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RESUMO 

O atual panorama de degradação de solo é preocupante, a maior parte dos solos produtivos sofre 

erosão em nível global. As perdas de solo produtivo são um dos fatores de degradação mais 

sérios da atualidade, pois ameaçam a capacidade de produzir alimentos para a humanidade em 

um futuro próximo. O manejo agroecológico do solo tem potencial para reverter essa situação, 

promovendo a saúde produtiva do solo ao protegê-lo contra a erosão e recuperar os processos 

responsáveis pela manutenção da sua fertilidade. Assim, este trabalho estudou os efeitos do 

primeiro ano de manejo agroecológico do solo sobre a qualidade do mesmo. Foram avaliados 

os efeitos do uso permanente de cobertura vegetal morta (mulch) combinado com um ciclo de 

adubação verde, sobre as propriedades químicas e físicas do solo em um sistema agroflorestal 

experimental (SAF). Realizou-se a descrição morfológica do solo, análises químicas (pH- H2O 

e KCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Al3+ + H+) e físicas (densidade do solo, densidade das 

partículas e porosidade) das parcelas antes (t0) e depois de um ano (t1) do manejo. Observou-

se a formação de um novo horizonte biogênico e alterações significativas nas propriedades 

químicas (todos p<0,05). Houve aumento médio de pH de 0,5 unidades em ambos os horizontes 

A1 e A2, redução de Na+, de 0,4 mmolc kg-1 (no A1) e 0,3 mmolc kg-1 (no A2) e de K+ de 3,2 

mmolc kg-1 (no A1) e 1,9 mmolc kg-1 (no A2). Além da redução da saturação em alumínio em 

5% e 10% nos horizontes A1 e A2 respectivamente e do aumento da saturação de bases de 40% 

para 50% no A1. As propriedades físicas não mudaram significativamente. Os resultados 

apontam a melhoria da qualidade do solo com o manejo agroecológico. A diminuição da acidez 

do solo pode estar relacionada à liberação de bases no processo de decomposição e/ou à 

complexação do Al3+ trocável presente no solo. A redução da concentração de K+ no solo pode 

estar relacionada com a lixiviação deste nutriente. As perdas de Na+ e K+ poderiam ser 

minimizadas realizando o plantio das espécies produtivas concomitantemente com a adubação 

verde. Conclui-se que o manejo do solo com o aporte do mulch e um ciclo de adubação verde 

contribui para a melhoria da qualidade do solo, estimulando a atividade biológica, reduzindo a 

acidez e alterando a ciclagem de nutrientes.  

Palavras-chave: agroecologia, sistemas agroflorestais, preparo do solo, SAF, cobertura de solo 



 
 

ABSTRACT 

Soil degradation is currently a worrying panorama; globally, most of productive soils suffers 

erosion. Losses of productive soil are one of the most serious degradation factors today, as they 

threaten the ability to produce food for humanity in a near future. Agroecological soil 

management has the potential to reverse this situation, promoting productive soil health by 

protecting it against erosion and recovering the processes that are responsible for maintaining 

its fertility. This work aimed to study the effects of soil agroecological management on soil 

quality. We evaluated the effects of the combined use of mulch with green manure for one year 

on the soil chemical and physical properties in an experimental agroforestry system (SAF). Soil 

morphological description, chemical (pH- H2O and KCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Al3+ + H+) 

and physical properties (soil density, particle density and porosity) we determined before (t0) 

and after one year (t1) of mulch application and green manure. We observed the formation of a 

new biogenic soil horizon and significant changes in chemical properties (all p <0.05). There 

was an average increase of pH of 0.5 units in both horizons A1 and A2, reduction of Na+, 0.4 

mmolc kg-1 (A1) and 0.3 mmolc kg-1 (A2) and K+ of 3.2 mmolc kg-1 (A1) and 1.9 mmolc kg-1 

(A2). In addition to reducing aluminum saturation by 5% and 10% in horizons A1 and A2 

respectively and increasing base saturation from 40% to 50% in A1. Physical properties have 

not changed significantly. The results shown an improvement in soil quality with 

agroecological management. The decrease in soil acidity may be related to the release of bases 

in the decomposition process and / or to the complexation of exchangeable Al3+ present in the 

soil. The reduction in the concentration of K+ in the soil may be related to the leaching of this 

nutrient. Losses of Na+ and K+ could be minimized by planting productive species together with 

green manure. We concluded that soil management with mulch and one green manure cycle 

contributes to the improvement of soil quality, stimulating biological activity, reducing acidity 

and altering nutrient cycling. 

 

Key words: agroecology, agroforestry systems, soil tillage, SAF, soil cover 
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1 INTRODUÇÃO 

Os solos são considerados corpos naturais de caráter tridimensional situados entre a 

superfície e o material de origem (rocha), sendo constituídos por gases, líquidos e sólidos 

(SANTOS et al., 2018). O solo é considerado um sistema estruturado e heterogêneo, capaz de 

oferecer sustento para o crescimento de organismos e microrganismos. Apresenta 

características distintas de seu material originário, uma vez que na sua formação, é submetido 

a processos pedogenéticos, tais como a adição, remoção, translocação e transformação de 

materiais (SOIL SURVEY STAFF, 2014). É um recurso essencial para o desenvolvimento e 

crescimento das plantas e animais, assim, é considerado a base produtiva dos ecossistemas 

terrestres e o sustento dos seres humanos, desempenhando um papel de importância econômica 

para agricultura industrial e agropecuária (POWLSON et al., 2011). 

O impacto da agricultura no solo representa aproximadamente 40% da degradação da 

superfície agrícola nos últimos 50 anos ano (GARCÍA; RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 2012). 

Processos de desertificação ameaçam 70% das áreas secas cultiváveis, atingindo 6 milhões de 

hectares por ano (GARCÍA; RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 2012), e pesquisas realizadas revelam 

que 33% (FAO, 2018) dos solos do planeta estão comprometidos devido a degradação pela ação 

humana. Até 2050 a população mundial tenderá atingir 9 bilhões de habitantes e a quantidade 

de terras aráveis será cada vez menor, devido à urbanização e degradação do solo pelo manejo 

inadequado. Assim, a produção de alimento através do atual sistema de produção agrícola não 

será suficiente para alimentar a população (ALMEIDA;  LAMOUNIER, 2005), uma vez que o 

modelo convencional de monocultura moderna implica em diversas vulnerabilidades, como: 

suscetibilidades à doenças, maior incidência de pragas, maior dependência de insumos 

químicos muitas vezes tóxicos a saúde humana, entre outros problemas. (WORSTER, 2003). 

A degradação do solo associada as perdas de solo produtivo por causa da erosão, da queda da 

fertilidade e da falta de atividade biológica do mesmo, se encontram entre os principais 

impactos desse modelo de produção agrícola (GODFRAY et al., 2010). É comum ocorrer 

compactação antrópica por maquinário agrícola ou pisoteio de gado. Alterações naturais podem 

incluir a ação do vento e chuva influenciando na compactação (BORGES et al., 1999),  remoção 

e deposição de matéria orgânica influenciando na atividade e biomassa microbiana 

(CARNEIRO et al., 2009). 

Nesse contexto, surge a agroecologia, que em resposta ao modelo convencional de 

produção de alimento e ao uso inadequado do solo,  trabalha com o uso de técnicas que imitam 

os processos naturais e que conciliam o equilíbrio entre solos, plantas, nutrientes e outros 

recursos (ALTIERI, 2004). A agroecologia une práticas tradicionais a conhecimentos 
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científicos e promove o manejo dos processos naturais, com a intenção de produzir alimentos 

de forma sustentável, respeitando a dinâmica dos ciclos naturais e potencializando um 

equilíbrio entre o homem e a natureza. Na agroecologia, o solo é considerado a base produtiva 

dos agroecossistemas, assim, o manejo agroecológico do solo é conservativo e visa maximizar 

a atividade biológica e manter níveis elevados de matéria orgânica para manter a qualidade do 

solo a longo prazo (ALTIERI, 2004).  

Um dos sistemas de produção de alimento que visa o manejo conservativo do solo são 

os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais podem ser considerados sistemas de uso 

sustentável da terra que buscam produzir alimentos, combinando culturas agrícolas de interesse 

econômico com árvores ou outras espécies lenhosas perenes (como arbustos, palmeiras etc.) 

(MICCOLIS et al., 2016). São pautados na ecologia e na dinâmica florestal, visando imitar 

processos naturais, com ampla diversidade de espécies, oferendo benefícios sociais, 

econômicos e ambientais. Alguns modelos são pautados nos princípios teóricos da 

agroecologia, como o biodiverso sucessional (MICCOLIS et al., 2016)., este tipo de sistema é 

o que mais se assemelha aos ecossistemas florestais naturais e é caracterizado pela alta 

diversidade de espécies, seu manejo é baseado em sistemas agrossilviculturais, que associam 

culturas agrícolas anuais e espécies florestais. Portanto, fornecem alimentos e ao mesmo tempo 

conservam e recuperam o componente florestal, baseando-se na policultura ao invés de utilizar 

uma única cultura (MICCOLIS et al., 2016).  

Os sistemas agroflorestais se baseiam no uso de árvores e/ou arbustos junto com as 

culturas de interesse, que promovem benefícios ambientais tais como a manutenção da 

biodiversidade e sequestro de carbono (IWATA et al., 2012), estabelecem uma produção mais 

estável em climas adversos, proporcionando a cobertura do solo e a conservação da biota, além 

de que, por meio de seu sistema radicular diverso, promovem a ciclagem de nutrientes (MAIA 

et al., 2006). A composição de espécies florestais de um sistema agroflorestal proporciona, 

entre suas diversas funções, a deposição contínua de restos vegetais (cobertura vegetal), 

influenciando na taxa de decomposição da matéria orgânica, posteriormente afetando os 

atributos químicos, físicos e biológicos dos solos (COUTO et al., 2017). Sistemas agroflorestais 

podem contribuir para a qualidade do solo, sendo que os consórcios entre espécies florestais e 

plantas de cultivo agrícola, promovem a deposição de resíduos como galhos e folhas, 

contribuindo para a formação de matéria orgânica.  

Segundo Primavesi (1990), o manejo do solo tem como principal objetivo o preparo 

adequado do solo para semeadura, manutenção e proteção das culturas para que possam se 

desenvolver sem a concorrência de outras plantas por recursos. Em zonas tropicais, o manejo 
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através de técnicas importadas de climas frios e temperados gera como consequência a 

improdutividade dos solos, com o decréscimo da colheita após alguns anos de boa 

produtividade (PRIMAVESI, 1990). Solos que recebem um manejo inadequado principalmente 

ao uso de plantios convencionais, uso exagerado de insumos químicos, remoção da cobertura 

vegetal morta, queimadas e mecanização, estão propensos a alterações que geram desequilíbrio 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (IWATA et al., 2012). O manejo 

adequado do solo estabelece medidas que permitem a manutenção da sua fertilidade e 

produtividade. Em solos tropicais, manter a condição de uma estrutura granular no horizonte 

superficial, por exemplo, permite uma boa circulação de ar, infiltração e armazenamento da 

água no solo, com desenvolvimento amplo das raízes (PRIMAVESI, 1990). A introdução 

regular de matéria orgânica também auxilia na manutenção da produtividade do solo, bem como 

a adubação verde, que permite o fornecimento de nitrogênio orgânico (PRIMAVESI, 1990). 

A qualidade do solo está relacionada à capacidade de garantir a produtividade sem 

perder suas propriedades químicas, físicas e biológicas (GARCÍA; RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 

2012), promovendo a manutenção da biodiversidade e proporcionando nutrientes suficientes 

para sustentar o crescimento e desenvolvimento de animais e plantas (GOMES, 2006). Um solo 

classificado como de “boa qualidade” deve ter ativa atividade biológica, tendo uma ecologia 

diversa.  A qualidade do solo eventualmente pode variar no tempo, seja em ecossistemas 

manejados ou naturais (LIMA et al., 2007), por sua vez, as mudanças na qualidade do solo 

alteram a dinâmica da ecologia dos seus microrganismos (MOREIRA et al., 2016). Os 

indicadores de qualidade do solo são parâmetros que servem como ferramenta para avaliação e 

caracterização dos processos pedogenéticos, permitindo avaliar propriedades químicas, físicas 

e biológicas. Para ser um bom indicador de qualidade do solo, o parâmetro deve ser integrador, 

fácil de medir, de fácil compreensão, aplicável a diferentes condições e sensível às alterações, 

tanto antrópicas quanto naturais (GARCÍA; RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 2012).  

Alguns indicadores de qualidade do solo amplamente usados são: i) Indicadores físicos: 

estrutura do solo, densidade do solo, densidade das partículas, estabilidade de agregados, 

infiltração, profundidade do horizonte superficial do solo, capacidade de armazenamento de 

água, condutividade hidráulica, temperatura e compactação; (GARCÍA; RAMÍREZ; 

SÁNCHEZ, 2012) ii) Indicadores químicos: disponibilidade de nutrientes, carbono orgânico 

total, pH, condutividade elétrica, capacidade de absorção de fosfatos, capacidade de troca 

catiônica, trocas na matéria orgânica, nitrogênio total e nitrogênio mineralizado; (GARCÍA; 

RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 2012) iii) Indicadores biológicos: biomassa microbiana (C e N), N 
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potencial mineralizável, respiração edáfica (SANTANA; BAHIA FILHO, 1999; GARCÍA; 

RAMÍREZ; SÁNCHEZ, 2012).   

O uso de cobertura do solo é uma das técnicas principais no manejo do solo, utilizada 

para manter o solo fresco em dias secos e em dias frios manter a temperatura quente no solo 

(IQBAL et al., 2020). O material utilizado para cobrir o solo (pode ser orgânico ou inorgânico) 

permite com que o solo se mantenha protegido da radiação solar direta e o impacto das chuvas, 

possibilitando com que a água fique armazenada, reduzindo as taxas de  evapotranspiração 

(MOREIRA et al., 2016). Segundo Primavesi (1990), um solo com cobertura vegetal morta 

permanece mais fresco, ou seja, em relação a um solo sem proteção alguma, a temperatura é 

menor em solo coberto, e consequentemente, a perda de água também é menor, mantendo a sua 

umidade. A cobertura vegetal morta – mulch - revela-se uma excelente ferramenta na proteção 

e recuperação do solo, reduzindo a erosão hídrica, sendo fonte de material orgânico e auxiliando 

na manutenção de bioestrutura do solo (REIS et al., 2007). Chalker-Scott (2007) acrescentam 

aos benefícios o controle de ervas daninhas, proteção do solo contra os impactos das chuvas e 

aumento da atividade dos organismos presentes. 

A adubação verde, consiste no cultivo e na incorporação de plantas ao solo, com o 

principal objetivo de restaurar e possibilitar a manutenção da sua quantidade de matéria 

orgânica e de seus nutrientes (PRIMAVESI, 1990). As plantas leguminosas são amplamente 

utilizadas, exercendo papel na nutrição do solo por meio da ciclagem de nutrientes e aporte de 

nitrogênio por meio da fixação biológica. A biomassa produzida pelas leguminosas apresenta 

geralmente baixa razão de C/N, o que facilita sua decomposição e mineralização (PUIATTI, 

2015), servindo como fonte de nutrientes para as culturas de interesse. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do preparo agroecológico do solo sobre 

a sua qualidade, avaliando-se especificamente o efeito da cobertura vegetal morta (mulch) e da 

adubação verde de ciclo curto sobre as propriedades químicas e físicas do solo. Espera-se 

encontrar, como efeito desse manejo, melhoria da qualidade do solo, como menor densidade do 

solo, aumento da porosidade e aumento da CTC. O pH deverá sofrer alterações pelo manejo 

agroecológico do solo, decorrente da tamponização produzida pelo aumento da matéria 

orgânica do solo.  
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2. Material e Métodos 

2.1. Área de estudo 

A área de estudo está situada no Instituto de Botânica de São Paulo, na zona sudeste do 

munícipio de São Paulo, especificamente nas coordenadas 23° 38' 30.7" S e 46° 37' 14.2" O 

(Figura 1). Está inserida dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (476 ha). A altitude 

aproximada é de 800 metros em relação ao nível do mar. O instituto de botânica é uma enorme 

área verde dentro da cidade de São Paulo e fornece importantes serviços ambientais para a 

região, além de fornecer usos de pesquisa e recreação. 

A região de estudo está inserida na província geomorfológica do Planalto Atlântico, 

zona do Planalto Paulista, tratando-se de um relevo plano ondulado. Geologicamente, situa-se 

na embasamento cristalino Pré-Cambriano (Proteozóico-Superior), Complexo Embu, cuja 

litologia é constituída por xistos, filitos, migmatitos, gnaisses e, secundariamente, por lentes de 

anfibolitos e rochas calciossilicaticas (SÃO PAULO, 2002). O Solo predominante é do tipo 

Latossolo Vermelho Amarelo (Comissão de solos, 1960; ROCHA; CAVALHEIRO, 2001), 

provenientes do intemperismo e transformações de rochas granito-gnáissicas, filitos e xistos 

(ROCHA; CAVALHEIRO, 2001).   

O Clima é do tipo mesotérmico de inverno seco (Cwb) com índice de precipitação média 

anual de 1540 mm e temperatura média anual de 19,1 ºC. As temperaturas médias mensais 

máximas ocorrem em fevereiro (22,4 °C) e as mínimas em julho (15,7 °C) (SANTOS; 

FUNARI, 2002). O inverno se caracteriza sendo relativamente seco e o verão chuvoso, as 

chuvas iniciam-se em setembro e concentram-se entre outubro e março (PENHALBER, 1997). 

Na reserva florestal do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, a vegetação nativa pode 

ser classificada como floresta ombrófila densa (Floresta Atlântica de encosta) (NASTRI et al., 

1992) com elementos de floresta mesófila (ROCHA; CAVALHEIRO, 2001). 

O presente trabalho foi realizado em uma unidade experimental demonstrativa dentro 

do Núcleo de Plantas Ornamentais. A unidade experimental é um SAF (sistema agroflorestal 

no modelo sucessional biodiverso) que visa estudar a ciclagem de nutrientes, a facilitação entre 

plantas e as melhores formas de manejo para a produção de espécies medicinais dentro do SAF 

a médio-longo prazo. Dentro desse projeto guarda-chuva, o presente trabalho, abordou os 

efeitos do manejo (o efeito combinado de um ano de uso de mulch junto com adubação verde 

de ciclo curto) sobre o solo no primeiro ano. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo no Instituto de Botânica, uma grande área verde dentro da 

Cidade de São Paulo (o ponto amarelo indica a área experimental) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  

 

2.2. Implantação e manejo da área de estudo 

No presente trabalho, foram estudadas cinco parcelas situadas em um sistema 

agroflorestal experimental. As parcelas foram analisadas em dois períodos: antes e um ano 

depois do manejo agroecológico (uso permanente de mulch e um ciclo de adubação verde). 

Assim, nas cinco parcelas aqui consideradas, foi realizada a descrição morfológica junto com 

as coletas para análises químicas e físicas em dois períodos: t0 (somente presença do mulch) e 

t1 (mulch + adubação verde de ciclo curto). No período t0 foi realizada também a coleta e 

caraterização do mulch. 

A área possui 400 m2, e está dividida em 25 parcelas de 16 m2 (4x4 m) (Figura 2). Nela, 

foram plantadas espécies arbustivas e arbóreas, com preferência por espécies nativas, 

alternando linhas de espécies utilizadas como fonte de poda e linhas de produção, com foco em 

espécies medicinais, com espaçamento de 1m entre indivíduos (Figura 2). 
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Figura 2 - Delineamento experimental do projeto guarda-chuva, onde se insere a área de estudo. As 

parcelas que foram aqui consideradas antes e após um ano após de manejo são as da diagonal A1 a E5. 

 

Fonte: Leda Lorenzo Montero (2018). 

 

O preparo prévio do solo consistiu na alocação de uma camada de material vegetal morto 

constituído por restos de poda secos (figura 3). O material foi colocado sobre o solo da área 

toda em disposição em leiras. Para manter o solo coberto de forma permanente, a cobertura foi 

depositada periodicamente na área entre novembro de 2016 e março de 2017 e reforçada em 

setembro de 2018. 

 

Figura 3 – Camada de cobertura vegetal morta (mulch) depositada na área para preparo do solo, com 1 

ano de idade. 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 
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Posteriormente todas as 25 parcelas receberam no dia 8 março de 2018 a adubação verde 

que consistiu no plantio em 100 g de sementes de girassol, 100 g de feijão, 50 g guandu, 50 g 

de milho, 30 g de abóbora, 30 g gergelim, 20 g de tremoço, 20 g de mostarda, e 15 g de 

amarantos (figura 4). 

Em 20 parcelas (que não foram analisadas no t1 em este trabalho) foram plantadas as 

linhas de adubadeiras perenes no dia 8 de março de 2018 (figura 4 e 5). Para tal, quatro espécies 

foram selecionadas e plantadas de forma monoespecífica nas parcelas: Malvaviscus arboreus 

Cav. (malvavisco), Schinus terebinthifolius Raddi. (aroeira pimenteira), Bixa orellana L. 

(urucum) e Tithonia diversifolia A. Gray (margaridão). Assim, foram plantadas 20 parcelas (5 

réplicas de quatro espécies adubadeiras), mantendo-se 5 parcelas controle sem plantio de 

adubadeiras perenes (Figura 6).  

 

Figura 4 – Área da unidade experimental com a adubação verde germinando nas entrelinhas, com 1 ano 

e 4 meses de idade. 

 

Fonte: Próprio autor (2018). 
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Figura 5 – Área com a adubação verde estabelecida, no início da floração (antes da poda), com 1 ano e 

6 meses de idade. 

 

Fonte: Clovis Oliveira (2018). 

 

Nas 20 parcelas com adubadeiras perenes, foram plantadas posteriormente, em outubro 

de 2018, as linhas de produção, inserindo mudas das espécies medicinais (espinheira-santa e 

pitanga), alternadas com banana e milho (figura 7 e 8). Portanto, as parcelas de controle somente 

receberam o tratamento com mulch e um ciclo de adubação verde de ciclo curto (semeadura e 

posterior poda e incorporação ao solo).  

 

Figura 6 – Disposição das espécies utilizadas como fonte de poda na unidade experimental. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 



24 
 

 

Figura 7 – Sistema agroflorestal experimental estabelecido após o plantio das espécies medicinais, 

com 2 anos e 6 meses de idade. 

 

Fonte: Patrícia Hitomi (2019). 

 

Figura 8 – Sistema agroflorestal experimental estabelecido, com 2 anos e 6 meses de idade 

 

Fonte: Próprio autor (2019). 
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2.3. Procedimentos experimentais 

No presente trabalho, foi realizada a caraterização geral do solo da área de estudo antes 

do manejo. Além disso, foram comparadas cinco parcelas antes e depois de um ano de manejo, 

o qual consistiu no uso permanente de mulch combinado com um ciclo de adubação verde. 

Inicialmente, foi caraterizado o mulch. A coleta de mulch foi realizada em entre os meses 

de outubro e novembro de 2017. A descrição morfológica e as coletas de solo para as análises 

foram realizadas na área de estudo entre outubro e dezembro de 2017 e novamente 15 meses 

após, no período de março a maio de 2019. 

 

2.3.1. Quantificação e coleta da cobertura morta (mulch) 

Para a coleta da cobertura morta, denominada ‘mulch’, foi utilizado um gabarito 

metálico de 32x32 cm. Coletou-se no centro de cada parcela, todo o material orgânico até atingir 

a superfície do solo (horizonte mineral A). Depois da coleta, o material foi armazenado em 

sacos de papel, posteriormente foi seco até peso constante (55 ºC durante 10 dias) e pesado com 

balança de 0,001 g de precisão no Instituto de Botânica. 

A espessura do mulch foi medida em campo nas leiras e nas entrelinhas totalizando 5 

medidas por parcela. Para calcular a massa de serrapilheira por parcela, as 25 parcelas foram 

utilizadas, no qual utilizou-se a espessura da leira onde o solo foi coletado (Espcol i), a 

espessura média das leiras e entrelinhas de cada parcela (Espmed i) e a massa coletada com 

auxílio do gabarito (Mcol i). Após a realização destes procedimentos foram calculadas a 

espessura média e a quantidade de mulch na área experimental (g cm-2) (equação 1).  

Mmed i =  (Mcol i X Espmed i) / Espcol i                                   (1) 

 

Em que: Mmed i é a massa média calculada para cada parcela i, Mcol i é a massa coletada 

na parcela, Espmed i é a espessura média da parcela (calculada a partir das espessuras medidas) 

e Espcol i a espessura média medida na parcela. 

A partir da soma dos valores Mmed i das 25 parcelas, foi calculada a massa total da área 

experimental em kg m-2. 

 

2.3.2. Descrição morfológica e coletas de solo 

A descrição morfológica dos solos e as coletas de solo para as análises químicas e físicas 

foram realizadas entre os meses de outubro e dezembro de 2017 (t0) e aproximadamente 15 

meses depois no período de março a maio de 2019 (t1). Após a delimitação e descrição dos 

horizontes, as amostras denominadas deformadas (propriedades físicas não são conservadas) 
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foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos. Já as amostras indeformadas (propriedades 

físicas são conservadas) foram coletadas de cada horizonte e armazenadas em plástico filme.  

Inicialmente, foi aberta na área experimental uma trincheira com aproximadamente 1,80 

metros de profundidade, para caracterização geral e classificação do solo dominante na área. A 

partir das características morfológicas observadas, foram delimitados os horizontes do solo.  

Para cada horizonte identificado na trincheira foram descritas em campo as seguintes 

características, de acordo com o manual de Descrição de Solos no Campo (SANTOS et al., 

2005): cor, estrutura, textura, consistência, quantidade e tamanho das raízes, porosidade e 

transição para o horizonte subjacente. Posteriormente, cada horizonte foi nomeado com base 

em suas características morfológicas. Os horizontes com características intermediárias 

(horizontes de transição) também foram nomeados.  

Os efeitos do manejo avaliado devem ser mais marcados nos horizontes superficiais do 

solo. Assim, em 15 parcelas (incluindo as 5 que foram comparadas um ano antes e depois do 

manejo), foram descritos os horizontes superficiais (A1 e A2), utilizando-se os mesmos critérios 

morfológicos em ambos os tempos (t0 e t1) (a descrição completa consta nos anexos B e C).  

 

Cor 

A coloração é um dos parâmetros mais aparentes, portanto, pode ser muito útil na 

identificação dos horizontes de um perfil. A coloração fornece indicações acerca dos materiais 

que compõe a amostra (minerais e matéria orgânica) e acerca dos processos pedogenéticos que 

atuam no horizonte (adição, remoção, transformação, transporte) (LEPSCH, 2011). 

Para a identificação das cores das amostras de maneira padronizada utilizou-se a “Carta 

Munsell”, em que as cores são classificadas de acordo com três componentes: Matiz (cor 

espectral dominante), Valor (luminosidade da cor) e Croma (a pureza da cor em relação ao 

cinza). Cada padrão de cor corresponde a uma notação Munsell, que é feita da seguinte forma: 

matiz valor/croma (ex.: 10YR 3/4). O matiz é representado por uma ou duas letras maiúsculas 

localizadas no canto superior da Carta de Munsell (ex.: 10YR), sendo as abreviações 

correspondentes às cores em inglês (R – red; Y – yellow; B – blue; G – green; P – purple). O 

valor é uma escala acromática que varia do preto absoluto (valor 0) ao branco absoluto (valor 

10) e o croma varia de baixa proporção de cinza (1) a alta proporção de cinza (8) (PEREIRA et 

al., 2020). O método utilizado para identificação da cor de cada amostra foi baseado na 

comparação a partir de pequena porção do solo com a escala de cor mais próxima que constava 

na Carta de Munsell, em seu estado seco. 
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 Estrutura 

A estrutura está relacionada ao arranjo das partículas de argila, silte e areia em agregados 

ou torrões. Estes arranjos possuem formatos e tamanhos variados, podendo ser classificados em 

cinco grupos principais: prismática, laminar, blocos (angulares ou subangulares), colunar e 

granular. O tamanho de cada agregado pode ser classificado como: muito pequeno, pequeno, 

médio, grande e muito grande (SANTOS et al., 2005). O grau de desenvolvimento da estrutura 

refere-se à sua estabilidade. De acordo com este parâmetro, a amostra pode ser classificada 

como: i) sem estrutura: quando a estrutura é do tipo grãos simples ou maciça; ii) com estrutura, 

podendo ser classificada como fraca, moderada e forte. Na fraca, a ocorrência de unidades 

estruturais é pouco frequente, enquanto na estrutura moderada, estas unidades estruturais são 

bem definidas e a presença de material solto é pouca. Já na estrutura classificada como forte, as 

unidades estruturais são separadas com facilidade e quase não se observa a presença de grãos 

soltos. 

 

Consistência 

A consistência está relacionada às forças de adesão e coesão que estão presentes entre 

as partículas de solos e outras partículas presentes em sua composição. Por isto, leva-se em 

consideração o grau de umidade presente, ou seja, a amostra deve ser analisada no estado seco, 

úmido e molhado. Quando a amostra apresenta estrutura ausente, somente a análise da 

consistência molhada é feita. Na análise da consistência seca, os agregados secos foram 

colocados entre os dedos (indicador e polegar) e aplicou-se pressão até que o agregado se 

desmembrasse. A consistência seca pode ser classificada como solta, macia, ligeiramente dura, 

dura, muito dura e extremamente dura. Na consistência úmida, analisa-se a friabilidade de um 

agregado úmido, não saturado por água. Um agregado deve ser umedecido de forma que não 

exceda a sua capacidade de campo. Após a aplicação da pressão com os dedos indicador e 

polegar, a amostra pode ser classificada em solta, muito friável, friável, muito firme e 

extremamente firme. E, por fim, na consistência molhada, analisa-se a plasticidade e a 

pegajosidade de uma massa de solo saturada por água.  

A plasticidade corresponde à capacidade da massa de ser modelada e não se romper 

quando submetida a uma força e a pegajosidade refere-se à capacidade de adesão da massa de 

solo a uma superfície. Em relação à plasticidade, a massa de solo pode ser classificada como 

não plástica, ligeiramente plástica, plástica e muito plástica. Já quanto à pegajosidade, a massa 

de solo pode ser classificada como não pegajosa, ligeiramente pegajosa, pegajosa e muito 

pegajosa (SANTOS et al., 2005).   
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Textura 

A textura está relacionada à proporção de partículas de diferentes tamanhos que 

constituem a fase sólida do solo: areia (tamanho entre 0,05 a 2 mm), silte (tamanho entre 0,002 

e 0,05 mm) e argila (tamanho inferior a 0,002 mm). Pode ser classificada como siltosa (> 50% 

de silte), média (< 35% de argila, < 15% de areia), arenosa (≥ 70% de areia, ≤ 15% de argila), 

argilosa (35 a 60% de argila) e muito argilosa (> 60% de argila) (SANTOS et al., 2005; 

PEREIRA et al., 2020). 

Para a identificação da textura, uma pequena porção de cada amostra foi umedecida, de 

maneira a formar uma massa que pudesse ser modelada. Uma faca cega foi utilizada para 

desmembrar os agregados, de forma a deixar a massa homogênea, objetivando-se destruir 

torrões que eventualmente possam ser interpretados como areia. Após esse procedimento, 

tentou-se modelar a massa em um cilindro. 

Quando não é possível modelar a massa em um cilindro, ou quando este é modelado 

com dificuldade, a textura é classificada como arenosa. Quando o cilindro é modelado, tenta-

se dobrá-lo em forma de U. Quando o cilindro é capaz de dobrar-se sem se romper, classifica-

se a textura em muito argilosa ou argilosa. Estas classificações podem ser diferenciadas com 

base na consistência molhada do solo, sendo que a textura muito argilosa está geralmente 

relacionada à consistência muito plástica e muito pegajosa, e a textura argilosa está muitas vezes 

relacionada à consistência plástica e pegajosa.  

Quando o cilindro é rompido ao tentar-se formar o U, a textura do solo é classificada 

como siltosa ou média. As classificações também são diferenciadas com base na consistência 

molhada do solo. A textura siltosa é sedosa e normalmente está relacionada à consistência 

plástica e não pegajosa, enquanto a textura média muitas vezes está relacionada à consistência 

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa (SANTOS et al., 2005). 

 

Raízes e atividade biológica 

 As raízes nos horizontes de um perfil podem ser classificadas de acordo com a 

quantidade e diâmetro dominante. De acordo com o Manual de Descrição de Solos no Campo, 

sua quantidade pode ser classificada como muitas, comuns, poucas ou raras. Em relação ao 

diâmetro, elas podem ser classificadas como muito finas (ɸ < 1mm), finas (2 < ɸ 5mm), grossas 

(5 < ɸ 10 mm) e muito grossas (ɸ > 10 mm).  

A presença de animais (formigas, cupins e minhocas) também foi verificada nos 

horizontes de cada perfil e anotada no presente trabalho (SANTOS et al., 2005). 
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Transição entre os horizontes 

 Caracteriza o limite de um horizonte para o outro, delimitado em decorrência de suas 

características morfológicas. A transição pode ser determinada de acordo com seu grau ou 

nitidez e de acordo com sua forma ou topografia. O grau da nitidez entre um horizonte e o 

subjacente pode ser classificado como abrupto (a faixa de separação é inferior a 2,5 cm), claro 

(a faixa de separação está entre 2,5 e 7,5 cm), gradual (a faixa de separação está entre 7,5 e 12,5 

cm) e difuso (a faixa de separação é superior a 12,5 cm).  

De acordo com sua forma, a transição pode ser plana (quando ela apresenta pouca ou 

nenhuma irregularidade de um horizonte para o outro, sendo paralela à superfície), ondulada 

(quando ela apresenta leves ondulações em relação à superfície), irregular (quando ela apresenta 

ondulações mais acentuadas de um horizonte para o outro) e descontínua (quando partes de um 

horizonte encontram-se totalmente ou parcialmente desconectadas umas das outras) (SANTOS 

et al., 2005).  

 

2.3.3. Análises laboratoriais 

2.3.3.1.Preparo do solo 

Para obtenção da terra fina seca ao ar (TSFA), as amostras de solos coletadas em campo 

foram transferidas para estufas de secagem (temperatura de 40 ºC). As amostras já secas foram 

então desagregadas manualmente com o auxílio de um almofariz e pistilo e, posteriormente, 

passadas em uma peneira com abertura de 2,00 mm. Esta medida foi tomada para assegurar a 

retenção e descarte de partículas maiores que 2,00 mm, já que as análises laboratoriais são 

realizadas apenas com a TFSA. Depois do peneiramento, realizou-se o quarteamento com 

auxílio de uma chapa metálica como base, a fim de se reduzir o tamanho amostral para obter-

se uma amostra homogênea e representativa para realização das análises químicas (CAMARGO 

et al., 2009). Todas as análises foram realizadas em triplicatas, no Laboratório Multidisciplinar 

em Mineralogia, Água e Solos – LAMAS, da Unifesp. 

 

2.3.3.2.Análises químicas 

2.3.3.2.1. pH em H₂O (1:1)  

Por meio de uma balança analítica com precisão de 0,01 g foi realizada a pesagem de 

20 gramas da amostra de solo. Primeiro, um béquer de 80 ml foi colocado sobre a balança e 
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teve seu peso tarado; posteriormente, com o auxílio de uma espátula, a amostra (TFSA) foi 

despejada no interior do béquer e pesada (USDA, 2004). 

Em seguida, 20 ml de água destilada foram despejadas no béquer identificado com o 

nome do horizonte e parcela. A mistura foi agitada manualmente e de forma intensa com o 

auxílio de um bastão de vidro, durante 30 segundos, deixando-a em repouso por 60 minutos. 

Ao longo dos 60 minutos, as amostras foram agitadas 3 vezes (15 minutos, 30 minutos e 45 

minutos) com auxílio de um agitador orbital, por 1 minuto, a 170 rpm.  

Ao passar exatamente 60 minutos, as amostras foram manualmente agitadas com um 

bastão de vidro por 30 segundos, deixando-as em repouso por 1 minuto e realizando-se em 

seguida a leitura com o medidor de pH – (Marca ION, pHB-500) (devidamente calibrado). O 

eletrodo foi submerso e movimentado na mistura água-solo, para medição do pH, anotando-se 

o valor após estabilizado. 

 

2.3.3.2.2. pH em KCl (1:1)  

A pesagem da amostra foi realizada por meio de uma balança analítica com precisão de 

0,01 g, sendo que um béquer de 80 ml foi colocado e teve seu peso tarado; posteriormente, a 

amostra de solo (TFSA) foi despejada em seu interior com o auxílio de uma espátula, até chegar 

a 20,00 g (USDA, 2004).  

Em seguida, 20 ml da solução de KCl 1 M com auxílio de um dispensador foi despejado 

no interior do béquer. A mistura foi agitada manualmente, de forma intensa, com o auxílio de 

um bastão de vidro durante 30 segundos, deixando-a em repouso por 60 minutos. Ao longo dos 

60 minutos, as amostras foram agitadas com auxílio de um agitador orbital 3 vezes (15 minutos, 

30 minutos e 45 minutos), por 1 minuto, a 170 rpm.  

Ao passar exatamente 60 minutos, as amostras foram manualmente agitadas com um 

bastão de vidro por 30 segundos, deixando-as em repouso por 1 minuto, realizando-se em 

seguida a leitura com o medidor de pH (Marca ION, pHB-500). 

 

Cálculo do ∆ pH 

O delta pH é determinado através da determinação do pH em água e KCl, utilizando-se 

a equação 2, que indica a predominância de cargas positivas ou negativas em um determinado 

solo. 

         ∆𝑝𝐻 = 𝑝𝐻𝐾𝐶𝑙 − 𝑝𝐻𝐻₂𝑂                    (2) 
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Valores de ∆𝑝𝐻 negativos (∆𝑝𝐻< 0) indicam que o solo é dominado por cargas negativas, 

caso ∆𝑝𝐻 tiver valores positivos (∆𝑝𝐻> 0), o solo possuirá domínio de cargas positivas 

(CASTIONE et al., 2015). 

 

2.3.3.2.3. Capacidade de Troca Catiônica 

Determinação Sódio e Potássio  

Para determinação do Na+ e K+ pesou-se 2,5 g de solo (TFSA) em uma balança analítica 

de precisão de 0,01 g. Em seguida foi adicionado 25 ml de solução Melisch (HCl 0,05 mol L-1 

+ H2SO4 0,0125 mol L-1), posteriormente agitado a 220 rpm e filtrado (filtro Nalgon faixa azul 

de 12,5 cm de diâmetro). Foi retirado 10 ml do filtrado para leitura no fotômetro de chama 

(DIGIMED) (SILVA et al., 2009). Para a determinação, o seguinte cálculo foi realizado: 

[𝑁𝑎+] =
(𝐿𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑝𝑚 𝑥10)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑁𝑎 (22,9898)
  = resultado em mmolc Kg-1                                 (3) 

[𝐾+] =
(𝐿𝑒𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑝𝑝𝑚 𝑥10)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝐾 (39,0983)
 = resultado em mmolc Kg-1          (4) 

 

Determinação Cálcio e Magnésio  

Para determinação do Ca2+ e Mg2+ pesou-se 5 g de solo (TFSA) em uma balança analítica 

de precisão de 0,01 g. Adicionou-se 50 ml de KCl 1 M a amostra, sendo essa posteriormente 

agitada a 220 rpm e filtrado (filtro Nalgon faixa azul de 12,5 cm de diâmetro). Para leitura, 1 

ml do filtrado foi transferido para um tubo de ensaio e acrescentou-se 10 ml de solução contendo 

1 g L-1 de óxido de lantânio. As amostras em seguida foram lidas no espectrômetro de absorção 

atômica (Varian SpectrAA 220 FS). Para tal análise foi necessário a realização de uma curva 

de calibração. A curva permite utilizar soluções com concentrações conhecidas do analito em 

questão, permitindo montar um gráfico com os resultados de absorbância das soluções 

conhecidas. Com isso, uma equação da reta é obtida, permitindo que através da relação da 

concentração no gráfico de calibração, obtenha-se a concentração de amostras desconhecidas 

(CANTARELLA et al., 2001). O seguinte cálculo foi realizado para obter as concentrações de 

Ca e Mg (resultado em mmolc Kg-1): 

[𝐶𝑎2+ 𝑜𝑢 𝑀𝑔2+] =
Leitura no EAA  x carga do cátion  x 10  x 11 

peso atômico do cátion (Ca=40,0780; ou Mg = 24,3050) 
       (5)  

Em que: Leitura no EAA = (valor corrigido pela curva de calibração); Carga do cátion = (mmol 

de carga); 10 = (relação entre 5g de solo e 50 ml de KCl) e, 11 = (diluição do Lantânio).  
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Determinação Alumínio Trocável  

Para determinação do Al3+ pesou-se 5 g de solo (TSFA) em uma balança analítica de 

precisão de 0,01 g. Adicionou-se 50 ml de KCl 1 M a amostra, sendo a mistura posteriormente 

agitada a 220 rpm por 15 minutos. Filtrou-se a amostra (filtro Nalgon faixa azul de 12,5 cm de 

diâmetro), 25 ml do filtrado foram coletados e 3 gostas de azul de bromotimol foram 

adicionadas, procedendo-se com a titulação com NaOH 0,025 M até atingir o ponto de viragem 

da cor da amostra de amarela para azul. O valor de NaOH gasto é registrado pela bureta 

automática e anotado (CANTARELLA et al., 2001). O cálculo para obter a concentração de 

Al3+ está na equação 6: 

[Al3+] =
(Vam−Vbr)∗ [NaOH]∗ 50∗ 1000

25∗ 5
  = resultado em mmolc Kg-1                        (6) 

Em que: Vam = valor da titulação para amostra; Vbr = valor da titulação para o branco; [NaOH] 

= Concentração da solução de NaOH 0,025 M; 50 = 50 ml de Acetato de Cálcio 1 M; 1000 = 

fator de conversão de grama para quilograma (unidade); 25 = 25 ml do extrato filtrado; 5 = 5 

gramas do solo. 

 

Determinação Acidez total (H+ + Al3+ trocáveis)  

Para determinação do H+ + Al3+ pesou-se 2,5 g de solo (TSFA) em uma balança analítica 

de precisão de 0,01 g. Adicionou-se 50 ml de Acetato de Cálcio 1 M pH 7 a amostra, 

posteriormente agitado a 220 rpm por 15 minutos. Filtrou-se a amostra (filtro Nalgon faixa azul 

de 12,5 cm de diâmetro), 25 ml do filtrado foram coletados e 3 gostas de fenolftaleína foram 

adicionadas, procedendo-se com a titulação com NaOH 0,025 M até atingir o ponto de viragem 

da cor da amostra de incolor para rosa. O valor de NaOH gasto é registrado pela bureta 

automática e anotado. O cálculo para obter a concentração de H+ + Al3+ está na equação 4 

(QUAGGIO; RAIJ, 2001):  

[ H+ +  Al3+ ] =
(Vam−Vbr)∗ [NaOH]∗ 50∗ 1000

25∗ 2,5
 =    resultado em mmolc Kg-1    (7) 

Em que: Vam = valor da titulação para amostra; Vbr = valor da titulação para o branco; [NaOH] 

= Concentração da solução de NaOH 0,025 M; 50 = 50 ml de Acetato de Cálcio 1 M; 1000 = 

fator de conversão de grama para quilograma (unidade); 25 = 25 ml do extrato filtrado; 2,5 = 

2,5 gramas do solo. 
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Cálculos derivados das análises químicas 

Para a determinação da CTC (Capacidade de Troca Catiônica) foi realizado o seguinte 

cálculo, considerando-se a soma todos os cátions permutáveis do solo:  

 

Ca2+ + Mg2+ + K+ + Na+ + H+ + Al3+     (8) 

A soma de bases trocáveis (SB) foi calculada pela soma dos teores dos seguintes cátions 

permutáveis:  

Ca²+ + Mg²+ + K+ + Na+      (9) 

A saturação por bases (V%) define-se como a proporção de bases trocáveis em relação 

à CTC:  

V% =  
SB∗100

CTC 
                                       (10) 

A saturação em alumínio (m%) define-se como a quantidade de alumínio trocável em 

relação à porcentagem da CTC:  

m% =  
Al3+∗100

CTC 
                                            (11) 

 

2.3.3.3.Análises Físicas 

2.3.3.3.1. Densidade do solo  

A densidade do solo foi determinada mediante o método do torrão parafinado 

(EMBRAPA, 1997), o qual consiste na utilização de parafina para envolver e impermeabilizar 

o torrão, de maneira que se possa mergulhá-lo em água a fim de determinar o volume da amostra 

a partir do princípio de Arquimedes. 

O torrão, depois de seco ao ar e pesado (Wsa), com auxílio de uma linha (suporte para 

que o torrão possa ser mergulhado em água), foi rapidamente envolvido em parafina fundida 

(60 °C) e posteriormente seco pelo período de 30 minutos. Depois de impermeabilizado e seco 

pesou-se o torrão novamente (Wspw). Para a determinação de seu volume, um béquer com 

água foi pesado e tarado, o torrão parafinado preso a um suporte foi mergulhado e seu peso 

anotado (𝑊𝑠𝑝𝑤). A temperatura da água foi conferida para a determinação da sua densidade 

(𝑝𝑤). Retirou-se o torrão da água e uma pequena alíquota da amostra foi retirada, pesada e 

colocada em estufa a 105 °C por 12 horas para secá-la, a fim de se determinar a umidade da 

amostra. Para a determinação da densidade do solo (Ds) utiliza-se a equação 12. 

 

Ds =
pw Wods

 [ Wsa− Wspw + Wpa – (Wpa pw / pp) ]
                                   (12) 
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Em que: pw: densidade da água em temperatura medida; Wods: massa de solo seco na estufa 

(conforme equação 13); Wsa:  Peso líquido do torrão em ar; Wspw: Peso líquido do torrão + 

parafina em água; Wpa: peso em ar da parafina que envolve o torrão; pp: densidade da parafina. 

 

Para o cálculo de Wods 

    Wods = Wsa/(1 + Ɵw)      (13) 

 

Para o cálculo de Ɵw: 

Ɵw =
Mw

Ms(da alíquota seca)
             (14) 

Sendo Mw: 

         Mw = (peso da alíquota úmida) − (peso da alíquota seca, Ms)                  (15) 

 

2.3.3.3.2. Densidade da partícula (Dp)  

A densidade da partícula foi determinada através do método do balão volumétrico com 

álcool (BLAKE; HARTGE, 1986). Pesou-se e tarou-se um balão volumétrico de 50 ml e, em 

seguida, acrescentou-se 20,00 g de solo (TFSA), utilizando-se uma balança analítica com 

precisão de 0,01 g. Para tanto, um funil foi colocado no balão e seu peso foi observado; 

acrescentou inicialmente ao balão aproximadamente 18,00 g de TFSA, em seguida, o funil foi 

retirado e os 2 g restantes completados com auxílio de uma espátula até atingir a precisão de 

20,00 g. A massa de solo foi anotada (MSS). 

Uma bureta foi completada com um volume de 50 ml de álcool etílico absoluto. O 

procedimento consiste em escorrer o álcool da bureta para o balão volumétrico, agitando-o 

quando o volume de álcool no balão completar a metade, a fim de se umedecer as partículas, 

evitando a permanência de bolhas de ar e de solo acima da marca de aferição do balão. Em 

seguida, completa-se o volume de álcool até a marca de aferição do balão volumétrico de 50 

ml. Após o procedimento, observa-se o volume gasto de álcool (Va) na bureta. O cálculo para 

obter a densidade da partícula está na equação 16: 

 

Dp =
MSS

Vs
                                         (16)   
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Em que: MSS é a massa de solo seco e Vs o volume das partículas ou sólidos (50 ml (volume 

do balão volumétrico – Va (volume gasto de álcool).  

 

2.3.3.3.3. Determinação da Granulometria 

Para determinação da granulometria foi utilizado método do densímetro, que consiste 

no princípio da sedimentação das partículas que compõe o solo (TFSA). Adiciona-se um 

dispersante químico e fixa-se um tempo único para determinação da densidade da suspensão, 

determinando-se a concentração total de argila da amostra. As frações grosseiras da amostra 

(areia total) são separadas por tamisação e pesadas. A massa da fraçao silte é obtida por 

diferença (EMBRAPA, 1997). 

 

2.3.4. Análise de dados 

Para avaliar os efeitos do mulch e da adubação verde de ciclo curto foram comparadas 

as 5 parcelas (controles do projeto guarda-chuva, sem plantio de espécies de adubação perene), 

no período antes do plantio da adubação verde de ciclo curto (t0) e um ano após com a 

combinação do mulch e adubação verde de ciclo curto (t1). Por ter dois conjuntos de dados 

relativamente pequenos avaliados antes e depois de um ano, foi utilizando o Teste t de Student. 

O Teste t foi pareado por parcela, o que permitiu controlar a elevada heterogeneidade espacial 

do solo, tirando ela do termo de variação explicada pelo acaso. Como os valores das variáveis 

resposta poderiam aumentar ou diminuir, e para considerar os valores de p mais conservativos, 

optamos pelo teste bicaudal. Assim, o Teste t de Student pareado (bicaudal) foi utilizado 

separadamente para cada uma das variáveis resposta: pH (H2O e KCl), Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+ 

+ Al3+ + H+ + Al3+, CTC efetiva e total, soma de bases, saturação em bases, saturação em 

alumínio, densidade do solo, densidade da partícula e porosidade. 

 

 

3. RESULTADOS 

1.1 Cobertura vegetal morta (mulch) 

A massa de cobertura orgânica morta (mulch) disposta sobre o solo da área no t0 foi 

8,09 ± 1,92 kg m-2 e a espessura da camada foi de 12,41 ± 2,39 cm. O mulch era composto por 

restos de poda completamente secos, contendo quantidade expressiva de folhas de palmeiras e 

de árvores. Os restos de poda não foram picados nem triturados antes de ser dispostos sobre o 

solo, ao invés disso, restos grandes foram utilizados para manter a cobertura por mais tempo. 
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1.2 Descrição morfológica do solo 

O solo da área classifica-se como Cambissolo (1° ordem), caracterizado pelo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) por apresentar um horizonte A escurecido pela 

presença da matéria orgânica e um horizonte Bi (incipiente), definido por estar em fase inicial 

de desenvolvimento, ou seja, que sofreu pouca ação da pedogênese, mas já suficiente para 

provocar coloração mais forte ou unidades estruturais relativamente desenvolvidas.  

A descrição geral do solo da área pode ser encontrada no anexo A. A sequência de 

horizontes encontrada foi: OA1, A1, A2, AC1, CA1, CE1, CE2, CBi, C1 e C2. As cores 

apresentadas nos horizontes descritos foram Bruno-acinzentado muito escuro (OA1), Bruno 

(A1, A2), Bruno e Bruno-forte (AC1), Bruno-forte (CA1), Vermelho-amarelado e Bruno-forte 

(CE1), Bruno-forte (CE2), Vermelho (CBi), Vermelho-amarelado (C1) e Vermelho-escuro 

(C2). A textura foi muito argilosa nos horizontes superficiais (A1, A2, AC1, CA1), exceção 

OA1 que se apresentou argilo-arenosa e como aumento da profundidade apresentou-se argilo-

arenoso (CE1 e CE2) e argilosa (CBi, C1 e C2). Nos horizontes superficiais (A1 E A2) o 

tamanho dos blocos apresentados foram de médios a muito grandes e com formato de blocos 

subangulares e com o aumento da profundidade a estrutura se apresentou maciça (AC1, CA1, 

CE1, CE2, CBi, C1 e C2).  A transição variou entre os horizontes, sendo classificada clara em 

sua maioria, seguida por ondulada e abrupta.  

A seguir será apresentada uma caracterização morfológica geral das parcelas. A 

descrição completa de cada uma das 5 parcelas (controle) no t0 e t1 estão nos anexos B e C.  

No horizonte A1, t0, as cores apresentadas foram majoritariamente bruno-escura (7.5YR 

3/4, 7.5YR 3/3) e a textura predominantemente argilosa. A estrutura apresentou-se na forma de 

blocos subangulares de tamanhos médio a grande, com grau de desenvolvimento moderado e 

forte. A consistência úmida predominante classificou-se como muito friável e friável, a 

consistência molhada variou de plástica a pegajosa a muito plástica e pegajosa. A porosidade 

apresentou-se do tipo empilhamento/tubulares, com tamanho muito pequenos a pequenos, 

sendo abundantes. As raízes são do tipo fasciculares, predominantemente muito finas e com 

quantidade comum a rara. A transição de horizonte apresentou-se abrupta e ondulada, com 

variações indo de abrupta e plana a clara e ondulada.  

No horizonte A2, t0, as cores apresentadas foram bruno-escura (7.5 YR 3/4) e bruno-

forte (7.5 YR 4/6), sendo bruno-escura a predominante. A textura predominante apresentou-se 

argilosa. A estrutura encontrada apresentou-se na forma blocos subangulares, com tamanho 



37 
 

grande a muito grande, com grau de desenvolvimento fraco em algumas parcelas e forte em 

outras, sendo predominante o grau de desenvolvimento fraco. A consistência úmida apresentou-

se majoritariamente friável e a consistência molhada plástica e pegajosa. A porosidade 

apresentada classificou-se do tipo tubulares, muito pequenos a pequenos, sendo raros em 

algumas parcelas e poucos a comuns em outras. As raízes encontradas são do tipo fasciculares, 

muito finas, sendo raras e poucas a comuns. A transição de horizonte variou de abrupta e plana, 

abrupta e ondulada, clara e ondulada e clara e plana. 

No horizonte A1, t1, as cores apresentadas foram predominantemente bruno-escura 

(10YR 3/3 e 2/2 e 7.5YR 3/4) e preta (7.5 YR 3/4 e 10 YR 2/1), com padrão variegado entre 

ambas. Houve, portanto, um escurecimento em partes do horizonte em relação ao t0, pelo 

aparecimento dessas manchas pretas. A textura predominante apresentou-se argilosa. A 

estrutura apresentou-se em forma de blocos subangulares, variando de tamanho médio a grande 

e grande a muito grande, portanto, com maior tamanho em algumas parcelas em relação ao t0. 

O grau de desenvolvimento variou de moderado e forte nas parcelas. A consistência úmida 

apresentou-se majoritariamente friável e a consistência molhada apresentou-se 

predominantemente plástica e pegajosa. A porosidade foi do tipo empilhamento/tubulares, 

muito pequenos a pequenos, sendo abundantes. As raízes encontradas foram do tipo 

fasciculares, muito finas, sendo raras e comuns. A transição de horizonte variou de abrupta e 

ondulada a clara e plana. 

No horizonte A2, t1, as cores apresentadas foram bruno-forte (7.5 YR 4/6) e bruno-

escura (7.5 YR 3/4), havendo também a presença de padrão variegado com manchas pretas (7,5 

YR 2,5/1 e 10 YR 2/1). Entretanto, essas manchas pretas estão em menor quantidade se 

comparado ao A1. A textura apresentou-se argilosa, muito argilosa e argilosa com areia grossa. 

A estrutura apresentou-se em forma de blocos subangulares, com tamanho grande a muito 

grande, o grau de desenvolvimento apresentado fraco e moderado. A consistência úmida 

apresentou-se majoritariamente friável, a consistência molhada variou de plástica e pegajosa 

com variações. A porosidade apresentou-se em poros do tipo tubulares, sendo muito pequenos 

a pequenos e muito pequenos, variando a quantidade de raros, poucos e comuns. As raízes 

encontradas foram do tipo fasciculares, muito finas e raras. A transição encontrada apresentou-

se majoritariamente clara e ondulada.  

Durante o período de novembro de 2017 a março de 2018 (após o t0, portanto), houve 

o desenvolvimento de um horizonte superficial biogênico (Figura 4). Ressalta-se que não há 

análise de carbono orgânico desse horizonte, mas suas características morfológicas (cor, textura 

e estrutura) apontam para um predomínio de material orgânico sobre o mineral, o que somente 
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será confirmado com futuras análises laboratoriais. O horizonte biogênico apresentou as cores 

preta (7.5 YR 2,5/1) e bruno muito escura (10 YR 2/2). A textura classificou-se como areno-

argilosa. A estrutura mostrou-se granular, com tamanho muito pequeno a pequeno, com grau 

de desenvolvimento forte. A consistência úmida apresentou-se friável e a consistência molhada 

ligeiramente plástica e pegajosa. A porosidade classificou-se como de empilhamento, sendo de 

tamanho muito pequenos e quantidade muitos. As raízes apresentaram-se do tipo fasciculares, 

muito finas e poucas. A transição classificou-se majoritariamente como abrupta e ondulada. 

Figura 9 – Horizontes biogênico, A1 e A2, com destaque para o horizonte biogênico, após o período 

de um ano do aporte do mulch. Observe-se a cor escurecida e estrutura granular do horizonte de nova 

formação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

1.3 Características químicas dos solos 

Apresentam-se a seguir, as propriedades químicas do solo das parcelas estudadas 

(Tabelas 1 a 4). Foram observadas mudanças significativas entre o t0 e o t1 como o aumento 

do pH (em H2O no horizonte A2 e em KCl no horizonte A1) e do conteúdo de Na e K em ambos 

os horizontes. A tabela completa com os dados de cada uma das 5 parcelas (controle) no t0 e t1 

está no anexo D (tabelas 5, 6, 7 e 8). 

O pH em água no horizonte A1 (t0) apresentou valor máximo de 5,5 e valor mínimo de 

4,0, a média apresentada foi de 4,7. No horizonte A2 (t0) o valor máximo foi de 4,1 e o mínimo 

de 3,9, sendo a média de 4,0. No t1, o horizonte A1 apresentou valor máximo de 5,9 e valor 

mínimo de 4,9 e média de 5,3. O horizonte A2 (t1) o valor máximo foi de 4,6 e o mínimo de 
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4,3, a média foi de 4,5. O horizonte biogênico apresentou valores de pH bem maiores que o A1 

e A2, sendo o máximo de 6,5 e o mínimo de 5,8, com  média de 6,2. 

O pH em KCl no horizonte A1 (t0) apresentou valor máximo de 4,7 e mínimo de 3,6 e 

média de 4,0. O horizonte A2 (t0) o valor máximo foi de 4,1 e o mínimo de 3,4, a média 

apresentada foi de 3,8. No t1, o horizonte A1 apresentou valor máximo de 5,3 e mínimo de 4,4, 

a média foi de 4,7. No horizonte A2 (t0) o valor máximo foi de 4,0 e o mínimo de 3,7, a média 

foi de 3,9. Assim como no pH em água, o horizonte biogênico apresentou valores maiores que 

o A1 e A2, com valor máximo de pH em KCl igual a 6,1, valor mínimo de 5,3 e média de 5,8. 

O delta pH do solo estudado predominantemente negativo, isto indica a predominância de 

cargas negativas no solo, portanto a maior retenção de cátions em relação a ânions.  

Desta forma, tanto no horizonte A1 quanto A2 houve um aumento dos valores de pH 

(água e KCl) do t0 para t1. O pH em água no horizonte A1 aumentou em 80% (4 parcelas) das 

parcelas e em 20% (1 parcela) houve a diminuição e no horizonte A2 o pH em água aumentou 

em 100% das parcelas. O pH em KCl aumentou em 100% das parcelas no horizonte A1. No 

horizonte A2, 40% das parcelas apresentaram aumento e 60% diminuição no valor do pH em 

KCl. 

No horizonte A1 (t0), a concentração de cálcio trocável, um macronutriente do solo, 

apresentou o valor máximo de 24,5 mmolc Kg-1 e valor mínimo 10,0 mmolc Kg-1, com média 

de 13,6 mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t0), o valor máximo foi de 28,7 mmolc Kg-1 e o valor 

mínimo foi de 6,0 mmolc Kg-1, a média foi de 11,4 mmolc Kg-1. No t1,  horizonte A1 apresentou 

o valor máximo de 62,4 mmolc Kg-1 e valor mínimo de 20,5 e média de 32,3 mmolc Kg-1. No 

horizonte A2 (t1), o valor máximo apresentado foi de 13,5 mmolc Kg-1 e o valor mínimo 9,5 

mmolc Kg-1, a média foi de 11,7 mmolc Kg-1.  Assim, houve um claro aumento de Ca2+ do t0 

para t1, especialmente no horizonte A1. A concentração de cálcio no horizonte A1 e A2 

aumentou em 80% (4 parcelas) das parcelas e diminuiu em 20% (1 parcela) das parcelas. O 

horizonte biogênico apresentou valores muito mais altos de Ca2+ que A1 e A2, sendo o máximo 

de 114,0 mmolc Kg-1 e o mínimo de 80,2 mmolc Kg-1, com média de 98,6 mmolc Kg-1.  

No horizonte A1 (t0), a concentração de magnésio trocável, um macronutriente do solo, 

apresentou o valor máximo de  44,5 mmolc Kg-1 e o valor mínimo 14,4 mmolc Kg-1 e média de 

32,7 mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t0) o valor máximo foi de 16,6 mmolc Kg-1 e o valor mínimo 

de 9,8 mmolc Kg-1, com média  de 13,4  mmolc Kg-1. No t1, o horizonte A1 apresentou a 

concentração máxima de 32,6 mmolc Kg-1 e mínima de 20,3 mmolc Kg-1, a média foi de 24,8 

mmolc Kg-1.  O horizonte A2 (t1) apresentou o valor máximo de 14,4 mmolc Kg-1 e o valor 

mínimo de 10,8 mmolc Kg-1, com a média de 12,5 mmolc Kg-1. A concentração de Mg2+ no 
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horizonte A1 e A2 apresentou aumento em 40% das parcelas e diminuição em 60%. O horizonte 

biogênico (t1) apresentou valores de Mg2+ muito superiores aos horizontes A1 e A2, com valor 

máximo de 86,3 mmolc Kg-1 e valor mínimo de 45,9 mmolc Kg-1; a média foi de 68,3 mmolc 

Kg-1.  

A concentração de sódio trocável no horizonte A1 (t0) apresentou valores muito baixos, 

em geral. O valor máximo foi de 0,9 mmolc Kg-1 e o valor mínimo de 0,5 mmolc Kg-1, com 

média de 0,7 mmolc Kg-1. No horizonte A2 o valor máximo foi de 0,5 mmolc Kg-1 e o valor 

mínimo de 0,4 mmolc Kg-1com a média de 0,5 mmolc Kg-1. No t1, o horizonte A1 apresentou a 

concentração máxima de sódio de 0,5 mmolc Kg-1 e a mínima de 0,3 mmolc Kg-1, com  média 

de 0,3 mmolc Kg-1. No horizonte  A2 o valor máximo apresentado foi de 0,2 mmolc Kg-1 e o 

valor mínimo de 0,2 mmolc Kg-1, com a média foi de 0,2 mmolc Kg-1.  As concentrações de 

sódio diminuíram, mesmo que pouco, em todas as parcelas e horizontes. O horizonte biogênico 

(t1) apresentou o valor máximo de 0,6 mmolc Kg-1 e o valor mínimo de 0,3 mmolc Kg-1, a média 

foi de 0,5 mmolc Kg-1.  

No horizonte A1 (t0), a concentração de potássio trocável, um macronutriente do solo, 

apresentou o valor máximo de 6,8 mmolc Kg-1  e o valor mínimo de 4,5 mmolc Kg-1, com média 

de 5,4 mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t0) o valor máximo foi de 4,2 mmolc Kg-1 e o valor mínimo 

de 2,3 mmolc Kg-1, sendo a média de 3,3 mmolc Kg-1. No t1, no horizonte A1, o valor máximo 

apresentado foi de 3,4 mmolc Kg-1 e o valor mínimo de 0,9 mmolc Kg-1, com média foi de 2,2 

mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t1), o valor máximo apresentado foi de 2,0 mmolc Kg-1 e o valor 

mínimo de 1,4 mmolc Kg-1, com média de 1,4 mmolc Kg-1. Assim, houve diminuição de K+ 

tanto no A1 quanto no A2 do t0 para t1. As concentrações de K+ diminuíram em todas as 

parcelas e horizontes. O horizonte biogênico (t1) apresentou valor máximo de 7,7 mmolc Kg-1 

e valor mínimo de 2,5 mmolc Kg-1, sendo a média de 4,9 mmolc Kg-1.  

No horizonte A1, a concentração de alumínio (Al3+), que expressa acidez nas amostras, 

(t0), apresentou valor máximo de 8,1 mmolc Kg-1 e valor mínimo de 0,6 mmolc Kg-1, sendo a 

média de 4,1 mmolc Kg-1. No horizonte A2, o valor máximo e mínimo  foi mmolc Kg-1 e 8,5 

mmolc Kg-1, respectivamente, com a média de 10,6 mmolc Kg-1. No t1, o horizonte A1, 

apresentou o valor máximo de 1,5 mmolc Kg-1 e valor mínimo de 0,6 mmolc Kg-1, com média 

de 1,0 mmolc Kg-1. No horizonte A2, o valor máximo foi de 11,2 mmolc Kg-1 e o valor mínimo 

de 6,6 mmolc Kg-1, com média de 8,4 mmolc Kg-1.  Claramente, os valores de Al3+ diminuíram 

do t0 para t1, especialmente no A1. Quanto as parcelas, a concentração de alumínio no horizonte 

A1 e A2 aumentou em 20% (1 parcela) e diminuiu em 80% (4 parcelas). O horizonte biogênico 
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(t1) apresentou os valores mais baixos, em geral, com máximo de 1,1 mmolc Kg-1, mínimo de 

0,3 mmolc Kg-1 e a média de 0,7 mmolc Kg-1.  

Finalmente, no horizonte A1 (t0), a concentração de H+ + Al3+, outra expressão de 

acidez nos solos, apresentou o valor máximo de 108,5 mmolc Kg-1 e o valor mínimo de 57,8 

mmolc Kg-1, com média de 75,7 mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t0), a concentração máxima foi 

de  117,9 mmolc Kg-1 e a mínima foi de 56,5 mmolc Kg-1, com a média sendo de 79,7 mmolc 

Kg-1. No t1, horizonte A1, o valor máximo de 81,8 mmolc Kg-1 e o valor mínimo de 41,2 mmolc 

Kg-1, sendo a média de 65,4 mmolc Kg-1. No horizonte A2 (t1), valor máximo apresentado foi 

de 93,6 mmolc Kg-1, o valor mínimo foi de 66,1 mmolc Kg-1 e a média de 76,4 mmolc Kg-1. A 

concentração de H+ + Al3+ aumentou em  40%  das parcelas e diminuiu em 60% a diminuição 

no horizonte A1. No horizonte A2, 60%  das parcelas apresentaram aumento e 40% a 

diminuição. O horizonte biogênico (t1) apresentou valor máximo de 103,0 mmolc Kg-1 e valor 

mínimo de 49,7 mmolc Kg-1, a média foi de 66,6 mmolc Kg-1.  

A saturação de bases (V%) aumentou no A1, passando de 40% (t0) para 50% (t1), e 

diminuiu no A2, passando 30% (t0) para 20% (t1). O horizonte biogênico apresentou média 

muito superior, de 72,4%. De acordo com o V%, classifica-se tanto o A1 quanto o A2 como 

horizontes distróficos (V%<50%), enquanto o horizonte biogênico é eutrófico (V%≥50%). A 

CTC apresentou média de 128 mmolc kg-1 no A1 (t0) e de 108,3 mmolc kg-1 no A2 (t0), 

passando para 125,1 mmolc kg-1 no A1 (t1) e 102,2 mmolc kg-1 no A2 (t1). Novamente, o 

horizonte biogênico apresentou uma média muito maior, de 238,9 mmolc kg-1. Por fim, a 

saturação em alumínio (m%) no horizonte A1 (t0) apresentou média de 7%, que passou para 

3% no t1. Já no horizonte A2, a média foi de 30% no t0 e 20% no t1. O horizonte biogênico 

apresentou uma média muito baixa, de 0,4%.   

 

1.4 Características físicas dos solos 

Apresentam-se as propriedades físicas do solo das parcelas estudadas (Tabela 2). Houve 

evidências de melhoria da estrutura física do solo, como o padrão variegado comentado 

anteriormente, que deve aumentar em profundidade no perfil ao longo do tempo. A pesar disso, 

as mudanças nas propriedades físicas quantificadas não foram significativas (p>0,05). 

A densidade do solo no horizonte A1(t0), apresentou o valor máximo de 1,3 g cm3 e 

valor mínimo de  1,0 g cm3, sendo a média  de 1,2 g cm3. No horizonte A2 (t0) o valor máximo 

apresentado foi de 1,4 e o valor mínimo de 1,0 g cm3 , com média de 1,2 g cm3. No t1, o 

horizonte A1, apresentou o valor máximo de 1,3 g cm3 e o valor mínimo de 0,9 , a média foi de 

1,2. No horizonte A1 (t1), o valor máximo apresentado foi de 1,4 e o valor mínimo de 1,3 g 
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cm3, a média foi de 1,3 g cm3. No horizonte A1, a densidade do solo aumentou em 40%  das 

parcelas e 60% apresentaram diminuição. No horizonte A2, 80% das parcelas apresentaram 

aumento e 20% a diminuição.  

A densidade da partícula no horizonte A1 (t0), apresentou o valor máximo de 2,7 g cm3 

e o valor mínimo de 2,5 g cm3, sendo a média de 2,6 g cm3. No horizonte A2 (t0), o valor 

máximo apresentado foi de 2,8 g cm3 e o valor mínimo de 2,6 g cm3, com média de 2,7 g cm3. 

No t1, horizonte A1 apresentou o valor máximo de 2,7 g cm3 e o valor mínimo de 2,3 g cm3, a 

média sendo de 2,5 g cm3.  No horizonte A2 (t1), o valor máximo foi de 3,0 g cm3 e o valor 

mínimo de 2,6 g cm3, sendo a média de 2,8 g cm3. A densidade da partícula aumentou em 40%  

das parcelas e 60% apresentaram diminuição no horizonte A1. No horizonte A2, 60%  das 

parcelas apresentaram aumento e 40% diminuição dos valores.  

No horizonte A1 (t0), a porosidade, calculada a partir das densidades do solo e das 

partículas, apresentou o valor máximo de 60% e o valor mínimo de 50%, com média de 50%. 

No horizonte A2 o valor máximo foi de 60% e o valor mínimo de 50%, a média foi de 50%. 

No t1, o horizonte A1 apresentou o valor máximo de 60% e o valor mínimo de 50%, com média 

de 50%. No horizonte A2 (t1), o valor máximo apresentado foi 60% e o valor mínimo de 50%, 

com média de 50%. Quanto à porosidade, 60% das parcelas apresentaram aumento e 40% 

diminuição no horizonte A1; no horizonte A2, 40% das parcelas apresentaram aumento e 60% 

diminuição dos valores.  
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Tabela 1 – Propriedades químicas do solo antes (t0) e um ano depois (t1) de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± desvios padrão (n=5; 3 triplicatas cada) 

Data 

coleta 

Horizont

e 
pH Água   pH KCl 

 
  Ca2+ 

 (mmolc Kg-1) 
 Mg2+  

(mmolc Kg-1) 
 Na+ 

 (mmolc Kg-1) 
  K+ 

 (mmolc Kg-1) 
  Al3+  

(mmolc Kg-1) 
 H+ + Al3+  

(mmolc Kg-1) 

nov/17 A1 4,7 ± 0,6 
 

 4,0 ± 0,4 
 

*  13,6 ± 6,1  32,7 ± 12,2  0,7 ± 0,1 * 
 

5,4 ± 1,0 **  4,1 ± 3,5  75,7 ± 20,0 

mar/19 A1 5,3 ± 0,4 
 

 4,7 ± 0,4 
 

*  32,3 ± 17,0  24,8 ± 4,8  0,3 ± 0,1 * 
 

2,2 ± 0,9 **  1,0 ± 0,4  65,4 ± 16,6 

nov/17 A2 4,0 ± 0,1 *  3,8 ± 0,2 
 

  11,4 ± 9,7  13,4 ± 3,2  0,5 ± 0,1 ** 
 

3,3 ± 0,8 *  10,6 ± 2,7  79,7 ± 24,1 

mar/19 A2 4,5 ± 0,2 *  3,9 ± 0,1 
 

  11,7 ± 1,8  12,5 ± 1,4  0,2 ± 0,0 ** 
 

1,4 ± 0,6 *  8,4 ± 1,9  76,4 ± 11,0 
Valores com * indicam diferenças entre os dois tempos (t0 e t1; na coluna) dentro de cada horizonte, segundo o Teste t de Student pareado (bicaudal) com significância de 0,05 (*) ou 0,001(**). 

 

Tabela 2 – Propriedades físicas do solo antes (t0) e um ano depois (t1) de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± desvios padrão (n=5; 3 triplicatas cada) 

Data 

coleta 
Horizonte 

Ds 

 (g cm3) 
 Dp  

(g cm3) 
 Porosidade  

(%) 
 Soma de bases (SB) 

(mmolc Kg-1) 
  CTC Efetiva 

 (mmolc Kg-1) 
 CTC Total  

(mmolc Kg-1) 
 

Saturação por 

bases V% 

 (%) 

 

Saturação de 

alumínio  

m%  

(%) 

nov/17 A1 1,2 ± 0,1  2,6 ± 0,1  54,8 ± 5,4  52,4 ± 7,7  56,5 ± 5,4  128,1 ± 17,8  41,5 ± 8,0  7,5 ± 6,8 

mar/19 A1 1,2 ± 0,1  2,5 ± 0,2  53,1 ± 5,7  59,7 ± 22,3  60,6 ± 22,5  125,1 ± 34,6  47,4 ± 7,4  1,7 ± 0,7 

nov/17 A2 1,2 ± 0,2  2,7 ± 0,1  54,4 ± 4,7  28,6 ± 7,8  39,2 ± 6,1  108,3 ± 20,5  27,4 ± 9,7  27,9 ± 9,5 

mar/19 A2 1,3 ± 0,1  2,8 ± 0,2  51,6 ± 3,5  25,8 ± 3,5  34,1 ± 4,6  102,2 ± 14,2  25,3 ± 1,2  24,4 ± 3,9 
 

Tabela 3 – Propriedades químicas de um horizonte biogênico de nova formação após um ano de manejo com mulch e adubação verde em SAF. 

Médias ± desvios padrão (n=5; 3 triplicatas cada).  

Data 

coleta 
Horizonte pH Água   pH KCl   Ca2+ 

 (mmolc Kg-1) 
 Mg2+  

(mmolc Kg-1) 
 

Na+ 

 (mmolc Kg-
1) 

  K+  

(mmolc Kg-1) 
  Al3+  

(mmolc Kg-1) 
 H+ + Al3+  

(mmolc Kg-1) 

mar/19 O 6,2 ± 0,3   5,8 ± 0,3   98,6 ± 13,0  68,3 ± 17,6  0,5 ± 0,1   4,9 ± 2,1   0,7 ± 0,3  66,6 ± 21,1 

 

Tabela 4 – Fertilidade do horizonte biogênico de nova formação após um ano de manejo com mulch e adubação verde em SAF. 

Médias ± desvios padrão (n=5; 3 triplicatas cada).  

Data coleta Horizonte 
Soma de bases (SB)  

(mmolc Kg-1) 
  CTC Efetiva 

 (mmolc Kg-1) 
 CTC Total  

(mmolc Kg-1) 
 Saturação por bases 

V% (%) 
 

Saturação de 

alumínio  

m%  

(%) 

mar/19 O 172,3 ± 26,8  173,0 ± 26,7  238,9 ± 43,2  72,4 ± 4,9  0,4 ± 0,2 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Gênese do horizonte biogênico O 

O aporte de cobertura orgânica morta ao solo (mulch) originou um novo horizonte 

biogênico em apenas um ano. Os resultados da descrição morfológica apontam a importância 

de fatores biogênicos na formação desse horizonte. A coloração preta indica que o horizonte é 

rico em matéria orgânica e, portanto, derivado da decomposição da palhada utilizada como 

cobertura, junto com a atividade da biota do solo. Outra evidência da ação da biota é a estrutura 

granular forte do horizonte observada em campo, que provavelmente foi originada por 

processos mediados por organismos, como a ação de minhocas, gongolos (observados em 

campo), fungos e bactérias. 

A ação de minhocas provavelmente contribuiu para a formação desse horizonte, sendo 

que, mediante a ingestão de solo mineral misturado com os resíduos vegetais, as minhocas 

produzem coprólitos (excrementos ricos em matéria orgânica estabilizada) (Figura 4), os quais 

constituem a base da estrutura do solo observada em campo. Estas estruturas biogênicas 

consistem em uma mistura homogênea de resíduos orgânicos e minerais altamente estáveis e 

resistentes, a qual se relaciona ao forte grau de desenvolvimento da estrutura, observado em 

campo (SILVA NETO et al., 2010). Os agregados biogênicos contêm altos teores de nutrientes, 

são ricos em C e N e apresentam valores de pH maiores em relação ao solo mineral 

(BHADAURIA; SHARMA, 2019). A estrutura granular também se relaciona a produção de 

ácidos poliurônicos, produzidos por bactérias Cytophagas (PRIMAVESI, 1990). Neste 

processo formam-se substâncias agregantes e estabilizantes para os grumos. Portanto, quanto 

mais intenso o processo de decomposição do material vegetal morto, maior será o seu efeito 

agregante sobre a estrutura do solo. Como uma importante propriedade do solo, a estrutura atua 

como fator para uma boa aeração e exerce influência no sistema radicular das plantas por meio 

do tamanho dos agregados, estando diretamente relacionados aos teores de oxigênio no ar do 

solo e às densidades do solo (KIEHL, 1979).  

A existência de coprólitos no horizonte biogênico pode estar relacionada com a presença 

de minhocas, a qual pode explicar parte dos resultados obtidos. É sabido que a atividade das 

minhocas induz melhorias físico-químicas no solo. Produz alterações físicas, como a criação de 

bioporos (observados em campo) e o aumento da estabilidade dos agregados. Além de 

alterações químicas, como o aumento das taxas de ciclagem de nutrientes e do pH (SILVA 

NETO et al., 2010; BHADAURIA; SHARMA, 2019). Além disso, a ação das minhocas 

contribui com a redistribuição da matéria orgânica no perfil do solo, incorporando matéria 
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orgânica dos horizontes superficiais para camadas mais profundas do solo. Assim, a ação de 

bioturbação das minhocas pode explicar o padrão variegado que foi observado nos horizontes 

A1 (0-5 cm) e A2 (5-15 cm) após um ano de manejo, indicando o processo de incorporação da 

matéria orgânica aos horizontes minerais subjacentes no solo de estudo, que já foi reportado 

previamente em solos de uma floresta primária sob vertente em região de mata atlântica  

(DIOGO FILHO, 2017). A ingestão de matéria orgânica por estes organismos aumenta a taxa 

de ciclagem de nutrientes e pode influenciar o transporte de nutrientes e a redução das perdas 

por lixiviação (SYERS; SPRINGETT, 1984).  

A reposição de mulch ao longo do tempo leva à existência de resíduos orgânicos em 

diferentes graus de decomposição na camada que cobre o solo. Essa presença de restos vegetais 

em diferentes graus de degradação implica na formação de agregados estáveis, que é estimulada 

pela maior atividade biológica quando comparado ao sistema convencional, como sugerem 

Carvalho, Goedert e Armando (2004). A reposição da cobertura é uma técnica de manejo 

necessária para manter o solo coberto de forma permanente quando se utilizam coberturas 

orgânicas e por tanto, foi realizada periodicamente na área de estudo. Assim, a presença de 

restos vegetais em diferentes graus de decomposição no mulch pode explicar em parte os 

resultados observados e aponta uma vantagem do uso de coberturas orgânicas frente às 

sintéticas (plásticas). 

 

4.2. pH  

O aporte da cobertura vegetal, combinado com a adubação verde, aumentou o pH do 

solo em 0,5 unidades nos horizontes A1 (aprox. 0-5 cm) e A2 (aprox. 5-15 cm). A literatura 

reporta que o pH do solo tanto pode aumentar, quanto diminuir ou não se alterar sob o efeito da 

cobertura vegetal morta no solo. Aparentemente, os efeitos da cobertura sobre o pH do solo 

dependem do tipo de solo e da natureza da cobertura utilizada (tipo, umidade e composição 

química) (NI et al., 2016; BAI et al., 2018). 

Ritchie e Dolling (1985) reportam que diferentes tipos de solos de baixo teor de matéria 

orgânica, apresentaram aumento do pH em relação aos tratamentos com diferentes conteúdos 

de água e adição de material vegetal seco. Chalker-Scott (2007) relata que o uso de coberturas 

não afetou o pH do solo, enquanto outros estudos indicam que solos sob coberturas orgânicas 

ficaram mais alcalinos ou não foram afetados pelos tratamentos com cobertura (PICKERING; 

SHEPHERD, 2000). Assim, de acordo com a literatura, não há um mecanismo claro que 

governa os processos de acidificação ou alcalinização do solo em função da cobertura do 
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mesmo, pois diversos mecanismos atuam neste processo, podendo resultar em efeitos netos 

diversos.  

Vários mecanismos influenciam o pH do solo, e o conjunto deles determinará o pH. Os 

mecanismos que podem levar a diminuição do pH relacionados a adição de matéria orgânica ao 

solo, segundo Ritchie e Dolling (1985), são a liberação de íons de H+ relacionados a ânions 

orgânicos e processos de nitrificação. Já os mecanismos relacionados com a capacidade de 

aumentar o pH do solo são processos de mineralização de íons orgânicos, resultando em CO2 e 

água, que permitem a remoção de H+ do meio. Outro mecanismo apontado como potencial fator 

de acidificação é a maior remoção de cátions inorgânicos do solo em relação a remoção de 

ânions em materiais vegetais, além da natureza alcalina de alguns tipos de matéria orgânica. 

Um mecanismo que pode explicar o aumento do pH observado é a diminuição do teor 

de alumínio trocável, pois a mesma foi notada em ambos os horizontes A1 e A2. A presença da 

cobertura em decomposição pode causar a precipitação do alumínio solúvel e este pode ser 

complexado na presença de ácidos orgânicos secretados por microrganismos (YAN; 

SCHUBERT; MENGEL, 1996). A adubação verde também pode contribuir para a 

complexação do Al trocável e a consequente diminuição do teor de Al no solo (ALCÂNTARA 

et al., 2000). 

Outro fator responsável pelo aumento do pH é natureza alcalina da matéria orgânica que 

se relaciona ao desequilíbrio de cátions e ânions no material vegetal causado pela dissociação 

de ácidos orgânicos que ocorre no interior da planta ainda viva (RITCHIE; DOLLING, 1985). 

Esse desequilíbrio é decorrente do processo de absorção de NH4
+ ou fixação de N2, pois, em 

resposta, a planta secreta H+ para o meio para readequar o equilíbrio iônico, aumentando  a 

concentração de aníons orgânicos no interior da planta e assim, configurando natureza alcalina 

a esta matéria orgânica (RITCHIE; DOLLING, 1985). Slick e Curtis (1985) afirmam que 

geralmente os materiais de cobertura são básicos e tendem a aumentar o pH do solo. Portanto, 

no processo de decomposição, estes aníons são liberados e este efeito da liberação de aníons 

acentua-se quando o material vegetal morto (mulch) é importado, como ocorreu na área de 

estudo deste trabalho. 

Chander et al. (1998) reportam menor pH do solo no tratamento com serapilheira de 

Dalbergia sissoo, em relação ao tratamento controle. Os autores atribuíram os resultados ao 

aumento da nitrificação, também apontando que a incorporação de árvores fixadoras de N2, 

como a Dalbergia, aumentam a mineralização e nitrificação de N no solo. No processo de 

nitrificação há a liberação de H+ no meio, contribuindo para a acidificação do solo. Entretanto, 

em solos naturalmente ácidos, como o estudado, dificilmente ocorre o processo de nitrificação 
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(com a consequente acidificação da solução do solo), devido aos processos de nitritação e 

nitratação ocorrerem em pH acima de 5,8 e 5,7 respetivamente. Assim, o aumento do pH em 

resposta à cobertura não seria esperado no solo estudado, mesmo na presença das espécies 

fixadoras que foram semeadas como adubação verde e posteriormente incorporadas ao solo. 

Processos de mineralização de N têm sido relacionados ao aumento do pH do solo, uma 

vez que estes processos contribuem para liberação de OH- (RITCHIE; DOLLING, 1985). Por 

um lado, a decomposição da matéria orgânica contribui como inibidora do processo de 

nitrificação através da liberação de determinados aminoácidos e bases nitrogenadas 

(VICTORIA; PICCOLO; VARGAS, 1992). Por outro lado, para que ocorra o processo de 

acidificação, a mineralização deve ocorrer até a etapa da nitrificação, processo que acontece em 

pH básico (pH de 6,6 a 8). Por isso, a nitrificação geralmente ocorre através da aplicação de 

fertilizantes e não nas condições do solo estudado, onde esse processo não é um mecanismo 

determinante do pH, como apontam os resultados. 

Fatores relacionados a fauna do solo também podem explicar o aumento do pH 

observado, desde que foram observados coprólitos, que possuem natureza alcalina (COTTA et 

al., 2015) no horizonte biogênico. A migração deste material alcalino produzido pelas minhocas 

para os horizontes A1 e A2, formando padrões de cor variegados, parece ter contribuído 

significativamente para o aumento do pH nestes horizontes após um ano de manejo. A ação das 

minhocas promove a excreção de carbonato de cálcio por glândulas calcíferas localizadas na 

faringe ou a excreção de NH3 a partir do intestino, o que tende aumentar o pH (SILVA NETO 

et al., 2010). 

 

4.3. Diminuição de K e aumento de Ca 

A concentração de K no solo diminuiu após um ano de aporte de mulch em ambos 

horizontes, A1 e A2, até 15 cm de profundidade no perfil do solo. A redução de K no solo pode 

estar relacionada ao processo de decomposição da cobertura vegetal morta e posterior lixiviação 

do K. A liberação de K na decomposição é um processo rápido, especialmente em locais de 

precipitação elevada, como a área de estudo, com precipitação média anual em torno a 1500 

mm. De acordo com Cobo et al. (2002), em seu trabalho sobre decomposição e liberação de 

nutrientes por espécies de adubação verde, o K apresenta altas taxas de liberação do material 

vegetal e segundo Cattanio (2008) aproximadamente 93 a 99% da concentração de K inicial 

retorna ao solo após a decomposição da cobertura vegetal morta no primeiro ano do processo. 

Assim, o fato do mulch ter sido colocado seco na área deve ter contribuído para a baixa 

disponibilidade de K na palhada. No processo de secagem e degradação parcial do material 
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antes de ser alocado na área de estudo, a quantidade de K deve ter diminuído nos tecidos foliares 

e posteriormente ter saído do sistema na solução do solo, sendo que o K é facilmente lixiviado 

pela água das chuvas (COBO et al., 2002; CRUSCIOL, 2005).  

O mesmo deve ter ocorrido com o K proveniente da adubação verde, o qual 

provavelmente foi liberado rapidamente no solo pela decomposição do material após a poda e, 

na ausência de raízes (não houve plantio além da própria adubação verde nas parcelas aqui 

consideradas) deve ter sido lixiviado, contribuindo para a redução de K observada no solo. Na 

área de estudo, a média anual de precipitação é de 1540 mm, de modo que o processo de 

lixiviação do K do solo deve ocorrer rapidamente e constitui no maior fator para a saída de K 

do sistema, ainda mais na ausência/rara a pouca presença de raízes, que seriam capazes de 

absorver o nutriente e manter ele na vegetação.  

A formação do horizonte biogênico resultante da decomposição do material vegetal 

morto e da intensa atividade biológica, permitiu o acréscimo do macronutriente cálcio nos 

horizontes subjacentes A1 e A2. Como podemos observar nos resultados, a concentração de 

cálcio aumentou consideravelmente no horizonte A1, passando de 13,6 mmolc Kg-1 para 32,3 

mmolc Kg-1. Porém a concentração dos outros macronutrientes como sódio, potássio, magnésio, 

reduziram, isso possivelmente devido à lixiviação. A presença de cargas negativas no solo e a 

menor mobilidade do cálcio provavelmente influenciaram em sua maior retenção no solo. Por 

ser um cátion bivalente e com raio pequeno de hidratação, o cálcio é mais fortemente adsorvido 

nos coloides do solo, apresentando maior adsorção, e, portanto, menor lixiviação, que K+, NH+, 

Na+ e Mg2+ (FURTINI et al., 2001). 

 

4.4. Alterações nas propriedades físicas 

Foram observadas em campo algumas evidências de que o manejo estudado pode estar 

induzindo melhorias na estrutura física do solo, como o padrão variegado descrito nos 

horizontes A1 e A2, o escurecimento do horizonte A1 no período estudado e a estrutura granular 

do horizonte biogênico de nova formação. Contudo, não houve diferenças significativas nas 

variáveis físicas quantificadas, o que pode, tal vez refletir a elevada heterogeneidade espacial 

do solo, que é provavelmente de maior magnitude do que as mudanças que possam ter ocorrido 

nele em um ano. De fato, não foram observados benefícios significativos do mulch na densidade 

do solo, na densidade da partícula nem na porosidade no presente estudo. Fatores como o tempo 

de aplicação de mulch – relativamente curto- e o fato das parcelas avaliadas conterem poucas 

raízes, podem explicar a falta de mudanças nas propriedades físicas observada no solo estudado.  
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Alguns trabalhos prévios também reportam a falta de efeitos de vários tipos de mulch 

em propriedades físicas do solo, principalmente na densidade aparente (BARRETO et al., 2016; 

NI et al., 2016). Mudanças na densidade do solo não foram significativas em um estudo de 

comparação entre floresta, produção de cacau e pastagem em um  Latossolo Vermelho Amarelo 

na região Sul da Bahia (BARRETO et al., 2016). Os autores explicam que o curto espaço de 

tempo após estabelecimento da cultura não permitiu que mudanças nas propriedades físicas do 

solo ocorressem. Entretanto, os autores não explicitam o tempo de permanência da cultura nas 

áreas de estudo. Já o experimento conduzido por Ni et al. (2016) investigando 3 tipos de 

mulches nas propriedades do solo, com duração de um ano e os efeitos observados na densidade 

aparente também não foram significativos. 

Contudo, diversos trabalhos relatam benefícios do manejo através do uso de mulch e 

adubação verde sobre as propriedades físicas do solo (COBO et al., 2002; CARVALHO; 

GOEDERT; ARMANDO, 2004; IQBAL; ANWAR-UL-HASSAN; IBRAHIM, 2008; SILVA 

et al. 2011). Melhorias são frequentemente observadas, como redução da densidade e aumento 

da porosidade, além do incremento da agregação e diminuição da erosão e perdas de solo 

(IQBAL; ANWAR-UL-HASSAN; IBRAHIM, 2008). Aparentemente, essas mudanças 

ocorrem em médio e/ou longo prazo, pois tem sido relatada em agrossistemas com tempo de 

manejo superior ou igual a quatro anos, que receberam aplicação de mulch, adubação orgânica 

e adubação mineral (COBO et al., 2002; SILVA et al., 2011). Segundo Carvalho, Goedert e 

Armando (2004), em um sistema agroflorestal com diferentes espécies alternadas em linhas de 

culturas anuais e árvores, sob Latossolo Vermelho argiloso, após 4 anos de implantação e 

manejo, o solo apresentou menor densidade aparente e maior porosidade em comparação com 

ao plantio convencional. No trabalho de Silva et al. (2011), SAFs em uma área de Argissolo 

Amarelo distrocoeso, após 6 anos de implantação, apresentaram diferenças significativas na 

densidade do solo em relação a floresta nativa, com maiores valores, resultado que foi atribuído 

ao tipo de manejo do solo. O autor relacionou a menor densidade na floresta nativa ao elevado 

teor de carbono orgânico. Assim, o tempo de implantação, apenas um ano de manejo de solo 

na data da coleta, pode explicar os resultados observados no presente estudo. Portanto, 

recomenda-se avaliar novamente as caraterísticas físicas do solo após cinco anos de plantio. 

 

4.5. Fertilidade e qualidade do solo 

O pH do solo é um importante fator para o manejo do solo, já que exerce influência na 

disponibilidade de nutrientes para plantas e nas condições de equilíbrio ou toxicidade para os 

organismos que vivem no solo. Segundo Kiehl (1979), solos com pH entre 5,8 e 7,5 tendem a 
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não apresentar problemas relacionados ao crescimento vegetal. Já valores de pH abaixo de 5 

tendem a ser relacionados à deficiência de bases (Ca, Mg, K) e toxidez por alumínio e outros 

metais. A presença de alumínio no solo impede o desenvolvimento e crescimento de plantas, 

principalmente as sensíveis a este elemento, dificultando a absorção de outros nutrientes 

(BOJÓRQUEZ-QUINTAL et al., 2017). O aumento do pH e o decréscimo da concentração de 

alumínio trocável observados neste trabalho indicam um processo favorável ao crescimento 

vegetal induzido pelo manejo agroecológico do solo.   

A formação do horizonte biogênico, a migração de parte da matéria orgânica formada   

e o consequente enriquecimento por nutrientes dos horizontes subjacentes observado neste 

trabalho provavelmente contribuíram para o aumento do pH, aumento da saturação de bases e 

diminuição do alumínio trocável no solo, sendo perceptíveis as alterações nas características 

químicas e melhora na fertilidade do solo, assim como citado por Dollinger (2018). 

A importância da capacidade de troca catiônica para os solos relaciona-se 

principalmente a fertilidade dos solos (KIEHL, 1979). Solos com alta CTC são conhecidos 

como solos férteis, principalmente quando bases estão adsorvidas em maior quantidade no 

complexo coloidal (KIEHL, 1979; PRIMAVESI, 1990). No presente estudo, houve uma 

diminuição na CTC (principalmente em razão da redução do Al), em contrapartida, ocorreu um 

aumento na saturação por bases e diminuição na saturação em alumínio, ou seja, a porcentagem 

de saturação em bases é um ótimo indicador de produtividade dos solos. Mesmo que os 

horizontes A1 e A2 sejam distróficos (V% <50%), observa-se uma tendência de aumento e 

melhora da qualidade do solo após um ano de manejo do solo com mulch e adubação verde. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O manejo agroecológico induziu a formação de um horizonte biogênico no solo em 

apenas um ano. O novo horizonte era constituído por agregados, com saturação de bases alta e 

saturação de alumínio muito baixa.   

A formação parece relacionada com a cobertura orgânica morta, que induz a atividade 

biológica e assim, a incorporação e migração da matéria orgânica no perfil do solo, com 

evidências da ação de minhocas (estruturas com forma de coprólitos, padrão variegado e 

aumento do teor de Ca). 

O uso combinado de cobertura orgânica morta mulch (restos de poda secos) e um ciclo 

de adubação verde induziu melhorias nas propriedades químicas do solo. O pH aumentou nos 

horizontes A1 e A2, até cerca de 20 cm de profundidade, com redução dos teores de alumínio. 

Tal aumento é benéfico para a fertilidade, considerando que o solo estudado é naturalmente 

ácido. 

Apesar de haver evidências de melhoria nas propriedades físicas do solo, a densidade 

do solo e a porosidade não foram alteradas no período analisado, o que pode ter relação com 

ser um estudo de curto prazo (um ano) e/ou com a alta heterogeneidade espacial do solo. 

Os resultados reforçam a importância dos fatores biogênicos na formação do solo; o 

manejo cobra relevância em regiões subtropicais onde o clima úmido, relativamente quente e 

estável, oferece condições favoráveis à atividade biológica.  

Os resultados mostram que o manejo agroecológico pode ser utilizado para recuperar a 

fertilidade do solo. Assim, assinalam os sistemas agroflorestais como uma opção viável para 

promover usos produtivos em áreas com problemas de degradação de solo. 
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ANEXOS 

Anexo A – Descrição morfológica Trincheira 2 – Perfil completo 

 

A- Descrição Geral 

Figura 10 - Perfil solo trincheira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Perfil: Trincheira 2 (TR2) (figura 5) 

Data: 13/10/2017 

Classificação: 
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Jardim Botânico de São Paulo/ Instituto de Botânica, Av. Miguel Stéfano, 3031 Água Funda - 

São Paulo/SP, 23° 38' 30" S 46° 37' 24" O, elevação 929 metros. Núcleo de Pesquisa em Plantas 

Ornamentais (NPPO-IBt). 

Situação, declividade e cobertura vegetal sobre o perfil: Trincheira em ponto com presença de 

cobertura vegetal morta (mulch) – (TR2). 

Altitude: elevação do local aproximadamente 929 metros do nível do mar 

Litologia: região consiste em unidades de conglomerados, areias, argilas e lamitos com 

espessuras variáveis (Mapa do Município de São Paulo – Relevo e Geologia, 2002). 

Formação geológica: província do Planalto Atlântico, zona do Planalto Paulista na Bacia 

Sedimentar de São Paulo  

Período: de Sedimentos terciários da Bacia de São Paulo 

Material originário: produto de alteração do material supracitado 

Pedregosidade: Não pedregoso 

Rochosidade: Não rochoso 

Relevo local: Plano ondulado 

Relevo regional: plano ondulado 

Erosão: baixa (terreno pouco inclinado) 

Drenagem: bem drenado 

Vegetação primária: Floresta Atlântica de encosta com elementos de floresta mesófila Uso 

atual: uso para atividades e experimentos científicos  

Clima: úmido mesotérmico 

Descrito e coletado por: Sheila A.C. Furquim e Caio Eduardo Pestana. 

 

B- Descrição morfológica 

 

OA1  0 a 0,5 cm, Bruno-acinzentado muito escuro (10 YR 3/2), argilo-arenoso, grãos soltos, 

plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1   0,5-3 cm, Bruno (7.5 YR 3/4), muito argilosa, moderado médios a grandes blocos 

subangulares, ligeiramente duro, friável, muito plástico e muito pegajoso, transição 

clara e ondulada. 

A2     3-13 cm, Bruno (7.5 YR 3/4), muito argilosa, moderado grande a muito grande blocos 

subangulares, ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso, transição 

abrupta e ondulada (quase plano). 



59 
 

AC1 13-21 cm, Bruno e Bruno-forte (7.5 YR entre 4/4 e 4/6), muito argilosa, dominante 

maciço, mas em alguns pontos blocos subangulares grandes (ligeiramente duros e 

friáveis), plástico e muito pegajoso, transição ligeiramente clara e ligeiramente abrupto. 

CA1 21-40 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6 e 5/8), muito argiloso, muito plástico e maciço, muito 

pegajoso, transição ligeiramente plana e clara. 

CE1 40-53 cm, vermelho-amarelado e bruno-forte (5 YR 4/6 e 7.5 4/6), argilo-arenoso, maciço, 

plástica e ligeiramente pegajosa, transição ondulada e clara. 

CE2   53-77 cm, Bruno-forte (7.5 YR 5/6); argilo-arenoso, maciço, plástica e pegajoso, 

transição ondulada e clara. 

CBi  77-110 cm, Vermelho (2.5 YR 4/6); argiloso, maciço, plástico e pegajoso, transição clara 

e ligeiramente ondulada (quase plana). 

C1   110-139 cm, Vermelho-amarelado (2.5 YR 4/6), argiloso, maciço, plástico e pegajosa, 

transição clara e ligeiramente ondulada. 

C2   139 +, Vermelho-escuro (2.5 YR 3/6); argiloso, maciço, plástico e pegajoso. 

Observações: 

- Base do mulch horizonte O-A1.    

RAÍZES – média muito fina no horizonte A1 e A2, poucas muito finas nos horizontes A-C1, 

C-A1, C-E1, C-Bi, raras muito finas no horizonte C-E2, raras muito finas a finas no 

horizonte C1, raras (mais raras que no interior) muito finas a finas (< 1mm) no 

horizonte C2. 

POROSIDADE – intergranular no horizonte O-A1, abundantes ≤2mm tubulares no horizonte 

A1, pouco a comum muito pequenos a médio no horizonte A, cavidade 10 cm no eixo 

maior pequenos e muito pequenos no horizonte A-C1, comum pequeno a médio no 

horizonte C-A1,  pouca a comum muito pequenos a pequenos no horizonte C-E1, rara 

a comum muito pequena a média (<1mm mas alguns até 3mm) no horizonte C-E2,  

comum muito pequenos a pequenos no horizonte C-Bi,  pouca  (< 1mm a 5 mm) no 

horizonte C1 e C2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – intensa de minhocas e formigas no horizonte A, presença de 

minhocas no horizonte ?, (animais pequenos) no horizonte C-E2, minhocas no 

horizonte C1. 

VOLUME 1 - vermelho-escuro (7.5 R 3/6), raros, arredondados, 0,5 cm no eixo maior, presente 

no horizonte A-C1. 
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VOLUME 1 - preto, cinzento-avermelhado-escuro (2.5 Y 3/1) (brilho metálico) associado ao 

quartzo, raro, fragmento de rocha com 5 cm de diâmetro, irregular, semelhante 

vermelho-escuro (7.5 R 3/8); com pontos acinzentados, presente no horizonte C-E2. 

VOLUME 2 - vermelho-escuro (7.5 R 3/8); abundantes, irregular, 1 a 6 cm no eixo maior, 

presente no horizonte C-E2. 

VOLUME 1 - (vermelho duro), vermelho-escuro (7.5 R 3/8); com pontos acinzentados (iguais 

do horizonte B-A2), irregular, comuns a abundantes, em alguns casos as bordas de 

alguns volumes são acinzentadas 10 R 3/1 semelhantes a anéis nas bordas, presente 

no horizonte C-Bi. 

VOLUME 2 - Bruno-amarelado (10 YR 5/8) amarelado, pouco, máximo 5 cm no eixo maior, 

limite inferior 2,5 Y 7/6 amarelos, eixo maior 1 a 2 cm, parte interna tomando lugar 

do vermelho (duros e com pontos cinzas) presente no horizonte C-Bi. 

VOLUME 1 - (vermelho duro) vermelho-escuro (7.5 R 3/8); com pontos acinzentados (iguais 

do horizonte B-A2), irregular, comuns a abundantes, em alguns casos as bordas de 

alguns volumes são acinzentadas 10 R 3/1 semelhantes a anéis nas bordas, presente 

no horizonte C1. 

VOLUME 2 - (amarelados) Bruno-amarelado (10 YR 5/8); amarelado, pouco, máximo 5 cm 

no eixo maior, limite inferior 2,5 Y 7/6 amarelos, eixo maior 1 a 2 cm, parte interna 

tomando lugar do vermelho (duros e com pontos cinzas), presente no horizonte C1. 

VOLUME 3 - amarelos 2.5 Y 7/8, muitos, 1mm no eixo maior, presente no horizonte C1. 

VOLUME 1 - amarelado, amarelo (2.5 Y 7/8), raros (isolados), 0,1 a 0,5 cm, muitas vezes 

associados a volumes vermelhos duros (com bordas acinzentadas), neste caso não são 

maiores (até 1,5 cm), presente no horizonte C2. 

VOLUME 2 - vermelho duro, vermelho-escuro (7.5 R 3/8) com pontos acinzentados, raros a 

comuns, irregulares, 3 cm no eixo maior chegando a 6 cm, presente no horizonte C2. 
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Anexo B - Descrição Morfológica das parcelas de estudo no t0 (pré-plantio) 

 

Parcela A1 

A1   0-6 cm, Bruno (7.5 YR 3/4), argilosa, moderado médio a grande blocos subangulares, 

macio, muito friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A2    6-15 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, fraco grande a muito grande blocos 

subangulares, ligeiramente duro, muito friável, plástico e pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

RAÍZES – comuns no horizonte A1, muito finas a finas nos horizontes A1 e A2 com 

predomínio de finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes A1 e A2 

POROSIDADE - abundantes muito pequenos empilhamento/tubulares no horizonte A1, poucos 

a comuns muito pequenos a pequenos tubulares no horizonte A2 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – formiga grande no horizonte A1. 

VOLUME – pedaço de plástico preto enterrado no horizonte A1. 

 

Parcela C1 

A1       0-5 cm, Bruno-escuro e Bruno (7.5 YR entre 3/4 e 4/4), argiloso-arenoso, fraco a 

moderado médio (principalmente) a grande blocos subangulares, macio, muito friável, 

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A2    5-20 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, fraco grande a muito grande blocos 

subangulares, macio a ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

RAÍZES – comuns muito finas a finas no horizonte A1, poucas muito finas no horizonte A2 

fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE -  abundantes muito pequenos empilhamento/tubulares no horizonte A1, 

poucos muito pequenos a pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – Minhoca no horizonte A1 

VOLUMES – artefato antrópico amarelo ouro, ligeiramente duro no horizonte A1; 

VOLUMES – Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho tijolo, raro a comum, duro, arredondado, 

2 a 3 mm no eixo maior no horizonte A2; 

VOLUMES- Vermelho-escuro (10 R 3/6), duro, arredondado, 2 a 3 mm no eixo maior no 

horizonte A2. 
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Parcela E1 

A1     0-6 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3), argiloso-arenoso, moderado médio a grande blocos 

subangulares, macio, muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta 

e ondulada. 

A2      6-17 cm, Bruno (7.5 YR 4/4), argilosa, fraco médio a grande blocos subangulares, macio, 

friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

RAÍZES – comuns a abundantes muito finas a finas no horizonte A1, poucas a comuns muito 

finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes muito pequenos empilhamentos/tubulares no horizonte A1, 

comuns muito pequenos a grandes (com cavidade com 1 cm no eixo maior) tubulares 

no horizonte A2. 

VOLUME 1 – Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho, comum a abundante, duro, irregular, 2 

mm no eixo maior presente no horizonte A2; 

VOLUME 2 – Bruno-amarelado (10 YR 5/8), duro, até 1 cm no eixo maior associados aos 

volumes 10 R 3/6, vermelhos presentes no horizonte A2. 

 

Parcela B2 

A1        0-2 cm, Bruno-amarelo-escuro (10 YR 3/4), argilosa, forte médio a grande blocos 

subangulares, muito friável, plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e 

plana. 

A2        2-5 cm, Bruno (7.5 YR 4/4), argilosa (com muita areia grossa), fraco grande a muito 

grande blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

RAÍZES – raras a poucas no horizonte A1, poucas no horizonte A2, muito finas fasciculares 

nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes a médio muito pequenos a pequenos empilhamentos/tubulares no 

horizonte A1, poucos a médio muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

Parcela C2 

A1          0-2 cm, Bruno-escuro (7.5 YR entre 3/4), argilosa (com muitas partículas de areia), 

moderado médio a grande blocos subangulares, muito friável, plástico e pegajoso, 

transição abrupta e ondulada. 

A2       2-9 cm, Bruno e Bruno-forte (7.5 YR entre 4/4 e 4/6), argilosa (com muitas partículas 

de areia), muito fraco muito grande blocos subangulares, friável, plástico e muito 

pegajoso, transição clara e ondulada.  
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RAÍZES – poucas a comuns no horizonte A1, comuns no horizonte A2, muito finas fasciculares 

nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - comuns a abundantes muito pequenos empilhamento/tubulares no horizonte 

A1, poucos muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA - intensa no horizonte A1. 

VOLUME – Preto (10 YR 2/1), pequenos, irregulares a arredondados (enriquecidos em matéria 

orgânica), comuns, presente no horizonte A1; 

VOLUME - Preto (10 YR 2/1), vermelho tijolo, raros, pequenos, duros e irregulares presente 

no horizonte A2. 

 

Parcela D2 

A1   0-2 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3), argilo-arenoso, moderado médio a grande blocos 

subangulares, macio, muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta 

e ondulada. 

A2   2-9 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, fraco muito grande blocos subangulares, 

ligeiramente duro, friável, plástico e muito pegajoso, transição clara e ondulada. 

RAÍZES – muitas no horizonte A1, comuns no horizonte A2, muito finas a finas fasciculares 

nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - comuns a abundantes muito pequenos empilhamento/tubulares no horizonte 

A1, raros muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – ovos de cupins no horizonte A1. 

VOLUME- Preto (10 YR 2/1), pequenos, irregulares a arredondados (enriquecido de matéria 

orgânica), comuns, presente no horizonte A1. 

 

Parcela A3 

A1      0-2 cm, Bruno-escuro e Bruno (7.5 YR entre 3/4 e 4/4), argilosa (com alguma areia mais 

grossa), moderado médio a grande blocos subangulares, muito friável, plástico e 

pegajoso, transição abrupta e plana. 

A2      2-9 cm, Bruno (7.5 YR 4/4), argilosa (com partículas de areia grossa), fraco a moderado 

grande a muito grande blocos subangulares, friável, plástico e muito pegajoso, 

transição abrupta e plana. 

RAÍZES – raras muito finas no horizonte A1, poucas muito finas a finas no horizonte A2, 

fasciculares nos horizontes A1 e A2. 
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POROSIDADE - média a abundantes muito pequenos a pequenos empilhamento/tubulares no 

horizonte A1, raros muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

VOLUME- Presença de lona preta no horizonte A2. 

 

Parcela C3 

A1   0,5-3 cm, Bruno (7.5 YR 3/4), muito argilosa, moderado médios a grandes blocos 

subangulares, ligeiramente duro, friável, muito plástico e muito pegajoso, transição 

clara e ondulada. 

A2     3-13 cm, Bruno (7.5 YR 3/4), muito argilosa, moderado grande a muito grande blocos 

subangulares, ligeiramente duro, muito friável, plástico e muito pegajoso, transição 

abrupta e ondulada (quase plano). 

RAÍZES – média muito fina no horizonte A1 e A2. 

POROSIDADE – abundantes ≤2mm tubulares no horizonte A1, pouco a comuns muito 

pequenos a médio horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhocas no horizonte A1. 

 

Parcela E3 

A1        0-4 cm, Bruno-amarelo-escuro (10 YR 3/4), argilosa, forte médio a grande blocos 

subangulares, muito friável, ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e 

plana. 

A2     4-11 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, forte grande a muito grande blocos 

subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

RAÍZES – comuns a muitas no horizonte A1, comuns no horizonte A2, muito finas a finas 

fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - comuns muito pequenos empilhamento/tubulares no horizonte A1, poucos 

muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhocas e cupins no horizonte A1, ovos de insetos e minhocas 

no horizonte A2. 

 

Parcela A4 

A1       0-4 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3), argilosa, forte médio a grande blocos subangulares, 

muito friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

A2        4-9 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, moderado a forte grande blocos 

subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 
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RAÍZES – poucas muito finas a finas no horizonte A1, raras muito finas no horizonte A2, 

fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE -  abundantes; raros a comuns muito pequenos empilhamento/tubulares no 

horizonte A1, raros muito pequenos a pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – cupins no horizonte A1, 1 minhoca no horizonte A2. 

VOLUME – Preto-avermelhado (2.5 YR 2.5/1), preto, abundante, irregular, < 1mm no eixo 

maior no horizonte A1. 

 

Parcela B4 

A1      0-5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, forte médio blocos subangulares, muito 

friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

A2      5-15 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, forte grande blocos subangulares, muito 

friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

RAÍZES – raras a poucas no horizonte A1, raras no horizonte A2, finas no horizonte A1, muito 

finas a finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes; raros a comuns muito pequenos (<1mm) empilhamento/tubulares 

no horizonte A1, raros; raro muito pequenos (<1mm) tubulares/cavidade no horizonte 

A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhocas e outro insetos no horizonte A1, minhocas, cupins, 

ninho de formigas no horizonte A2. 

 

Parcela D4 

A1        0-4,5 cm, Bruno-escuro e Bruno (7.5 YR entre 3/3 e 3/4), argilosa, forte médio blocos 

subangulares, muito friável, muito plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A2      4,5-14,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, forte muito grande blocos 

subangulares, friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

RAÍZES – poucas no horizonte A1, raras no horizonte A2, muito finas fasciculares nos 

horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes; raros muito pequenos (<1mm) empilhamento/tubulares no 

horizonte A1, raros muito pequenos (<1mm) tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – aranha, formigas, minhocas e cupins no horizonte A1, formigas 

no horizonte A2. 

VOLUME 1 – Vermelho-escuro (7.5 R 3/6), arredondado, raros, 2 cm no eixo maior presente 

no horizonte A1. 
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VOLUME 2 – Vermelho-escuro (2.5 YR 3/6), bolsão, 4 cm presente no horizonte A1. 

 

Parcela B5 

A1      0-4 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, forte médio a grande blocos subangulares, 

friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

A2      4-12 cm, Bruno-amarelado-escuro (10 YR 3/6), argilosa, forte grande a muito grande 

blocos subangulares, muito friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

RAÍZES – poucas no horizonte A1, raras no horizonte A2, finas fasciculares nos horizontes A1 

e A2. 

POROSIDADE - abundantes; poucos a comuns muito pequenos a pequenos 

empilhamento/tubulares no horizonte A1, poucos a comuns muito pequenos a 

pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – cupins nos horizontes A1 e A2. 

VOLUME -  Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho tijolo, arredondados, 1/1,5 cm (no eixo 

maior) presente no horizonte A1. 

VOLUME -  Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho tijolo, arredondados, 1/1,5 cm (no eixo 

maior) presente no horizonte A2. 

 

Parcela D5 

A1      0-3 cm, Bruno-amarelo-escuro (10 YR 3/4), argilosa (com areia média), moderado a 

forte médio a grande blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição 

abrupta e plana. 

A2        3-10 cm, Bruno-escuro (7.5 YR  3/4), argilosa (com areia média), fraco a moderado 

médio a grande blocos subangulares, friável, plástico e muito pegajoso, transição 

abrupta e plana. 

RAÍZES – poucas a comuns no horizonte A1, raras no horizonte A2, muito finas fasciculares 

nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes; raros muito pequenos a pequenos empilhamento/tubulares no 

horizonte A1, raros a comuns muito pequenos a pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – 4 minhocas e cupins no horizonte A1. 

VOLUME 1 - Preto (10 YR 2/1), pontos pretos, arredondados, raros, <0,5 cm, duros, presente 

no horizonte A1. 
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Parcela E5 

A1       0-6 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3), argilosa, moderado médio blocos subangulares, 

friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A2       6-14 cm, Bruno-escuro e Bruno (7.5 YR entre 3/4 e 4/4), argilosa, forte médio a grande 

blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

RAÍZES – comuns no horizonte A1, poucas no horizonte A2, finas a médias no horizonte A1, 

finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - abundantes; raros muito pequenos a pequenos empilhamento/tubulares no 

horizonte A1, raros a comuns muito pequenos a pequenos tubulares no horizonte A2. 

VOLUME – Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho tijolo, raros a comuns, pequenos, 

arredondados a irregulares, presente  no horizonte A2. 

Anexo C - Descrição Morfológica das parcelas de estudo t1 (pós-plantio) 

 

Parcela A1 

“O”     0-1,5 cm, Preto (7.5 YR 2,5/1), areno-argiloso, forte muito pequeno a pequeno granular, 

friável, ligeiramente plástico e não pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1          1,5-7,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, moderado grande a muito grande 

blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

A2        7,5-17,5 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, fraco grande a muito grande blocos 

subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

 

RAÍZES – comuns muito finas a finas no horizonte A1, poucas muito finas no horizonte A2, 

fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE – muitos  pequenos empilhamento/tubulares no horizonte “O”, abundantes 

muito pequenos a médios empilhamento/tubulares no horizonte A1,  comuns muito 

pequenos a grandes (com cavidade com 1 cm no eixo maior) tubulares no horizonte 

A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – 2 minhocas no horizonte A1 e ovos de insetos no horizonte A2.  

VOLUME 1 – Preto (10 YR 2/1), pequenos, arredondados-alongados (enriquecido de matéria 

orgânica), comum (5%), difuso, presente no horizonte A1.  

OBS: Volume 1 e 2 indicam processo de incorporação de matéria orgânica principalmente por 

ação biológica nos horizontes subjacentes, sendo observados tubos preenchidos com 

material orgânico.  
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VOLUME 2 – Preto (10 YR 2/1), pequenos (eixo maior menor que 2 mm), arredondados 

(enriquecido de matéria orgânica), poucos (2%), difuso, presente no horizonte A2. 

Parcela C1 

“O”     0-0,5 cm, Preto (7,5 YR 2,5/1), arenosa, forte muito pequeno a pequeno granular, não 

plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1         0,5-5,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3), argilosa, moderado médio subangulares,  

friável, muito plástico e muito pegajoso, transição abrupta e plana. 

A2        5,5-11 cm, Bruno forte (7.5 YR 4/6), argilosa, forte grande a muito grande blocos 

subangulares, muito friável, muito plástico e muito pegajoso, transição abrupta e plana. 

 

RAÍZES – comuns e muito finas no horizonte O, raras muito finas a finas no horizonte A1, 

raras muito finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

 

Parcela E1 

“O”     0-1 cm, Bruno muito escuro (7,5 YR 2,5/2), areno-argiloso, moderado muito pequeno 

a pequeno granular, não plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1        1-6 cm, Bruno-forte (7.5 YR 3/4) e Preto (7,5 YR 2,5/1), argilosa, moderado médio a 

grande blocos subangulares,  friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, 

transição abrupta e plana. 

A2        6-14 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, moderado a forte grande a muito grande 

blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

 

RAÍZES – muitas médias a grossas no horizonte “O”, poucas finas no horizonte A1, poucas 

finas a médias no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

 

 

Parcela B2 

“O”     0-2 cm, Preto (7.5 YR 2,5/1), areno-argiloso, forte muito pequeno a pequeno granular, 

friável, ligeiramente plástico e não pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1       2-6 cm, Bruno-amarelado-escuro (10 YR 3/6) e Bruno muito escuro (7,5 YR 2,5/2), 

argilosa, forte grande a muito grande blocos subangulares, friável, plástico e 

ligeiramente pegajoso, transição abrupta e ondulada. 
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A2        6-13 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa (com muita areia grossa), fraco grande a 

muito grande blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

RAÍZES – raras no horizonte A1 e A2, muito finas fasciculares nos horizontes A1 e A2. 

POROSIDADE - muitos pequenos empilhamento/tubulares no horizonte “O”, abundantes a 

médio muito pequenos a pequenos empilhamento/tubulares no horizonte A1, poucos 

muito pequenos tubulares no horizonte A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – grande quantidade de minhocas no horizonte A1 e algumas no 

horizonte A2. 

VOLUME- Preto (10 YR 2/1) e Bruno-acinzentado muito escuro (10 YR 3/2), pequenos, 

arredondados-alongados (enriquecido de matéria orgânica), poucos (2%), distinto, 

presente no horizonte A1. 

 

Parcela C2 

“O”    0-1 cm, Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte muito pequeno a pequeno granular, 

ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A1       1-5 cm, Bruno-escuro e Preto (7.5 YR 3/2 e 2,5/1), argilosa, moderado a forte médio a 

grande blocos subangulares,  muito friável, plástico e muito pegajoso, transição 

abrupta e ondulada. 

A2         5-10 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa, forte média a grande blocos subangulares, 

friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

 

RAÍZES – comuns e muito finas a finas no horizonte O, muitas finas a médias no horizonte A1, 

raras muito finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

 

Parcela D2 

“O”     0-0,5 cm, Bruno muito escuro (7,5 YR 2,5/2), areno-argiloso, forte muito pequeno a 

pequeno granular, não plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e plana. 

A1          0,5-5,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4) e Preto (7,5 YR 2,5/1), argilosa, moderado a 

forte médio a grande blocos subangulares,  friável, muito plástico e muito pegajoso, 

transição clara e ondulada. 

A2        5,5-12,5 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6) e Preto (7,5 YR 2,5/1), argilosa, forte grande 

blocos subangulares, friável, muito plástico e muito pegajoso, transição clara e plana. 
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RAÍZES – comuns  grossas no horizonte O, comuns finas a médias no horizonte A1, comuns 

finas a médias no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhoca no horizonte O.  

 

Parcela A3 

“O”     0-1,5 cm, Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte muito pequeno a pequeno granular, 

ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A1          1,5-5,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4) e Preto (10 YR 2/1), argiloso, moderado grande 

a muito grande blocos subangulares,  muito friável, plástico e pegajoso, transição 

abrupta e ondulada. 

A2        5,5-13,5 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa (com areia grossa), forte grande blocos 

subangulares, friável, plástico e muito pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

 

RAÍZES – poucas e muito finas no horizonte O, comuns finas no horizonte A1, raras finas no 

horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhocas no horizonte O, 2 ovos de insetos no horizonte A1.  

VOLUME 1 – Preto (10 YR 2/1), pequenos, arredondados-alongados (enriquecido de matéria 

orgânica), comum (5%), difuso, presente no horizonte A1 e A2.  

 

Parcela C3 

“O”     0-4 cm, Bruno muito escuro (10 YR 2/2), arenosa, forte muito pequeno a pequeno 

granular, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1       4-9 cm, Bruno escuro (10 YR 3/3 e 2/2), muito argilosa, moderado médios a grandes 

blocos subangulares,  friável, muito plástico e muito pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

A2       9-15 cm, Bruno escuro (7.5 YR 3/4), muito argilosa, fraco a  moderado grande a muito 

grande blocos subangulares, muito friável, plástico e muito pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

OBS: textura horizonte “O” com fragmentos de matéria orgânica não decomposta. No horizonte 

A1 só alguns pontos estão variegados, na maioria do horizonte domina 10 YR 3/3 com 

volumes escuros 10 YR 2/2, arredondados, poucos a comuns, pequenos. 

RAÍZES – média muito finas no horizonte A1 e A2. 
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POROSIDADE – muitos pequenos empilhamento/tubulares no horizonte “O”, abundantes 

≤2mm tubulares no horizonte A1, pouco a  comuns muito pequenos a médio horizonte 

A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhoca no Horizonte “O”, minhocas no horizonte A1. 

VOLUME- Bruno muito escuro (10 YR 2/2), pequenos, arredondados (enriquecido de matéria 

orgânica), poucos (2%), distinto, presente no horizonte A2. 

 

Parcela E3 

“O”     0-3 cm, Bruno muito escuro (7,5 YR 2,5/2), areno-argiloso, moderado muito pequeno 

a pequeno granular, não plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1        3-9 cm, Bruno-forte (7.5 YR 3/4) e Preto (7,5 YR 2,5/1), argilosa, moderado médio 

blocos subangulares,  muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, 

transição abrupta e plana. 

A2        9-14 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, forte grande a muito grande blocos 

subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada. 

 

RAÍZES – poucas muito finas a finas no horizonte “O”, raras muito finas no horizonte A1, raras 

muito finas horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

 

Parcela A4 

“O”     0-6 cm, Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte muito pequeno a pequeno granular, 

ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

 

A1          6-10 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/3) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, moderado médio 

a grande blocos subangulares,  friável, muito plástico e muito pegajoso, transição 

abrupta e plana. 

A2        10-17 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte grande a muito 

grande blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição clara e plana. 

 

RAÍZES – comuns e muito finas a finas no horizonte O, comuns finas a médias no horizonte 

A1, raras muito finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – insetos no horizonte O, minhocas no horizonte A1.  

VOLUME 1 – Preto (10 YR 2/1), pequenos, arredondados-alongados (enriquecido de matéria 

orgânica), comum (5%), difuso, presente no horizonte A1 e A2.  
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Parcela B4 

“O”     0-3 cm, Preto (10 YR 2/1), argilo-arenosa, moderado muito pequeno granular, 

ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1          3-6 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, moderado médio a 

grande blocos subangulares,  friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A2        6-16 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte médio a grande 

blocos subangulares, friável, ligeiramente plástico e  ligeiramente pegajoso, clara e 

ondulada. 

 

RAÍZES – muitas grossa no horizonte O, muitas médias no horizonte A1, raras médias no 

horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – minhocas no horizonte O. 

VOLUME 1 – Preto (10 YR 2/1), pequenos, arredondados-alongados (enriquecido de matéria 

orgânica), comum (5%), difuso, presente no horizonte A1 e A2.  

VOLUME 2 – Vermelho-escuro (10 R 3/6), vermelho, comum a abundante, duro, irregular, 2 

mm no eixo maior presente no horizonte A2. 

 

Parcela D4 

“O”     0-3,5 cm, Bruno muito escuro (10 YR 2/2), argilo-arenosa, forte muito pequeno a 

pequeno granular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, transição 

abrupta e ondulada. 

A1      3,5-7,5 cm, Bruno muito escuro (7.5 YR 2,5/2 e 10 YR 2/2), argilosa, forte médio a 

grandes blocos subangulares, friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

A2      7,5-13,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4), argilosa (com areia grossa), moderado muito 

grande blocos subangulares, friável, muito plástico e pegajoso, transição clara e 

ondulada. 

RAÍZES – poucas no horizonte “O”, raras no horizonte A1, raras no horizonte A2, muito finas 

fasciculares nos horizontes “O”, A1 e A2. 

POROSIDADE - muitos pequenos empilhamento/tubulares no horizonte “O”, abundantes; 

raros muito pequenos (<1mm) empilhamento/tubulares no horizonte A1, raros muito 

pequenos (<1mm) tubulares no horizonte A2. 

VOLUME- Bruno muito escuro (10 YR 2/2), pequenos a médios, arredondados (enriquecido 

de matéria orgânica), comuns (5%), distinto, presente no horizonte A1. 
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Parcela B5 

“O”     0-0,5 cm, Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte muito pequeno a pequeno granular, 

ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A1          0,5-4,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, moderado médio 

blocos subangulares, friável, plástico e pegajoso, transição abrupta e plana. 

A2        4,5-9,5 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/4) e Preto (10 YR 2/1), argilosa, forte grande a 

muito grande blocos subangulares, muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 

pegajoso, transição abrupta e plana. 

 

RAÍZES – comuns e muito finas a finas no horizonte O, comuns finas a médias no horizonte 

A1, raras muito finas no horizonte A2, fasciculares nos horizontes O, A1 e A2. 

ATIVIDADE BIOLÓGICA – insetos no horizonte O, minhocas no horizonte A1.  

VOLUME 1 – Preto (10 YR 2/1), pequenos, arredondados-alongados (enriquecido de matéria 

orgânica), comum (5%), difuso, presente no horizonte A1 e A2.  

 

Parcela D5 

“O”     0-1 cm, Preto (7,5 YR 2,5/1), areno-argiloso, moderado muito pequeno a pequeno 

granular, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e plana. 

A1        1-6 cm, Bruno-escuro (7.5 YR 3/2) e Preto (7,5 YR 2,5/1), argilosa, moderado médio 

blocos subangulares, friável, plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e 

plana. 

A2        6-13 cm, Bruno-forte (7.5 YR 4/6), argilosa, forte médio a grande blocos subangulares, 

friável, muito plástico e muito pegajoso, transição abrupta e plana. 

 

RAÍZES – raras muito finas no horizonte A1, raras muito finas no horizonte A2, fasciculares 

nos horizontes O, A1 e A2. 

 

Parcela E5 

“O”     0-1,5 cm, Bruno muito escuro (10 YR 2/2), argilosa, forte muito pequeno granular, 

friável, ligeiramente plástico e pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

A1     1,5-6 cm, Bruno escuro (7.5 YR 3/4) e Bruno muito escuro (10 YR 2/2), argilosa, 

moderado grande a muito grande blocos subangulares, muito friável, plástico e 

pegajoso, transição abrupta e ondulada. 
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A2        6-16 cm, Bruno forte (7.5 YR 4/6), argilosa, moderado médio a grande blocos 

subangulares, friável, plástico e ligeiramente pegajoso, transição abrupta e ondulada. 

RAÍZES – poucas no horizonte “O”, raras no horizonte A1, raras no horizonte A2,  muito finas 

fasciculares nos horizontes “O”, A1 e A2. 

VOLUME- Bruno muito escuro (10 YR 2/2), pequenos a médios, arredondados (enriquecido 

de matéria orgânica), comuns (5%), distinto, presente no horizonte A1. 
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Anexo D – Média de cada parcela 

 

Tabela 5 – Tabela completa  das propriedades químicas do solo antes (t0) e um ano depois (t1) de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± desvios padrão (n=5; 

3 triplicatas cada) 

Data 
coleta 

Tempo Parcela 
horiz
onte 

pH Água pH KCl 
Ca2+ 

 (mmolc Kg-1) 
Mg2+  

(mmolc Kg-1) 
Na+ 

 (mmolc Kg-1) 
K+ 

 (mmolc Kg-1) 
Al3+  

(mmolc Kg-1) 
H+ + Al3+  

(mmolc Kg-1) 

nov/17 t0 A1  A1 3,96 ± 0,01 3,62 ± 0,01 24,46 ± 0,30 14,36 ± 0,68 0,65 ± 0,03 4,47 ± 0,11 8,13 ± 0,68 74,00 ± 2,31 

nov/17 t0 A1  A2 4,01 ± 0,01 3,68 ± 0,01 28,67 ± 0,90 9,77 ± 0,14 0,44 ± 0,02 2,33 ± 0,06 8,50 ± 0,82 62,13 ± 1,90 

nov/17 t0 B2 A1 4,48 ± 0,01 3,87 ± 0,01 10,47 ± 0,22 44,52 ± 4,00 0,68 ± 0,02 4,56 ± 0,05 2,77 ± 0,32 61,80 ± 3,30 

nov/17 t0 B2 A2 4,10 ± 0,06 3,44 ± 0,01 9,51 ± 0,31 16,58 ± 0,96 0,48 ± 0,02 2,88 ± 0,09 9,27 ± 0,23 56,53 ± 3,91 

nov/17 t0 C3 A1 5,54 ± 0,01 4,73 ± 0,01 12,21 ± 0,69 33,75 ± 0,88 0,61 ± 0,02 4,87 ± 0,31 0,57 ± 0,06 57,80 ± 4,42 

nov/17 t0 C3 A2 3,94 ± 0,02 4,06 ± 0,00 6,54 ± 0,16 16,40 ± 0,59 0,52 ± 0,03 4,20 ± 0,26 9,03 ± 0,51 78,27 ± 2,54 

nov/17 t0 D4 A1 4,92 ± 0,00 3,93 ± 0,02 11,07 ± 1,01 42,65 ± 0,40 0,52 ± 0,00 6,05 ± 0,22 1,47 ± 0,06 76,47 ± 3,00 

nov/17 t0 D4 A2 4,12 ± 0,01 3,87 ± 0,01 6,03 ± 0,11 13,72 ± 0,25 0,35 ± 0,01 3,90 ± 0,19 11,17 ± 0,29 117,93 ± 4,00 

nov/17 t0 E5 A1 4,38 ± 0,00 3,90 ± 0,01 9,95 ± 0,81 28,34 ± 1,89 0,90 ± 0,05 6,84 ± 0,41 7,43 ± 0,75 108,53 ± 2,61 

nov/17 t0 E5 A2 3,91 ± 0,00 3,82 ± 0,01 6,38 ± 0,17 10,53 ± 0,17 0,51 ± 0,06 3,14 ± 0,16 15,00 ± 0,53 83,67 ± 2,70 

mar/19 t1 A1  A1 4,96 ± 0,02 4,40 ± 0,01 20,53 ± 0,10 20,29 ± 0,65 0,26 ± 0,02 0,91 ± 0,02 0,60 ± 0,35 56,33 ± 6,20 

mar/19 t1 A1  A2 4,30 ± 0,01 3,85 ± 0,03 9,94 ± 0,55 11,47 ± 0,24 0,19 ± 0,01 0,52 ± 0,03 8,50 ± 0,20 68,40 ± 3,03 

mar/19 t1 B2 A1 5,88 ± 0,03 5,33 ± 0,04 25,49 ± 0,96 24,90 ± 0,76 0,35 ± 0,01 1,84 ± 0,07 1,00 ± 0,17 41,20 ± 1,39 

mar/19 t1 B2 A2 4,60 ± 0,01 3,99 ± 0,01 9,53 ± 0,21 10,76 ± 0,06 0,21 ± 0,00 1,43 ± 0,02 6,70 ± 0,44 66,07 ± 7,29 

mar/19 t1 C3 A1 5,19 ± 0,02 4,74 ± 0,02 25,41 ± 0,82 24,68 ± 0,53 0,30 ± 0,01 2,47 ± 0,16 0,60 ± 0,17 70,33 ± 5,66 

mar/19 t1 C3 A2 4,54 ± 0,05 3,95 ± 0,02 12,22 ± 0,76 13,30 ± 0,40 0,18 ± 0,01 1,74 ± 0,03 6,57 ± 0,31 74,40 ± 8,54 

mar/19 t1 D4 A1 4,94 ± 0,01 4,54 ± 0,01 27,59 ± 1,78 21,65 ± 0,52 0,50 ± 0,02 2,48 ± 0,06 1,47 ± 0,23 77,33 ± 5,82 

mar/19 t1 D4 A2 4,29 ± 0,03 3,78 ± 0,02 13,50 ± 1,18 12,44 ± 0,20 0,20 ± 0,00 1,45 ± 0,01 11,20 ± 0,82 79,60 ± 1,64 

mar/19 t1 E5 A1 5,28 ± 0,01 4,63 ± 0,02 62,37 ± 4,96 32,57 ± 2,65 0,33 ± 0,00 3,43 ± 0,02 1,23 ± 0,45 81,80 ± 7,53 

mar/19 t1 E5 A2 4,58 ± 0,03 3,73 ± 0,01 13,11 ± 0,34 14,40 ± 0,15 0,22 ± 0,01 2,01 ± 0,10 8,83 ± 0,76 93,60 ± 7,80 
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Tabela 6 – Tabela completa das propriedades físicas do solo antes (t0) e um ano depois (t1) de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± desvios padrão (n=5; 3 

triplicatas cada) 

Data 
coleta 

Tempo Parcela 
horiz
onte 

Ds 

 (g cm3) 
Dp  

(g cm3) 
Porosidade  

(%) 

Soma de bases 

(SB) (mmolc Kg-
1) 

 CTC Efetiva 

 (mmolc Kg-1) 
CTC Total  

(mmolc Kg-1) 
Saturação por 

bases V%  

Saturação de alumínio  

m%  

(%) 

nov/17 t0 A1  A1 1,27 ± 0,06 2,60 ± 0,03 51,03% ± 0,02 43,94 ± 0,91 52,08 ± 1,53 117,94 ± 2,94 37,26% ± 0,01 15,60% ± 0,01 

nov/17 t0 A1  A2 1,32 ± 0,03 2,77 ± 0,01 52,41% ± 0,01 41,21 ± 0,78 49,71 ± 1,57 103,34 ± 2,68 39,88% ± 0,00 17,08% ± 0,01 

nov/17 t0 B2 A1 1,00 ± 0,01 2,67 ± 0,00 62,65% ± 0,00 60,23 ± 3,82 62,99 ± 3,62 122,03 ± 3,41 49,35% ± 0,03 4,41% ± 0,01 

nov/17 t0 B2 A2 0,99 ± 0,00 2,61 ± 0,02 62,14% ± 0,00 29,45 ± 1,26 38,71 ± 1,16 85,98 ± 5,13 34,27% ± 0,01 23,96% ± 0,01 

nov/17 t0 C3 A1 1,23 ± 0,06 2,47 ± 0,03 50,37% ± 0,02 51,44 ± 1,14 52,01 ± 1,15 109,24 ± 5,52 47,13% ± 0,01 1,09% ± 0,00 

nov/17 t0 C3 A2 1,39 ± 0,03 2,77 ± 0,02 49,57% ± 0,01 27,65 ± 0,61 36,68 ± 0,10 105,92 ± 1,96 26,12% ± 0,01 24,63% ± 0,01 

nov/17 t0 D4 A1 1,27 ± 0,05 2,61 ± 0,02 51,47% ± 0,02 60,29 ± 0,48 61,76 ± 0,51 136,76 ± 3,46 44,10% ± 0,01 2,37% ± 0,00 

nov/17 t0 D4 A2 1,25 ± 0,02 2,71 ± 0,03 53,87% ± 0,00 24,01 ± 0,22 35,18 ± 0,42 141,94 ± 3,83 16,92% ± 0,01 31,74% ± 0,01 

nov/17 t0 E5 A1 1,05 ± 0,10 2,52 ± 0,04 58,24% ± 0,03 46,03 ± 2,19 53,46 ± 1,90 154,56 ± 0,62 29,78% ± 0,01 13,92% ± 0,02 

nov/17 t0 E5 A2 1,28 ± 0,03 2,78 ± 0,04 54,08% ± 0,02 20,56 ± 0,54 35,56 ± 0,80 104,22 ± 2,96 19,73% ± 0,01 42,19% ± 0,01 

mar/19 t1 A1  A1 1,24 ± 0,07 2,65 ± 0,02 53,30% ± 0,03 41,98 ± 0,69 42,58 ± 0,43 98,31 ± 6,33 42,81% ± 0,03 1,41% ± 0,01 

mar/19 t1 A1  A2 1,34 ± 0,01 3,02 ± 0,03 55,56% ± 0,00 22,11 ± 0,48 30,61 ± 0,46 90,51 ± 2,62 24,45% ± 0,01 27,77% ± 0,01 

mar/19 t1 B2 A1 1,23 ± 0,07 2,27 ± 0,04 45,89% ± 0,03 52,57 ± 1,39 53,57 ± 1,49 93,77 ± 2,43 56,07% ± 0,01 1,86% ± 0,00 

mar/19 t1 B2 A2 1,43 ± 0,02 2,69 ± 0,02 47,01% ± 0,01 21,93 ± 0,18 28,63 ± 0,52 87,99 ± 7,36 25,04% ± 0,02 23,39% ± 0,01 

mar/19 t1 C3 A1 1,27 ± 0,02 2,49 ± 0,02 49,06% ± 0,00 52,86 ± 1,25 53,46 ± 1,39 123,19 ± 4,49 42,97% ± 0,03 1,12% ± 0,00 

mar/19 t1 C3 A2 1,33 ± 0,03 2,61 ± 0,09 49,14% ± 0,02 27,43 ± 1,10 34,00 ± 1,37 101,83 ± 8,92 27,05% ± 0,02 19,31% ± 0,00 

mar/19 t1 D4 A1 1,09 ± 0,02 2,55 ± 0,04 57,30% ± 0,01 52,22 ± 1,68 53,69 ± 1,72 129,56 ± 5,16 40,36% ± 0,02 2,73% ± 0,00 

mar/19 t1 D4 A2 1,27 ± 0,05 2,78 ± 0,04 54,34% ± 0,02 27,58 ± 0,99 38,78 ± 0,20 107,18 ± 2,62 25,73% ± 0,00 28,89% ± 0,02 

mar/19 t1 E5 A1 0,93 ± 0,00 2,33 ± 0,05 59,84% ± 0,01 98,70 ± 5,63 99,93 ± 6,07 180,50 ± 11,12 54,72% ± 0,02 1,22% ± 0,00 

mar/19 t1 E5 A2 1,30 ± 0,01 2,69 ± 0,04 51,74% ± 0,01 29,74 ± 0,38 38,57 ± 0,61 123,34 ± 8,17 24,17% ± 0,01 22,89% ± 0,02 
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Tabela 7 – Tabela completa das propriedades químicas de um horizonte biogênico de nova formação após um ano de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± 

desvios padrão (n=5; 3 triplicatas cada). 

Data 
Coleta 

Tempo Parcela Horizonte pH Água pH KCl 
Ca2+ 

 (mmolc Kg-1) 
Mg2+  

(mmolc Kg-1) 
Na+ 

 (mmolc Kg-1) 
K+ 

 (mmolc Kg-1) 
Al3+  

(mmolc Kg-1) 
H+ + Al3+  

(mmolc Kg-1) 

mar/19 t1 A1  O 6,46 ± 0,03 5,97 ± 0,06 106,36 ± 8,51 62,90 ± 2,44 0,50 ± 0,02 2,50 ± 0,10 0,80 ± 0,00 55,13 ± 3,41 

mar/19 t1 B2 O 6,44 ± 0,04 6,09 ± 0,08 99,45 ± 4,69 60,41 ± 3,06 0,52 ± 0,05 3,07 ± 0,15 0,33 ± 0,12 49,73 ± 5,87 

mar/19 t1 C3  O 6,05 ± 0,01 5,56 ± 0,01 114,03 ± 6,68 86,26 ± 6,08 0,56 ± 0,04 5,86 ± 0,35 0,43 ± 0,15 103,00 ± 5,05 

mar/19 t1 D4 O 6,31 ± 0,02 5,89 ± 0,01 92,79 ± 9,83 86,26 ± 6,08 0,41 ± 0,03 5,33 ± 0,20 1,10 ± 0,26 60,40 ± 4,36 

mar/19 t1 E5 O 5,85 ± 0,04 5,28 ± 0,02 80,18 ± 2,81 45,89 ± 3,09 0,34 ± 0,00 7,74 ± 0,19 1,00 ± 0,40 64,60 ± 2,27 

 

Tabela 8 – Tabela completa da fertilidade do horizonte biogênico de nova formação após um ano de manejo com mulch e adubação verde em SAF. Médias ± desvios padrão 

(n=5; 3 triplicatas cada).  

Data 
Coleta 

Tempo Parcela Horizonte 
Soma de bases (SB)  

(mmolc Kg-1) 
CTC Efetiva 

 (mmolc Kg-1) 
CTC Total  

(mmolc Kg-1) 
Saturação por bases V% 

 (%) 

Saturação de alumínio  

m%  

(%) 

mar/19 t1 A1  O 172,27 ± 10,65 173,07 ± 10,65 227,40 ± 8,89 75,72% ± 0,02 0,46% ± 0,00 

mar/19 t1 B2 O 163,45 ± 1,82 163,79 ± 1,93 213,19 ± 4,15 76,70% ± 0,02 0,20% ± 0,00 

mar/19 t1 C3  O 206,72 ± 7,36 207,15 ± 7,43 309,72 ± 4,88 66,74% ± 0,02 0,21% ± 0,00 

mar/19 t1 D4 O 184,79 ± 10,49 185,89 ± 10,74 245,19 ± 14,53 75,37% ± 0,01 0,59% ± 0,00 

mar/19 t1 E5 O 134,16 ± 5,12 135,16 ± 5,18 198,76 ± 6,59 67,49% ± 0,01 0,74% ± 0,00 

 

 

 


