 1    30 dias 2 17.760 2.1778889 1.540 19.567555     * 

2      prof. 1    90 dias 2 20.630 1.7253405 1.220 15.501570     * 

3      prof. 1 referência 2 18.600 1.9798990 1.400 17.788687     * 

4      prof. 2    30 dias 2 13.520 2.2627417 1.600 20.329928     * 

5      prof. 2    90 dias 2 12.695 3.5426050 2.505 31.829043     * 

6      prof. 2 referência 2 11.720 0.8061017 0.570  7.242537     * 

* Não há significância pela ANOVA (p<0.05). 

 

 

 

 
 

 

 

 


