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INTRODUÇÃO

A degradação dos solos associada à agricultura 
é uma questão importante em todo o Brasil, 
mas principalmente no domínio do bioma Mata 
Atlântica. Os sistemas agroflorestais (SAFs), 
associados à biodiversidade, oferecem uma 
ferramenta promissora para restaurar solos 
degradados, ao mesmo tempo em que apoiam a 
produção agrícola. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar o potencial dos sistemas agroflorestais na 
restauração de solo degradado, utilizando como 
indicadores de qualidade, o carbono da biomassa 
microbiana e o carbono orgânico total do solo.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido na Estação Experimental 
Agroecológica localizada na Fazenda Arca de 
Noé, Município de Sapucaia - RJ, Região Centro-
Sul Fluminense. Foram avaliados três sistemas 
SAFs, com diferentes tipos de cultivos (SAF1: 
café, banana e oito espécies arbóreas; SAF 2: 
diferentes cultivares de banana e  seis espécies 
arbóreas; e SAF 3: banana e cinco espécies 
arbóreas) e um fragmento florestal de Mata 
Atlântica em sucessão secundária  (área usada 
como referência). Em cada área, foram lançadas 
quatro parcelas, sendo que em cada parcela 
foram coletadas cinco amostras simples de solo 
para formar uma amostra composta, em um 
total de quatro amostras compostas por área, na 
camada de 0-10 cm. As coletas  foram realizadas 
em Abril (final da estação chuvosa) e setembro 
(final da estação seca) de 2018. As amostras 
foram processadas como terra fina seca ao ar 
(TFSA) para determinação de carbono orgânico 
total (COT) (YEOMANS & BREMNER, 1988), 
e carbono da biomassa microbiana (CBM) pelo 
método de fumigação-extração (FE) (BARTLETT 

& ROSS, 1988). O quociente microbiano (qMIC) 
foi estimado pela relação entre o CBM e o COT. 
Foi realizada análise de variância e o teste T 
de  Bonferroni a 5% de probabilidade, para 
comparação de médias, pelo software R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os SAFs, no que se refere ao COT, não apresentaram 
diferenças significativas em relação a floresta 
secundária, nas duas épocas avaliadas. Isso pode 
estar relacionado ao reduzido revolvimento e 
manejo do solo, bem como ao aporte de serapilheira 
nos três tipos de SAFs (COSTA et al., 2013) e, ao 
estoque de carbono por meio do sistema radicular 
bem desenvolvido inerente às culturas adotadas 
no manejo (MARCHIORI JR. & MELO, 1999). 
Não houve diferença estatística entre épocas para 
esta variável. Em relação ao CBM, apenas na 
época chuvosa foram verificadas diferenças entre 
os sistemas, tendo o SAF1 apresentado maior teor 
quando comparado a floresta secundária, enquanto 
os demais não diferiram significativamente. 
Para essa variável geralmente se observam os 
maiores valores para floresta quando comparada 
a agrossistemas (Mercante, 2001; Perez et al., 
2004).  No entanto, sistemas que resultam em 
incrementos no conteúdo de matéria orgânica do 
solo, como os SAFs (Buteschoen et al., 2011) 
tendem a apresentar valores equivalentes ou mais 
elevados de biomassa e atividade microbiana em 
relação a floresta (Tavares et al., 2018; Cattelan 
& Vidor, 1990). Na comparação entre épocas, 
todos os sistemas apresentaram maiores teores de 
CBM em relação a época chuvosa. O quociente 
microbiano (qMIC) não diferiu entre os SAFs e 
a floresta secundária em ambas as épocas. Em 
contrapartida, foi mais elevado na época seca, em 
relação a época chuvosa. Neste sentido, valores 
mais elevados de qMIC representam um acúmulo 
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de C no solo, enquanto valores mais reduzidos 
indicam uma perda de C no solo, ao longo do 
tempo (Mercante, 2001). 

CONCLUSÃO

Os sistemas agroflorestais permitem níveis de 
carbono da biomassa microbiana e carbono 
orgânico total do solo similares ou maiores 
em relação a floresta secundária, apresentando 
potencial para restauração destes atributos em 
solo degradado.
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